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RESUMO 
 

 

Este trabalho investiga uma situação de conflito ambiental envolvendo o empreendimento           
Maraey da empresa IDB Brasil, no município de Maricá, localizado na região metropolitana             
do estado do Rio de Janeiro. Propõe-se, para isso, um olhar para o conflito baseado no                
referencial teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede (ANT), que a partir da noção de            
híbridos, trás uma forma de se pensar a relação entre sociedade e natureza que não esteja                
baseada em dicotomias. Além disso, a ANT nos oferece também a ideia de controvérsias, que               
podem ser entendidas como situações em que os atores discordam uns dos outros. Neste              
sentido, considera-se a cidade de Maricá como um híbrido socionatural e as areias, o elemento               
que permite descrever diversas histórias e relações deste município. O objetivo do trabalho,             
baseando-se neste olhar, consiste em descrever os destinos possíveis das areias de Maricá ao              
se depararem com Maraey, buscando mergulhar, sem pressa, na dualidade de possibilidades            
que se apresenta - instalação ou não do empreendimento -, antes de definir um desses               
caminhos. A metodologia utilizada foi a Cartografia de controvérsias, concebida para           
observar e descrever debates sociais - entre o máximo de atores humanos e não-humanos por               
eles mobilizados -, traçando os movimentos de um discurso: desde quando está em debate até               
seu uso como uma evidência indiscutível. Assim, rastreando as controvérsias sobre o destino             
das areias de Maricá, foram descritos os pescadores tradicionais de Zacarias; a Restinga de              
Maricá; a Área de Proteção Ambiental de Maricá; os índios Guarani Mbya; o             
empreendimento Maraey e o conflito ambiental. Como resultados foram apontados outros           
destinos possíveis que estes atores buscam concretizar, trazendo muitos outros para o debate.  
 
Palavras-chave: Teoria Ator-Rede. Cartografia de controvérsias. Conflitos Ambientais.        
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RESUMEN 
 

 

Este trabajo investiga una situación de conflicto ambiental que involucra el proyecto Maraey             
de la empresa IDB Brasil, en el municipio de Maricá, ubicado en la región metropolitana del                
estado de Río de Janeiro. Se propone, para ello, una mirada al conflicto a partir del marco                 
teórico-metodológico de la Teoría Actor-Red (ANT), que desde la noción de híbridos, aporta             
una forma de pensar sobre la relación entre sociedad y naturaleza que no es basado en                
dicotomías. Además, ANT también nos ofrece la idea de controversias, que pueden            
entenderse como situaciones en las cuales los actores no están de acuerdo. En este sentido, la                
ciudad de Maricá es considerada como un híbrido socionatural y las arenas, el elemento que               
permite describir las diferentes historias y relaciones de este municipio. El objetivo del             
trabajo, basado en esta mirada, es describir los posibles destinos de las arenas de Maricá               
cuando se encuentran con Maraey, buscando bucear, sin prisas, en la dualidad de             
posibilidades que se presenta - instalación o no de la empresa -, antes defina uno de estos                 
caminos. La metodología utilizada fue la Cartografía de la Controversia, diseñada para            
observar y describir los debates sociales - entre el número máximo de actores humanos y no                
humanos movilizados por ellos -, trazando los movimientos de un discurso: desde que se              
debate hasta su uso como evidencia indiscutible. Así, rastreando las controversias sobre el             
destino de las arenas de Maricá, se describieron los pescadores tradicionales de Zacarias; la              
Restinga de Maricá; el Área de Protección Ambiental de Maricá; los indios guaraníes mbya;              
la empresa Maraey y el conflicto ambiental. Como resultado, se señalaron otros posibles             
destinos que estos actores buscan lograr, trayendo muchos otros al debate. 
 

Palabras clave: Teoría actor-red. Cartografía de controversias. Conflictos Ambientales. 
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ABSTRACT 
 

 

This research investigates a situation of environmental conflict involving the Maraey project            
of the company IDB Brasil, in the municipality of Maricá, located in the metropolitan region               
of the state of Rio de Janeiro. It is proposed, for this, a look at the conflict based on the                    
theoretical-methodological framework of the Actor-Network Theory (ANT), which from the          
notion of hybrids, brings a way of thinking about the relationship between society and nature               
that is not based on dichotomies. In addition, ANT also offers us the idea of controversies,                
which can be understood as situations in which the actors disagree with each other. In this                
sense, the city of Maricá is considered as a socionatural hybrid and the sands, the element that                 
allows us to describe the different histories and relationships of this municipality. The             
objective of the work, based on this look, is to describe the possible destinations of the sands                 
of Maricá when they encounter Maraey, seeking to dive, without haste, in the duality of               
possibilities that presents itself - installation or not of the enterprise -, before define one of                
these paths. The methodology used was Cartography of Controversies, created to observe and             
describe social debates - between the maximum number of human and non-human actors             
mobilized by them -, tracing the movements of a discourse: from when it is under debate to its                  
use as indisputable evidence . Thus, tracking the controversies about the fate of the sands of                
Maricá, the traditional fishermen of Zacarias were described; the Restinga de Maricá; the             
Maricá Environmental Protection Area; the Guarani Mbya Indians; the Maraey enterprise and            
the environmental conflict. As a result, other possible destinations were pointed out, which             
these actors seek to achieve, bringing many others to the debate. 
 

Keywords: Actor-Network Theory. Cartograhpy of controversies. Environmental Conflicts. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Situando a pesquisa 

A que serve um trabalho de conclusão de curso? Qual meu papel, função e propósito               

como cientista ambiental? Para quê, para quem, com quem e como produzir ciência? Estas e               

outras perguntas passaram constantemente pela minha cabeça ao longo da construção deste            

trabalho (quiçá, durante toda a minha graduação), em diálogo com amigos, familiares e             

companheiros do grupo de pesquisa que faço parte. 

Junto ao trabalho, outras perguntas e respostas continuaram a surgir e, nele, espero ter              

podido materializá-las para que possam ser partilhadas. Pode-se dizer, para situar os leitores,             

que a presente pesquisa consiste em uma investigação de uma área protegida situada no              1

litoral de Maricá.  

O município de Maricá se localiza na região metropolitana do Estado do Rio de              

Janeiro (Figura 1). Em seu entorno encontram-se as cidades Itaboraí, Niterói, São Gonçalo,             

Saquarema e Tanguá. Possui uma área de 361,81km² e uma população estimada de 161,297              

habitantes. 

 
Figura 1 - Mapa de localização do município de Maricá 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2019. 

1 A noção de Áreas protegidas ou Unidades de Conservação, será melhor abordada posteriormente (no subitem                
5.3), de início, podem ser entendidas como áreas que são delimitadas legalmente para serem protegidas por                
terem reconhecidas características ecológicas, cênicas e às vezes também culturais e históricas. Neste caso, me               
refiro a Área de Proteção Ambiental de Maricá. 

17 



 

 
Conforme Osório (2019), em sua revisão de literatura, a maior parte das pesquisas             

sobre áreas protegidas tratam de áreas criadas fora de ambientes urbanos. Nas áreas em              

contextos de cidades, como a Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, foram             

identificados por ela algumas abordagens, sintetizadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Temas de estudos sobre áreas protegidas em contextos urbanos 

Fonte: Adaptado de Osório (2019).  
 

O que este quadro nos mostra é que pela interação e proximidade com as cidades,               

diferentes dinâmicas de uso e ocupação podem ocorrer, ou mesmo disputar entre si em uma               

área protegida. Assim, estudá-las passa por compreender também a história do local em que              

se inserem.  

Coyunji (2009) e Costa (2019), ao abordarem o histórico da cidade de Maricá             

mostram que os primeiros vestígios de ocupação humana na região remontam há 8000 anos,              

em sítios arqueológicos de sambaquis encontrados de Niterói a Cabo Frio. Posteriormente,            

durante a colonização portuguesa, dois grupos indígenas, os Tamoios e os Goitacás, viviam na              

região, sendo que os segundos ocupavam o litoral, onde a referida área protegida se encontra.               

Então, com o sistema de sesmarias da coroa portuguesa, a Fazenda São Bento foi estabelecida               

no local. Mais tarde, no final do século XIX, a dificuldade de acesso a essa região fez com                  

que a produção agrícola e pesqueira local fossem transportadas para os centros urbanos             

próximos por meio das planícies das restingas (COYUNJI, 2009).  

Desde a década de 30, quando eram consideradas predominantemente rurais, as terras            

maricaenses passaram por transformações, sendo influenciadas por empreendimentos        

18 

Tipo de estudo Síntese da descrição 

Áreas de importância ecológica Oferecem serviços ambientais para a cidade e servem 
para realização de atividades de educação ambiental. 

Áreas de reserva de recursos 
naturais 

Locais onde os recursos naturais são conservados e 
recuperados para a continuidade do sistema econômico, 

marcado pelo consumo destes recursos e a poluição. 

Limites à expansão urbana Funcionam como uma "barreira" legal ou física para o 
crescimento das cidades em direção às áreas naturais. 

Elementos de distração Usadas como espaços de lazer e distração pela população 
residente das cidades. 

Objetos de consumo turístico Lugares imersos na lógica da competição entre cidades 
pelo turismo. 



 

imobiliários e projetos de infraestrutura como a Ponte Rio-Niterói e a duplicação da Rodovia              

Amaral Peixoto (COSTA, 2019). Algumas características dessa expansão urbana foram          

consolidadas por Coyunji (2009) (Quadro 2). 

Tem-se também a presença de comunidades tradicionais, como povos indígenas          

(PEREIRA, 2014) e pescadores artesanais (MELLO; VOGEL, 2004); a instituição da APA de             

Maricá (RIO DE JANEIRO, 2007); e a disputa em torno da instalação ou não de um                

empreendimento turístico e imobiliário concebido por um grupo espanhol (IDB BRASIL,           

2020). 
 

Quadro 2 - Marcos históricos do crescimento urbano de Maricá. 

2 Comumente conhecida como Ponte Rio-Niterói. 
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Ano  

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 Construção da Capela de São José de Imbassaí. 

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. 

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 Bento. 

Década de 1950 Implantação a 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. 2

1977 Inauguração da Ponte do Boqueirão. 

1977 
O Plano Diretor Urbano de Maricá realizado pela FUNDREM foi aprovado na Câmara 

Municipal. 



 

Fonte: Coyunji, 2009. 
 

Essas informações serão explicitadas em outras partes do texto, mas aqui buscam            

introduzir os leitores à diversidade de dinâmicas as quais a APA de Maricá está sujeita e sobre                 

as quais também age - e, principalmente, para dizer que na região ocorre um fenômeno que                

pode ser denominado como “conflito ambiental”. Considerando que, nas cidades, distintos           

projetos de uso e significação dos recursos ambientais disputam entre si , um conflito             3

ambiental pode ser entendido como aquele que ocorre quando há grupos com diferentes             

formas de apropriar-se, utilizar e significar o ambiente em que se inserem, “tendo origem              

quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do               

meio que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis [...] decorrentes do exercício das            

práticas de outros grupos” (ACSELRAD, 2004, p.16).  

No “Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil” , da            4

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), são apontados dois conflitos ambientais que estão           

ocorrendo nos limites de Maricá. Um relacionado à construção do porto de Jaconé e o outro                

sobre o empreendimento anteriormente citado, atualmente denominado Maraey. O segundo          

ocorre na Área de Proteção Ambiental de Maricá e será abordado neste trabalho. Sobre este, a                

dissertação de mestrado de Suza da Costa buscou “analisar o conflito socioambiental entre a              5

comunidade tradicional de pescadores de Zacarias e a empresa IDB Brasil” (COSTA, 2019, p.              

3 Henri Acselrad trás alguns exemplos para ilustrar estas divergentes significações e projetos de uso: “Os objetos                 
que constituem o “ambiente” não são redutíveis a meras quantidades de matéria e energia pois eles são culturais                  
e históricos: os rios para as comunidades indígenas não apresentam o mesmo sentido que para as empresas                 
geradoras de hidroeletricidade; a diversidade biológica cultivada pelos pequenos produtores não traduz a mesma              
lógica que a biodiversidade valorizada pelos capitais biotecnológicos etc” (ACSELRAD, 2004). No contexto do              
presente trabalho, tenciono também que os projetos de uso, assim como os significados das areias de Maricá, são                  
múltiplos. 
4 É um mapa digital da Fiocruz, que pontua conflitos ambientais em todo o Brasil, visando “tornar públicas                  
vozes que lutam por justiça ambiental de populações frequentemente discriminadas e invisibilizadas pelas             
instituições e pela mídia” (FIOCRUZ, 2014) 
5 Cientista social, atualmente doutoranda em Planejamento Urbano e Regional na UFRJ. 
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Década de 1980 Crise econômica nacional resulta em retração no processo de parcelamento. 

2000 Duplicação da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). 

2001 Maricá é inserida na Microrregião dos Lagos. 

2003 Maricá passou a constituir Zona Limítrofe do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 

2006 Estabelecimento do Plano Diretor de Maricá. 

2007 Maricá passou a receber royalties provenientes do Comperj. 



 

21). Isto com o objetivo de compreender como os atores se articulam e suas estratégias               

discursivas para tornar legítimas suas posições.  

Para falar um pouco sobre como os conflitos e o conhecimento sobre eles são              

construídos pelas ciências, o artigo “O ambiente como questão sociológica: conflitos           

ambientais em perspectiva” pode direcionar os leitores ao olhar que o presente trabalho terá              

sobre o conflito e o porquê desta escolha.  

Em uma revisão de autores e campos das ciências sociais que estudam a relação entre               

sociedade e natureza - com especial atenção à categoria de conflitos ambientais -, Fleury,              

Almeida e Premebida (2014) destacam que os diversos campos da sociologia ambiental            

mantiveram o foco na construção e formulação social da questão ambiental, não conseguindo             

romper com a prevalência do social - estritamente humano -  na análise sociológica.  

Destacam então, o campo dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT),            

dentro do qual surgem diferentes formas de tratar questões ambientais:  

 
“apesar de não partirem de problemáticas convencionalmente enquadradas como         
ambientais, ao analisarem o processo de produção do conhecimento científico e da            
elaboração e implantação de tecnologias se depararam, necessariamente, com a          
interface social-natural” (FLEURY; ALMEIDA; PREMEBIDA, 2014, p. 45). 
 

Buscando referenciais conceituais para discutir o “ordenamento da natureza pelo          

conhecimento e pela tecnologia, e o ordenamento da ‘sociedade’ pelo poder e pela cultura”,              

os ESCT trazem a concepção de híbridos, para explicar “realidades da experiência humana             

que emergem como aquisições conjuntas de empreendimentos científicos, técnicos e sociais”           

(JASANOFF, 2006 apud FLEURY; ALMEIDA; PREMEBIDA, 2014 p. 46). Neste ínterim,           

Latour e colaboradores constroem, a partir da Teoria Ator-Rede (ANT, na sigla em inglês ),              6

pioneiras contribuições para se pensar a relação entre sociedade e natureza (FLEURY;            

ALMEIDA; PREMEBIDA, 2014). 

Para introduzir a noção de híbridos, Latour (1994) discute a divisão da realidade em              

sujeitos, objetos e discursos - promovida pela ciência moderna - como se fossem domínios              

6 Optou-se por manter a sigla em inglês, pois ANT, que significa formiga, faz referência ao modo como o                   
cientista produz ciência nos moldes da Teoria do Ator-Rede. Latour explica: não como se estivesse em um carro                  
de corrida, em alta velocidade olhando pela janela, mas sim como uma formiga míope em uma floresta,                 
farejando as trilhas, mudando de direção e ritmo quando se faz necessário. 
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distintos, os quais não podemos juntar. Citando Changeux, Bourdieu e Derrida para            7

exemplificar, ele diz:  

 
“Quando o primeiro fala de fatos naturalizados, não há mais sociedade, nem sujeito,             
nem forma do discurso. Quando o segundo fala de poder sociologizado, não há mais              
ciência, nem técnica, nem texto, nem conteúdo. Quando o terceiro fala de efeitos de              
verdade, seria um atestado de grande ingenuidade acreditar na existência real de            
neurônios do cérebro ou de jogos de poder. Cada uma destas formas de crítica é               
potente em si mesma mas não pode ser combinada com as outras” (LATOUR, 1994,              
p.11). 
 

Então, de que forma a ciência pode encarar situações em que seus objetos de estudo sejam,                

simultaneamente, pertencentes aos três campos? Tomando o presente estudo como exemplo           

para ilustrar, e parafraseando Latour: o complexo lagunar e as restingas são por demais sociais               

e por demais narrados para serem realmente naturais; o conselho gestor e a unidade de               

conservação, demasiado cheios de reações químicas para serem reduzidos ao poder e ao             

interesse; o discurso da conservação da natureza, por demais real e social para ser reduzido a                

efeitos de sentido” .  8

Outra importante contribuição - oriunda da noção de híbridos - para o olhar que este               

trabalho busca ter é a ideia de híbrido socionatural. Erik Swyngedouw (2001), para introduzir              

a noção de socionatureza, fala a respeito das cidades. Para este autor, as cidades não são                

“puramente sociais” nem “puramente naturais” mas sim híbridos socionaturais, junções de           

elementos técnicos e naturais (SOUZA, 2018). Ele afirma: “Na cidade, sociedade e natureza,             

representação e ser, são inseparáveis, mutuamente integrados, infinitamente ligados e          

simultâneos; essa ‘coisa’ híbrida socionatural chamada ‘cidade’ é cheia de contradições,           

tensões e conflitos” (SWYNGEDOUW, 2001, p.100). 

Swyngedouw (2001) continua demonstrando como, a partir de um elemento da cidade            

- a água - diversas relações podem ser descritas: 

 
“a história de seu povo e dos poderosos processos socioecológicos que produzem o              

urbano e seus espaços de privilégio e exclusão, de participação e marginalidade, de             
ratos e banqueiros, de doença de veiculação hídrica e especulação acerca do futuro e              
das opções da indústria da água, de reações e transformações químicas, físicas e             
biológicas, do ciclo hidrológico e do aquecimento global… Em suma, meu copo            

7 Os três são, respectivamente, Jean Pierre Changeux, neurocientista; Pierre Bourdieu, sociólogo; e Jacques              
Derrida, filósofo. Representam, no apontamento de Latour, três formas de crítica ligadas a sujeitos, objetos e                
discursos. 
8 Adaptado do livro Jamais fomos modernos (LATOUR, 1994 p.12): “O buraco de ozônio é por demais social e                   
por demais narrado para ser realmente natural; as estratégias das firmas e dos chefes de Estado, demasiado cheias                  
de reações químicas para serem reduzidas ao poder e ao interesse; o discurso da ecosfera, por demais real e                   
social para ser reduzido a efeitos de sentido”. 

22 



 

d’água incorporaria múltiplas histórias da ‘cidade como um híbrido’”         
(SWYNGEDOUW, 2001, p. 101). 
 

Para o presente estudo, a cidade é considerada um híbrido socionatural e suas areias, o               

elemento, que como a água para Erik Swyngedouw, interligam distintos atores humanos e             

não-humanos e possibilitam a observação e a descrição das controvérsias. Baseando-se no            

referencial teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede, aqui buscou-se entender o conflito          

como uma etapa ou uma fase da história que envolve os objetos, discursos e sujeitos, que a ele                  

se mesclam e disputam entre si - mesmo tratamento que será dado à área protegida               

anteriormente citada. Assim, três pontos importantes devem ser realçados: 

1) As areias de Maricá serão consideradas como um híbrido, portanto, composta por            

elementos sociais, técnicos e naturais, repletas de significados e destinos possíveis; 

2) Esta investigação tentará evitar dicotomias, como entre o “social” e o “natural”,            

oferecendo uma perspectiva menos centrada no estritamente humano; 

3) Os conhecimentos e posicionamentos dos distintos atores humanos e não-humanos          

(objetos, biota, leis etc) serão enxergados como sendo tão relevantes quanto os            

conhecimentos científicos - estando aberto para descrever diferentes saberes e destinos           

para essas areias. 

Tendo esses aspectos como base, acredito ser possível indagar: quais os destinos possíveis das              

areias de Maricá? O caminho utilizado para este questionamento está em realizar uma             

cartografia de controvérsias - “metodologia” baseada na ANT - que será melhor descrita na              9

quarta seção deste trabalho. 

Esta indagação, contudo, não trará como resposta um fato científico, inquestionável,           

sobre o qual um determinado grupo de atores pode se apoiar para definir os lados certos e os                  

errados nesta história. Antes, evidenciará respostas múltiplas, tantas quantas forem a           

quantidade de agentes envolvidos na controvérsia que puderem ser abarcados pela presente            

pesquisa. Mergulhar nas controvérsias, tomando-as como objeto de estudo; evitar dicotomias           

tais como sociedade e natureza, ciência e política, moderno e arcaico; eis algumas das              

9 A palavra metodologia foi grafada entre aspas porque a Cartografia de controvérsias na verdade surgiu como                 
uma forma didática de Bruno Latour apresentar a Teoria Ator-Rede aos seus alunos. Além disso, apesar de poder                  
ser considerada uma metodologia para a observação e descrição de debates sobre a vida social, ela se distingue                  
do que usualmente se entende por metodologia, pois não apresenta um passo a passo que deve ser seguido e é                    
isenta de pressupostos teóricos ou delimitações metodológicas (VENTURINI, 2009). Para saber um pouco mais              
a respeito, leia a seção 4.1. Recomendo também a leitura do artigo de Thomaso Venturini (2009). 
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contribuições que o olhar da Teoria Ator-rede pode trazer para se pensar sociedades,             

naturezas e áreas protegidas.  

Neste sentido, seguirei a recomendação de Bruno Latour em seu livro “Cogitamus”.            

Ao nos depararmos com uma contradição, onde os atores discordam e aparentemente não             

conseguem avançar em um caminho comum, geralmente buscamos resolver esta contradição           

rapidamente para tomá-la como um “óculos” , por meio do qual vemos o mundo e assim,               10

agimos. Nestas circunstâncias, para o autor, devemos mergulhar na contradição e adotar o que              

deveria ser usado para entender e intervir na realidade, como aquilo que deve ser estudado,               

compreendido (LATOUR, 2016). 

Antes de uma resposta, portanto, este trabalho busca incentivar que se façam novas             

perguntas e que sejam ouvidos diversos pontos de vista e observadas diferentes ações, criando              

assim uma arena para o diálogo visando destinos mais plurais e comuns para as areias de                

Maricá. 

Considerando o que foi discutido até aqui; o limite de tempo para a elaboração de um                

trabalho de conclusão de curso; a trajetória que me trouxe a esta pesquisa; a pandemia do                

COVID-19, que impossibilitou algumas etapas antes pretendidas ; e a minha pretensão de dar             11

continuidade à pesquisa em um mestrado futuro: vou me ater a observar e descrever as               

controvérsias sobre o empreendimento Maraey, nos últimos seis anos (2014 a 2020) - por se               

tratar do período que compreende desde a audiência pública até os eventos mais atuais.              

Deixando porém os leitores cientes desde o início que, para isso, precisaremos seguir             

caminhos, atores e histórias que os levarão mais distante no passado. 

Cabe dizer ainda que este trabalho foi inspirado pela tese de doutorado “Entre planos e               

controvérsias: a produção socionatural de uma área protegida do norte de Bogotá, Colômbia”             

a qual tive o prazer de assistir uma brilhante apresentação de sua autora Giselle Andrea               

Osorio Ardila. Além de fundamental para que eu tomasse contato com uma aplicação do              

referencial teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede, nossos estudos têm uma aproximação          

por tratarem de áreas protegidas dentro do ambiente urbano: sujeitas a interesses econômicos,             

de projetos de desenvolvimento e à expansão imobiliária; com distintos sujeitos, objetos e             

discursos, ou seja, híbridos envolvidos; e igualmente permeadas por controvérsias sobre seus            

significados e sobre o que se pretende fazer delas. 

10 Aqui resolvi utilizar a palavra “óculos”, mesmo não sendo o termo usado por Latour, por acreditar ser uma                   
forma mais simples de transmitir ao leitor a ideia, fazendo uma referência à tese de Fernandez (2014). 
11 Uma nota explicando melhor esta situação se encontra no subitem 4.3. 
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Para finalizar esta introdução aos leitores, farei uma breve descrição de como o texto              

se estrutura. No próximo subitem (1.2) os interessados podem saber um pouco mais sobre a               

trajetória que me trouxe até esta pesquisa. Nas seções 2, 3 e 4, podem encontrar,               

respectivamente, os objetivos gerais e específicos, os principais conceitos e noções adotados            

no trabalho e a metodologia, que consiste na cartografia de controvérsias. Posteriormente, no             

quinto item, serão descritos os destinos das areias de Maricá que foram investigados ao longo               

do trabalho. Estes se dividem nos subitens “Gente das areias, os pescadores Zacarias” (5.1);              

“Restinga, as areias das ciências naturais” (5.2); “Areias protegidas, a APA de Maricá” (5.3);              

“Areia, terra de índio” (5.4); e “Maraey, um empreendimento sobre as areias” (5.5.). Por fim,               

virão as considerações finais e as referências bibliográficas (7). 

 

1.2. Trajetória do pesquisador e da pesquisa 

Como morador de Maricá, mesmo antes de ouvir os termos “restinga” ou “unidade de              

conservação”, escutava comentários sobre a região onde estas se encontram. Notícias e            

conversas entre moradores davam a entender que é uma área perigosa e abandonada, onde              

corpos são jogados, resíduos descartados e carros queimados. 

Entre os anos de 2011 e 2014, durante o curso técnico em meio ambiente, tive uma                

disciplina sobre unidades de conservação. Nas aulas, tomei conhecimento de que a região que              

sempre ouvira falar mal era uma Área de Proteção Ambiental, na qual habita uma comunidade               

de pescadores tradicionais há séculos. Além disso, soube também que um grupo de             

empresários estrangeiros pretendia instalar nela um empreendimento turístico e imobiliário. 

Já durante a graduação tive oportunidade de participar de um curso intitulado            

“Formação de Monitores Ambientais” - com o gestor da Área de Proteção Ambiental de              

Maricá e mais alguns servidores do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA). Neste             

curso, aprendi um pouco mais sobre a UC, seus objetivos e biodiversidade. Contudo, o que               

me chamou mais atenção foi um comentário de um dos professores sobre a comunidade de               

Zacarias e o seu conhecimento sobre as plantas locais.  

Isto me deixou inclinado a investigar este conhecimento sobre plantas medicinais,           

acreditava que seria uma perspectiva inovadora, que poderia contribuir para “dar mais voz” à              

comunidade e mostrar sua importância para a conservação da restinga e do sistema lagunar do               

município. 
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A partir dessas experiências e retomando algumas reflexões sobre natureza e cultura,            

conhecimentos tradicionais e científicos e conflitos ambientais, decidi que no meu Trabalho            

de Conclusão de Curso, iria pesquisar sobre o conflito ambiental em Maricá.  

No final de 2018 escrevi um projeto para poder seguir com essa pesquisa no meu               

TCC. Eis que em 2019 um encontro mudou minha trajetória: a recém formada doutora Giselle               

Osorio, apresentou para minha turma sua tese de doutorado (OSORIO, 2019), defendida no             

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Através da apresentação,             

me deparei com uma situação de conflito ambiental em uma área protegida - no meio urbano -                 

semelhante à que desejava estudar. Porém, a pesquisa da Giselle não teve foco na descrição               

do conflito e buscou evitar categorias de análise baseadas em dicotomias, descrevendo os             

planos e a interação entre o máximo de atores possíveis (incluindo os não-humanos e o               

próprio conflito), evidenciando a construção da reserva florestal. 

As bases teóricas e metodológicas dela se inspiravam na Teoria Ator-Rede, que eu já              

havia tido um contato na disciplina de Naturezas e Culturas, com a minha orientadora. A               

Professora Viviane Fernandez, então, me incentivou a ler a tese da Giselle Osorio e assim teve                

início o presente trabalho. Depois de seis meses desenvolvendo o projeto da pesquisa -              

introdução, objetivos, justificativa, metodologia e cronograma - na disciplina TCC1, fiz uma            

apresentação de como estava o trabalho até então. Nesta ocasião minhas orientadoras Rosana             

e Viviane e o convidado delas Raphael Vianna, por meio de um diálogo trouxeram novas               

ideias e importantes contribuições que foram cruciais para que este trabalho tivesse tomado o              

rumo que tomou. 

Vale destacar ainda que, em meio a esta árdua trilha de formiga, que foi o TCC,                

formamos um grupo, o Grupo de Estudos em Relações Ambientais (GERA/UFF), onde as             

professoras Rosana e Viviane, eu e meus colegas de turma, Leonardo, Gisele e Marcyllene,              

pudemos partilhar de muitas reflexões e ideias essenciais ao desenvolvimento do trabalho.  

 

2. OBJETIVOS 

Pode ser que ainda não tenha ficado nítido aos leitores a que se pretende este trabalho                

de conclusão de curso após a leitura da seção anterior. Por isto, neste ítem discorro               

brevemente sobre os objetivos deste TCC. Seu objetivo geral consiste em descrever os             

destinos possíveis das areias de Maricá ao se depararem com o empreendimento Maraey. Isto,              
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tendo como ponto primordial, um olhar que não classifica, dicotomiza e hierarquiza esses             

destinos e os modos de vida e saberes mobilizados pelo debate. 

Faço este destaque, pois a discussão parece apontar que há dois caminhos possíveis - a               

instalação ou não do empreendimento - onde o primeiro (hegemônico, “lado do capital”) é              

aquele que tende a se concretizar. A partir do referencial teórico-metodológico da ANT,             

talvez seja possível retirar essa ênfase da dualidade, mostrando que os destinos, assim como              

os atores, são plurais. Tendo em vista esta finalidade, os objetivos específicos são: 

a) Explicitar que a instalação do empreendimento é um dentre tantos outros destinos            

possíveis; 

b) Levantar o máximo de atores humanos e não-humanos envolvidos na construção           

desses destinos; 

c) Descrever as ações desses atores e aquilo que procuram concretizar a partir delas; 

d) Compor, com o trabalho, um espaço de diálogo - uma arena comum - na qual os atores                 

ligados aos diferentes destinos, tomadores de decisão e demais interessados se           

apresentem sem hierarquias. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este item se destina a apresentar as bases teóricas e conceituais adotadas neste             

trabalho, abordando os conceitos, obras, autores e sua relação com o debate investigado.  

Estes referenciais, objetivam conduzir a investigação do objeto de estudo evitando           

dicotomias e seguir os próprios atores para observar e descrever suas ideias, ações e os               

destinos que procuram concretizar nas areias de Maricá. Servem também para explicitar aos             

leitores termos e conceitos importantes que podem não estar habituados. 

 

3.1. Restinga 

O termo “Restinga” é controverso, pois possui diversos significados, que variam de            

acordo com o país, a época e o campo do conhecimento científico. Souza e colaboradores               

(2008) realizaram uma revisão das definições dessa palavra usadas em países de língua             

portuguesa como Portugal e Moçambique e por áreas como Geologia, Geomorfologia,           

Geografia, Botânica e Ecologia e pela legislação brasileira . 
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No que tange à Geomorfologia e Geografia, apesar das divergências nos conceitos            

“para todos os autores o termo ‘Restinga’ se refere a uma feição de linha de costa, alongada,                 

de natureza arenosa e de muito baixa amplitude, que tende a fechar reentrâncias costeiras”              

(SOUZA et al, 2008, p 26). Já em relação à biologia e ecologia, a diversidade de significados                 

desse termo tem ocasionado problemas, pois formações vegetais semelhantes têm sido           

caracterizadas por nomes distintos. A legislação, por outro lado, ora se utiliza do termo              

“restinga” para designar “depósito arenoso paralelo a linha de costa” e em outros momentos,              

para se referir às “vegetações da planície costeira” (SOUZA et al, 2008, p. 36). 

No campo da legislação, procurei compilar algumas definições no quadro 3 para            

facilitar. 

  
Quadro 3 - Exemplos de definições de restinga na legislação brasileira. 

Fonte: Adaptado de Santos et al 2017. 
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Legislação Definição 

Decreto estadual 41.612/2008 

“Ficam as restingas do Estado do Rio de Janeiro definidas como: 
planícies arenosas costeiras de origem marinha, abrangendo praias, 
cordões arenosos, dunas, depressões entrecordões e depressões 
entredunas com respectivos brejos, charcos, alagados e lagoas, cuja 
vegetação e fauna estão adaptadas às condições ambientais locais” 

Resolução CONAMA 417/2009 

"Vegetação de Restinga: o conjunto de comunidades vegetais, 
distribuídas em mosaico, associado aos depósitos arenosos costeiros 
quaternários e aos ambientes rochosos litorâneos também 
considerados comunidades edáficas por dependerem mais da natureza 
do solo do que do clima, encontradas nos ambientes de praias, cordões 
arenosos, dunas, depressões e transições para ambientes adjacentes, 
podendo apresentar, de acordo com a fitofisionomia predominante, 
estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado". 

Lei 12.651/2012 

"restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma 
geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde 
se encontram diferentes comunidades que recebem influência 
marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, 
cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o 
estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último 
mais interiorizado". 



 

Esta breve apresentação das definições de restinga foi feita para situar e demonstrar             

aos leitores que este termo foi conceituado de diferentes formas dependendo da legislação ou              

do campo do conhecimento envolvidos .  12

No presente trabalho, uma definição mais genérica e abrangente basta , tendo em            13

vista que os próprios atores envolvidos nas controvérsias sobre o destino das areias de Maricá               

terão suas concepções de restinga e distintas relações com este ecossistema. Como veremos             

mais adiante também, o referencial teórico-metodológico adotado não pressupõe que um           

conceito de “restinga” seja definido a priori. Partiremos apenas do pressuposto que este             

ecossistema também se conforma como um híbrido socionatural para evitarmos tratar da            

restinga sem abarcar os aspectos culturais e históricos a ela associados. 

 

3.2. Teoria Ator-Rede 

Em sua introdução à Teoria do Ator-Rede, Latour (2012) busca explicar que o termo              

“social”, geralmente designado como estável e passível de delimitação, não deve ser usado             

como um domínio para explicar o estado de outras coisas. Que vem a ser o social? Qual o                  

papel e a influência dos cientistas em sua definição e descrição? Qual o papel dos demais                

atores? Quem são esses atores? É possível precisar aquilo que compõe o social, em              

contraponto com o que compõe outros domínios como a economia, o direito, a história ou a                

própria natureza? Estes questionamentos são trazidos pelo autor, que mostra como suas            

respostas diferem entre a sociologia convencional (ou do social) e a Teoria Ator-Rede ou              

sociologia de associações. 

No contexto em que a sociologia (a “ciência do social”) buscava se firmar como uma               

ciência, “a ciência era uma necessidade absoluta, a ser prolongada indefinidamente, sem            

nenhuma preocupação impedindo seu progresso” (LATOUR, 2012, p.18). Contudo, o          

conhecimento científico, nos moldes em que vem sendo praticado e produzido hoje, como “o              

maestro de nossas vidas e de nossas repúblicas, e não apenas um dentre os incontáveis               

instrumentalistas que dela fazem parte, resultou em desordem e violência em escala global”             

12 Para uma discussão mais aprofundada sobre estes conceitos, ver o livro do Instituto Geológico de São Paulo                  
“‘Restinga’: conceitos e empregos do termo no Brasil e implicações na legislação ambiental” (SOUZA et al,                
2008).  
13 Um conceito mais abrangente adotado por Azevedo e colaboradores que nos permite avançar não excluindo                
outras concepções que podem surgir é “Vegetação da planície costeira estabelecida sobre solo arenoso”              
(AZEVEDO  et al, 2014). 
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(MARQUES, 2018, p. 11) e ainda acarreta em uma limitação, cada vez maior, da nossa               

compreensão da realidade, pois a fragmenta em campos do conhecimento e produz dicotomias             

(FERNANDEZ, 2014). A ANT, surge então com a proposta de ressignificar a “ciência do              

social”, visto que tanto a “ciência”, como o “social” precisam ser repensados.  

Isto não implica, conforme afirma Fernandez (2014), em abandonarmos as ciências           

“naturais” e nem mesmo as “sociais”, mas sim, em alterar a maneira como elas são feitas e se                  

posicionam diante das outras formas de saber, ser e existir, não as abafando (MARQUES,              

2018); evitando "categorias de análise baseadas em dicotomias” (OSORIO, 2019, p. 27);            

mostrando que o entendimento da realidade se produz nas relações de redes compostas por              

distintos atores - humanos e, também, não-humanos (FERNANDEZ, 2014); e reorientando a            

ciência para a busca das associações entre esses atores-rede, repensando o papel do cientista e               

permitindo que estes atores expressem suas próprias teorias sobre o contexto social em que              

vivem (LATOUR, 2012).  

Por esses motivos, como na tese de Giselle Osorio (2019), a Teoria Ator-Rede             

representa para este trabalho um pilar, a partir do qual sua base teórica e metodológica, seu                

ritmo e a relação com os atores estudados se inspiram.  

Tendo em vista que, dentro do contexto dos ESCT, Bruno Latour é um dos principais               

contribuintes em relação ao debate ambiental (PREMEBIDA; ALMEIDA; NEVES, 2017) e           

para se pensar a co-produção entre sociedade e natureza (FLEURY; ALMEIDA;           

PREMEBIDA, 2014), foram usadas, neste trabalho, suas obras “Reagregando o social”           

(LATOUR, 2012) e “Cogitamus” (LATOUR, 2016). Junto das quais, também se consultou a             

tese de Giselle Osorio (OSORIO, 2019) e o livro “Encontros da teoria ator-rede com as               

ciências ambientais” (FERNANDEZ; MACEDO; BRANQUINHO, 2018). 

Para demonstrar como a ANT pode ser aplicada em estudos ambientais, além da             

anteriormente citada tese da Giselle Osorio, seguem mais dois exemplos: 

a) No texto “Quem controla a água? Mapeamento de controvérsias na Guerra das águas             

em São Lourenço (MG)” , Raphael Vianna descreve as controvérsias sobre a água            14

mineral de São Lourenço. Discute assim o impacto da medicina moderna em outras             

formas de conhecimento e cura na região. A partir da cartografia de controvérsias             

elucida também o conflito entre a empresa Nestlé - que objetiva usar comercialmente             

14 Terceiro capítulo do livro “Pedra, planta, bicho, gente … coisas: encontros da teoria ator-rede com as ciências                  
ambientais” (FERNANDEZ; MACEDO; BRANQUINHO, 2018). 
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uma das fontes - e diversos outros atores, suas associações e distanciamentos. A partir              

dessa metodologia, o autor pôde analisar as conquistas e retrocessos da empresa em             

relação ao seu objetivo. 

b) No capítulo “ O que podemos aprender ao seguir os passos da formiga-onça na ‘cidade               

de areia?’” , de Rafael Costa, Fátima Branquinho e Celso Sánchez, os autores            15

utilizam a Teoria ator-rede e a antropologia visual para descrever associações no            

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba . Eles se baseiam na obra “Reagregando o             16

Social” de Latour e conduzem uma investigação para promover reflexões teóricas           

sobre a relação entre cinema e educação ambiental (COSTA; BRANQUINHO;          

SÁNCHEZ, 2018). Como resultado da interação entre os pesquisadores, colaboradores          

e alunos do Curso de Cinema Ambiental da UFRJ de Macaé produziram o texto e sete                

filmes.  

 

3.3. Controvérsia 

Latour propõe a noção de controvérsias como sendo elementos que fazem parte da             

dinâmica das ciências. A partir dessa noção, percebemos que o indiscutível - as evidências, os               

fatos - provém daquilo que foi discutido. Para o autor, controvérsias podem ser consideradas              

como as distintas posições possíveis que vão desde “a dúvida mais absoluta [...] até a certeza                

indiscutível” (LATOUR, 2016, p. 79).  

A noção de controvérsia adotada neste trabalho será a mais ampla possível. Assim             

como define Vianna (2018), seguindo a síntese de Venturini (2009): controvérsias podem ser             

entendidas como situações nas quais os atores discordam uns dos outros. Uma ideia assim              

demasiado ampla se torna aplicável porque, para a Cartografia de controvérsias, é mais             

importante a descrição das controvérsias propriamente ditas, que sua definição (VENTURINI,           

2009). 

Este trabalho, então, se atenta para aquilo que os atores discordam no que se refere ao                

destino das areias de Maricá. 

 

15 Quarto capítulo do livro “Pedra, planta, bicho, gente … coisas: encontros da teoria ator-rede com as ciências                  
ambientais” (FERNANDEZ; MACEDO; BRANQUINHO, 2018). 
16 Parque Nacional localizado no norte do estado do Rio de Janeiro. 
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3.4. Grupos e atores 

Latour comenta em “Reagregando o social” que a ANT possui a característica de ter              

uma “infralinguagem”. Em outras palavras, se utiliza de uma linguagem simples, que permita             

a transição entre o que os atores falam e como o pesquisador descreve aquilo que eles falam.  

Isso busca evitar que calemos os atores ao longo do processo, utilizando-se de um              

jargão científico, que não corresponde à forma como eles percebem e descrevem seu mundo.              

Ele diz: “Preferi um vocabulário mais geral, mais banal e mesmo mais vulgar, pois assim não                

há risco de confundi-lo com o idioma tão prolífico dos próprios atores” (LATOUR, 2012, p.               

52). 

Neste sentido que o termo “grupos” é empregado: “O vocábulo ‘grupo’ é tão vazio              

que não explicita nem o tamanho nem o conteúdo. Poderia ser aplicado a um planeta ou a um                  

indivíduo; à Microsoft e à minha família; a plantas e a babuínos. Foi por isso que o escolhi”                  

(LATOUR, 2012, p. 52). 

Já os atores, outro termo frequentemente usado por Latour, são entendidos como            

alguém fazendo alguma coisa. Nesta perspectiva, se sua presença ou ausência mudam algo,             

podem ser atores. E isto engloba tanto os humanos, como os não-humanos (VENTURINI,             

2009) - e aqui reside o diferencial, que contribui para que o campo dos Estudos Sociais das                 

Ciências e das Técnicas tenham um olhar menos centrado no estritamente humano. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Cartografia de Controvérsias 

Tommaso Venturini (2009) explica que a cartografia de controvérsias consiste no           

exercício de elaborar mecanismos para observar e descrever debates sociais, especialmente           

aqueles ligados a problemas tecnocientíficos. Latour (2016, p. 80), ao definir controvérsias,            

diz que “seguir, traçar ou fazer uma cartografia de controvérsias”, significa traçar os diversos              

movimentos ligados a um discurso. Desde seu uso como uma evidência, para mobilizar ações              

e atores, até quando está em disputa. 

A cartografia de controvérsias, desde sua origem, tem servido como uma versão            

didática da Teoria do Ator-Rede, por evitar complicações teóricas da ANT, sendo mais             
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acessível (VENTURINI, 2009). Este exercício está baseado em “somente” observar e           

descrever as controvérsias . Neste sentido, o mesmo autor afirma:  17

 
“por mais suspeito que isso possa parecer, o mapeamento de controvérsias não            
implica pressupostos conceituais e não requer protocolos metodológicos. Não há          
definições para aprender; nenhuma premissa para honrar; nenhuma hipótese para          
demonstrar; nenhum procedimento a seguir; nem correlações para estabelecer”         
(VENTURINI, 2009, p. 2) . 18

 
Diferentemente das metodologias de pesquisa de forma geral, a cartografia de           

controvérsias não visa tornar mais fácil o processo de investigação, oferecendo ao pesquisador             

um passo a passo para seguir. Pelo contrário, a partir dela o processo de investigação das                

controvérsias se torna mais lento e difícil (VENTURINI, 2009).  

Dessa maneira, a simplicidade teórica se converte em um difícil exercício na prática.             

Segundo Venturini, quando Latour diz para seus alunos “somente observarem” a vida coletiva             

e as controvérsias, surgem três consequências: 

1) A primeira é que a cartografia de controvérsias não requer nenhuma teoria ou             

procedimentos específicos. Assim, ao mesmo tempo que não proíbe que os           

pesquisadores escolham as teorias e ferramentas com as quais desejam          

trabalhar, os convida a se manter abertos, utilizando os mecanismos que           

tiverem em mãos para suas investigações e mesclando-os com outros que           

possam surgir; 

2) A segunda consequência é que os pesquisadores não precisam ser imparciais           

por estar seguindo um modelo teórico-metodológico. Na verdade, as         

observações dos pesquisadores nunca são imparciais para a cartografia de          

controvérsias e nenhuma observação deve ser desconsiderada. Uma descrição         

se torna objetiva e imparcial a medida que acrescenta mais pontos de vista             

diferentes . 19

17 Essa afirmação deriva de uma frase do Latour, citada pelo Venturini, que pode ser traduzida como “somente 
olhe para as controvérsias e diga o que você vê (VENTURINI, 2009).  
18 Traduzido pelo autor. Texto original:“Indeed, as suspect as this may sound, controversies mapping entails no                
conceptual assumptions and requires no methodological protocols. There are no definitions to learn; no premises               
to honor; no hypothesis to demonstrate; no procedure to follow; no correlations to establish”. 
19 Venturini (2009) explica como a objetividade é entendida na aplicação da cartografia de controvérsias: “Latour                
chama de ‘objetividade de segundo grau’ o esforço para considerar tanta subjetividade quanto for possível.               
Diferente da objetividade de primeiro grau, que define a situação de um acordo coletivo, a objetividade de                 
segundo grau é alcançada ao revelar a máxima extensão de desacordos dos atores e assim é típica de cenários                   
controversos” (Traduzido pelo autor)  
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3) A terceira consequência está ligada a ideia de que aqueles que participam de             

um fenômeno social podem conhecer tanto sobre a realidade social quanto os            

pesquisadores, o que implica em mudar a relação do cientista com os sujeitos             

que estuda. 

A partir dessas três consequências, surgem os pontos de partida que vão orientar a              

observação das controvérsias sobre o destino das areias de Maricá. São eles: não restringir a               

observação a nenhuma teoria ou metodologia específica; observar pela maior quantidade de            

pontos de vista possíveis; e ouvir mais as vozes dos atores que presunções ou pré julgamentos                

pessoais.  

No primeiro artigo, mencionado acima, Tommaso Venturini trouxe contribuições para          

a observação das controvérsias. Na continuação, em outro artigo, o autor trata da descrição              

destas. Inicia afirmando que os processos de observação e descrição acontecem juntos, pois as              

observações rapidamente se tornam complexas. Visto que os atores estão constantemente           

discutindo - até mesmo em desacordo sobre as perguntas (VENTURINI, 2009) - formando e              

rompendo grupos (VENTURINI, 2012).  

Por isso, para a cartografia de controvérsias, os debates públicos - como Venturini se              

refere às situações investigadas pela metodologia, onde os atores discordam uns dos outros -              

são as melhores ferramentas para observar a construção da vida social (VENTURINI, 2012).             

O autor sinaliza, então, quatro sugestões para a escolha de uma boa controvérsia, que estão               

sintetizadas no quadro a seguir (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Sugestões de Venturini para a escolha de uma boa controvérsia. 

Fonte: Venturini, 2009, p. 7. 
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Evitar controvérsias 

Frias 
“controvérsias são melhor observadas quando elas atingem o pico do 
superaquecimento. Se não há debate ou se este é letárgico [...] não há uma 
controvérsia autêntica e o resultado da cartografia será tedioso ou parcial” 

Do passado 
“Uma vez que um acordo é alcançado, uma solução é imposta ou a discussão 
se encerra de alguma outra maneira, controvérsias perdem rapidamente todo 
o seu interesse” 

Sem limites 
“Ao selecionar seu estudo, seja realista e ciente dos recursos. Mapear 
grandes debates, como mudanças climáticas globais ou organismos 
geneticamente modificados, requer bastante tempo e trabalho” 

Ocultas “a cartografia de controvérsias foi desenvolvida para mapear o espaço público 
e ela funciona mal quando aplicada a assuntos secretos” 



 

Neste ponto é importante destacar que os mapas (processo de descrição) devem ser             

menos complicados e confusos que a realidade observada, para que sejam usuais. Precisam             

portanto traduzir essa realidade complexa em uma forma simples e legível (VENTURINI,            

2012). 

Para representar diferentes pontos de vista oriundos da multiplicidade de atores, ao            

buscarmos ouvir o máximo de perspectivas, Venturini enfatiza que é preciso conferir            

diferentes visibilidades a estes pontos de vista de acordo com a posição e relevância dos               

atores no debate. São estabelecidos com este fim três critérios: representatividade dos pontos             

de vista, que depende de quantos atores se inscrevem nele ; mas não só a quantidade de                20

aliados que um ponto de vista tem define sua relevância, pois os atores buscam criar ou                

ocupar distintos espaços de poder, onde podem influenciar mais a ação de outros atores; por               

fim, a cartografia de controvérsias não deve se ater especificamente aos argumentos            

majoritários, tendo em vista que são os minoritários os responsáveis por questionar aquilo que              

está considerado como certo, dando origem às controvérsias. 

Sendo assim, os pesquisadores “podem focar em um conjunto de atores           

representativos ou se concentrar nos que têm mais influência ou iluminar pontos de vista              

marginais, desde que eles possam justificar sua escolha” (VENTURINI, 2012, p 4). De que              

forma poderíamos então definir quem são esses atores? 

Neste ponto, vale comentar que, ao trabalhar com a teoria ator-rede, buscamos não             

definir, de início, que grupos e atores devem ser mobilizados e descritos durante a pesquisa.               

Latour diz que os grupos, ao se definirem, mostram também anti grupos, assim como as               

fronteiras que os separam. Sendo assim, como começamos? Em “meio às coisas”, responde             

ele sugerindo que nada melhor que um jornal, onde frequentemente encontramos grupos            

sendo formados e desfeitos (LATOUR, 2012).  

 

4.2. Pesquisa Bibliográfica  

A pesquisa bibliográfica é comum aos trabalhos científicos. Consiste em pesquisas em            

fontes já elaboradas, especialmente em livros e artigos científicos (GIL, 2002). Para Gil             

20 De acordo com o autor, uma declaração compartilhada por muitos atores tem direito a mais visibilidade.                 
Porém, ele afirma, “representatividade é questão de peso, não de quantidade”, o que nos diz que não se deve                   
negligenciar um argumento simplesmente por ser compartilhado por poucos atores (VENTURINI, 2012). 
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(2002), a vantagem dessa metodologia consiste em permitir ao pesquisador que ele abarque             

uma quantidade de informações muito maior do que seria possível com pesquisa direta. 

Neste trabalho, serão consultadas não somente teses, dissertações, livros e artigos           

científicos, mas também vídeos, sites e jornais eletrônicos, que terão suas informações            

compiladas em um diário de bordo .  21

Na proposta de Latour (2016) o diário de bordo (Anexo 1) é um exercício que nos                

permite observar e perseguir as ciências e as técnicas e sua interação com a vida e a política.                  

Será um recurso especialmente importante para a cartografia de controvérsias, por conduzir o             

pesquisador às ações, interações, discursos, instituições e atores envolvidos no debate público.            

Como o trabalho se propõe a descrever os destinos possíveis para as areias de Maricá a partir                 

das perspectivas e ações dos atores humanos e não-humanos envolvidos, no diário me ative ao               

recorte de trechos e realce de atores e seus enunciados, não avançando para os comentários               

como propõe Latour. 

 

4.3. Sobre o trabalho de campo e as entrevistas 

Inicialmente pretendia-se realizar trabalho de campo com entrevistas aos atores, o que            

seria mais uma forma de observação das controvérsias. Porém, devido ao isolamento social             

ocasionado pela pandemia do coronavírus, não foi possível ir a campo. Como tenho a              

pretensão de dar continuidade à pesquisa durante o mestrado, decidi prosseguir com o             

trabalho mesmo sem as entrevistas, que podem ser feitas na continuidade deste.  

 

5. CONTROVÉRSIAS NAS AREIAS 

A partir deste ítem, as areias de Maricá serão descritas a partir da multiplicidade de               

atores que (inter)agem sobre elas e a partir de sua presença. Para descrever as controvérsias               

sobre os destinos possíveis nestas areias de uma forma que demonstre que tanto o conflito,               

como o empreendimento são etapas que fazem parte das controvérsias, caminharemos por            

21 Bruno Latour (2016) propõe aos seus alunos que mantenham um diário de bordo e nele agreguem documentos,                  
informações e acontecimentos, aos quais, com o tempo os alunos incluem comentários solicitados por ele. No                
livro “Cogitamus: seis cartas para as humanidades científicas”, Latour solicita que esse diário seja alimentado               
por tudo aquilo que se refere às “ciências, as técnicas e as formas de vida”, tomando o cuidado de anotar as                     
fontes e frisar as instituições envolvidas. Neste trabalho de conclusão de curso, adaptando-se ao estudo e seus                 
objetivos, foram levantados materiais que remetem ao destino das areias de Maricá. 
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estas outras histórias, de distintos atores, buscando expressar seus pontos de vista, assim como              

aquilo que buscam concretizar.  

Os subitens que virão a seguir foram organizados visando uma sequência cronológica:            

dos pescadores ao conflito. Os leitores perceberão que os tempos, os destinos e histórias se               

confundem e se misturam, isto porque implicam na existência e transformações umas das             

outras - o que pode ocasionar algumas redundâncias mas, como afirma Venturini (2012), são              

elas quem nos ajudam a estabilizar as representações das controvérsias. Se para Venturini,             

observar e representar controvérsias é como mergulhar no magma ou construir sobre uma             

falha geológica, aqui podemos dizer que é como se caminhássemos por imbricados campos de              

areias movediças. 

 

5.1. Gente das areias, os pescadores Zacarias 

 
Figura 2 - Mapa do Mosteiro São Bento. 

 
Fonte: Mello; Vogel, 2004. 

 
Esta imagem foi retirada do livro “Gente das areias: história, meio ambiente e             

sociedade no litoral brasileiro”, de autoria de Marco Mello e Arno Vogel. Ela representa, de               

acordo com os autores, o mapa mais antigo - datado de 1797 - a localizar geograficamente o                 

nome “Zacarias” nas areias de Maricá. Este nome se refere a uma comunidade de pescadores               
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que habita a região (da Restinga de Maricá) desde o século XVIII (MELLO; VOGEL, 2004;               

AVELIS, 2014; DAS LUTAS, 2016). 

Marco Mello conta que teve seu primeiro contato com os pescadores de Maricá devido              

à a grande mortandade de peixes de 1975 . À época, ele fazia parte de um grupo-tarefa recém                 22

formado que foi designado para realizar uma intervenção de atendimento aos pescadores e             

suas famílias, que seriam diretamente afetados pela mortandade . Neste ínterim, Mello           23

presenciou uma abertura de barra de emergência - ligação entre a lagoa e o mar - realizada                 

pelo  poder público estadual do Rio de Janeiro. 

Estavam presentes “repórteres, auxiliares de gabinete e engenheiros”, o prefeito de           

Maricá, alguns vereadores, alguns curiosos e o governador do estado, o almirante Faria Lima.              

Os autores comentam que “os pescadores, em pequenos grupos, presenciavam toda essa            

movimentação” e por sua postura, podia-se ver que estavam descrentes de que aquela             

intervenção resolveria algo. Uma dupla de pescadores, então subiu em uma duna e apontou              

que “aquela barra de nada adiantaria”, que “continuariam sem poder tirar sustento da lagoa” e               

que este canal “não tardaria a ser obstruído”. Descrevem então que “O governador,             

sentindo-se atacado, exigiu do técnico que declinasse as qualificações em que se apoiava sua              

interferência” mas este, geógrafo, concordou com o apontamento dos pescadores e foi            24

posteriormente demitido. Ao término do dia, a barra de emergência foi terminada e a comitiva               

do governo “considerou a tarefa encerrada e deixou Maricá” (MELLO; VOGEL, 2004, p. 30).              

Posteriormente, os pescadores apontaram, de forma unânime, que acabaram de presenciar           

uma “farsa”. Este episódio é importante de se destacar por dois motivos.  

Ele evoca um símbolo e um conjunto de conhecimentos importantes para alguns            

destes pescadores, ligados à ocorrência da mortandade de peixes, que era a abertura de barra;               

e, para destacar o comentário dos autores, que dialoga com o porquê de o presente trabalho se                 

propor a abordar os destinos possíveis para as areias de Maricá sob a ótica de distintos atores.                 

22 Sobre este evento, os autores comentam: “O ano de 1975 foi trágico para 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                    
se multiplicaram as reverberações prateadas em toda a superfície, como se esta não fosse mais do que um imenso                   
espelho estilhaçado, os pescadores tiveram a certeza de que o espectro da fome tinha começado a rondar”                 
(MELLO; VOGEL, 2004). 
23 Neste levantamento, os autores apontaram que “as maiores concentrações de pescadores estavam nas              
localidades de Zacarias, Barra de Maricá e Guaratiba (191 pescadores com 165 dependentes) e no povoado de                 
Araçatiba (10 pescadores com 52 dependentes). O censo conseguiu, assim, atingir 240 famílias, num total de                
1305 pessoas” (MELLO; VOGEL, 2004). 
24 Dario Castelo era o coordenador do grupo-tarefa que Mello fazia parte. Além disso era geógrafo e professor do 
Instituto de Geociências da UFF. 
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De acordo com Mello e Vogel (2004, p. 30) pouco interessa (à razão técnica) “o que os                 

demais envolvidos possam pensar do problema que intenta resolver”. Dar atenção a múltiplos             

aspectos considerados importantes para os pescadores, “significava complicar a intervenção          

em nome de um conhecimento desqualificado por ser ‘empírico’, ‘tradicional’, ‘impreciso’ e            

‘supersticioso’”. 

Cerca de três anos depois do episódio da mortandade, Mello retornou à região por              

meio do projeto “Pescadores: suas técnicas e seu artesanato”. Nesta ida, conheceu no mercado              

de peixe um pescador chamado Henrique. Também conhecido como Poeira, ele “era um dos              

mais velhos e prestigiosos pescadores de Zacarias”. Nesta ocasião, o antropólogo passou 15             

dias junto do pescador, mas somando-se as idas e vindas, afirma que ficou uma década               

convivendo com a comunidade de Zacarias. A importância desse primeiro encontro é tão             

grande que o autor afirma que “no campo, tudo para o que minha atenção haveria de voltar-se,                 

os anos subsequentes, já havia sido abordado, alguma vez, durante esta primeira estadia”             

(MELLO; VOGEL, 2004, p. 35). 

Sobre as conversas com o velho pescador, disse que ouviu “as histórias de Henrique              

enquanto este desempenhava as mais diversas tarefas”, participando assim do tratamento das            

redes; da coleta e preparação dos materiais para este fim; do aparelhamento e reparo das               

canoas; e do manuseio, conserto e acondicionamento de todo tipo de ítens de pescaria” até               

que pôde acompanhar na pesca o sobrinho de Henrique, assim como as suas “excursões à               

restinga”. Dentre os temas sobre os quais conversavam com mais frequência, podem-se            

destacar “a lagoa e a pesca” e “a casa e o parentesco”.  

 
“No campo estruturado em torno da pesca lagunar, surgiam diferentes tópicos, entre            
os quais era possível distinguir uma hierarquia de recorrência e relevância. O            
camarão constituía, nesse particular, o grande subtema. Apresentava-se,        
invariavelmente, em conexão com o glorioso passado pesqueiro de Maricá, nos           
tempos da lagoa antiga. Logo a seguir, na escala, surgia a pesca de galho, ou ‘de                
parcé’, como preferia Henrique. Se a esta última faltava a complexidade sociológica            
da pesca do camarão, sobrava-lhe, no entanto, requinte, quando vista sob o ângulo             
da engenhosidade técnica e cosmológica” (MELLO; VOGUEL, 2004, p. 38).  
 

O primeiro assunto nos leva a um tempo em que a pesca do município de Maricá                

possuía grande relevância em nível estadual. De acordo com Lamego (1945a apud MELLO;             

VOGEL, 2004) nas décadas de 40, 50 e 60, um terço de todo o pescado do estado do rio de                    

janeiro provinha das lagoas de Maricá. No documentário “A pesca de galho e a comunidade               
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Zacarias” (A PESCA, 2016) o presidente da Associação comunitária de Cultura e Lazer dos              25

Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ), Vilson Correa, afirma que a lagoa “abastecia o estado             

do Rio de Janeiro” e que era muito rica”, a ponto de os barcos voltarem cheios de camarões e                   

siris. Este contexto, para Mello e Vogel (2004) também remetia “a uma complexa rede de               

relações, envolvendo rivalidades, reciprocidades, trocas, maximizações e complementaridades        

de atores sociais e seus recursos” (MELLO; VOGEL, 2004). 

Para os pescadores, segundo Mello e Vogel (2004), o declínio da pesca nas lagoas da               

cidade estava ligada à construção do canal de Ponta Negra, apoiado na década de 40 pelos                

pescadores de Guarapina “sem levar em conta a situação dos demais aldeamentos” (de             

pescadores). Sobre esse empreendimento, os autores comentam: 

 
“Recebido, inicialmente, como uma dádiva, esse investimento trouxera consigo a          
discórdia, envenenando as relações entre povoados, acentuando as diferenças,         
suscitando acusações e disseminando, entre todos, um clima de mútua suspeição,           
cujos indícios se encontravam por toda parte” (MELLO; VOGEL, 2004, p. 28). 
 

Antes da construção do canal, os pescadores mantinham uma prática tradicional de fazer uma              

abertura de barra - que nos leva ao segundo assunto mais comentado por Henrique -,               

conectando lagoa ao mar e renovando as águas lacustres. 

A pesca de galho consiste em uma técnica tradicional dos pescadores de Zacarias. No              

documentário anteriormente mencionado (A PESCA, 2016), Mello e o pescador Ari Luiz            

explicam detalhadamente como essa prática é realizada, em síntese: o pescador escolhe um             

galho na Restinga e o coloca na beira da praia para secar (1); em seus barcos, escolhiam e                  

memorizavam um ponto da lagoa para soltar o galho, que afundava na lama do sedimento (2);                

com o tempo, no galho se proliferam musgos e depois cracas, que atraem os peixes - alguns                 

dos quais fazem buracos e tocas entorno do galho, onde são lançadas as tarrafas para               

pescá-los (3). Para Mello, o “conhecimento naturalístico materializado na pesca de galho”            

talvez seja o que distingue estes pescadores dos outros de Maricá e do litoral brasileiro.               

Através dessa técnica eles encontraram uma forma de “diminuição da imprevisibilidade da            

pesca” e a abertura de barra somava-se a ela como uma espécie de “rito de semeadura da                 

laguna” (A PESCA, 2016). 

25 Este documentário foi produzido pelo coletivo Das Lutas, com apoio de outros movimentos sociais locais,                
como o Movimento Pró Restinga e a Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá (APALMA)                
e contou com relatos de pescadores e do antropólogo Marco Mello. 
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Vale destacar também que a comunidade também possuía formas artesanais de           

produzir seus próprios instrumentos de pesca: redes eram tecidas em moldes de bambu, com              

agulhas, de acordo com sua finalidade mas no passado eram tecidas com fibras vegetais; bóias               

eram feitas com uma raiz que pode ser encontrada na restinga; canoas eram feitas com               

madeiras de árvores e tinham grande durabilidade, sendo transmitidas às gerações seguintes            

como herança (MELLO; vogel, 2004).  

Uma série de atores eram mobilizados a partir dessas práticas tradicionais, envolvendo            

espécies da restinga; instrumentos de pesca como canoas, redes e boias; as mulheres             

zaqueeiras que os produziam e seus artesanatos; madeireiros, que cortavam as árvores ideais             

para as canoas; rezadeiras para cura de doenças, apenas para citar alguns exemplos. Podemos              

ver assim, redes de atores humanos e não-humanos, que perpetuavam a prática pesqueira:             

“Verifica-se, pois, que os homens pescam, não só com seus parceiros, mas, também, com seus               

instrumentos, muitos dos quais os acompanham por inúmeros anos, rompendo às vezes a             

barreira das gerações”, comentam Mello e Vogel (2004, p. 44) após mostrarem como             

Henrique se referia a um desses instrumentos como se fosse um companheiro de pesca. 

Outro dos temas maiores tratados nas conversas com Henrique era a Companhia que             26

ocasionou tanto na impossibilidade de aberturas de barras, devido a criação da estrada             

asfaltada, como também na divisão de “duas zacarias”. A partir disso, “a pesca minguava,              

tornando-se incapaz de sustentar a casa”, que “estava fadada a afastar-se da lagoa ou              

desaparecer”, colocando em risco “a sobrevivência da família” (MELLO; VOGEL, 2004, p.            

38).  

Os projetos que ameaçam a continuidade das práticas e modos de existência desses             

pescadores não pararam por aí. Agora há um embate com o empreendimento Maraey, da              

empresa IDB Brasil (A PESCA, 2016). A Comissão de defesa dos direitos humanos da              

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) realizou uma visita à Zacarias devido a              

denúncias de violações de direitos humanos e a conversa entre os atores presentes foi descrita               

em um relatório intitulado “Violação de direitos humanos na comunidade tradicional de            

Zacarias, Maricá” (MELO; SERAFINI, 2015).  

26 Se refere ao empreendimento de um empresário português chamado Lúcio Tomé Feteira, que, na década de                 
50, alegava possuir a posse do terreno e tinha um projeto imobiliário de construção da Cidade São Bento. Há                   
relatos de que pescadores foram ameaçados, casas foram derrubadas (ESTRADA; VARGAS, 1991) e também              
de que colocaram fogo em casas na época (AVELIS, 2014). 
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O encontro ocorreu em maio de 2015, na sede da associação comunitária dos             

pescadores e objetivava “apurar denúncias feitas por moradores, movimentos sociais e           

entidades de pesquisa envolvidas na proteção da restinga de Maricá e do território tradicional              

de Zacarias”. Estiveram presentes o Ministério Público Federal e Estadual (MPF e MPRJ); o              

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); o Movimento Pró-Restinga;           

a Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá (APALMA); os professores            

Marco Mello e Désirée Guichard, da UFRJ e UERJ, respectivamente; além de outros             

pesquisadores, moradores da cidade e movimentos sociais não especificados (MELO;          

SERAFINI, 2015, p. 5). Inicialmente, houve um momento de escuta dos atores presentes, a              

partir do qual se destacaram alguns pontos sensíveis (Quadro 5). 

 
Quadro 5 - Questões sensíveis sobre o histórico do conflito entre Zacarias e a IDB Brasil. 

27 No relatório consta que o ITERJ deu início a um processo de cadastro das famílias para regularização                  
fundiária mas que não haviam encontrado a continuidade deste processo até o momento (2015). No entanto, no                 
relatório de Gestão de dezembro de 2018 (ITERJ, 2018) do instituto consta que houve uma vistoria técnica em                  
Zacarias em 2016. No mesmo relatório, na relação do “Quadro geral dos levantamentos físicos e               
socioeconômicos das comunidades”, o processo dos pescadores está como “a licitar”, com o código de processo                
administrativo E-19/200.234/07. 
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A auto-identificação como 
comunidade tradicional e a 
ancestralidade do território 

Moradores de Zacarias contaram histórias sobre seus avós e bisavós; 
mencionaram também que a comunidade se encontra ali ao menos desde 
1797 (citando o mapa do Mosteiro de São Bento); suas origens e 
ancestralidade se encontram nas relações entre franceses e tupinambás; e 
construíram uma relação de respeito e convivência com a biodiversidade 
local, incluindo em suas práticas a singular pesca de galho, a coleta de 
frutas, plantas medicinais, a manufatura de artesanato e comidas típicas. 

Insegurança fundiária e a 
fundação da ACCLAPEZ em 
resistência aos avanços da 
especulação imobiliária 

Desde a década de 40, com a tentativa de instalação de um 
empreendimento imobiliário de Lúcio Tomé Feteira, ocorreu uma 
sucessão de tentativas de remoção e transferência da titularidade da terra 
para diferentes empreendedores, mantendo a pressão sobre as famílias; 
Como forma de resistência a esses processos foi fundada a ACCLAPEZ; 
O Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro iniciou um cadastro 
das famílias para regularização fundiária , mas até o momento (2015) 27

não havia mais notícias. 

A presença física da empresa na 
comunidade mesmo antes da 
concessão de qualquer licença 

A empresa IDB Brasil, com a qual se desenrola o conflito atual, antes 
mesmo de possuir as licenças já se fazia presente no território 
tradicional; moradores relataram diferentes táticas de pressão da 
empresa para aceitação do projeto e estímulo à fragmentação dos 
moradores; em 2007 os moradores relatam que foram surpreendidos com 
a colocação de uma cancela na entrada da comunidade, com a presença 
de seguranças e a instalação de um contêiner de publicidade do 
empreendimento dentro do território. 

Vigilância e infiltração 
produzindo sensação de controle e 
intimidação 

As famílias relataram que têm uma sensação de estarem sendo vigiadas 
pela presença e circulação de representantes da IDB Brasil; no dia do 



 

Fonte: Adaptado de Melo; Serafini, 2015. 
 

Após a escuta de moradores de Zacarias, pesquisadores e movimentos sociais           28

colocaram seus posicionamentos contribuindo “para a compreensão das medidas necessárias          

para trazer soluções definitivas que contemplem os direitos coletivos da comunidade           

tradicional”. Estes confirmaram que a comunidade passa por conflitos “que já se traduziram             

em ameaças à integridade física, incêndios de casas, construção de muros e cercas para              

impedir seu acesso ao mar, assédio, seguranças e guardas particulares e, inclusive, uma             

incursão da tropa de choque da polícia militar no interior da comunidade”. Comentaram ainda              

sobre a importância dos zaqueeiros na preservação da restinga de Maricá, apontando que a              

presença deles “que impediu a completa degradação da restinga” mesmo em meio a um              

cenário de despejo irregular de esgoto nas lagunas. Criticaram também o Plano de Manejo da               

APA de Maricá (que será comentado no subitem 5.3) e o Plano Diretor Setorial da Restinga                

de Maricá, por terem sido produzidos sem estudos técnicos e participação popular e             

facilitarem a instalação do empreendimento (MELO; SERAFINI, 2015, p. 10).  

28 “Dentre os presentes, estavam o Professor Marco Antonio da Silva Mello, do Departamento de Antropologia                
Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - IFCS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro; a                  
Professora Désirée Guichard, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de                
Janeiro e membra do Movimento Pró-Restinga; Igor Camacho, membro do Movimento Pró-Restinga; Flavia             
Lanari, presidente da Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá - APALMA, dentre outros               
pesquisadores, professores e militantes” (MELO; SERAFINI, 2015, p.13). 
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encontro com a ALERJ, três funcionários da IDB insistiram para entrar 
na sede da associação e acompanhar a reunião, o que causou revolta e 
desconforto nos moradores; ao término da dinâmica de escuta, os 
presentes fizeram uma caminhada pelo território tradicional e foram 
rondados por um carro, de onde alguém os fotografava além de estarem 
sendo seguidos por uma funcionária que anteriormente havia sido 
convencida a não entrar na sede. 

Métodos de cooptação e 
fragmentação da comunidade 

Os pescadores relataram que uma pequena parcela dos moradores é 
favorável ao empreendimento; estes fundaram a Associação de 
Moradores e Pescadores de Zacarias (AMORPEZ), que para os 
primeiros, objetiva falsear a impressão de concordância da comunidade 
com o empreendimento e gerar notícias positivas para a empresa e o 
projeto. 

Compreensão comunitária em 
relação aos riscos da regularização 
fundiária para titulação individual 
e demanda de titulação coletiva da 
terra 

A IDB Brasil costuma mencionar que os pescadores seriam 
"compensados" com a titulação individual da terra; para os pescadores 
isto tornaria Zacarias em mais um bairro periférico de Maricá, 
precarizando a comunidade e fazendo com que ela perdesse sua relação 
histórica, cultural e socioeconômica com o sistema lagunar, a restinga e 
o mar. 



 

Apesar da divisão em “duas Zacarias”, onde notadamente os moradores favoráveis ao            

empreendimento o defendem (Figura 3), pode-se perceber que 

 
“as famílias de pescadores artesanais presentes ao encontro 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 à especulação imobiliária e à pressão do poder econômico            
(MELO; SERAFINI, 2015, p.8). 
 

Figura 3 - Publicação da AMORPEZ sobre aceitação do empreendimento Maraey na comunidade de Zacarias. 

 
Fonte: Facebook AMORPEZ (2020). 

 
Para finalizar, há duas notícias mais recentes que tratam de novas aquisições a favor da               

comunidade de Zacarias. A primeira, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (2019) trata de               

uma ação civil pública , em que o juiz da 2ª Vara Cível de Maricá “declarou como tradicional                 29

a comunidade de pescadores e o território ocupado” (DPRJ, 2019) em acordo com o decreto               

6040, que define povos e comunidades tradicionais como  

 
“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem           
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos            

29 Podem ser entendidas, de acordo com a lei 7.347 de 1985, como “ações de responsabilidade por danos morais                   
ou patrimoniais causados”: ao meio ambiente; ao consumidor; a bens e direitos de valor artístico, estético,                
histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, dentre outros (BRASIL, 1985). 
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naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e           
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos         
pela tradição” (BRASIL, 2007). 
 

A segunda notícia, do Plantão Enfoco (2020) afirma que a sede da Associação Comunitária de               

Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias “foi tombada como patrimônio histórico e cultural              

do Estado do Rio de Janeiro”, ficando proibida sua demolição ou descaracterização. Segundo             

a mesma notícia, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) informou que o             

tombamento será registrado. O presidente da associação comentou ser uma vitória - “agora a              

nossa cultura e história não poderão ser destruídas”, afirmou. 

No próximo subitem, o ambiente em que se inserem os pescadores Zacarias e com o               

qual possuem íntima relação, a Restinga de Maricá, será descrito a partir do olhar das ciências                

naturais. 

 

5.2. Restinga, as areias das ciências naturais 

Para abordar a história das areias de Maricá do ponto de vista das ciências naturais, os                

primeiros discursos científicos nos levam aos naturalistas  do século XVIII e XIX.  30

Entre os anos de 1815 e 1817, o príncipe e naturalista alemão Maximiliano             

Wied-Neuwied esteve no Brasil. No terceiro capítulo do livro “Viagem ao Brasil”            

WIED-NEUWIED, 1940), que retrata sua jornada pelo país, podemos encontrar os momentos            

de sua passagem por Maricá em direção a Cabo Frio: “O lago de Maricá, junto ao qual                 

levamos um dia a explorar-lhe as cercanias arenosas, tem cerca de seis léguas de              

circunferência. Suas margens são baixas e pantanosas, e o peixe é abundante”, disse a respeito               

da Lagoa de Maricá. Suas descrições abordaram espécies de animais e plantas, características             

dos locais por onde passou, a “soberba e imponência” das florestas e até suas impressões               

sobre o quão aguçados eram os sentidos dos indígenas. Por fim, descreveu brevemente um              

“intrincado bosque de várias espécies de árvores mofinas” próximo a areia da praia, onde              

“vicejam altos Cactus e abundam bromélias de formosas flores” (WIED-NEUWIED, 1940,           

p.53 grifo do autor). 

Posteriormente, no ano de 1832, o naturalista britânico Charles Darwin também           

passou por essa região: 

30 Darwin e Wied Neuwied fizeram descrições de suas passagens por Maricá. Já Auguste Saint-Hilaire e John                 
Loccock, retrataram sua vista da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema.  
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“Antes do nascer do sol, deixamos o local miserável em que passamos a noite. A               
estrada passava ao longo de uma planície estreita e arenosa que se estendia entre o               
mar e as lagunas salgadas interiores. Um grande número de belas aves ribeirinhas,             
como as garças e os grous, e as plantas suculentas que assumiam formas fantásticas              
davam ao cenário um interesse que de outra forma não possuiria. As poucas árvores              
atrofiadas que se viam estavam cobertas de plantas parasitas, entre as quais se             
podiam admirar a beleza e deliciosa fragrância de algumas orquídeas. À medida que             
o sol se erguia, o dia se tornou intoleravelmente quente, e a areia branca, refletindo               
a luz e o calor, causou-nos um mal estar intenso” (DARWIN, 2013, P.20 grifos do               
autor). 
 

A passagem acima foi retirada do livro “A viagem de um naturalista ao redor do               

mundo”, publicado pela primeira vez em 1839. Em seus cinco anos de viagem pelo mundo, o                

naturalista passou um período no Rio de Janeiro onde fez descrições como esta, de sua               

passagem por Maricá .  31

Ambos os naturalistas demonstraram grande admiração pela exuberante floresta         

existente na região. Hoje, sabemos que o estado do Rio de Janeiro se insere por inteiro no                 

bioma da Mata Atlântica. Seu litoral foi se conformando como um centro de biodiversidade              

devido ao processo de formação deste bioma (RAMBALDI et al, 2003). No entanto, após a               32

colonização europeia, a extensão florestal (estimada em 97% do território por volta de 1500)              

foi sendo reduzida drasticamente. 

 
“As causas são bem conhecidas: a extração de pau-Brasil; a demanda de grossos             
lenhos para as numerosas e imensas caldeiras de derretimento da gordura de baleias;             
a procura de combustível lenhoso em geral para uso da crescente população; o corte              
de madeiras-de-lei para construção naval e civil; a derrubada, queimada e limpeza de             
extensas áreas florestais para fins de pecuária, agricultura e, a ocupação de terrenos             
para o estabelecimento e desenvolvimento de povoados, vilas e cidades”          
(RAMBALDI et al, 2003, p.13). 
 

Associado a este bioma, ocorre um ecossistema costeiro denominado restinga.          

Algumas de suas características notadas por Darwin e Wied-Neuwied foram grifadas           

31 Em uma notícia do Globo Ciência (2014), a professora Kátia Mansur, do Instituto de Geologia da UFRJ,                  
comenta: “Apesar de bem documentada, a vinda de Darwin ao Brasil e, em particular ao Estado do Rio de                   
Janeiro e seu interior, nunca foi muito difundida no país”. A partir das anotações do naturalista “pesquisadores,                 
profissionais da área de popularização da ciência, jornalistas e autoridades municipais” foram convidados a              
conversar sobre este trajeto e então surgiu o projeto Caminhos de Darwin. A pesquisadora, que de acordo com                  
seu currículo lattes é a coordenadora do projeto, afirmou ainda que os Caminhos de Darwin consistem em “um                  
roteiro turístico-científico cujo principal objetivo é proporcionar um resgate da importância do Brasil na história               
da ciência mundial”. 
32 Nas variações entre eras glaciais - marcadas pela queda da temperatura do planeta - e as de aquecimento                   
global, a floresta atlântica, ao longo do litoral brasileiro seguiu um movimento de se contrair e se expandir, que                   
ocasionou no aumento da biodiversidade em alguns pontos, dentre os quais está o litoral do estado do Rio de                   
Janeiro: “Estas zonas abrigam um considerável número de espécies endêmicas, associadas à elevada diversidade              
específica” (RAMBALDI et al, 2003, p.13).  
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anteriormente. Apesar de estes primeiros discursos científicos não terem dado notabilidade à            

restinga, devido ao seu processo de formação - ligado ao aumento e diminuição do nível do                

mar, também decorrente das variações entre aquecimento e resfriamento do planeta - esta é              

um ambiente diverso e sensível (CERQUEIRA, 2000).  

Diverso, porque nos deparamos com restingas de características distintas ao observar           

suas variações ao longo da costa brasileira. Cerqueira (2000) comenta sobre algumas dessas             

características, que variam de acordo com a latitude e o clima: “De 21ºS a 29ºS o relevo é                  

mais escarpado com muitas ilhas resultantes de paisagens afogadas. Esta costa variada            

apresenta também variadas formas de restingas” (CERQUEIRA, 2000, p.67).  

Outro motivo para serem ecossistemas diversos é que, segundo Azevedo e           

colaboradores (2014), as espécies variam, basicamente, de acordo com três condições           

ambientais: distância em relação ao mar, que influencia a força dos ventos sobre a flora;               

presença ou ausência de vegetação, que acarreta em maior ou menor sombreamento; e a              

topografia do terreno, que altera as condições ambientais as quais a vegetação está sujeita.  

Dependendo dessas condições, diferentes fisionomias de restinga podem se         

desenvolver em uma dada região (AZEVEDO et al, 2014), podendo variar desde vegetações             

rasteiras a matas de restinga (RAMBALDI et al, 2003), que possuem pequenos arbustos. Para              

Azevedo e colaboradores (2014), as peculiares condições ambientais em que esse ecossistema            

se insere oferecem uma oportunidade de se estudar a interação entre as plantas e o ambiente                

físico. E isto nos leva também ao segundo ponto, sobre a sensibilidade desse ambiente. De               

acordo com Cerqueira (2000), apesar da vegetação de restinga não ser, em sua maioria,              

particular (específica), a flora possui certas adaptações, que fazem dela “particularmente           

sensível” - o que para o autor, é um motivo para priorizar sua preservação. 

Originalmente, as vegetações de restinga estavam presentes em 32 km de costa, tendo             

sido reduzidas por algumas ações antrópicas como desmatamentos para criação de           

loteamentos, extração de areia e dragagem (CERQUEIRA; FERNANDES; QUINTELA,         

1990). Em Maricá, a vegetação costeira predominante é composta por espécies características            

de restinga (SANTOS et al, 2017) (Figura 4), que se distribuem por três cordões arenosos de                

idades e características distintas (SILVA; OLIVEIRA, 1989). Soma-se a isso, conforme           

comentado anteriormente, que as diferentes condições levam a formação de feições distintas.  
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Figura 4 - Mapa da localização da restinga de Maricá. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, com base em dados de Uso e Cobertura do solo do INEA. 

 
Em um estudo das comunidades vegetacionais que ocorrem em Maricá, Santos e            

colaboradores (2017) destacam: 

 
“Essas comunidades estão distribuídas paralelamente ao litoral e no sentido sul           
norte, em resposta: (1) a influência da topografia, que interfere no padrão de ventos              
locais e na profundidade do nível freático; (2) a salinidade, que diminui            
progressivamente em direção ao interior do continente, devido à menor influência da            
cunha salina e do alcance do spray marinho; (3) e em função das características              
edáficas (textura, teor de umidade e matéria orgânica no solo, etc.)” (SANTOS et al,              
2017,p.132).   
 

Assim, esta restinga é como um mosaico de habitats (Quadro 6) (CERQUEIRA;            

FERNANDES; QUINTELA, 1990), que representam uma das restingas mais bem          

preservadas do litoral do estado (SANTOS et al, 2017) onde destacam-se bromélias,            
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orquídeas, gramíneas, cactos, palmeiras, leguminosas, clúsias, aves migratórias, espécies         

endêmicas e outras ameaçadas de extinção (SILVA; OLIVEIRA, 1989; SANTOS et al,            33

2017).  

Segundo Cerqueira, Fernandes e Quintela (1990), que realizaram um levantamento das           

espécies de mamíferos da região, as restingas - no geral e também a de Maricá - não têm                  

como característica a presença de espécies endêmicas de répteis, aves e mamíferos. Estando             

portanto presentes espécies mamíferos característicos de formações florestais e de aves e            34

répteis de formações abertas.  
Quadro 6- Ocorrência e características das diferentes feições da Restinga de Maricá. 

     Fonte: Adaptado de Fernandes, Cerqueira e Quintela, 1990. 
 

33 Em um documentário, produzido pelo Conselho Comunitário de Maricá (CCM) e o Movimento Pró-Restinga               
(RESTINGA, 2008a; RESTINGA, 2008b), são citadas três espécies para exemplificar as que se encontram              
nestas condições: a borboleta (Parides ascanius), ameaçada de extinção, a lagartixa de areia (Liolaemus lutzae),               
e o único sapo que come frutos (Xenohyla truncata), que são endêmicos. 
34 Para estes autores uma estratégia para proteção destes deve passar por uma conservação de todo o mosaico,                  
com especial atenção para as matas de restinga, onde se encontra a maior diversidade de mamíferos                
(CERQUEIRA; FERNANDES; QUINTELA, 1990). 
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Unidades vegetacionais Ocorrência e características 

Halófila e Psamófila 
reptante 

Tipos de vegetação muito abertas, encontradas na praia e 
no primeiro cordão arenoso, respectivamente. 

Mata de Restinga 
Mata densa, arbustos e árvores baixas (geralmente até 4 
metros) que ocorrem em grupos formando moitas de 
tamanho e densidade variáveis, intercalada por clareiras. 

Campina Suja 
Ocorre na parte mais alta do vale entre os cordões 
arenosos e na várzea da lagoa. 

Campina Brejosa 
Ocorre na parte mais baixa do vale entre os dois cordões 
arenosos. 

Brejo 
Ocorre na beira da lagoa, sobre solo permanentemente 
alagado. 

Mata Paludosa 

Espécies arbóreas e arbustivas crescendo sobre solo 
inundado ocupam uma pequena área entre dois morros. É 
provável que a área atual seja apenas um resquício de uma 
distribuição bem mais ampla do passado. 

Mata Atlântica 
Constitui-se de espécies arbóreas com um sub-bosque ralo 
e pouca presença de gramíneas, ocorrem nos morros. 



 

Atores locais reconhecem esta relevância ecológica e científica mas enfatizam também           

outras categorias. Em uma petição online, organizada pelo Movimento Pró Restinga           

(AVAAZ, 2016), foi solicitado o tombamento da restinga de Maricá como patrimônio            

cultural do estado do Rio de Janeiro. Percebemos que este ecossistema é considerado por eles               

valioso do ponto de vista histórico e cultural também, o que se deve a algumas características                

como a presença de sítios arqueológicos, citada por movimentos sociais e ambientalistas            

locais, como o Conselho Comunitário de Maricá e o Movimento Pró-Restinga, que afirmaram             

que haviam estudos sendo feitos pelo Museu Nacional (RESTINGA, 2008a; RESTINGA,           

2008b; AVAAZ, 2016). Há também pesquisadores (LOUREIRO; MATIAS; FREIRE, 2010)          

e o cacique da aldeia Guarani Mbya, Darcy Tupã, que comentam sobre peças e sítios               

arqueológicos (LOPES, 2019).  

No entanto, não são encontrados facilmente estudos sobre sítios arqueológicos do           

município de Maricá. O mais próximo disso foi um artigo (TIZUKA et al, 2019, p.3), que                

trata do desafio de aliar a conservação de sítios arqueológicos em unidades de conservação.              

Tizuka e colaboradores (2019) atêm-se aos sítios do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que               

pega partes dos municípios de Maricá e Niterói, citando que em Maricá “temos apenas              

disponível no sistema oito sítios históricos e dois pré-coloniais. No entanto, ressalta-se que o              

registro de sítios na plataforma do IPHAN não está atualizado”. 

Outro aspecto sociocultural associado à restinga de Maricá é a presença de            

comunidades tradicionais como a secular comunidade de pescadores (mencionada no ítem           

anterior) e a aldeia Mata Verde Bonita, dos Guaranis. Há também a passagem de naturalistas               

como Wied-Neuwied e Darwin, já citados, que são importantes para a história das ciências              

naturais. Podemos observar também em notícias Maricá info (2019), Prefeitura de Maricá            

(2019; 2020) que a restinga costuma ser cenário para gravação de filmes “por sua              

proximidade com o Rio”, que torna econômico, e por sua beleza mostrando que há um               35

interesse no desenvolvimento turístico por meio do incentivo ao cinema local e nacional, pela              

secretaria de turismo e de cultura da cidade.  

35 Em uma notícia do jornal Maricá Info (2019) a secretária de cultura Andrea Cunha comentou que “a cidade                   
vem sendo muito procurada por produtores cinematográficos para compor cenas” e que querem “consolidar o               
município como uma cidade que fomenta e desenvolve o cinema nacional”. Também em 2019, outra notícia trata                 
de um longa metragem gravado por Lázaro Ramos. No ano seguinte, outra notícia da prefeitura de Maricá (2020)                  
relatou que um filme com cenas gravadas na restinga será exibido em festival europeu, considerado um dos                 
cinco festivais de cinema mais importantes do mundo, de acordo com a notícia. 
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Na petição anteriormente citada, destacam ainda que a restinga faz parte da Reserva da              

Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) além de ser uma Área Prioritária para Conservação da              

Biodiversidade caracterizada como “área de extrema relevância ecológica” e instituída pela           

portaria Nº9 do Ministério do Meio Ambiente (Pró-Restinga, 2016). 

Oriundas do programa Homem e Biosfera (MAB, na sigla em inglês), da Organização             

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), as Reservas da Biosfera              

foram criadas em todo o mundo com o objetivo de “promover o conhecimento, a prática e os                 

valores humanos para implementar as boas relações entre as populações e o meio ambiente              

em todo o planeta” (RBMA, 2020a). 

No Brasil, a primeira Reserva da Biosfera criada foi a RBMA, que hoje se estende por                

17 estados onde a Mata Atlântica se encontra, englobando as formações florestais,            

ecossistemas associados e unidades de conservação. Além da demarcação de áreas a serem             

conservadas, estudadas e se desenvolverem de forma sustentável , a RBMA se tornou uma             36

importante instituição (RBMA, 2020b).  

No primeiro artigo da portaria citada pelo movimento local, vemos que as Áreas             

prioritárias para conservação da biodiversidade são delimitadas objetivando a         37

implementação de “políticas públicas, programas, projetos e atividades sob a responsabilidade           

do Governo Federal” (MMA, 2007). A portaria determina também que a delimitação destas             

áreas deve ser revisada periodicamente, estando atualmente em vigor a segunda atualização,            

36 As funções da RBMA são: “A conservação da biodiversidade e dos demais atributos naturais da Mata                 
Atlântica incluindo a paisagem e os recursos hídricos, valorizando a sócio diversidade e o patrimônio étnico e                 
cultural a ela vinculados”; “O fomento ao desenvolvimento econômico que seja social, cultural e ecologicamente               
sustentável; e “O apoio à produção e difusão do conhecimento tradicional e científico, à educação ambiental e à                  
capacitação, bem como à pesquisa e o monitoramento nos campos da conservação e do desenvolvimento               
sustentável” (RBMA, 2020b). 
37 As áreas que podem ser alvo de conservação são: Objetos de biodiversidade, como “espécies endêmicas, de                 
distribuição restrita ou ameaçadas, hábitats; fitofisionomias; fenômenos biológicos excepcionais ou raros; e            
substitutos de biodiversidade (unidades ambientais que indicam diversidade biológica, por exemplo: fenômenos            
geomorfológicos e oceanográficos, bacias hidrográficas ou interflúvios e outros); Objetos de uso sustentável,             
como “espécies de importância econômica, medicinal ou fitoterápica; áreas de beleza cênica; áreas/espécies             
importantes para populações tradicionais e para a manutenção do seu conhecimento; espécies-bandeira que             
motivem ações de conservação e uso sustentável; espécies-chave da qual depende o uso sustentado de               
componentes da biodiversidade; áreas importantes para o desenvolvimento com base na conservação; áreas que              
fornecem serviços ambientais a áreas agrícolas (como plantios dependentes de polinização e de controle              
biológico); áreas importantes para a diversidade cultural e social associada à biodiversidade; e, por fim, Objetos                
de Persistência e Processos, como “áreas importantes para a manutenção de serviços ambientais (manutenção              
climática, ciclos biogeoquímicos, processos hidrológicos, áreas de recarga de aquíferos); centros de endemismo,             
processos evolutivos; áreas importantes para espécies congregatórias e migratórias; espécies polinizadoras;           
refúgios climáticos; conectividade e fluxo gênico; áreas protetoras de mananciais hídricos; áreas importantes             
para manutenção do pulso de inundação de áreas alagadas; áreas extensas para espécies de amplo requerimento                
de hábitat” (MMA, 2007).  
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feita entre os anos de 2017 e 2018, com a participação do poder público, instituições de                

ensino e pesquisa e organizações não governamentais, selecionadas por meio de edital            

público, de acordo com o site do MMA  (2017).  38

A restinga de Maricá estar inclusa nas Áreas Prioritárias para Conservação da            

Biodiversidade significaria um reconhecimento da biodiversidade e da relevância ecológica          

local e uma responsabilidade do Governo Federal na promoção de políticas públicas voltadas             

para essa conservação. Entretanto, ao produzir um mapa com as áreas prioritárias para             

representar sua distribuição pelo território maricaense - por meio dos dados disponibilizados            

pelo MMA - evidenciou-se uma discordância com a afirmação do movimento social Pró             

Restinga (Figura 5). 

 
Figura 5 - Mapa de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade em Maricá. 

 
Fonte: Produzido pelo Autor, com base nos dados do MMA (2017). 

 

38 Vale ressaltar que, na lista de participantes da segunda atualização das áreas prioritárias para conservação da                 
biodiversidade, não se encontra nenhum ator que representasse alguma instituição ou organização da sociedade              
civil ligadas diretamente ao município de Maricá. Disponível em:         
http://areasprioritarias.mma.gov.br/participantes 
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Pode-se observar, no mapa acima, algumas regiões que não estão inclusas nas áreas             

prioritárias. Se comparado com o mapa anterior (Figura 4), vemos que esta região             

corresponde a maior parte da ocorrência da restinga municipal. Dessa forma, apesar de a              

restinga de Maricá ter uma reconhecida relevância ambiental, histórica e cultural, ela não está              

inserida nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 

Considerando que a restinga de Maricá é este ambiente diverso e sensível, reconhecido             

pela sua biodiversidade, assim como por atributos históricos, culturais e arqueológicos, no            

próximo subitem abordarei sobre como diversos atores se mobilizaram e se mobilizam para             

que esta região seja legalmente reconhecida e conservada, como uma unidade de conservação.             

Antes, porém, para termos um olhar sobre a Área de Proteção Ambiental de Maricá,              

passaremos brevemente sobre a noção de área protegida e seu surgimento. 

 

5.3. Areias protegidas, a APA de Maricá 

De forma geral, a ideia de área protegida ou unidades de conservação se refere a uma                

porção de um território, legalmente delimitado, para ser protegido por seus atributos naturais             

(OSORIO, 2019). Esta noção surge nos Estados Unidos, no século XIX. De acordo com              

Antonio Carlos Diegues, em seu livro O Mito Moderno da Natureza Intocada, a primeira área               

protegida - o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos - teve como base as               

concepções dos preservacionistas norte americanos, que concebiam essas áreas como lugares           

de natureza intocada, belas paisagens e que poderiam servir ao homem da cidade como local               

de repouso, contemplação e admiração (DIEGUES, 2001). Logo, nesta concepção, a proteção            

da natureza se dá retirando as influências do ser humano - por este ser considerado               

necessariamente um destruidor da natureza - sobre ela, ou seja, afastando-a da sociedade             

(DIEGUES, 2001). 

O autor afirma que essas concepções foram criticadas desde o início, principalmente            

pelos remanescentes indígenas, que, em sua maioria, já haviam sido expulsos de seus             

territórios ancestrais. Ainda assim, essa concepção de natureza selvagem e intocada           

prevaleceu e influenciou a criação de áreas protegidas, seguindo o modelo de Yellowstone,             

em todo o mundo (DIEGUES, 2001). 
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Diegues destaca que esse modelo de conservação da natureza reforça a dicotomia            

entre “povos” e “parques”. Essa antítese, produziu um efeito “devastador sobre as            

‘populações tradicionais’ de extrativistas, pescadores, índios, cuja relação com a natureza é            

diferente da analisada por Muir e os primeiros ‘ideólogos’ dos parques nacionais            39

norte-americanos” (DIEGUES, 2001, p.37). Nesse contexto, Gomez-pompa e Kaus (1992)          

dizem que os preservacionistas buscam nos aspectos estéticos, biológicos e ecológico           

motivações para a proteção de áreas naturais mas, muitas vezes, não atentam para as              

populações humanas e os diversos usos e relações que se podem estabelecer com essas áreas. 

De acordo com Diegues (2001), a criação de áreas protegidas tem sido, no mundo, a               

principal estratégia de conservação da natureza, especialmente em países periféricos, como o            

Brasil. A concepção de relação entre sociedade e natureza subjacente a essa prática, contudo,              

não corresponde à realidade sociocultural dos países tropicais, onde povos indígenas e            

comunidades tradicionais cultivaram, ao longo de décadas e até séculos, conhecimentos,           

formas de manejo e conservação da natureza (DIEGUES, 2001).  

Nesse contexto, conforme aponta Osorio (2019, p.21), há autores, como Diegues, que            

“destacam a marcada tendência das políticas de conservação e dos discursos oficiais e             

científicos a identificar uma dicotomia entre ‘o natural’ e ‘o social’”.  

No Brasil, o primeiro parque nacional criado foi o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em                

1937. Feito nos moldes e com objetivos semelhantes aos dos parques estadounidenses. Ou             

seja, uma área extensa, inabitada, com a finalidade de preservar a natureza, incentivar             

pesquisas e oferecer lazer para os moradores da área urbana (DIEGUES, 2001). Segundo o              

mesmo autor, tanto nos Estados Unidos, como aqui 

 
“o objetivo é conservar uma área "natural" contra os avanços da sociedade            
urbano-industrial, sem se atentar para o fato de grande parte dessas "áreas naturais"             
estarem sendo habitadas por populações que nada têm de "modernas" e           
"tecnológicas". Ao contrário, em sua maioria são populações que vivem de           
atividades de subsistência, com fracas vinculações com o mercado e com pequena            
capacidade de alteração significativa dos ecossistemas” (DIEGUES, 2001, p.114). 
 

A partir das críticas ao “modelo Yellowstone” e da associação entre movimentos            

sociais e setores ambientalistas dos países periféricos, um diferente modelo de conservação            

surgiu: “No bojo desses movimentos, por alguns chamados de "ecologismo camponês" (Viola            

39 John Muir, um dos pensadores preservacionistas que exerceu forte influência na criação do modelo de áreas 
protegidas norte-americanas. 
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& Leis, 1991), está a crítica a um ambientalismo importado dos países industrializados que              

não reflete as aspirações e os conceitos sobre a relação homem/natureza nos países do Sul”               

(VIOLA; LEIS, 1991 apud DIEGUES, 2001, p.38).  

No ano de 2000, quando foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de             

Conservação (SNUC), pela lei nº 9.985, as categorias de áreas protegidas foram divididas em              

duas principais (Quadro 7): de proteção integral e de uso sustentável. Dentre outras             

pertencentes ao segundo grupo, estão as Áreas de Proteção Ambiental (APA). 

 
Quadro 7 - Principais características das unidades de conservação de preservação integral e de 

uso sustentável. 

Fonte: Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Brasil, 2000 
 

A APA é definida como  

 
“ uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de               
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para         
a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos              
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e           
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (BRASIL, 2000. Grifos           
do autor). 
 

Nesta definição é possível perceber alguns elementos que nos mostram um modelo            

distinto dos parques nacionais estadunidenses: “ocupação humana”, “atributos culturais” e          

“uso sustentável dos recursos” contrastam com as ideias de áreas sem habitantes, onde se              

ressaltam somente seus valores ecológicos e estéticos e seus recursos são intocados.  
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Categoria Definição Objetivos básicos 

Proteção 
Integral 

"manutenção dos ecossistemas 
livres de alterações causadas por 

interferência humana, admitido 
apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais" 

"preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, com 
exceção dos casos previstos nesta 

Lei" 

Uso 
Sustentável 

"exploração do ambiente de 
maneira a garantir a perenidade 

dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa e 

economicamente viável" 

"compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos 
naturais" 



 

Há ainda outros aspectos que devem ser destacados: no quinto parágrafo do artigo 15              

do SNUC, determina-se que as Áreas de Proteção Ambiental devem possuir um conselho             

composto pelo órgão gestor, sociedade civil organizada e população residente (BRASIL,           

2000). São necessários ainda, de acordo com o SNUC, que as unidades de conservação              

possuam um plano de manejo . 40

Esses fatores nos mostram que área protegida dessa categoria, tal como a APA de              

Maricá, é permeada por distintas concepções acerca de sua socionatureza - assim como, do              

que vem a ser uma área protegida e quais os projetos de uso mais adequados ao cumprimento                 

de seus objetivos.  

Com essas considerações, podemos situar melhor os leitores no contexto de criação da             

Área de Proteção Ambiental de Maricá. Tendo em vista as pressões que a expansão da               

mancha urbana poderia causar à restinga de Maricá, universidades, moradores locais e poder             

público reivindicaram na década de 80 a criação de uma Unidade de Conservação nesta              

região. Eis que em 1984 foi instituída a Área de Proteção Ambiental de Maricá (Figura 6), por                 

meio do decreto estadual 7.230 (DOMINGUES, 2010; COSTA, 2019). Neste decreto, foram            

basicamente instituídos os limites da UC, os tipos de atividades proibidos em sua área e as                

competências de órgãos estaduais (como a FEEMA ) quanto à fiscalização e multas (RIO DE              41

JANEIRO, 1984). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Consiste em um “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade                 
de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos                     
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (BRASIL,              
2000). 
41 A Federação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente era um dos órgãos ambientais do estado do Rio de                   
Janeiro, que posteriormente se fundiu ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) e à Superintendência Estadual de                
Rios e Lagoas (SERLA), compondo o atual Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 
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Figura 6 - Localização da APA de Maricá, RJ. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 
Porém, a região da área protegida faz parte da Fazenda São Bento, que como se pode                

ver no Quadro 2, foi estabelecida em 1814 e, posteriormente comprada em 1943. Segundo              

Costa (2019), quando da instituição da APA de Maricá, uma crise econômica impossibilitou a              

desapropriação da área , que continuou a ser privada. Com isso, ocorreram diversas tentativas             42

de se urbanizar a região, o que demonstra que há diferentes percepções e projetos de uso da                 

unidade de conservação em disputa, conforme já foi comentado. 

O artigo 27 do SNUC diz que as unidades de conservação devem ter seus planos de                

manejo, determinando, no parágrafo segundo que  

 
“Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas           
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de         
Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de            
Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da         
população residente”  [grifos do autor] (BRASIL, 2000). 
 

No ano de 2007, por meio do decreto estadual 41.048 foi criado o plano de manejo da APA                  

junto do qual foi feito o zoneamento da UC (Figura 7) . Com este decreto, as atividades                43

42 “A intenção era que a UC fosse uma reserva biológica, porém o contexto de profunda crise econômica                  
brasileira e do estado do Rio, além da prioridade do governo na área educacional, não davam condições para a                   
sua desapropriação” (DOMINGUES, 2010, p.2). 
43 “zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e                 
normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da                  
unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz” (BRASIL, 2000). O Zoneamento da APA de                
Maricá foi instituído junto do plano de manejo e na figura, temos: em rosa, Zonas de Ocupação Controlada, tidas                   
como áreas com menores possibilidades de preservação, onde se permite a expansão urbana moderada; em verde                
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proibidas no interior da área protegida foram alteradas, conforme pode-se observar no quadro             

8. 

 
Quadro 8 - Atividades proibidas na APA de Maricá pelos decretos de sua criação e do plano de manejo. 

Fonte: Produzido pelo autor. 
 
Além de o plano de manejo ter sido elaborado desrespeitando o Sistema Nacional de              

Unidades de Conservação - por ter sido elaborado sem participação de moradores e sociedade              

civil -, grupos da sociedade civil organizada local apontam que, ao permitir o parcelamento              

urbano na área da APA, este plano está em desacordo com a Lei da Mata Atlântica (11.428) e                  

com a própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro (RESTINGA, 2008a; MELO;             

SERAFINI, 2015). Há ainda apontamentos de que este plano de manejo possui falhas             

técnicas, ao definir como áreas degradadas - e passíveis de construção - vegetações naturais              

de restinga (DOMINGUES, 2010; FIOCRUZ, 2014; COSTA, 2019). Assim, apontam que a            

categoria APA não contempla a necessidade de proteção da restinga e da tradicional             

comunidade de pescadores que tem nela seu território, colocando-as em risco e fazendo com              

que surjam propostas de mudança de categoria da área protegida em questão. 

 

 

 
 

claro, as Zonas de Conservação da Vida Silvestre, consideradas em estado vulnerável de degradação, sendo               
admitido o uso controlado dos recursos; e em verde escuro as Zonas de Preservação da Vida Silvestre, onde não                   
é admitida a implantação de empreendimentos turístico-hoteleiros, devendo ser garantida a perenidade dos             
recursos naturais (CECA, 2007). As mesmas terminologias foram adotadas pelo Plano Diretor Setorial da Área               
da Restinga de Maricá (MARICÁ,2010). 
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Decreto Nº 7.230, de 23/04/1984 Decreto Nº 41048, de 04/12/2007 

o parcelamento da terra para fins 
urbanos 

a implantação e o funcionamento de indústrias 
potencialmente poluidoras, capazes de afetar os 
mananciais de água 

o desmatamento, a extração de 
madeira e vegetação característica e a 
retirada de espécimes vegetais 

o exercício de atividades capazes de provocar uma 
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado 
assoreamento das coleções hídricas 

a caça, ainda que amadorística, e o 
aprisionamento de animais 

o exercício de atividade que ameacem extinguir, na 
área protegida, as espécies raras da biota regional 

a alteração do perfil natural do terreno  



 

Figura 7 - Zoneamento da APA de Maricá. 

 
Fonte: Comissão Estadual de Controle Ambiental, 2007. 

 
Uma primeira proposta, feita pelo Movimento Pró Restinga, CCM e ACCLAPEZ,           

solicita a criação de um Parque Natural Municipal da Restinga de Maricá, que consistiria em               

um mosaico de unidades de conservação, contendo: um Parque Natural Municipal; uma            

Reserva Extrativista para a Pesca Artesanal; e uma Área de Proteção Ambiental, (FIOCRUZ,             

2014; Anexo 1). 

Outra proposta veio de Rovane Domingues , em seu “Projeto de Recategorização da            44

Área de Proteção Ambiental de Maricá”, onde afirma que a APA esteve no centro de conflitos                

nos últimos trinta anos. Diz também que “a UC do tipo APA é extremamente permissiva” e                

que a permanência nessa categoria coloca “seu patrimônio sempre ameaçado de degradação e             

destruição diante de novos projetos de urbanização para a área”, pondo também “em risco a               

existência da comunidade pesqueira secular”. O autor propõe a “criação de uma Unidade de              

Conservação Federal do tipo Reserva de Desenvolvimento Sustentável” (DOMINGUES,         

2010, p.2). 

44 Mestre em arquitetura e urbanismo pela UFF, produziu este projeto como trabalho de conclusão do seu curso                  
de especialização em licenciamento ambiental. 
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Após esta tentativa de mostrar aos leitores que a concepção do que vem a ser uma área                 

protegida, seus usos e como devem conservar a biodiversidade são questões influenciadas            

pela interação de múltiplos atores, ainda mais atores serão inseridos nesta cena: a Aldeia              

indígena dos Guarani Mbya (próximo item, 5.4), o empreendimento Maraey e o conflito             

(ambos no item 5.5), respectivamente. 

 

5.4. Areia, terra de índio 

Seguindo a recomendação de Latour, sobre começar em meio às coisas, encontrei a             

notícia “Índios em Maricá: Prefeitura garante que índios terão aldeia” (Figura 8), do jornal Lei               

Seca Maricá (LSM), republicado no jornal O Fluminense. E, assim, já surgiram grupos e              

controvérsias entre eles. 

 
Figura 8 - Notícia  sobre chegada de índios Guarani Mbya em Maricá. 

 
Fonte: LSM, 2013. 
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No texto diz que um grupo de índios da etnia Guarani Mbya “deixou” sua aldeia em                

Camboinhas, no município de Niterói e ocupou uma área no município de Maricá. Prossegue,              

afirmando que  

 
“Objetivo da ocupação é instalar 15 famílias e construir 12 ocas, além de             
transformar a localidade em um grande centro cultural indígena. No entanto, pode            
haver irregularidades na instalação, já que uma empresa do ramo imobiliário alega            
ter o documento de posse da área” (LSM, 2013). 
 

De acordo com Latour (2012), para que um grupo seja delineado, se faz necessário um               

“porta-voz” - alguém que fale pela existência do mesmo. Assim, aquele que cumpre este              

papel entre os Guarani Mbya, logo apareceu na notícia: Darcy Tupã, o cacique. Tupã afirmou               

que além de terem sido convidados pelo prefeito da época, Washington Quaquá, após um              

incêndio na antiga aldeia, “tratado pela polícia civil como criminoso”, portava também um             

documento da Fundação Nacional do Índio (Funai). O referido documento, que de acordo             

com a notícia era ilegítimo, por estar sem assinatura, “demarcava 93 hectares de superfície              

[...] que seriam de uso da tribo” (LSM, 2013). 

Em seguida, o texto fala sobre um antropólogo chamado Vicente Cretton Pereira, que             

fazia doutorado na UFF, estudando esta tribo indígena. Vicente afirma que “A Funai deu              

entrada no começo do ano em um processo de desapropriação da área após três anos de                

estudo” (LSM, 2013), mas nenhuma informação mais precisa acerca desse processo de            

desapropriação foi encontrada. 

Buscando na plataforma de consulta de processos da Funai, podem ser encontrados            

oito processos (com códigos distintos) que citam a Aldeia Mata Verde Bonita - em sua               

maioria nos anos de 2018 e 2019, sendo o último do ano de 2020 . Porém, o site não permite                   45

o acesso aos documentos mencionados nesses processos, aparecendo uma notificação de           

“documento não encontrado”.  

Ainda assim, beneficiando-se do sistema de citações e dos meios de informação digital             

(LATOUR, 2016), de um artigo de jornal, somos levados a um pesquisador e a uma tese de                 

doutorado em antropologia “Aqueles que não vemos: uma etnografia das relações de            

45 Neste último processo, apareceu o nome do cientista social Sidnei Peres, professor da Universidade Federal                
Fluminense. Em pesquisas pelo currículo Lattes, encontrei que este participou da banca de qualificação de               
doutorado da doutoranda em antropologia Monique Rodrigues de Carvalho, com a tese “Entre prefeitura,              
empresa multinacional e população local: as estratégias de territorialização na Aldeia Tekoa Ka'Aguy Hovy Porã               
em São José do Imbassaí/Maricá-RJ”. Este material, que aparenta ainda não estar disponível, deve conter ricas                
informações acerca das controvérsias sobre os Guaranis Mbya da aldeia. 
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alteridade entre os Mbya Guarani” (PEREIRA, 2014). Pesquisando pelo nome de Tupã            

chegamos ao projeto Rota Mogiana, do cientista social e professor de história de São Paulo,               

Alberto Nasiasene, que em um de seus vídeos entrevista o cacique da aldeia, em Maricá.  

Na entrevista, que ocorreu três anos após a notícia citada, vemos que uma primeira              

migração de um grupo de Guaranis Mbya do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro foi                  

motivada por um sonho dos pajés em encontrar a terra sem males, na década de 80 e 90. Nesta                   

caminhada Darcy Tupã veio às terras cariocas ainda carregado no colo dos pais. Aqui, foi               

“raptado” pelos mais velhos com o intuito de se aprofundar nas raízes de sua cultura, para                46

que pudesse proteger e liderar seu povo (NASIASENE, 2016, p.26). 

Por distintas razões, como “busca por trabalho, não perder os direitos, uma briga             

interna, um convite do branco, a participação num movimento indígena” (PEREIRA, 2014,            

p.26), dentre outros, esta família dos Guaranis Mbya se mudava constantemente. Ao            47

contrário do que é característico de outros grupos , a família formada pelos patriarcas Pedro e               48

Lidia, se mudavam sempre juntos. Dessa forma, muitas mudanças aconteceram após           

chegarem no Rio de Janeiro. 

Passaram oito anos lutando e resistindo na aldeia Andorinha, localizada em           

Camboinhas, Niterói, onde Tupã, já crescido, era o cacique (NASIASENE, 2016).           

Aparentemente, foram parar neste bairro nobre de Niterói para evitar que empresas do setor              

imobiliário ocupassem um espaço onde sambaquis de 8000 anos se encontram (PEREIRA,            

2014). 

Eis que, no ano de 2008 um incêndio apontado como criminoso - pelo Cacique              

(Prefeitura de Maricá, 2015; NASIASENE, 2016; Nações Unidas, 2017; LOPES, 2019) e pela             

46 De acordo com Tupã, aqueles que nascem com algum talento como guerreiros ou para liderança são retirados 
de seus pais e levados pelos mais velhos para se aprofundar na cultura Guarani. 
47 Pereira fala sobre a composição desta família: “A ‘aldeia das sementes’ (Tekoa Mbo’y ty), como era chamada                  
em Mbya a aldeia de Camboinhas, era formada por praticamente uma parentela, ou seja, um casal cabeça, Pedro                  
e Lidia, com seus filhos (listados por ordem de nascimento): Iraci, Iracema, Táita, Tupã, Jéka, Zenico, Minju,                 
Jaxuka’i e Kerexu’i, e seus respectivos cônjuges (e filhos). Tratava-se de um total de mais ou menos 45 pessoas                   
entre 11 famílias conjugais, 5 pessoas adultas solteiras, 3 pessoas idosas e por volta de 20 crianças (cf diagrama                   
de parentesco em anexo). Tais números não são, todavia, exatos já que a mobilidade entre aldeias que caracteriza                  
o parentesco Mbya faz da configuração das mesmas algo que pode apenas ser pensado através de certo grau de                   
fixidez, a partir do qual as diversas mudanças possíveis podem ocorrer” (PEREIRA, 2014, p.19). 
48 O autor recorre a uma explicação de Tonico Benites, uma liderança indígena que explicou a diferença entre a                   
forma como esta família Mbya migrava e como outros grupos - como pataxós, guajajaras e kaiapós envolvidos                 
nas ocupações na cidade do Rio - o faziam: “Estes estariam em trânsito porque se deslocam, na maior parte das                    
vezes, sozinhos, isto é, sem maiores vínculos familiares, e, mais importante, segundo ele, sem a necessidade real                 
de lutar pelo espaço visto que a maioria destas etnias já possui TI`s devidamente demarcadas, de modo que se                   
algo der errado, eles têm para onde voltar, dizia ele” (PEREIRA, 2014, p.26). 
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Polícia Civil (LSM, 2013; PEREIRA, 2014) - destruiu as ocas e aldeias no momento em que o                 

este e seus guardas estavam fora. Tupã conta que nas terras niteroienses, os índios eram               

constantemente ameaçados e tinham risco de perder a vida. Tudo porque lá tem uma              

“especulação imobiliária muito grande, que briga lá para construir condomínios”          

(NASIASENE, 2016), e a política, segundo Tupã, era voltada para o dinheiro e os              

empresários. De acordo com Pereira (2014), tanto os conflitos com os moradores da região,              

como as próprias características físicas de onde viviam, favoreciam uma migração da            

comunidade para outro lugar - estes só não tinham para onde ir. 

Dessa maneira que, convidados pelo Washington Quaquá, os Guarani Mbya se           

mudaram para esta cidade cinco anos depois, em 2013, onde foi “doada” para eles uma terra                

(PEREIRA, 2014) - o que nos leva a notícia citada no início. Neste ínterim, a empresa IDB                 

Brasil, que afirma ter a posse da região, se posicionou da seguinte forma: “A empresa aguarda                

um acordo entre os líderes indígenas, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Prefeitura de                

Maricá para que a área seja desocupada e se busque alternativa locacional para os índios”               

(LSM, 2013). 

Dois anos depois da chegada dos índios na cidade, em 2015, houve a primeira festa na                

aldeia, para celebrar a cultura indígena. Um vídeo sobre esse evento está no canal da               

prefeitura de Maricá (Prefeitura de Maricá, 2015). Nele, o prefeito mencionou um            

investimento de espanhóis e árabes em um projeto em Maricá, se referindo ao             

empreendimento da IDB Brasil. Quaquá afirmou que foi feito um “arranjo bacana”,            

convidando os Guarani para fazer parte deste investimento, trabalhando sua cultura           

(Prefeitura de Maricá, 2015). Este ponto, de viver e fortalecer a própria cultura demonstra ser               

de grande importância para a aldeia. 

Na notícia “Em Maricá (RJ), tribo usa idioma guarani para fortalecer a cultura             

indígena”, que trata de uma visita do Centro de Informações das Nações Unidas (UNIC Rio) à                

Aldeia Mata Verde Bonita em 2017, Darcy Tupã aposta na afirmação da sua cultura, em               

especial da língua guarani mbya, como preservação de seu modo de ser. Na aldeia, as crianças                

primeiro aprendem o Guarani para só depois estudar português na sua escola bilíngue (Nações              

Unidas, 2017).  

O aprendizado desta língua está relacionado ao artesanato, principal atividade          

econômica deles (FERNANDES; SOUZA, 2018) e também a busca dos seus direitos e             
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desejos. Como diz o professor Domingos Nobre a aprendizagem do português possibilita “a             49

inserção de jovens lideranças num campo de disputas simbólico, onde a escrita e os              

conhecimentos ocidentais pesam para uma maior conquista de direitos sociais como à saúde, à              

terra e à cultura”: “sonhar em guarani e reivindicar em português” (Nações Unidas, 2017). 

A educação escolar Guarani é marcada por elementos de sua cultura, se diferenciando             

da educação tradicional. Um elemento marcante, de acordo com Fernandes e Souza (2018) é a               

oralidade e um “desapego da escrita”. Neste contexto, destaca-se que essas duas formas de              

linguagem, a escrita e a oral, não devem ser entendidas como dois caminhos para transmitir as                

mesmas mensagens, pois nem tudo do universo oral pode ser traduzido em forma alfabética.              

Exemplo disso é “o jeito de ser Guarani” - aquilo que é sentido com o coração (BENITES,                 

2016 apud FERNANDES; SOUZA, 2018). 

Com o passar dos anos, não parece ter sido resolvida a regularização da situação dos               

indígenas. Em um projeto do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto             

Federal Fluminense (NEABI/IFF) - campus avançado Maricá - o vice cacique foi            

entrevistado: “Segundo Vera Mirim, a regularização da situação dos indígenas na região            

estaria em processo que envolveria a FUNAI, o INEA, a Prefeitura e a IDB Brasil”               

(CORDEIRO, 2016, p.7) 

No ano de 2019 aconteceu um encontro na aldeia, promovido pelo Conselho Estadual             

dos Direitos Indígenas (CECIND), dentre outros atores . O estado da posse da terra parece              50

estar envolto em controvérsias: enquanto a IDB Brasil afirma possuir toda a documentação e a               

Prefeitura de Maricá concorda com isso; a comunidade já se encontra há sete anos na região e                 

Tupã afirmou que o responsável pelo empreendimento não “conseguiu dizer pra gente de             

quem eles compraram” ; o ambientalista Sérgio Ricardo sugeriu que deveria ser feito um             51

estudo sobre a cadeia dominial, para entender em que momento a posse da terra foi adquirida                

pelos espanhóis, pois, segundo ele, “quase todas as terras entre Maricá e Saquarema, no litoral               

fluminense, foram griladas no passado” (LOPES, 2019). 

49 Pedagogo de formação, atualmente leciona no Instituto de Educação de Angra dos Reis da UFF. 
50 Partes desse encontro estão no vídeo, editado por Leonardo Lopes da Associação dos Servidores da SMDS e                  
FUNDO RIO (ASFUNRIO), que é uma organização não governamental e instituição representativa de             
funcionários públicos do município do Rio de Janeiro. Neste encontro estavam presentes diversos atores, tais               
como: Conselho Estadual dos Direitos Indígenas (CECIND); Toni Lotar, vice presidente da Fundação Darcy              
Ribeiro (FUNDAR); o ambientalista e conselheiro do CECIND, Sérgio Ricardo; Defensoria Pública do Rio de               
Janeiro; Ministério Público do Rio de Janeiro; Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos,               
dentre outros que não foram identificados. 
51 Nesta fala, Tupã diz que o último “dono” da terra era o Padre Anchieta, que possuía 80 escravos (metade 
índios e metade negros) (LOPES, 2019). 
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No que se refere a manutenção da cultura, o acesso à terra é fundamental para os                

povos tradicionais de forma geral: por meio da terra que se garantem outros direitos, pontuou               

uma representante da Defensoria Pública (LOPES, 2019). O local em que os Guarani se              

encontram, no bairro de São José do Imbassaí, se mostrou um lugar simbólico, por já ter sido                 

habitado por essa etnia no passado: “Eles encontraram cerâmica guarani aqui dentro”, afirmou             

Tupã (LOPES, 2019). 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 231 institui que as terras             

tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas se destinam a seu uso permanente. Além            52

disso, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, oficializada no Brasil            

pelo decreto 10088 (Brasil, 2019) recomenda-se que estes grupos não sejam transladados das             

terras que ocupam, justamente pelo reconhecimento do papel central que o acesso a terra              

possui na cultura. Apesar desses direcionamentos, as discussões entre os atores fazem parecer             

que existe uma tentativa da prefeitura de mover os Guarani do local em que se encontram para                 

o Espraiado (LOPES, 2019). 

Isso nos leva à afirmação do Cacique: "Eu só quero garantir uma coisa, a terra” e, no                 

mesmo evento, após a Pajé questionar a comunidade sobre seu desejo em relação a terra,               

ratificou:  

 
“Estava perguntando para a comunidade sobre o que que vai ser decidido sobre essa              
terra. Eles querem outro lugar ou vão ficar aqui? Porque eu sou liderança mas estou               
ouvindo a comunidade, não posso passar em cima da comunidade. Eles falaram que             
vai continuar aqui” (LOPES, 2019). 
 

Vale destacar três alternativas e uma sugestão que o conselheiro do CECIND, Sérgio Ricardo,              

levantou para a regularização da situação da terra (Quadro 9): 

 
Quadro 9 - Hipóteses levantadas pelo conselheiro do CECIND para resolução do conflito sobre a terra com os 

Guarani Mbya. 

52 Essas terras são definidas no parágrafo primeiro: “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por                
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à              
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e                
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (BRASIL, 1988)  
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Doação 
"Hipótese do mundo ideal", que as instituições consigam 
alcançar o empreendedor privado e este doe a área. 

Compra 
A prefeitura de Maricá utilizar os Royalties para comprar a 
área, sendo que não é barato e pode acirrar um conflito entre 
a população da cidade e os índios. 



 

Fonte: Lopes, 2019. 
 

No término do evento, podemos observar que ocorreu uma mudança na composição            

dos grupos. Tupã cita que possui projetos com os espanhóis, que o David (Diretor Geral da                

IDB Brasil) prometeu que doaria a terra para a Aldeia, caso eles “não brigassem” e aceitassem                

“recuar um pouco”. A fala do cacique, que diz que “precisamos lutar mas também precisamos               

ser amigos, saber conversar” e que expressa sua confiança na empresa mostra uma nova              

formação de grupos, distinta do momento em que os índios foram para a cidade de Maricá.  

Isso corrobora a afirmação de Latour (2012), de que “Relacionar-se com um ou outro              

grupo é um processo sem fim constituído por laços incertos, frágeis, controvertidos e             

mutáveis” (LATOUR, 2012, p.50), estão, portanto em constante formação e ruptura, nos            

debates sociais (VENTURINI, 2010). 

No subitem a seguir, a história das areias sobre a perspectiva do empreendimento             

Maraey, da IDB Brasil - agora aparentemente aliado dos Guarani Mbya - será contada. 

 

5.5. Maraey, um empreendimento sobre as areias 

Anteriormente denominado Fazenda São Bento da Lagoa, Maraey é um          

empreendimento turístico e imobiliário da empresa Iniciativas de Desenvolvimento         

Imobiliário, pertencente a um grupo internacional (Grupo Cetya). No site do           

empreendimento, encontramos informações sobre o projeto atual . 53

 
“O MARAEY é o sonho que muitos compartilham de tornar um belíssimo terreno             
localizado no município de Maricá, na Área Metropolitana do Rio de Janeiro, num             
exemplo mundial de como devem ser conciliados o respeito ao meio ambiente, o             
necessário desenvolvimento econômico da sociedade e a perfeita inclusão das          
diversas comunidades do entorno; tudo isso para transformar este desenvolvimento          

53 Os empreendedores ressaltam que o projeto foi modificado, pois o inicial não tinha preocupações com as                 
questões ambientais locais, sendo, de acordo com eles, o projeto atual difere daquele inicialmente apresentado               
(IDB Brasil, 2011). A partir disso, optei por apresentar o empreendimento por meio das informações que                
constam no site deste, para abordar as controvérsias atuais sobre Maraey e, consequentemente, sobre as areias                
maricaenses. 
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Desapropriação 
É preciso ter força institucional para chegar a esta hipótese, 
que demanda também romper com acordos que a classe 
política (Prefeitura de Maricá) fez com o grupo espanhol. 

Investigar a história das terras 
Ministério Público (Federal e Estadual) e a Defensoria 
Pública buscarem saber em que momento a terra foi 
repassada para os espanhóis. 



 

único no Principal Destino Turístico da América Latina, Referência Mundial de           
Turismo Sustentável, Modelo Único de Formação em Hotelaria Integral e de           
Qualidade, o Mais Atrativo Desenvolvimento Imobiliário do Brasil e Cluster de           
Inovação e Desenvolvimento de Novas Tecnologias” (IDB Brasil, 2020a). 
 

Sobre a missão do empreendimento, conta uma lenda guarani de que existia a “Terra              

sem mal”, um local de recursos naturais inesgotáveis onde se desfrutaria de um bem-estar              

físico e mental - daí vem o nome do empreendimento, um nome indígena. Então, afirmam               

que “Nossa missão é transformar a lenda em realidade e converter MARAEY num             

empreendimento de renome mundial pela sua consciência ambiental, inovação e          

sustentabilidade econômica, cultural e social” (IDB Brasil, 2020b). Ainda no site, os            

empresários descrevem o que seu empreendimento irá ofertar. Apresento aqui resumidamente           

no quadro 10. 

 
Quadro 10 - O que o Maraey irá oferecer, de acordo com a IDB Brasil. 

Fonte: Adaptado de IDB Brasil, 2020b. 
 
Ainda de acordo com a empresa (IDB Brasil, 2020b) o projeto “foi declarado Projeto              

de Utilidade Pública pelo Estado do Rio de Janeiro” , o que se deve ao impulso que este dará                  54

54 O Decreto estadual nº 45.630 do 12 de abril de 2016 “Declara de utilidade pública as obras e as atividades                     
necessárias para a implantação das instalações turísticas e esportivas do projeto São Bento da Lagoa, a ser                 
instalado no município de Maricá, para fins de supressão de vegetação em áreas de preservação permanente -                 
APP, bem como vegetação primária e secundária em estágios avançado e médio de regeneração pertencente ao                
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Turismo 
- 4 hotéis administrados por marcas internacionais de primeiro nível: podendo ser na            

beira da praia; em meio a exuberante vegetação de mata atlântica; ou na orla da               
Lagoa de Maricá. 

Natureza 
- Meta de obtenção de 680 hectares de Área Reservada de Vegetação Nativa: onde             

pretendem incluir a segunda maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do           
estado do Rio de Janeiro. 

Esportes - Oportunidade para práticas esportivas diversas: incluindo esportes aquáticos (na         
lagoa e no mar); esportes de aventura no entorno; campo de golfe e centro hípico. 

Residencial - Conjunto residencial num entorno privilegiado por sua beleza e segurança, baseados           
na sustentabilidade, inovação e tecnologia. 

Cultura 

- Desfrutar da cultura carioca visitando locais como o Cristo Redentor, o Pão de             
Açúcar, as Praias de Ipanema e Copacabana, dentre outros; 

- Poderá aproveitar também a trilha da pedra do Elefante, lagos e belas praias e              
aprender técnicas de pesca artesanal visitando a aldeia de pescadores Zacarias; 

- Centro de Referência Ambiental e Aquário Oceanográfico. 

Serviços 

- Centro educacional desde o pré-escolar até o ensino pré-universitário; 
- Atração de empresas de tecnologia e inovação; 
- Shopping vanguardista em termos de desenho e sustentabilidade; 
- Hospital com a última tecnologia e os melhores profissionais. 



 

ao turismo e ao desenvolvimento econômico regional, isto impactando positivamente os           

pilares do desenvolvimento sustentável , afirmam. Junto a isto a empresa coloca que todos os              55

atores envolvidos no projeto serão incentivados a estarem comprometidos com os Objetivos            

do Desenvolvimento Sustentável da ONU através do Instituto Maraey e de seu Programa de              56

Políticas de Desenvolvimento Sustentável (IDB BRasil, 2020c). 

Visando “colaborar com diferentes universidades, pesquisadores e ONG” a IDB          

realizou acordos de cooperação técnica com alguns grupos como o Núcleo de Ecologia e              

Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ); o Laboratório de Ecologia         

Aplicada do Instituto de Biologia (UFRJ); além de acordo de cooperação técnico-científica            

com a UFF, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Universidade Federal Rural               

do Rio de Janeiro (UFRRJ), que não tiveram os grupos especificados no site do              

empreendimento.  

Na notícia “IDB Brasil e Laboratório de Ecologia Aplicada da UFRJ firmam parceria             

pela Restinga de Maricá” do jornal Lei Seca Maricá (2017), vemos que este laboratório              

apoiará a empresa desenvolvendo “estudos para a criação da Reserva Particular do Patrimônio             

Natural e seu Plano de Manejo”. Estando à frente deste processo, de acordo com a notícia, a                 

bióloga Dra. Maria Fernanda Quintela. São citados ainda “nomes de peso” que lideram as              

equipes das outras instituições que estão desenvolvendo acordos de cooperação          

técnico-científicas: “como Dr. Kenny Tanizaki (UFF), Dr. Marcos da Cunha Teixeira (UFES),            

Dr. Júlio Lauro Calliari (FURG), Dr. Hugo Barbosa Amorim (FAPUR/UFRRJ) e o Dr.             

Alexandre Azevedo (Nupem/UFRJ)” (LSM, 2017). 

Mesmo com todo o apoio mostrado por grupos de instituições de pesquisa e ensino,              

pelos governos estadual e municipal, dentre outros, para que Maraey seja efetivamente            

implementado, há alguns procedimentos que se fazem necessários. A Política Nacional de            

Meio Ambiente (PNMA) determina que  

bioma Mata Atlântica, e dá outras providências” (RIO DE JANEIRO, 2016). Ainda neste decreto, que pode ser                 
consultado na primeira página do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (13/04/2016), é considerado que a                  
comunidade de Zacarias “representa permanente risco às áreas de relevante interesse de preservação natural”              
(RIO DE JANEIRO, 2016). Na época, o Governador em exercício era o economista Francisco Dornelles. 
55 “Meio Ambiente: garantindo uma área total preservada de 81% e a criação da segunda maior RPPN (Reserva                  
Particular do Patrimônio Natural) do Estado do Rio de Janeiro; onde apenas 6,6% correspondem a ocupação                
predial do projeto; Econômica: gerando empregos, crescimento econômico e promovendo um destino turístico             
sustentável de renome mundial; Social: cumprindo com o nosso compromisso de impulsionar as comunidades              
locais e o desenvolvimento cultural e social da região” (IDB Brasil, 2020c). 
56 Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável são 17 objetivos estabelecidos pela Organização das Nações              
Unidas que devem ser alcançados por todos os países até o ano de 2030. Para saber mais, acesse:                  
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/amp/. 
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“A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e         
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores         
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de           
prévio licenciamento ambiental” (BRASIL, 1981). 
 

O ente federativo responsável pelo licenciamento ambiental é definido pela lei           57

complementar nº140 (BRASIL, 2011). No caso aqui estudado, a responsabilidade é estadual -             

do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).  

A nomenclatura das licenças pode variar dependendo do órgão licenciador mas, no            

estado do Rio de Janeiro, os empreendimentos potencialmente degradantes devem obter três            

licenças, a prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO). Para conseguir uma LP, que                

atesta a viabilidade locacional e ambiental do empreendimento e estabelece os “requisitos            

básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação”            

(CONAMA, 1997; MMA, 2020), se faz necessário que os empreendedores contratem uma            

equipe multidisciplinar para a realização de um conjunto de relatórios técnicos, que compõem             

o documento conhecido como Estudo de Impacto Ambiental  (EIA) (INEA, 2020).  58

Além do EIA, a equipe responsável deve produzir um documento para o entendimento             

do público em geral, que sintetiza as conclusões do estudo de impacto - o Relatório de                

Impacto Ambiental (RIMA) (INEA, 2020). Juntos, estes dois documentos devem, “a partir de             

um diagnóstico socioeconômico e ambiental” - que abranja toda a área a ser afetada - “realizar                

um prognóstico das consequências do empreendimento” e sugerir medidas de minimização           

dos impactos negativos e maximização dos positivos (INEA, 2020). 

Os estudos do EIA/RIMA do projeto Maraey foram elaborados pela empresa Ecologus            

Engenharia Consultiva Ltda. A seguir descrevo um pouco sobre a relação de Maraey com              

57 Na resolução nº 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o licenciamento ambiental é                
definido como: “ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e               
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para               
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais            
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar             
degradação ambiental” (CONAMA, 1997). 
58 Atualmente há uma controvérsia em torno do licenciamento ambiental: a licença prévia não autoriza o início                 
das obras e o funcionamento do empreendimento, o que ficam a cargo das LI e LO, respectivamente. No entanto,                   
a proposta de emenda à constituição nº65 propõe que, tendo sido feito o estudo prévio de impacto ambiental, as                   
obras podem ser iniciadas, não podendo ser interrompidas ou canceladas. O Ministério Público Federal critica a                
proposta, pois descaracteriza o processo de licenciamento, o EIA não equivale à licença e as populações                
diretamente atingidas pelo empreendimento são descaracterizadas. Para saber mais, consulte a Nota técnica - A               
PEC 65/2012 e as Cláusulas Pétreas.  
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outros programas e empreendimentos, os impactos e as considerações finais abordadas no            

RIMA.  

No que diz respeito aos planos e programas, para os empreendedores, Maraey interage             

com outros projetos federais, estaduais e municipais devido a sua “dimensão e diversidade             59

de oportunidades que oferece ao desenvolvimento de Maricá”. Destacam que o cenário            

socioeconômico “aponta para o crescimento, em grande escala, da demanda por novas            

moradias e prédios que possam abrigar escritórios e serviços” e que seu empreendimento             

“está inserido na atual perspectiva da região, trazendo aportes substanciais ao           

desenvolvimento socioeconômico local e regional” (IDB Brasil, 2014). 

Posteriormente ressaltam a importância do diagnóstico ambiental para a definição de           

“ações e programas que tem grande potencial de prevenir, controlar, reduzir, monitorar e             

compensar os impactos que não puderem ser evitados”. Então, descrevem os meios físico,             

biológico e socioeconômico com base em uma pesquisa de estudos anteriores e estudos de              

campo complementares (IDB Brasil, 2014).  

No que tange aos impactos ambientais, no RIMA é enfatizado que para a avaliação              

destes as “sensibilidades ambientais” da área de influência devem ser entendidas e            

relacionadas às atividades propostas. A partir deste balanço, os impactos foram avaliados -             

com base nos critérios de reversibilidade (reversível ou irreversível); abrangência (pontual,           

local ou regional); e Relevância (irrelevante, moderado, relevante ou alta), resultando assim            

na magnitude. Além disso, foram propostos programas, agrupados em 5 grupos (Anexo 3),             

que visam “acompanhar e/ou reparar os potenciais danos ao meio ambiente, potencializar            

efeitos positivos do empreendimento, e estabelecer compensações para os impactos que não            

puderem ser avaliados” (IDB BRASIL, 2014).  

Abaixo, na Figura 9, é representada, em um gráfico, a magnitude dos impactos de              

acordo com a avaliação proposta no EIA/RIMA. Caso haja interesse dos leitores em saber              

quais são os impactos e como foram classificados, podem consultar o próprio RIMA ou              60

verificar o quadro do Anexo 2, onde podem encontrar os impactos levantados pelo             

EIA/RIMA, com informações sobre a fase de sua ocorrência, natureza (positivos e negativos)             

59 No Relatório de Impacto Ambiental, citam: O COMPERJ, O CONLESTE e o Fórum COMPERJ; Programa                
Lixão Zero; APA de Maricá; Criação da Zona Especial de Interesse Industrial, Planos setoriais; saneamento               
básico, transporte e mobilidade; recuperação ambiental do sistema lagunar de Maricá e ICMS Verde (IDB Brasil,                
2014). 
60 Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/eia-rima-2014/ , com o título “E-07-502.755-2011 Maricá          
Empreendimento Imobiliário IDB Brasil”. 
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e magnitude. 

 
Figura 9 - Magnitude dos impactos de Maraey, segundo o EIA/RIMA. 

 
Fonte: Adaptado de IDB BRASIL, 2014. 

 
Terminando o Relatório de Impacto Ambiental, os empreendedores enfatizam que o           

empreendimento “foi projetado em pleno acordo com as diretrizes do Plano de Manejo da              

APA de Maricá”. Citam então os fatores de maior relevância  para a seguinte conclusão: 61

 
“Conclui-se, assim, que o empreendimento Complexo Turístico-Residencial       
Fazenda São Bento da Lagoa é ambientalmente viável, dentro das técnicas e            
estratégias descritas e avaliadas no Estudo de Impacto Ambiental e trazidas a            
público neste RIMA, devendo para tanto serem implementadas todas as medidas e            
programas de mitigação, controle e monitoramento organizados sob um Sistema de           
Gestão Ambiental (SGA), conforme proposto” (IDB BRASIL, 2011). 
 

61 Resumidamente, os aspectos mencionados são: oferta de infraestrutura urbana; alcance de novos padrões              
comerciais e turísticos; ocupação menor que aquela permitida pelo Plano de Manejo; proposta de RPPN;               
regularização fundiária de Zacarias; geração de empregos; campo de golfe adaptado à topografia local e aberto                
ao público; criação do Centro Hípico; não interferência em Áreas de Preservação Permanente; respeito às taxas                
de supressão vegetal estipuladas pela legislação; conservação de 80% da vegetação nativa; ações de              
reflorestamento e enriquecimento de vegetações nativas; tratamento de esgoto doméstico; suprimento de água             
disponibilizado pela CEDAE; coleta e transporte dos resíduos até a Central de Tratamento de Resíduos de                
Itaboraí, nos anos iniciais do projeto será de responsabilidade da IDB; construção de passarelas suspensas para                
acesso à praia e à lagoa; reconexão de fragmentos florestais com a desativação dos arruamentos que interligam a                  
RJ-110 e RJ-112; e a previsão, pelos programas, de “ações de supervisão, monitoramento e controle [...] e ações                  
sociais e de compensação ambiental” (IDB BRASIL, 2014). 
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Após a confecção do EIA/RIMA, nas etapas do licenciamento ambiental -           62

estipuladas pela resolução CONAMA nº237, de 1997 - vêm as análises destes estudos pelo              

órgão ambiental pertinente e solicitação de esclarecimentos e complementações pelo mesmo           

e, quando couber, deve ocorrer uma audiência pública (CONAMA, 1997).  

Na ata da audiência, que ocorreu em 2014, nos deparamos com o posicionamento de              

diversos atores em relação ao empreendimento e ao relatório apresentado, serão destacados            63

abaixo os atores, seus comentários e posicionamentos em relação ao empreendimento e a             

apresentação do RIMA.  

Primeiramente, alguns comentários gerais: 

1) O representante da IDB, Márcio Calvão, apresentou o empreendimento e          

enfatizou o caráter sustentável deste, além da geração de empregos, cronograma           

de construção e o aumento da área preservada em relação ao primeiro projeto; 

2) A função do Ministério Público nas audiências públicas e a equipe do Ministério             

Público Estadual foram apresentados pelo Promotor de Justiça. Informou ainda          

que o MPE se manifestaria através de um Parecer Técnico; 

62 As etapas são: “I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos                 
documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à              
licença a ser requerida; II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos              
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; III - Análise pelo órgão               
ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e              
a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações              
pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos               
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma              
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; V - Audiência pública,              
quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; VI - Solicitação de esclarecimentos e              
complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber,           
podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido             
satisfatórios; VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; VIII - Deferimento                
ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade” (CONAMA, 1997). 
63 Dentre as autoridades, representantes da IDB Brasil e da Ecologus, a ata da Audiência Pública lista que                  
estiveram presentes: 1) Antonio Carlos Freitas de Gusmão e Iam Lindesay, presidente e secretário da mesa                
diretora; Luiz Heckmaier, coordenador do Grupo de Trabalho do INEA; Washington Quaquá, prefeito de              
Maricá; David Galipienzo e Márcio Calvão, representantes da IDB Brasil; Claudia P. Barros A. Silva e Paulo                 
Bessa, representantes da equipe que fizeram o Estudo de Impacto Ambiental; Fabrício Rocha Bastos e José                
Alexandre M. Mota, da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Niterói do Ministério Público Estadual;                
Marina Xavier, Luciana Bianco, Eloisa Betamio, Tatiana Moraes e João Ricardo Viegas do Grupo de Apoio                
Técnico Especializado – GATE do MPE; Amauri Vicente; Secretário de Turismo de Maricá; Fabrício Bitencour,               
Secretário de Segurança de Maricá; Paulo Fatigati, Secretário de Articulação Política de Maricá; Fernando              
Rodovalho, Secretário de Obras de Maricá; Jorge Castor, Secretário de Ação Social de Maricá; Miguel Moraes,                
Secretário de Direitos 20 Humanos de Maricá; Lezirée Figueiredo, Secretária de Ações para Idosos; Adacto               
Ottoni, CREA/RJ; Edson Munhoz, da Central única dos Trabalhadores (CUT); Clarismundo Benfica, chefe da              
APA de Maricá; e Selma Holzer, representante do Movimento Pró-Restinga. 
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3) A professora Desirée Freire destacou que foram encontradas mais de 50 novas            

espécies de insetos não catalogados, com 14 endêmicas. 

4) O professor Júlio Wasserman, da Rede de Meio Ambiente Desenvolvimento          

Sustentável (REMADS/UFF) entregou uma declaração identificando pontos para        

favorecer a preservação ecossistemas; 

5) A mesa recebeu questionamentos - de três senhores, Ailson, Eduardo e Antônio -             

sobre o que será feito às famílias residentes no Sítio do Mololô, que vivem de               

atividade rural e não foram mencionadas no EIA RIMA; 

6) O biólogo Igor questionou a lista de espécies que constava no EIA/RIMA e se              

comprometeu a enviar um documento indicando as falhas do estudo. 

Sobre aqueles que foram favoráveis ao empreendimento:  

1) o então prefeito de Maricá, Washington Quaquá, ressaltou que foram feitas           

mudanças no projeto após uma intervenção da equipe da prefeitura e que, com             

apoio do INEA e do Ministério Público, conseguiram manter a comunidade de            

Zacarias no local;  

2) Claudia Barros, representando a Ecologus Engenharia, fez a apresentação do          

RIMA e concluiu que o projeto é viável ambientalmente, “desde que sejam            

implementados os Planos e Programas propostos”; 

3) O professor Sérgio de Mattos da Associação de Proteção a Ecossistemas           

Costeiros e o presidente da AMORPEZ , manifestaram apoio ao projeto; 

4) O professor Alexandre de Azevedo (NUPEM/UFRJ) mostrou interesse em         

firmar parceria para estudos sociais e ambientais. 

Por fim, aqueles que se posicionaram contrários ao empreendimento foram: 

1) A Professora Valéria Cid Maia do Museu Nacional (UFRJ) abordou o valor            

científico da APA, apresentando documentos e enfatizando a importância desta          

área protegida em relação a riqueza da fauna de insetos; 

2) Declarações institucionais de professores que representavam a UFRJ, UFF e a           

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, “aprovados por unanimidade          

em seus conselhos”, afirmavam que a Área de Proteção Ambiental “constitui-se           

num valioso patrimônio científico, cultural e ambiental da sociedade brasileira          

que deve ser totalmente preservada, e que qualquer intervenção de uso urbano            

será de imenso prejuízo para a comunidade científica”;  
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3) A presidente da APALMA, Flávia Lanari, questionou os empreendedores sobre          

o abastecimento e consumo de água - resposta que não consta na ata - e se                

posicionou contrária ao empreendimento;  

4) O então vice-coordenador do Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Sistema          

Lagunar de Maricá - Guarapina (SSLM-G), geógrafo Pedro Xaubet, se          

posicionou contrário ao empreendimento e leu um documento com         

considerações sobre o RIMA; 

Houveram no todo, de acordo com a ata, setenta e quatro perguntas direcionadas aos              

empreendedores nas quais se destacavam dúvidas referentes ao emprego de mão de obra local              

e ao destino dos índios Guarani Mbya (INEA, 2014). 

Aos empresários foi concedida a licença prévia, apesar das controvérsias sobre o            

empreendimento - que podem ser notadas na ata da audiência pública e nos subitens              

anteriores - e também das considerações do parecer técnico do Ministério Público do Estado              

do Rio de Janeiro - que apontaram que o EIA “apresenta omissões, inconsistências e              

incorreções, impedindo a correta previsão e avaliação dos diversos impactos socioambientais”           

e que “existe conflito entre a concepção do projeto apresentado, as características ambientais             

da área e a legislação vigente aplicável ao caso” (MPRJ, 2014, p.50). Isto significa que o                

órgão responsável pelo licenciamento (INEA) considerou que o empreendimento é          

ambientalmente viável. 

Até este momento do trabalho, muitos atores foram mencionados. Por isso, antes de             

trazer a tona o conflito ambiental em torno do empreendimento Maraey, gostaria de situar os               

leitores - a partir de um esquema inspirado na Sciences Po (Figura 10) - sobre como estes                 64

atores se posicionam, alimentando o debate com prós e contras, facilitando ou tornando mais              

difícil a chegada do empreendimento. Nesta representação, os atores são divididos em quatro             

grupos, por cores expressas na legenda. São também organizados entre aqueles que estão de              

acordo, os que não estão e os “sem opinião” - sendo estes os atores que não expressaram suas                  

opiniões, são neutros ou faltam dados para classificá-los.  

 
 
 

64 A Sciences Po é uma instituição de pesquisa francesa. Este esquema foi adaptado de um grupo de alunos de                    
mestrado da Escola de Comunicação, feito nos estudos sobre cartografia de controvérsias ministrados por Bruno               
Latour e Tommaso Venturini, com a temática do uso de óleos vegetais como combustível alternativo. Para ver                 
mais, acesse: https://controverses.sciences-po.fr/archive/biocarburants/carto_acteurs_technique.html.  
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Figura 10 - Maraey é bem-vindo nas areias de Maricá? Posicionamento dos atores mobilizados pela controvérsia. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2020 . 65

 
Devo pontuar que, como uma forma de classificação, este esquema é uma tentativa de              

representar a dinâmica estudada, entendendo-se porém que a dinâmica de formação e            

separação de grupos em torno de um debate social não é sólida, mas flui como o magma,                 

fazendo uma analogia a Thommaso Venturini. Portanto, este esquema não foi elaborado para             

determinar lados dentro de um conflito sobre a implantação ou não do empreendimento.             

Antes, foi criado para mostrar que os atores mobilizados pelo conflito são diversos, assim              

como os destinos que almejam concretizar.  

Tendo sido feitos estes apontamentos, podemos seguir para a descrição do conflito. No             

ano de 2019 a cientista social Suza da Costa defendeu sua dissertação de mestrado intitulada               66

“Conflito socioambiental no município de Maricá (RJ): o caso da comunidade de pescadores             

de Zacarias e o projeto complexo turístico-residencial Fazenda São Bento da Lagoa”. A             

pesquisadora, que objetivou analisar o conflito entre a comunidade tradicional e a empresa,             

contextualiza seu trabalho abordando o histórico da questão ambiental no Brasil. 

Afirma que a temática ambiental recebeu notoriedade nas ciências sociais a partir das             

discussões sobre sustentabilidade na ECO-92 e, posteriormente, a partir do estudo dos            67

65 Para facilitar a visualização pelos leitores, este esquema foi reproduzido no Anexo 4. 
66 Atualmente doutoranda em Planejamento Urbano e Regional no Instituto de Planejamento Urbano e Regional               
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ). 
67 Conferência sobre meio ambiente da Organização das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 1992. 
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conflitos ambientais. Dentro destes, “há aqueles que afirmam que os conflitos ambientais            

enfatizam as diversas formas de uso e apropriação do meio natural” (COSTA, 2019). Assim,              

ela continua:  

 
“Segundo Scotto (1997) , os problemas ambientais como formas de conflitos que           68

envolvem interesses privados e públicos em torno de elementos da natureza podem            
ser considerados como conflitos sociais porque envolvem a natureza e a sociedade.            
Dessa forma, podem ser entendidos como conflitos socioambientais” (COSTA,         
2019, p.18). 
 

Sendo assim, na concepção adotada nesta dissertação, estes conflitos “estão no cerne            

das questões ambientais”. Além disso, envolvem divergentes “significados”, “usos” e          

“apropriações” dos recursos naturais, onde a prática de um grupo impacta a continuidade da              

de outros. Costa salienta que a situação de conflito no município de Maricá envolve distintos               

atores sociais, com as características anteriormente citadas, que procuram legitimar suas           

formas de apropriação do território. Deste modo, o objetivo da pesquisa é compreender como              

se articulam os atores sociais envolvidos no conflito e identificar suas estratégias discursivas             

para legitimar as próprias posições. 

Para atingir este objetivo a história de lutas e resistências do povoado de Zacarias é               

contada e o projeto “Fazenda São Bento da Lagoa” apresentado. Assim, utilizando a teoria              

dos regimes de ação de Luc Boltanski, Costa focaliza “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” (COSTA, 2019, p.88). Ressalta que             

partir das críticas e justificações para entender a busca dos atores por legitimidade de suas               

ações é um modelo analítico muito usado por pesquisadores para estudar temáticas            

ambientais, em especial as relacionadas a conflitos socioambientais. E então levanta os atores             

centrais no conflito e descreve críticas ao plano de manejo, ao processo de licenciamento              

ambiental, e à audiência pública (COSTA, 2019). 

Para Costa (2019), como principais atores envolvidos têm-se a ACCLAPEZ; a           

APALMA; o Movimento Pró Restinga; o Fórum de Pesquisadores de Zacarias e da Restinga              

de Maricá; o Ministério Público; o INEA; a Prefeitura; e a IDB Brasil. Um dos momentos                

chave para o conflito, mencionado por ela, foi quando a empresa cercou a restinga              69

68 Referência: SCOTTO, Gabriela.; LIMONCIC, Flávio. Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: IBASE,              
1997. 
69 Para uma descrição mais detalhada deste contexto, recomendo uma consulta ao Mapa de Conflitos envolvendo                
injustiça ambiental e saúde no Brasil (FIOCRUZ, 2014), que descreve o início da “intensa disputa entre os                 
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(circunstância citada no subitem 5.1.): “Neste primeiro episódio a comunidade demonstrou           

que, assim como lutou várias vezes em décadas anteriores, continuaria lutando em prol do seu               

território” (COSTA, 2019, p.116). Costa afirma ainda que “a comunidade vem criando laços e              

construindo formas de resistência” desde então.  

Conclui sua dissertação depreendendo os significados da implantação do         

empreendimento para os distintos atores: 

 
“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” (COSTA, 2019, p.117). 
 

Comenta também que a pesquisa pôde apresentar as críticas mobilizadas pelos atores em meio              

aos diferentes significados e visões acerca do projeto e da apropriação do meio ambiente. 

Apesar de os empreendedores enfatizarem a regularização fundiária da comunidade e           

a manutenção da cultura dos pescadores, tanto Suza Costa (2019) como o Ministério Público              

(MPRJ, 2014) mostram que o espaço destinado à comunidade vai acarretar em prejuízos para              

a continuidade de suas práticas, como se pode ver na figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projetos de preservação ambientais propostos pelas diversas organizações ambientalistas maricaenses e           
fluminenses, e o projeto de construção de um mega resort na área por um grupo de investidores luso-espanhóis”.                  
Abordam desde a aquisição da área pela IDB Brasil em 2006 até o início formal do processo de licenciamento                   
em 2011, que foi suspenso em 2013.  
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Figura 11 - Cartografia social do território pesqueiro de Zacarias. 

 
      Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

 
Esta cartografia social nos mostra que o zoneamento do plano de manejo e consequentemente              

o projeto Maraey não levam em consideração a totalidade do território tradicional de zacarias,              

visto que suas rotas de pesca, locais de coleta de frutas, plantas, madeiras, artefatos e água,                

além da sede da ACCLAPEZ encontram-se fora da Zona de Ocupação Controlada onde as              

moradias se concentram. 

Para representar as controvérsias observadas quanto à instalação do empreendimento          

Maraey, recorrerei a um modelo usado por Vianna (2018), que pode contribuir com o              

propósito de oferecer uma forma mais simples de apresentar o complexo debate social. Para              

compor esta Figura 12, utilizei informações levantadas no Diário de Bordo (Anexo 1), em              

notícias do site de Maraey e no histórico do processo que consta na plataforma Rede               

Ambiente Participativo, do Ministério Público . 70

70 Consiste em uma plataforma do Ministério Público que objetiva ampliar o acesso à informação e participação                 
popular na avaliação de impactos ambientais. Disponível em: http://rj.rap.gov.br/rj-fazenda-sao-bento-da-lagoa/ 
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Figura 12 - Cartografia de Controvérsias sobre a instalação de Maraey. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 
 

Vale comentar que, conforme no trabalho de Vianna (2019), os movimentos da linha             

vermelha em direção à direita, representam que o empreendimento se aproxima de concretizar             
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seu objetivo, deixando evidente as ações e os atores envolvidos na mobilização dos “prós”.              

Pelo contrário, quando a linha move-se para a esquerda, os contras são mobilizados por outros               

conjuntos de atores e suas ações. Como o esquema elucida, por sucessivas vezes o              

licenciamento ambiental e a Licença Prévia sofrem interrupções e são retomados e, apesar de              

a última decisão apontar para uma proibição do avanço do empreendimento, este permanece             

elaborando outros enunciados, formando grupos visando sua consolidação: anúncio do Rock           

In Rio Maraey Resort, divulgação do projeto no Congresso Estadual de Turismo e a garantia               

de que Maraey terá continuidade mesmo após a pandemia do COVID-19, são exemplos disso. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho, partimos de uma situação que pode ser enquadrada como um             

conflito ambiental, no município de Maricá. Tendo-se, nesta concepção, como principais           

atores envolvidos a centenária comunidade de pescadores de Zacarias e o empreendimento            

Maraey, da empresa Iniciativas de Desenvolvimento Imobiliário do Brasil (IDB Brasil),           

pertencente a um grupo de empresários estrangeiros, o Grupo Cetya. 

Busquei, no entanto, observar e descrever as ações do máximo de atores envolvidos na              

controvérsia sobre o destino das areias de Maricá. Baseando-se no referencial           

teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede, os atores se multiplicaram, indo para além dos            

dois grupos mencionados. Assim, o TCC teve como objetivo descrever os destinos possíveis             

para as areias de maricá ao se depararem com o empreendimento da IDB Brasil, entendendo               

estas areias como híbridos, ou seja, junções de distintos elementos não só naturais mas              

também sociais; que mobilizam atores não só humanos mas, inclusive, os não-humanos. 

Este ponto de partida visa evitar dicotomias, pois, nas palavras de Marques (2018)             

“não cair na armadilha dicotômica iguala as diferenças epistemológicas entre os           

conhecimentos”. Permitindo, desse modo 

 
“‘regular a balança no ponto zero’ para então compreender os meios práticos que             
possibilitam aos coletivos dominar outros coletivos, ou seja, para registrar as           
assimetrias de poder sem antes ter postulado um conhecimento que se colocava de             
antemão como essencial” (MARQUES, 2018, p.16). 
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Sob este olhar, a implantação ou não do empreendimento e o próprio conflito passaram a se                

configurar como uma etapa das controvérsias e os destinos possíveis, como os atores, se              

diversificaram.  

De início menciono a história do povoado de Zacarias, que habita a região desde o               

final do século XVIII e que por meio da pesca construiu um modo de vida e saberes únicos                  

acerca da restinga e do sistema lagunar de Maricá, contribuindo para sua preservação. Porém,              

vale recordar, por diversas vezes - afirmam - tiveram seu modo de vida e seu território, agora                 

reconhecido como tradicional, ameaçados: pela construção do canal de Ponta Negra, pela            

grande mortandade de peixes e, mais recentemente pelo projeto Maraey. 

As areias que permeiam a vida do zaqueeiro, para serem descritas, nos levaram às              

observações de naturalistas como Darwin e o príncipe Wied-Neuwied. Vemos então que a             

restinga se trata de um ambiente diverso - composto por um mosaico de distintas              

características - e sensível, com espécies vulneráveis e ameaçadas de extinção, apesar de seu              

bom estado de conservação. Para além das características ecológicas, no entanto, atores locais             

reconhecem ainda a importância histórica, cultural, arqueológica e científica da Restinga de            

Maricá, que também pertence a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Surpresa neste ponto              

foi notar que este ecossistema não está inserido nas áreas prioritárias para conservação da              

biodiversidade - como acreditava o Movimento Pró Restinga -, apesar de seu entorno ser              

assim reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Seguimos, então, demonstrando o resultado dos esforços de atores locais para a            

conservação da Restinga de Maricá, que culminaram na instituição da Área de Proteção             

Ambiental de Maricá, na década de 80. Entretanto, o terreno da APA permaneceu como              

propriedade privada. Assim, em 2007 o Governo Estadual decretou um Plano de Manejo sem              

participação popular e sem um Conselho Gestor estabelecido na Unidade de Conservação,            

abrindo possibilidade de instalação de empreendimentos turísticos e residenciais em seu           

interior. Contrapondo este movimento considerado um risco potencial para a APA e para a              

comunidade de Zacarias e, partindo do pressuposto de que esta categoria de unidade de              

conservação não responde às necessidades locais, surgiram projetos de recategorização da           

área protegida. 

Outro grupo que busca concretizar um destino nas areias de Maricá é o dos Guarani               

Mbya, que se mudaram para a cidade a convite do ex prefeito após terem sua aldeia                

incendiada em Niterói. Vimos que desde que os indígenas migraram do sul para o Rio de                
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Janeiro até quando foram convidados a fazer sua aldeia no terreno que pertence a IDB Brasil,                

eles permanecem buscando a terra sem males, onde possam viver e perpetuar seus modos de               

ser, seus costumes, sua língua, enfim, sua cultura. Apesar de inicialmente os empreendedores             

rejeitarem a presença da aldeia - apontando que esperavam que a prefeitura lhes concedesse              

uma outra terra - ao final percebemos que o cacique demonstrou confiar neles, tendo recebido               

uma promessa de que, se recuassem um pouco, a área do Mololô poderia ser doada para a                 

aldeia. 

Posteriormente, descrevi Maraey, nome indígena adotado pelo empreendimento da         

IDB Brasil. Abordei a composição do projeto que visa se tornar o principal destino turístico               

da América Latina, um exemplo de como devem ser conciliados o respeito à natureza, o               

desenvolvimento econômico e a inclusão das comunidades locais, alinhado aos Objetivos do            

Desenvolvimento Sustentável da ONU. O processo de licenciamento ambiental do          

empreendimento, seu Relatório de Impacto Ambiental e o conflito ambiental também foram            

citados. Ainda neste subitem, foram usados dois esquemas, um para representar os atores que              

foram sendo mapeados ao longo do presente trabalho e o outro que descreveu as controvérsias               

sobre a instalação de Maraey nos últimos seis anos. 

Após este resumo do que foi apresentado nos itens anteriores, gostaria de apresentar,             

também resumidamente, os destinos possíveis que puderam ser mapeados pelo presente           

trabalho com o referencial teórico-metodológico proposto (Quadro 11). Vale enfatizar que           

estes destinos não necessariamente se excluem, podendo formar distintas configurações que           

dependem das escolhas que virão a ser tomadas nas sucessivas etapas das controvérsias (como              

apresentadas na Figura 12) sobre as areias de Maricá.  

 
Quadro 11 - Quadro-síntese dos destinos possíveis mapeados para as areias de Maricá. 
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Subitem Destinos possíveis 

Gente das areias, os 
pescadores Zacarias 

Comunidade e Restinga reconhecidos como patrimônio 
histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro. 

Regularização fundiária pelo ITERJ. 

Recebimento de título de propriedade coletiva da terra. 

Recebimento de título de propriedade particular da terra e 
redução do território tradicional pela implantação de Maraey. 

Restinga, as areias das 
ciências naturais 

Inclusão nas áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade. 



 

Fonte: Produzido pelo autor, 2020. 
 

Destaco que Maraey se apresenta com um discurso atrelado ao da sustentabilidade,            

assim como aos ODS, tendo o aval dos governos do estado e do município e de grupos de                  

pesquisa de universidades. Olhando-se para tudo isso demasiado depressa, os leitores podem            

se perguntar sobre o porquê de haver discordâncias em torno de um empreendimento -              

sustentável e moderno - que parece abarcar todas as histórias e buscas descritas, que irá gerar                

empregos e que foi considerado ambientalmente viável até mesmo pelo órgão ambiental            

licenciador. Porém, ao trazer mais atores para o debate, como podemos perceber, as coisas se               

complicam: de um destino veiculado quase como um fato, vamos para dezenas.  

Seguindo as controvérsias, observando os atores, podemos perceber situações onde a           

afirmação de apoio ou concordância de algum ator ou grupo de atores é utilizada para dar                
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Perda de biodiversidade e da qualidade ambiental do 
ecossistema de Restinga. 

Conservação da Restinga como patrimônio ambiental, científico, 
histórico, cultural e arqueológico. 

Areias protegidas, a APA 
de Maricá 

Unidade de Conservação Federal - Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Mosaico de Unidades de Conservação Municipais. 

Elaboração de Plano de Manejo e Zoneamento novos, com 
participação popular e do Conselho Gestor. 

Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural, com a 
implantação de Maraey. 

Areia, terra de índio 

Território Indígena. 

Desapropriação do terreno pela FUNAI. 

Compra ou desapropriação do terreno pela Prefeitura de Maricá 

Investigação da história das terras pelo Ministério Público 
(Federal e Estadual) e pela Defensoria Pública. 

Mudança da aldeia para os Mololôs. 

Mudança da aldeia para o Espraiado ou outra terra pública. 

Maraey, um 
empreendimento sobre as 
areias 

Implantação de Maraey. 

Não implantação de Maraey. 

Mais desvios (ou alterações) no projeto original do 
empreendimento. 



 

legitimidade a um dado curso de ação. Para citar dois exemplos, a IDB Brasil menciona o                

apoio técnico científico de instituições como UFF, UFRJ, UFRRJ e UFES, mas seria o apoio               

destas universidades unânimes? Por outro lado, chama-se atenção para a descaracterização           71

da comunidade Zacarias e o risco que sofre a perpetuação de seus modos de vida mas não                 

podemos deixar de notar que há pescadores, que estão alinhados ao projeto - o que nos mostra                 

outra controvérsia: entre AMORPEZ e ACCLAPEZ -, defendendo sua instalação e           

empregando o discurso de que a maioria em Zacarias também é favorável a Maraey.  

Da mesma maneira que não há como dizer que um ator ou um grupo tem a                

legitimidade para representar e falar por toda uma universidade ou comunidade, uma única             

forma de construir conhecimento, a científica, não deveria ser autorizada a definir o destino              

de atores tão diversos, ou mesmo das areias. Por que deveriam os especialistas ser aqueles que                

definem - sozinhos - se um impacto é positivo ou não assim como sua grandeza? São eles os                  

que realmente estão mais autorizados a falar sobre como um impacto é relevante ou não para                

os Zacarias, por exemplo? . 72

Estes apontamentos nos levam a um segundo ponto: devemos atentar para de onde             

vem os discursos. Latour propõe a seus alunos, ao tratar das ciências,  

 
“que partam do discurso, dessas grandes camadas de linguagem em que nos            
banhamos desde nossa infância, desse bombardeio contínuo de palavras que nos           
chamam a atenção sobre este ou aquele aspecto do mundo e em que estão coladas               
espécies de rótulos que garantem sua maior ou menor autoridade” (LATOUR, 2016,            
p. 74). 
 

Então o autor propõe que busquemos localizar de onde um enunciado vem; quem o produziu;               

direcionando-o para quem; em que circunstâncias; e até mesmo com base nos princípios de              

que profissão (LATOUR, 2016, p.74).  

Houveram questões que surgiram em meio às leituras e no diário de bordo que não               

pude dar conta de inserir no presente trabalho. Dentre elas gostaria de destacar os resíduos               

descartados na restinga e a extração ilegal de areia. Importante também para o debate são as                

controvérsias sobre o abastecimento de água e a questão da erosão costeira, que a restinga               

71 Vale recordar que na ata da Audiência Pública para apresentação do Relatório de Impacto Ambiental, um                 
grupo de professores da UFF, UFRJ e UERJ entregou manifestações institucionais, que consideravam             
intervenções de uso urbano na APA de Maricá uma perda para a comunidade científica. 
72 Como podemos ver no Anexo 2, os impactos “Alteração da Rotina dos Moradores de Zacarias”, “Risco de                  
Descaracterização Sociocultural da Com. de Zacarias” e “Alteração do Acesso ao Mar das Embarcações dos               
Pescadores de Zacarias”, foram classificados como de magnitude média. Teriam os mesmo resultados se              
avaliados pelos pescadores?  
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ajuda a prevenir. Faltaram ainda ser explorados: os apontamentos dos pareceres técnicos - da              

gestão da APA, do INEA e do Ministério Público (brevemente mencionado) - em relação ao               

EIA/RIMA; legislações pertinentes como o Código Florestal e os Planos Nacionais de            

Gerenciamento Costeiro e de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades          

Tradicionais. 

Apesar disso, acredito que o trabalho pôde cumprir seus objetivos ao demonstrar que a              

instalação do empreendimento é uma dentre tantas outras possibilidades, evidenciar distintos           

atores e suas ações, e compor uma arena comum, descrevendo por fim os destinos possíveis               

para as areias de Maricá.  

Cabe dar continuidade em trabalhos futuros aos apontamentos que aqui surgiram,           

acrescentando outros atores, saberes e ações. Talvez assim, pluralizando o fazer científico e             

permitindo que outras perspectivas com ele dialoguem, descrições mais objetivas e destinos            

mais comuns para as areias de Maricá apareçam como possibilidades. 
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ANEXO 1 - DIÁRIO DE BORDO 

 

2008 

 

Documentário: Restinga de Maricá - parte 1, de 26/05/2008 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=d4e6WSq12tA 

Conselho Comunitário de Maricá e Movimento Pró Restinga. 

- “O ecossistema da restinga [Restinga de Maricá], o sistema lagunar e as            

comunidades pesqueiras [comunidade Zacarias] do entorno da laguna de Maricá          

estão bastante ameaçados de degradação e extinção diante da implantação de um mega             

empreendimento [Maraey]” 

- Destacam que mesmo sendo uma APA [APA de Maricá], a previsão é de que 45.000               

pessoas habitem este local com a instalação do empreendimento 

- O Plano de Manejo e o Zoneamento foram feitos em dezembro de 2007, “sem o                

Conselho Gestor e transgridem várias leis estaduais e federais” 

- Citam que quando foi criada a APA das lagoas de Piratininga, não houve restrição a               

ocupação urbana na UC, o que acarretou em urbanização das áreas de restinga             

remanescentes e da faixa litoral. Neste contexto, em 1984 a APA de Maricá foi              

instituída a fim de evitar que o mesmo processo ocorresse na Restinga da cidade. 

- Quando da criação da APA, pelo governo estadual, onde era proibido o parcelamento             

urbano 

- A estrutura é composta por dois extensos cordões arenosos que compõem um            

complexo ecossistema, sendo composta por brejos, dunas, praias de mar e de laguna e              

faixa marginal de laguna. Relevo que propicia uma diversidade de ambientes. Com            

vegetações arbóreas, arbustivas e rasteira fixadoras de dunas. 

- Possui espécies ameaçadas da flora e da fauna 

- Lagartixa de areia (Liolaemus lutzae), borboleta (Parides ascanius), e o único sapo            

que come frutos  (Xenohyla truncata). 

- Abriga a comunidade tradicional de pescadores de Zacarias há pelo menos dois            

séculos 
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- “Não é a primeira vez que os pescadores de Zacarias são ameaçados de perderem o               

seu local de trabalho e moradia. Em meados dos anos 70, o antigo proprietário Lúcio               

Tome feiteira concebeu a construção de um grande empreendimento urbano, a cidade            

São Bento da Lagoa [...] a população estimada era de 90.000 habitantes num             

município que só tinha 23.000 moradores” 

- Com a mobilização de pescadores, universidades, governo estadual, a área foi           

transformada em APA 

- “Porém a área continua a ser privada, o que frequentemente coloca os pescadores e o               

ecossistema em amaça diante da implantação de algum empreendimento local. No           

final do ano de 2006, parte da APA, antiga Fazenda São Bento da Lagoa, foi adquirida                

por um grupo de grandes empresários Portugueses e Espanhóis” [IDB Brasil]. 

 

Documentário: Restinga de Maricá - parte 2, de 26/05/2008 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=d4e6WSq12tA 

Conselho Comunitário de Maricá (CCM) e Movimento Pró-restinga 

- em uma fala de um pescador, ele diz que foram surpreendidos, ao acordarem pela              

manhã com a presença de placas e cancelas. Então foram até o poder público              

[Prefeitura de Maricá] para saber o que tinha acontecido com seu território e com a               

APA de Maricá. “ Nós ficamos sabendo através da imprensa”. 

- A lagoa é um patrimônio nosso e a restinga também, “a gente não pode perder a                

restinga, a restinga [Restinga de Maricá], ela faz parte da vida do pescador . A               

restinga ela é o retrato da vida do pescador. Sem a restinga o pescador [Comunidade               

Zacarias] não vai conseguir sobreviver. 

- em dezembro de 2007 o governo estadual institui o Plano de Manejo e o              

Zoneamento. “A maior mudança é que agora permite o parcelamento para fins            

urbanos” permitindo assim condomínios, hotéis etc. 

- “Esse conjunto de construções [Maraey] coloca em ameaça a integridade do           

ecossistema, o qual não está sendo protegido pela atual legislação”. 

- O plano de manejo vigente é diferente daquele aprovado pela Comissão Estadual de             

Controle Ambiental do RJ [CECA]. 

- Estava em desacordo com o SNUC, pois este prevê a existência de um Conselho              

Gestor para implementar e revisar o plano de manejo. 
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- O plano também não obedece a lei da mata atlântica e a constituição do estado do                

RJ, que prevê a preservação integral de dunas. 

- Este plano de manejo considera a vegetação herbácea como área degradada, enquanto            

na verdade é uma vegetação típica. 

- A categoria APA “não contempla que a área deve ser preservada por sua importância              

histórica e pré histórica. Encontra-se ali o local da sede da antiga fazenda dos monges               

beneditinos [Fazenda Itaocaia], inúmeros sítios arqueológicos de diferentes povos.         

em toda extensão da restinga, especialmente vestígios de pedra lascada e polida além             

de artefatos cerâmicos, atualmente em estudo pelo Museu Nacional 

- A APA não contempla a proteção da região além de pôr em risco a existência da                

comunidade pesqueira secular. 

- A integridade ambiental dessa área protege a costa contra a ação erosiva do mar,              

sustenta a vida no sistema lagunar e marinho e garante atividade pesqueira para             

centenas de pescadores  do município. 

- encerrando, o documentário diz que o ecossistema deve ser protegido integralmente e            

propõe a mudança de estatuto jurídico da UC. apontando que as mais adequadas             

seriam Reserva Extrativista ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

- Vai trazer muitos prejuízos, não só para os pescadores mas para humanidade. 

- Apoio: Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores Zacarias          

(ACCLAPEZ); Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá         

(APALMA); Associação de Moradores e Amigos da Ponta Preta e Loteamento Jardim            

Interlagos (AMAPONTE); Instituto Zoofia; Sociedade de Amigos das Praias e          

Lagoas de Maricá (SAPLAM); Movimento Ecológico de Itaipuaçu (MEI);         

Associação de Moradores e Amigos do Parque Bosque Fundo (AMABOSQUE);          

Associação de Servidores Civis da Marinha (ASCM); Sindicato dos Petroleiros do           

Estado do Rio de Janeiro (SINDISPREV); Sindicato dos Professores Municipais de           

Maricá (SPMM); Sindicato Estadual dos Professores de Esnino (SEPE). 

 

Abaixo-assinado: Criação do Parque da Restinga de Maricá - RJ - Brasil, de 11/11/2008 

Link: https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/2587 

Movimento Pró Restinga e Conselho Comunitário de Maricá. 

- Destinado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Prefeitura de Maricá. 
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- “O ecossistema da restinga, o sistema lagunar, os sítios arqueológicos e as            

comunidades pesqueiras do entorno da laguna de Maricá ( estado do Rio de Janeiro)              

estão ameaçados de degradação e da extinção diante da implantação de um mega             

empreendimento imobiliário e turístico luso-espanhol [Maraey] que compreende        

prédios de apartamentos, hotéis, campos de golfe, centro comercial, condomínios,          

marina para 1000 barcos, canal cortando a restinga e dragagem do sistema lagunar.” 

- “A área ameaçada é uma Unidade de Conservação da Natureza estadual do tipo APA              

– Área de Proteção Ambiental [APA de Maricá]. Compõe, também, o sistema da             

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como Área Núcleo, ou seja, que deveria ser              

preservada integralmente. Mesmo sendo uma área de reserva ambiental, a previsão é            

que de 45 mil a 100 mil habitantes ocupem este local com a instalação ilegal do                

empreendimento”. 

- “O Plano de manejo e o respectivo zoneamento, vigentes desde dezembro de 2007,             

foram elaborados pelo governo estadual sem a implantação de Conselho Gestor,           

sendo contrários aos dispositivos expressos nas Constituições Federal e Estadual e           

outras bases legais e normas ambientais”. 

- “A restinga de Maricá é a mais pesquisada no Brasil pelas universidades, como UFRJ,              

UFRRJ-Rural, UFF e UERJ. A produção científica conta com mais de trezentos            

trabalhos em várias áreas do conhecimento”. 

- “Nesse ambiente de extrema fragilidade são encontradas aves migratórias, espécies          

da flora e da fauna ameaçadas de extinção, sendo várias endêmicas, além de ser um               

local de proteção da costa contra a ação erosiva do mar. Abriga sítios arqueológicos e               

históricos e a COMUNIDADE PESQUEIRA CENTENÁRIA de ZACARIAS,        

consistindo num patrimônio ambiental, cultural, arqueológico e científico do estado do           

Rio de Janeiro!” 

 

Documento: Projeto de Criação do Parque Natural Municipal da Restinga de Maricá. 

Link:https://docplayer.com.br/17084072-Parque-natural-municipal-da-restinga-de-marica.htm

l 

Movimento Pró Restinga. 
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- “A localidade foi transformada numa Unidade de Conservação em 1984, antes           

da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e seu Plano de             

Manejo  foi decretado em 2007” 

- A lagoa de Maricá é o principal local de pesca artesanal da comunidade de Zacarias,               

faz parte do sistema lagunar costeiro composto por quatro lagunas: Maricá,           

Barra, Padre e Guarapina. O seu espelho d’água é protegido por norma            

municipal como Área de Proteção Ambiental e sua faixa marginal pela legislação            

estadual e federal”. 

- “Este documento tem como objetivo propor a criação do Parque Natural           

Municipal como uns dos elementos de uma proposta maior, o Mosaico de Unidades             

de Conservação da Natureza”. 

- “As pesquisas científicas tornam a área uma referência em estudos sobre as restingas e              

lagunas costeiras brasileiras, desde a década de oitenta. A área é compreendida            

pelos técnicos do governo estadual – FEEMA, universidades e sociedade civil           

local como um patrimônio ambiental, o que resultou no estabelecimento da Área            

de Proteção Ambiental – APA de Maricá. A intenção era que a UC –              

Unidade  de Conservação  fosse  uma  reserva biológica”. 

- “A permanência da área como APA coloca o seu patrimônio sempre ameaçado            

de degradação e destruição diante de um novo projeto de urbanização para a área”. 

- Usos propostos: Preservação da comunidade pesqueira de Zacarias; Preservação         

integral do ecossistema; Preservação integral dos sítios arqueológicos; Visita guiada e           

lazer; Pesquisa científica; Educação Ambiental; Apoio à Cultura e à Memória da            

Atividade Pesqueira Artesanal; Recuperação e Manutenção do Ecossistema; Lazer;         

Acessibilidade; e Segurança.  

 

2011 

 

Matéria: Primeiramente, o que é Restinga?, de 29/09/2011. 

Link:http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2008/11/campanha-pela-criao-do-parque-da.html 

Blog SOS Rios do Brasil. 

- A matéria fala sobre uma campanha para criação de um Parque na Restinga de Maricá.  
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- “Faixa arenosa [Restinga] com 35 km de extensão e largura variável que acompanha o              

litoral desde Ponta Negra até a Ponta de Itaipuaçu. A vegetação é típica de restinga,               

composta por cactus, bromélias diversas espécies de gramíneas e arbustos de baixo            

porte. Aproximando-se do mar a vegetação é substituída por dunas”. 

- “O ecossistema da restinga, o sistema lagunar, os sítios arqueológicos e as            

comunidades pesqueiras [Zacarias] do entorno da laguna de Maricá estão ameaçados           

de degradação e da extinção diante da implantação de um mega empreendimento            

imobiliário e turístico luso-espanhol [Maraey] que compreende prédios de         

apartamentos, hotéis, campos de golfe, centro comercial, condomínios, marina para          

1000 barcos, canal cortando a restinga e dragagem do sistema lagunar”. 

- “A área ameaçada é uma Unidade de Conservação da Natureza estadual do tipo APA              

– Área de Proteção Ambiental [APA de Maricá]. Compõe, também, o sistema da             

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica [RBMA] como Área Núcleo, ou seja, que             

deveria ser preservada integralmente. Mesmo sendo uma área de reserva ambiental, a            

previsão é que de 45 mil a 100 mil habitantes ocupem este local com a instalação                

ilegal do empreendimento”. 

- “O plano de manejo e o respectivo zoneamento, vigentes desde dezembro de 2007,             

foram elaborados pelo governo estadual [Governo do Estado] sem a implantação de            

um Conselho Gestor, contrariando aos dispositivos expressos nas Constituições         

Federal e Estadual e outras bases legais e normas ambientais”. 

- “A restinga de Maricá é a mais pesquisada no Brasil pelas universidades, como             

UFRJ, UFRRJ-Rural, UFF e UERJ. A produção científica conta com mais de            

trezentos trabalhos em várias áreas do conhecimento”. 

- “Nesse ambiente de extrema fragilidade são encontradas aves migratórias, espécies          

da flora e da fauna ameaçadas de extinção, sendo várias endêmicas, além de ser um               

local de proteção da costa contra a ação erosiva do mar”. 

- “Fonte: Vilmar Berna - Fórum REBIA Sudeste” 

 

2012 

 

Vídeo: Roubo de areia na Restinga de Maricá, de 27/01/2012 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TQvSYc_phmA&feature=player_embedded 
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Canal do Youtube do Jornal Lei Seca Maricá 

- De acordo com a descrição do vídeo, o jornal (LSM) conseguiu imagens “de um local               

na Restinga de Maricá onde estão retirando ilegalmente vários caminhões de areia”            

[extração ilegal de areia] o que, prejudica a APA de Maricá, para eles. 

- O vídeo está associado a uma reportagem que não foi encontrada, pois o link estava               

inválido. 

 

2013 

 

Notícia: “Índios em Maricá: Prefeitura garante que índios terão aldeia”, de 28/04/2013 

Link:https://leisecamarica.com.br/indios-em-marica-prefeitura-garante-que-os-indios-terao-al

deia/ 

Jornal Lei Seca Maricá 

- “Objetivo da ocupação é instalar 15 famílias e construir 12 ocas, além de transformar a               

localidade em um grande centro cultural indígena. No entanto, pode haver           

irregularidades na instalação, já que uma empresa do ramo imobiliário alega ter o             

documento de posse da área” 

- “‘Eles, (Funai) deram esse documento para nós e é por isso que estamos aqui.              

Queremos plantar e construir um centro cultural para mostrar nossas raízes’, disse            

Tupã, sem se dar conta de que o documento estava sem assinatura, o que inviabiliza               

sua legitimidade. No documento, havia a demarcação de 93 hectares de superfície,            

além de seis quilômetros de perímetro, que seriam de uso da tribo” 

- “A Funai deu entrada no começo do ano em um processo de desapropriação da área               

após três anos de estudo” 

- A IDB Brasil “esclareceu, por nota, que possui toda a documentação legal de             

titularidade do imóvel, sendo a única e legítima proprietária” 

- “A empresa aguarda um acordo entre os líderes indígenas, a Fundação Nacional do             

Índio (Funai) e a Prefeitura de Maricá para que a área seja desocupada e se busque                

alternativa locacional para os índios” 

- Em paralelo, a IDB Brasil trabalha para solucionar a questão através do diálogo com a               

Funai e com o Instituto Estadual do Ambiente, além de avaliar as medidas judiciais              

cabíveis. Ainda de acordo com a nota, a IDB Brasil diz que respeita todas as               
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manifestações de cultura tradicional, reitera seu compromisso com a recuperação da           

identidade da pesca artesanal da Lagoa de Maricá e tem o compromisso de promover o               

desenvolvimento sustentável da região”. 

- “Através de sua assessoria, a Prefeitura de Maricá informou que os índios serão bem              

acolhidos no município e terão todo o apoio da Prefeitura para organizarem sua aldeia              

em Maricá, dando a ela, inclusive uma característica cultural e turística. Sendo assim,             

a Prefeitura propõe uma negociação, com apoio da Funai, para garantir aos índios a              

conquista de sua aldeia, por meio da disponibilização de uma área pública. A             

Prefeitura informa, ainda, que também irá viabilizar, junto aos proprietários do           

terreno, a estrutura para o estabelecimento da aldeia indígena, garantindo uma vida            

digna aos índios com a manutenção de suas tradições”. 

 

 

2014 

 

Documentário: Zaqueeiros - Pescando memórias, 2014 

Link: https://youtu.be/cDxzcEMqx2c 

Projeto Sankofa, Wangles Avelis. 

- “Documentário produzido ao longo das oficinas de Educação Patrimonial do Projeto           

Laboratório Sankofa em 2014. tendo como foco a cultura de Barra de Zacarias” 

- Sobre educação patrimonial.. “A educação patrimonial é um mundo” 0:30 

- “Porque o Zaqueeiro ficou quase 400 anos na restinga até hoje” .. “Eles pegam plantas               

desde a época dos índios tupinambá.. fazem remédios e comida”. 

- “Restinga é uma faixa que fica entre o mar e a lagoa” 7:00 

- “aqui nós temos um produto imaterial local, de Maricá, que é o Zaqueeiro, que surgiu               

dessa mistura do índio tupinambá com o francês, que se escondeu na restinga” 7:26 

- “A restinga dá o alimento para o Zaqueeiro e o Zaqueeiro protege a restinga. O               

Zaqueeiro nada mais é, do que uma das espécies endêmicas da restinga” 

- Significado de endêmico, fauna e flora (pelas crianças) 8:00 

- Quando o pescador tinha cinco anos Lúcio Tomé Feitera esteve lá, “botou fogo em              

muitas casas de sapê” 14:15 

- Faziam isso “porque querem tirar os pessoal daqui” 14:20 
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- Se transportavam de barco entre os locais 17:17 

- O que é a pesca pro zaqueeiro? 21:50 

- As mulheres mais novas não tem tanto o costume de fazer rede 28:00 

- Fazem alguns artesanatos 30:00 

- “Essas meninas de hoje em dia não querem aprender a fazer mais nada,só computador              

e internet.” 30:30 

- Mais artesanatos em com taboa, cipó e madeira 33:00 

- Mesmo com tanta beleza, com tanto valor da nossa restinga, ainda tem gente que joga               

lixo aqui” 40:25 

 

Notícia: Darwin no RJ: o encantamento e a descoberta da diversidade tropical, de 11/02/2014 

Link:http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/01/darwin-no-rj-o-encantamento-

e-descoberta-da-diversidade-tropical.html 

Globo ciência. 

- Artigo assinado por Kátia Leite Mansur, geóloga e professora do Instituto de            

Geociências da UFRJ 

- Em sua viagem pelo mundo, Darwin esteve no Rio de Janeiro entre 4 de abril e 5 de                  

julho.  

- A professora diz que “Apesar de bem documentada, a vinda de Darwin ao Brasil e, em                

particular ao Estado do Rio de Janeiro e seu interior, nunca foi muito difundida no               

país”. 

- A partir das anotações de Darwin sobre suas passagens por Niterói, Maricá, Itaboraí             

dentre outros municípios, “pesquisadores, profissionais da área de popularização da          

ciência, jornalistas e autoridades municipais [...] foram convidados a conversar sobre           

esse itinerário” e disso surgiu o projeto Caminhos de Darwin. 

- De acordo com o Currículo Lattes de Kátia, ela é uma das coordenadoras do projeto,               

onde outros pesquisadores (Ildeu Moreira, Maria Brito, Luciene Correia) fazem          

parte. 

- O projeto consiste em “um roteiro turístico-científico cujo principal objetivo é           

proporcionar um resgate da importância do Brasil na história da ciência mundial”.            

Citam na matéria, dentre outras atividades a Semana Intermunicipal de Darwin, que            

acontece todo mês de novembro. 
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- Estão envolvidos ainda o “Ministério da Ciência e Tecnologia, a Casa da Ciência da              

UFRJ, o Departamento de Geologia da UFRJ, o Caminhos Geológicos/DRM-RJ,          

instituições de ensino e pesquisa, empresas, ONGs, redes de ensino e representantes            

de governos municipais”. 

 

Notícia: “Coruja ‘Hulk’ é solta na Restinga de Maricá, no RJ”, de 04/07/2014. 

Link:http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2014/07/coruja-hulk-e-solta-na-restinga-

de-marica-no-rj.html 

G1. 

- “Uma coruja da espécie mocho-dos-banhados (Asio flammeus), de 20 cm de           

comprimento e aproximadamente 1 ano e meio, foi solta na Restinga de Maricá, em              

São José do Imbassaí, nesta quinta-feira (3). A ave, que recebeu o apelido de "Hulk",               

atacante da Seleção Brasileira, por equipes da prefeitura, foi encaminhada pelo Corpo            

de Bombeiros para a Secretaria Municipal de Ambiente e devolvida ao habitat            

natural”. 

- “Este é o segundo animal devolvido à natureza por equipes da prefeitura em 10 dias.               

No dia 23 de junho, um jacaré-de-papo-amarelo, apelidado de "Neymar", também foi            

solto na Restinga, no Canal da Costa. Ao todo, já foram soltos mais de 20 animais                

somente este ano, entre araras, coruja, tamanduá mirim, cobras (uma jararaca e outra             

jararacuçu), entre outros. O secretário de Ambiente, Tiago de Paula, orienta a            

população para não tocar nos animais e nem afugentá-los para evitar acidentes. "Os             

moradores devem ligar para o Corpo de Bombeiros, para o telefone 193, que irá              

encaminhar os animais à secretaria", acrescenta”. 

 

Notícia: “A história de Charles Darwin em Maricá”, de 25/04/2014.  

Link:https://maricainfo.com/2014/04/25/a-historia-de-charles-darwin-em-marica.html 

Jornal Maricá Info). 

- “Darwin ficou impressionado com a natureza exuberante e ao messmo tempo,           

chocado com a escravidão” 

- A notícia diz que o naturalista esteve na cidade no dia 8 de abril de 1832, onde parou                  

para almoçar na fazenda Itaocaia “tombada no ano de 2013 pela Prefeitura            

Municipal” [Prefeitura da Maricá]. 
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- “Após o almoço na fazenda, fundada pelos monges beneditinos no século XVIII,            

Darwin passou pela região de Itaipuaçu e pela Restinga de Maricá, pesquisando a             

biodiversidade da Mata Atlântica”. 

- Nota-se que, como Darwin não deu muita atenção à Restinga em contraste com a              

floresta, sua passagem pela restinga não recebe muita ênfase. Apesar de existir um             

projeto [Caminhos de Darwin] para criação de trilhas de turismo científico e            

valorização dos locais por onde o naturalista passou, dentro do município de Maricá,             

somente a Fazenda Itaocaia e as Beachrocks de Jaconé são valorizadas. 

 

 

 

2015 

 

Vídeo:  1ª Festa na Aldeia de Maricá, 2015. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XadzPZr2Avc 

Prefeitura de Maricá. 

- Fala sobre a primeira festa na aldeia promovida pela prefeitura de Maricá para celebrar              

a cultura indígena. 

A festa contou com apresentação de danças típicas, recreação e artesanato 

- "Os tipos guaranis que antes eram perseguidos em Niterói, hoje graças ao apoio da              

prefeitura tem de volta a liberdade de manterem a tua cultura. 

- "A língua, pra nós praticar a nossa cultura… vem da terra, da doação da terra" 

 

Washington Quaqua - Ex Prefeito 

- " Primeiro esses índios estavam em Camboinhas, em Niterói. Estavam sendo           

maltratados, a aldeia deles foi tacada fogo a noite. E tinha ameaça de morte aos               

indigenas. Uma pequena burguesia que não tolera o diferente, não tolera aquele que             

não faz parte de sua classe social. Convidamos os índios pra vir morar em Maricá,               

fazer essa aldeia em Maricá. Nós fizemos um arranjo bacana: o resort dos espanhóis.              

Um investimento espanhol e árabe que está vindo se instalar na cidade. Nós             

convidamos a aldeia para também fazer parte desse investimento. Ou seja, os índios             
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vão estar aqui trabalhando a sua cultura, vendendo na verdade e sobrevivendo a partir              

da tua cultura". 

- "Com essa iniciativa, a prefeitura de Maricá oferece aos indios a oportunidade de             

continuarem felizes, vivendo a sua cultura". 

- "A prefeitura de Maricá preservando a cultura indígena". 

 

 

2016 

 

Petição: “Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC: Tombamento: Território do           

povoado de Zacarias e da Restinga de Maricá - RJ”, 2016. 

Link:https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/Instituto_Estadual_do_Patrimonio_Cul

tural_INEPAC_Tombamento_Territorio_do_povoado_de_Zacarias_e_da_Restinga_de_Maric

a_RJ/ 

Movimento Pró Restinga. 

- A petição é para ser enviada ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural [INEPAC].             

com objetivo de tombar a Comunidade de Zacarias e a Restinga de Maricá como              

patrimônios culturais do estado do Rio de Janeiro. 

- “A Comunidade Pesqueira Artesanal de Zacarias (registrada pela Ordem beneditina           

em 1797) e a restinga de Maricá são verdadeiros patrimônios cultural, social,            

ambiental, científico, histórico e arqueológico da sociedade fluminense e até mesmo           

da brasileira”. 

- “O Território da comunidade pesqueira de Zacarias éLugar de moradia, trabalho,           

coleta de recursos naturais e práticas culturais, desde o final do século XVIII, pelas              

famílias Marins, Costa e outras, enquanto comunidade pesqueira artesanal.” 

- “Na Restinga se encontram ecossistemas de restinga e floresta atlântica, com mais de             

400 tipos botânicos, 19 espécies endêmicas, várias espécies ameaçadas de extinção           

de acordo com as IN 443/2014 e 444/2014, 238 espécies de aves, locais de reprodução               

de aves, locais de pouso e invernada de aves migratórias nacionais e internacionais,             

dunas raras de areias grossas a médias, sítios históricos e arqueológicos. Por ser um              

campus vicinal de Universidades como UFRJ, UFF, UFRRJ e UERJ desde os anos             

1970, é a restinga com o maior número de trabalhos científicos do país com mais de                
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350 pesquisas publicadas entre artigos, monografias de graduação e pós-graduação,          

dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros e relatórios de pesquisa nacionais            

e internacionais nas mais diversas áreas do conhecimento”. 

- “A localidade foi, ainda, definida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO /            

ONU enquanto Reserva da Biosfera, e classificada como "Área de Extrema           

Importância Biológica" para ações de restauração, de acordo com a Portaria 09/2007            

do Ministério do Meio Ambiente [MMA]”. 

- “Esses Valiosos Patrimônios Culturais estão ameaçados e devem ser tombados já!” 

 

Notícia: “Tartarugas marinhas nascem nas areias de Maricá pela primeira vez”. 25/02/2016 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2016/02/25/tartarugas-marinhas-nascem-nas-areias-de-mar

ica-pela-primeira-vez/ 

Prefeitura de Maricá. 

- “As areias de Maricá testemunharam nesta quarta-feira (24/02) um espetáculo da           

natureza que poderá se repetir nas próximas décadas. Dos 57 ovos de tartaruga             

marinha que haviam sidos depositados em dezembro, no trecho da praia em frente à              

colônia de pescadores de Zacarias, nasceram 20 filhotes da espécie caretta caretta            

(conhecida como “cabeçuda”), que foram logo colocados à beira da orla para buscar as              

águas do mar. Todo o processo foi monitorado, da postura à eclosão dos ovos, pela               

Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente e por técnicos do Projeto           

Aruanã, da Universidade Federal Fluminense (UFF)”.  

- ‘“É um momento único, inesquecível para todos nós", comemorou o secretário           

municipal adjunto de Meio Ambiente, Guilherme Mota. "Temos que parabenizar a           

equipe pelo trabalho que fizeram em conjunto com o pessoal do Projeto Aruanã, mas              

também é preciso agradecer e muito aos pescadores daqui, os primeiros a nos alertar              

sobre a desova e que todos os dias vieram aqui acompanhar e nos informar caso               

houvesse novidades’. 

- "O que pode ter ocorrido é que uma única tartaruga desta espécie tenha vindo até               

Maricá e acabou deixando um restante de ovos aqui – tanto que colocou apenas 57,               

quando uma ninhada pode ultrapassar os cem ovos”, acrescentou. 

- Ainda de acordo com Suzana, as tartaruguinhas maricaenses podem desovar na região            

novamente quando e se chegarem à fase adulta, daqui a aproximadamente 30 anos. 
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Notícia: “TRF2 cassa liminar que suspendia licença prévia de complexo turístico-residencial           

em Maricá”, de 01/04/2016 

Link:https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cassa-liminar-que-suspendia-licenca-previa-de-com

plexo-turistico-residencial-em-marica/ 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

- “O vice-presidente do TRF2, desembargador federal Reis Friede, no exercício do           

Presidência, decidiu suspender liminar da Justiça Federal de Niterói (Região          

Metropolitana do Rio de Janeiro), que havia cassado as licenças ambientais [LP] do             

Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) para implantação de um complexo           

turístico-residencial na área da Fazenda de São Bento da Lagoa, em Maricá [Maraey].             

A decisão foi proferida em pedido apresentado pelo município de Maricá, contra a             

medida de primeiro grau determinada em uma ação civil pública ajuizada pelo            

Ministério Público Federal”. 

- O empreendimento se encontra em área de proteção ambiental – APA. Em seus             

argumentos, a Prefeitura de Maricá sustentou que a liminar causaria grave lesão ao             

interesse público e à ordem social e econômica, visto que geraria prejuízo na geração              

de aproximadamente 32 mil empregos diretos e indiretos, facilitaria a favelização da            

região e afetaria a arrecadação de tributos. Além disso, impediria a implantação do             

emissário submarino e a implementação de Reserva Particular de Patrimônio Natural e            

do Centro de Pesquisas e Referência Ambiental ligado à diversidade biológica, que            

estariam previstos no projeto. 

- Em sua decisão, Reis Friede esclareceu que o INEA concedeu licença prévia, apenas             

avaliando a viabilidade técnica do projeto, não autorizando o início das obras, que             

depende da licença de instalação” 

- Comenta “que o INEA, órgão técnico responsável pela Licença Prévia nº IN030651,            

exercendo o seu poder de polícia ambiental, teceu uma série de considerações            

necessárias para a validade do ato exarado, tendo fixado várias ações a serem             

realizadas para o cumprimento das condicionantes estabelecidas”. 

- O vice-presidente concluiu defendendo que a suspensão da liminar não significa           

autorização para a manutenção de qualquer espécie de licenciamento ambiental que           

esteja em desacordo com a lei, “mas, ao contrário, tão somente permitir que se              
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proceda, em sede própria, a uma avaliação mais aprofundada, refletida e           

contextualizada, ou seja, no bojo da Ação Civil Pública manejada pelo MPF, diante do              

contraditório e de todas as regras ínsitas ao processo, objetivando, em última análise,             

conciliar os legítimos interesses ambientais, econômicos, sociais, culturais etc.,         

aparentemente conflitantes, mas que, na realidade, devem ser convergentes, sendo          

esta, aliás, a derradeira missão do Poder Judiciário em questões que envolvem a             

temática ambiental”. 

 

Vídeo: “A pesca de galho e a comunidade de Zacarias”, de 13/06/2016 

Link: https://youtu.be/koU857TqDNs 

Das Lutas; ACCLAPEZ; Pró Restinga; APALMA 

- “A Pesca de Galho é uma prática tradicional da comunidade de Zacarias, que habita              

a Restinga de Maricá (RJ) desde o século XVIII. São 300 anos de conhecimento              

acumulado pela vivência e observação da natureza manifestado em práticas          

tradicionais”. 

- Esta pesca “e o modo de vida da comunidade encontram-se ameaçados pelo            

empreendimento imobiliário da empresa IDB Brasil, do grupo espanhol Cetya, que           

pretende construir um complexo turístico no local. O projeto também ameaça a APA             

da Restinga de Maricá”. 

 

Vilson Correa - Presidente da ACCLAPEZ 

- “nossa lagoa abastecia o estado do rio de janeiro todo na década de 40, 50, 60”  

- “essa canoa vinha cheia de camarão, de siri. A gente não tinha como vender, a lagoa                

era muito rica. 

- O galho é como a casa do pescador e eles marcam com a mente 3:04 

- “A lagoa estava em primeiro lugar. O maior patrimônio que nós temos é a lagoa” 9:00 

- “O maior patrimônio que Maricá tem é a lagoa” 9:10 

- “Os pescadores, eles que tinham que defender a nossa cultura, não deixar a nossa              

cultura morrer, não deixar nossa cultura acabar” 10:30 

 

Ari Luiz da Costa - Pescador 
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- Um galho é colocado no centro da lagoa 

 

Marco Antonio Mello - Antropólogo / UFRJ 

- Descreve como funciona a pesca de galho em 2:20 

- Galho é um indicador biológico 5:25 

- O galho é um epicentro de um lugar feito em consórcio entre os peixes e esse engenho                 

humano 7:30 

- “ Esse conhecimento naturalístico materializado na pesca de galho é talvez aquilo que             

distingue o povoado de Zacarias em relação aos seus vizinhos e a outros tantos do               

litoral brasileiro. Que é essa capacidade de ter intuído de várias maneiras esse modo de               

diminuição da imprevisibilidade da pesca. E agora sim eu pude entender o rito da              

abertura da barra.. porque era um rito de semeadura da laguna. 

- “Não queremos concreto na nossa porta, não queremos cimento e concreto. Nós            

queremos a lagoa limpa, nós queremos Zacarias manter a nossa cultura. Manter nosso             

prédio da associação, manter o nosso campo. A gente não quer perder isso. A gente               

não quer campo de golfe, vila hípica. Porque a gente só sabe pescar, a gente queremos                

pescar peixe na lagoa pra gente sobreviver” 11:30 

 

Evaldo Marins - Pescador 

- Então a gente quer isso ai, estar preservado, bonitinho. Com o pescador no lugar. A               

gente continuar a viver, criar meus filhos. 

Antonio Breve - Pescador 

 

- “Isso é para os políticos realmente sentir que Maricá, tirando nossa senhora da amparo              

que é a padroeira da cidade, que o cartão de visita é a lagoa de Maricá, que eles estão                   

matando ai” 12:30 

 

 

Notícia: “Circuito ecológico é domingo na restinga de Maricá”, de 05/10/2016 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2016/10/05/circuito-ecologico-e-domingo-na-restinga-de-

marica/ 

Prefeitura de Maricá 
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- “Neste domingo (09/10), o Circuito Ecológico de Maricá realiza mais um passeio na             

restinga com visita à aldeia indígena Tekoa Ka’aguy Hovy Porã (Mata Verde            

Bonita), em São José do Imbassaí. Com três horas de duração, o grupo fará uma               

caminhada leve em uma Área de Proteção Ambiental (APA) e conhecerão a aldeia da              

tribo Tupi-Guarani MBya e seus costumes, onde poderão degustar comidas típicas,           

além de comprar artesanato feito pelos índios”. 

- O Circuito Ecológico é realizado desde setembro de 2013 e reúne, em média, 30              

pessoas semanalmente a partir de 7 anos de idade. A secretaria [Secretaria de             

Turismo] já promoveu mais de 150 passeios em 16 circuitos ecológicos nos quatro             

distritos da cidade. 

 

Vídeo:  “Tupã Darcy: memória dolorosa de Camboinhas”, de 2016 

Link: https://youtu.be/-H_I8dVLRLQ 

Projeto Rota Mogiana de Nasiasene, 2016) 

Tupã Darcy 

- Nasci no sul 

- Vieram de ônibus "com esse sonho dos pajés de uma terra sem males" 

- Cresceu na aldeia Araponga em Parati 

- Foi raptado da mãe pelos mais velhos para conhecer a cultura  

- Era o cacique da aldeia em Camboinhas 

- Foi fortalecer a cultura trabalhando no Paraná 

- Quando você vai ser um grande líder, um guerreiro você tem que aprender de tudo 

- "Era gostoso você estar diretamente com a natureza, comendo da natureza. Dá            

saudade" 

- "resgate é uma palavra muito forte, a gente nunca perdeu a nossa cultura" 

- Corriam risco de ser mortos "porque lá é uma especulação imobiliária muito grande,             

que briga lá para construir condomínios" 

- "Não é tão distante né, Maricá e Niterói. Mas acredito que a política muda muito. A                

política lá é voltada para dinheiro né, para capitalismo, para empresário" 

- "Esse incêndio [incêndio criminoso] foi as 11 horas da manhã… a reunião que ia              

acontecer no horário não aconteceu" 

- "As mulheres viram" 

110 

https://youtu.be/-H_I8dVLRLQ


 

- "Os índios []depois de Camboinhas tiveram uma vida abençoada" 

- "Acredito que queremos só ocupar aquilo que é nosso" 

- "Por um lado a gente tem que lutar mesmo, tem que gritar, botar tudo pra fora" 

- *Tomara que um dia eles parem com essa ideia boba de medir tudo que eles acham                

que é deles, né? Colocar cerca, colocar muro dizendo que é área particular. Tomara              

que um dia isso para, esses muros desaparece, todo mundo vive em harmonia. No              

mesmo tempo que a minha filha corre, a sua também corre" 

- "Pra mim é prazeroso falar da cultura e pra mim, hoje eu vivo uma vida feliz" 

- "Nessa caminhada da terra sem males, conseguimos alcançar hoje" 

- Pescam no canal e na lagoa que é grande e "tem muito peixe" 

- "Aqui somos felizes, porque aconteceu tudo ao contrário do que aconteceu com os             

outros parentes" 

- Pela primeira vez, ele acredita, por já ter passado em vários lugares "sempre falo que               

não sei se ele tem ideia do tamanho do que ele dispôs pra nós 

- "Ele doou a terra, a terra tem água… junto com a terra vem a tranquilidade" 

- "Acredito que se a gente for pensar bem ele [Washington Quaquá] já fez tudo, ele já                

devolveu aquilo que já foi nosso, uma aldeia e garantiu a permanência dos índios              

guaranis por muitos e muitos anos" 

- "Por isso que eu falo que aqui os índios são muito abençoados, porque além desse               

cartão bolsa família… aqui tem o cartão mumbuca daqui do município, que é o              

cartãozinho que o prefeito da que você pode ir no mercado" 

- "Eu sempre falo que eu quero que um dia uma das minhas filhas seja uma dentista de                 

uma aldeia, uma doutora, uma advogada, que defende a nossa cultura". 

- "Então é dizer para eles não desistir nunca porque nós nunca vai parar de ser tratado                

de invasor de outras terras na nossa própria terra" 

- "Como aquele cores de flores da natureza, existe também na terra de um ser mais               

clarinho, outro ser mais preto, outro mais avermelhado.. Ianderu fez para eles estarem             

ali juntos, índios também. Porque se uma dessas nações faltarem tem desequilíbrio" 

 

Notícia: “Meio Ambiente e Inea retiram resíduos na restinga”, de 03/11/2016. 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2016/11/03/meio-ambiente-e-inea-retiram-residuos-na-rest

inga/ 
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Prefeitura de Maricá. 

- “Equipes da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Maricá e do Instituto            

Estadual do Ambiente (INEA) realizaram uma ação nesta quinta-feira (03/11) para           

limpar parte da orla da restinga de Maricá. Com o auxílio de uma retroescavadeira,              

homens e máquinas retiraram uma barraca e diversos resíduos que estavam no local             

conhecido como ‘praia da Aeronáutica’ como freezers e geladeiras enferrujadas e uma            

grande quantidade de pneus velhos, que lotaram os quatro caminhões-caçamba          

utilizados na operação, além de postes de madeira que serão serrados e retirados             

posteriormente” 

- A ação foi coordenada por Jorge Ricardo Alves 

- “Esta ação pretende evitar que haja um dano ambiental aqui e também garantir a              

segurança do frequentador da região, além de ser uma questão de saúde pública. O              

número de pneus que retiramos daqui foi realmente grande e poderiam se tornar             

criadouros de mosquitos durante as chuvas de verão. É um benefício para todos”,             

pontuou Gomes, ao garantir que os donos das outras dez barracas instaladas na areia              

serão procurados e notificados para retirarem as estruturas”, afirmou o chefe da            

fiscalização do INEA, Carlos Henrique Gomes. 

 

Notícia: “Restos de construção civil retirados da restinga”, de 22/11/2016 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2016/11/22/restos-de-construcao-civil-retirados-da-resting

a/ 

Prefeitura de Maricá 

- “Mais uma operação conjunta foi deflagrada na manhã desta terça-feira (22/11) para            

preservar a região da Restinga de Maricá. Integrantes da Secretaria Adjunta de            

Meio Ambiente do município atuaram em parceria com agentes do Instituto Estadual            

do Ambiente (Inea) e com o apoio de policiais militares da 6ª Unidade de              

Policiamento Ambiental (UPAM) na retirada de resíduos de construção civil que são            

descartados na área de proteção permanente.” 

- As equipes encontraram restos de materiais como gesso, entulho e cimento em uma             

área próxima à aldeia indígena Mata Verde Bonita, de onde saíram quatro caminhões             

lotados apenas na parte da manhã. Até as 15 horas, haviam sido retiradas             

aproximadamente 20 toneladas de resíduos. 
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- O coordenador de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Jorge Ricardo Alves,            

acrescentou que foram retiradas também carcaças abandonadas de carros         

possivelmente roubados. 

 

 

 

2017 

 

Notícia: “Jacaré de ‘papo amarelo’ é solto na Restinga”,de 21/03/2017 

Link: https://www.marica.rj.gov.br/2017/03/21/jacare-de-papo-amarelo-e-solto-na-restinga/ 

Prefeitura de Maricá. 

- Um jacaré da espécie ‘papo amarelo’ (Caiman latirostris) foi solto nesta terça-feira            

(21/03) por agentes da Defesa Civil e da Subsecretaria de Meio Ambiente de             

Maricá. A soltura ocorreu nas imediações da aldeia indígena Mata Verde Bonita            

(Tekoa Hovy Porã, no nome em guarani), em um canal que deságua na lagoa da               

restinga. O réptil, que tinha 1,3 m de comprimento e pesava aproximadamente 15 Kg,              

havia sido encontrado por moradores no fim da tarde de segunda-feira (20/03), em             

frente a um condomínio na Avenida Prefeito Alcebíades Mendes (antiga Estrada dos            

Macacos). 

- “Para a gestora ambiental Daiana Ramalho, o jacaré capturado se deslocou com            

facilidade após as chuvas dos últimos dias. “Isso é natural para eles, essa área favorece               

sua locomoção por ser hidricamente rica”, explicou ela, ressaltando que a espécie é             

importante para o ecossistema. “Ele é um predador de outras espécies, e isso mantém              

o equilíbrio ecológico da região”, reforçou”. 

- “A gestora ambiental disse ainda que répteis como o jacaré de papo amarelo e espécies               

de cobras como a jararaca e a jararacuçu vêm sendo encontrados com frequência em              

Maricá. Para evitar acidentes, ela recomenda que quem os encontrar evite mexer            

nesses e outros animais. Caso o encontre, o morador deve entrar em contato com a               

Defesa Civil (através do telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193),             

cujos agentes são treinados para o manejo”. 

 

Notícia: “Flagrante de crime ambiental na restinga”, 22/03/2017 
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Link:https://www.marica.rj.gov.br/2017/03/22/flagrante-de-crime-ambiental-na-restinga/ 

Prefeitura da Maricá. 

- “Agentes da Defesa Civil e do Meio Ambiente [Secretaria adjunta de meio            

incêndioambiente] flagraram transporte irregular de urina na APA”  

- “Um homem foi autuado com base na Lei de Crimes Ambientais nesta terça-feira             

(21/03), depois que uma equipe da Subsecretaria de Meio Ambiente de Maricá            

[Secretaria Adjunta de Meio Ambiente] flagrou o transporte irregular de urina de            

banheiros químicos dentro da Área de Proteção Ambiental da Restinga.          

Acompanhados de agentes da Defesa Civil Municipal, a equipe voltava da soltura de             

um jacaré nas proximidades da aldeia indígena Mata Verde Bonita quando encontrou            

o veículo da empresa Edibam Banheiros Químicos nas proximidades.” 

- “De acordo com a gestora ambiental Daiana Ramalho, um dos documentos exigidos            

é o chamado ‘manifesto de resíduos’, além da necessidade de a substância passar por              

um tratamento antes de ser descartada.” 

- “Policiais da 6ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam) e do 12º BPM estiveram no              

local e não constataram o descarte da urina”. 

 

Notícia: “Em Maricá (RJ), tribo usa idioma guarani para fortalecer a cultura indígena”,             

09/08/2017 

Link:https://nacoesunidas.org/em-marica-rj-tribo-usa-idioma-guarani-para-fortalecer-cultura-i

ndigena/ 

Nações Unidas. 

- Ela conta sobre uma visita do Centro de Informação das Nações Unidas (UNIC Rio) à               

Aldeia Mata Verde Bonita “uma das oito comunidades guaranis no estado do Rio,             

onde moram 73 pessoas em uma área de proteção ambiental com mais de 90              

hectares”. Darci Tupã, o líder da comunidade “explica como é possível preservar a             

identidade cultural: ‘ Vamos fazer as nossas ocas de palha, o plantio orgânico, sem              

agrotóxicos, vamos pescar, vamos nos pintar…”.  

- Na tribo há ainda uma escola bilíngue, onde as crianças aprendem primeiro o Guarani.  

- O professor Domingos Nobre, do Instituto de Educação de Angra dos Reis da UFF              

diz que “As escolas possibilitam o uso da língua portuguesa para a defesa dos direitos               

étnicos, permitindo a inserção de jovens lideranças num campo de disputas simbólico,            
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onde a escrita e os conhecimentos ocidentais pesam para uma maior conquista de             

direitos sociais como à saúde, à terra e à cultura”. 

- A notícia diz também, que após um incêndio criminoso em sua antiga aldeia, que              

ficava em Camboinhas (Niterói), os indígenas foram convidados pela prefeitura de           

Maricá, em 2013 para ocupar uma área de restinga no bairro de São José do Imbassaí,                

onde se localiza hoje a aldeia. 

Na época, a secretária de cultura Andréa Cunha, disse que a presença da aldeia é uma                

forma de reafirmar a herança cultural indígena, afirmou: “É uma oportunidade de nossa             

cidade fazer o resgate e valorizar as culturas tradicionais, criando um contraponto com a              

sociedade atual, tão marcada pela exploração da natureza”. 

 

Matéria: “2ª atualização de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade brasileira”,           

16/11/2017 

Link: http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias 

MMA, 2017. 

- A matéria inicia explicando as metodologias usadas para atualização dessas áreas           

prioritárias. 

- “Os resultados obtidos para cada um dos biomas são sistematizados em um único             

mapa (pdf e shapefiles) e em fichas descritivas das áreas com suas ações             

recomendadas, além da informação de importância biológica e prioridade de ação” 

- “O processo da 2ª atualização das áreas prioritárias para conservação da Mata            

Atlântica ocorreu durante os anos de 2017 e 2018, por meio de várias reuniões              

técnicas temáticas, com a participação de pesquisadores, gestores de órgãos          

governamentais municipais, estaduais e federais, organização da sociedade civil,         

setores econômicos e representantes de diversas instituições”. 

 

 

 

2019 

 

Notícia: “Restinga de Maricá vira novamente cenário de filme”, 31/03/2019 
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Link:https://maricainfo.com/2019/03/31/restinga-de-marica-vira-novamente-cenario-de-filme.

html?fbclid=IwAR3wXJqKNJbW1wHLH4lrPpvfxpJN1Sp2aciWBei7iT1AgHoAeaWswZQ1

-4k 

Maricá Info. 

- “A Restinga de Maricá serviu de cenário, nesta quarta-feira (27/03), para a gravação             

de uma das cenas do filme “Dueto”, do premiado diretor Vicente Amorim”. 

- Andréa Cunha, secretária de Cultura, lembra que a cidade vem sendo muito            

procurada por produtores cinematográficos para compor cenas, principalmente por ser          

próxima do Rio de Janeiro, o que diminui custos. “Recebemos essas produções com             

muito carinho, até porque queremos consolidar o município como uma cidade que            

fomenta e desenvolve o cinema nacional”, ressalta. 

 

Notícia: “Nova decisão do STF proíbe expansão imobiliária em Área de Proteção Ambiental             

de Maricá”, 14/06/2019. 

Link:https://maricainfo.com/2019/03/31/restinga-de-marica-vira-novamente-cenario-de-filme.

html?fbclid=IwAR3wXJqKNJbW1wHLH4lrPpvfxpJN1Sp2aciWBei7iT1AgHoAeaWswZQ1

-4k 

Jornal Lei Seca Maricá. 

- Nela, fala-se sobre uma decisão obtida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de              

Janeiro, que estabelece que “Está proibido o licenciamento, loteamento, construção e           

instalação de empreendimentos no interior e no entorno da Área de Preservação            

Ambiental da Restinga de Maricá”.  

- A notícia diz que a decisão confirma uma liminar concedida pela ministra Laurita             

Vaz.  

- Diz ainda que o caso chegou ao STJ “por meio de uma reclamação apresentada pelo               

Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da DPRJ” com parecer favorável do            

Ministério Público do Estado do Rio. Vale destacar, nesta notícia, que se associam a              

presença dos pescadores tradicionais e a conservação da biodiversidade da Lagoa de            

Maricá e da praia de Zacarias, enfatizando essa relação com comentários dos            

defensores públicos Pedro Gonzáles  e Pedro Carriello . 73 74

73 Defensor público em exercício no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. 
 
74 Defensor público que defendeu a ação dos pescadores em Brasília. 
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- Cita-se ainda o Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, que ratifica, no Brasil, a                

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, que tratam de povos            

indígenas, tribais e comunidades tradicionais, conferindo proteção jurídica aos         

pescadores.  

 

Notícia: “Maricá recebe gravação de longa-metragem com direção de Lázaro Ramos”, de            

30/04/2019 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2019/04/30/marica-recebe-gravacao-do-longa-metragem-c

om-direcao-de-lazaro-ramos/#:~:text=Maric%C3%A1%20recebe%20grava%C3%A7%C3%

A3o%20de%20longa%2Dmetragem%20com%20dire%C3%A7%C3%A3o%20de%20L%C3

%A1zaro%20Ramos,-30%20de%20abril&text=Maric%C3%A1%20recebeu%20nesta%20seg

unda%2Dfeira,do%20Pr%C3%AAmio%20Jabuti%2C%20em%202013. 

Jornal Maricá Info. 

- Esta notícia, fala sobre as gravações das últimas cenas de um filme dirigido pelo ator               

Lázaro Ramos.  

- A produção escolheu a restinga de Maricá para essas gravações. O longa “é             

ambientado num futuro próximo e hipotético, cuja trama parte da aplicação de uma lei              

que determina a volta compulsória de todos os afrodescendentes a seus ‘países de             

origem’”.  

- A produção destaca que o filme vai trazer um novo ângulo de observação das              

estruturas sociais, oferecendo reflexões sobre igualdade, representatividade e        

alternativas para a construção de um novo tempo.  

- Lázaro comenta que estavam há uns dois meses “procurando um outro Rio de Janeiro,              

que nos oferecesse uma outra paisagem de beleza e contemplação”.  

- A atriz Taís Araújo, também presente, comentou que apesar de já ter gravado há              

muitos anos na cidade “não conhecia essa parte da cidade, não fazia ideia que existe               

essa restinga”.  

- A Secretaria de Cultura prestou apoio logístico e a Secretária Andrea Cunha            

comentou sobre os impactos que produções como estas trazem para o turismo e a              

cultura: “Quando conseguimos apoiar, de alguma forma, um longa-metragem de          

artistas renomados, conseguimos, também, promover a cidade turisticamente”. 
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- “Já faço cinema há muitos anos e, muito do que conhecemos dos Estados Unidos, por               

exemplo, é pelas paisagens dos filmes. Termos a oportunidade de fazer isso também             

no Brasil é mais uma função que a cultura pode ter, interagindo com o turismo, dando                

visibilidade e apoio a cultura e tendo retorno de impostos, o que também é              

importantíssimo e é muito bom saber que aqui em Maricá estão fazendo isso”,             

explicou Lázaro”. 
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Vídeo: “Aldeia Mata Verde Bonita - Maricá RJ”, de Abril 2019. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=G_3axjlPaIE 

- "Um dos 8 grupos guarani do estado do Rio" 

- Seu idioma é falado por milhares de indígenas do Centro-Oeste ao Sul do Brasil e em                

países vizinhos, como Bolívia e Paraguai 

- "A terra onde se encontra a aldeia Mata Verde Bonita foi oferecida pela prefeitura de               

Maricá em 2013" 

- "Quero para minha aldeia aqueles projetos maravilhosos, para nunca mais a Aldeia            

precisar correr atrás das pessoas que não atende o nosso pedido" Darcy Tupã, cacique 

- "Eu quero demarcação da terra" 

 

Toni Lotar, vice presidente da Fundação Darcy Ribeiro [FUNDAR]: 

- "Essa escola aqui é de lata porque a prefeitura não pode investir dinheiro em uma               

terra particular. Então é preciso que a terra dessa aldeia vire terra pública… se              

transforme em uma reserva indígena" 

 

Darcy Tupã, cacique: 

- "Eu tô falando do meu sofrimento. Eu quero crescer como índio, divulgar a cultura,              

com várias ocas, com uma escola bacana que atende as nossas necessidades" 

- "Eu só quero garantir uma coisa, a terra. Como é que a gente nem garantiu isso aqui                 

vai garantir outra coisa?" 

 

Alguém que o nome não apareceu 

"Tentar incluir a comunidade no programa de proteção dos direitos humanos" 

 

Representante da Defensoria Pública: 

- "Talvez, com a melhor das intenções, os órgãos públicos [Prefeitura de Maricá] que             

trouxeram a comunidade pra essa terra, não tenham conseguido dar conta de todas as              

peculiaridades do que é a terra indígena. O que essa terra representa para essa              

comunidade." 
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- "A partir do momento que a prefeitura alocou a comunidade aqui dentro, é muito              

importante que exista um plano para garantir a segurança jurídica dessa permanência            

aqui" 

- "Os povos tradicionais tem essa garantia e todo um direito nacional na constituição de              

ter uma relação estável com o lugar em que estão assentados" 

+ Convenção 169 da OIT: sugere que se evite sempre a realocação. 

- "o território para os povos tradicionais, ele tem um papel central em toda garantia de               

direito" 

- "É importante a gente entender que, por mais que o poder público (Prefeitura de              

Maricá) tenha tido uma ação louvável de trazer a comunidade de Camboinhas pra cá,              

isso significa uma responsabilidade também" 

- "Colocar a importância do território e a urgência do CEDIND se debruçar sobre isso              

agora. E aí eu queria pensar aqui junto com vocês como que a defensoria pode               

oferecer um apoio jurídico… o mais importante era a gente conseguir entender qual é              

a real situação dessa terra: se ela realmente é privada, ou não; se existe um               

empreendimento aqui, este empreendimento está licenciado pela prefeitura? Porque é          

estranho que haja uma APA e ao mesmo tempo um empreendimento, isso não é muito               

compatível 

+ CEDIND - Conselho estadual do direito indigenista 

Jurema Nunes de Oliveira - Pajé: 

- Falou em guarani boa parte da fala 

- "Estava perguntando para a comunidade sobre o que que vai ser decidido sobre essa              

terra. Eles querem outro lugar ou vão ficar aqui? Porque eu sou liderança mas estou               

ouvindo a comunidade, não posso passar em cima da comunidade. Eles           

[Comunidade] falaram que vai continuar aqui". 

- "Se é para a gente ficar aqui para lutar, a gente vai lutar" 

 

Sérgio Ricardo, ambientalista e conselheiro do CECIND: 

- "SNUC, que é a lei federal 9985 de 2000. Então por exemplo, no caso da aldeia lá de                  

Itaipuaçu, ela está em uma área de parque (Parque Estadual da Serra da Tiririca)" 

- "No Brasil foram criados vários parques sem observar a presença de povos            

tradicionais, quilombolas, pescadores…" 
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- "Sendo um Parque, não há a menor possibilidade de legalização da aldeia lá. A não               

ser, que além de todos esses pareceres a assembleia legislativa do estado do Rio de               

janeiro aprove uma lei alterando o limite do Parque" 

- "Só pra deixar claro, a figura parque no Brasil, não permite a presença humana" 

- "A figura jurídica Área de Proteção Ambiental, ela comporta terras públicas e            

privadas. Então é possível dentro de uma APA ter Resort, assim como é possível              

dentro de uma APA ter Aldeia" 

- "Qual que é o problema? O problema é que o empreendimento IDB, é um mega               

empreendimento que está embargado por ações, inclusive a posição do ministério           

público do estado (CAEMA) não vejo de fácil solução este conflito". 

- "Nós temos três hipóteses: 

- A hipótese do mundo ideal. Que a gente consiga que todas essas instituições alcancem              

ele e o empreendedor privado (IDB Brasil) doe a área ("como prometeu", disse o              

Toni) … a meu ver tem que haver um estudo sobre a cadeia dominial. Porque quase                

todas as terras entre Maricá e Saquarema, no litoral fluminense, foram griladas no             

passado. Por fraudes cartoriais comprovadas.. o RIMA, por exemplo não tem esse            

documento lá.. eu posso dizer qualquer coisa lá. Outra coisa é o que eles estão               

propondo, que eu acho correto: nós (MP federal, MP estadual, Defensoria) temos que             

buscar a história das terras. Pra saber em que momento estas terras foram repassadas              

para os espanhóis”. 

- Segunda hipótese, o município de Maricá (Prefeitura de Maricá), com esses           

royalties todos, comprar a terra. E aí vamos deixar claro, não é barato. E aí nós vamos                 

colocar uma guerra da população de Maricá, mais ainda contra os indígenas 

- E a terceira hipótese é um processo de desapropriação, que eu acho que é viável…               

acho que precisamos ter uma força institucional para chegar a essa terceira hipótese.             

Mas isso significa romper determinados acordos que foram feitos pela classe política            

de Maricá (Prefeitura de Maricá) com o grupo espanhol (IDB Brasil). 

 

Darcy Tupã - Cacique: 

- "Eles (IDB Brasil) encontraram aqui dentro cerâmica Guarani" 

- "A nossa área aqui era ocupada pelo padre Anchieta. E ele tinha 40 índios e 40                

escravos negros. Até hoje a gente encontra telha aí feita nas coxas. 
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- "Ele não conseguiu dizer pra gente de quem eles compraram. O último dono era o               

padre Anchieta" 

 

Mauro - Indígena, estudante de Geografia na UFRJ: 

- "Eu tô cansado. Cansado de sofrer racismo. De virar e falar ' a você não é mais índio,                  

você tem telefone, você tá de roupa, então não é mais índio" 

 

Nino Wera'i - Presidente do CEDIND 

- "A gente (CECIND) estaria feliz depois que o pessoal estiver com o documento em              

mãos da terra indígena" 

 

Darcy Tupã: 

+ Parece existir uma discussão sobre retirar a aldeia de São José e levar para o               

espraiado… 

- "Eu acredito que isso é um grande absurdo, por que se nós estamos aqui no início.                

Veja bem o que aconteceu: prefeito Quaquá, no mandato dele trás os indios             

[Comunidade], vai lá em Camboinhas. 'Eu quero levar vocês para vocês escolher a             

terra com o olho de vocês' essa foi a primeira promessa 'pra vocês viverem pra sempre                

em paz, plantar, desenvolver a cultura mesmo' aceitando essa proposta, mesmo com o             

pé atrás a gente veio. Porque aquela semana a nossa aldeia foi queimada [Incêndio              

criminoso] em Camboinhas" 

- "Nossa, quanta política desigual. Eu não tô aqui preocupado com quem gosta de indo              

ou quem não gosta" 

- "Com o Davi, com os espanhóis [IDB Brasil], eu já quero adiantar, eu tenho              

conversado muito com os espanhóis. Eles não querem tirar o índio daqui não. Eles não               

estão pra guerrear com os índios não, pelo contrário. A aldeia da mata verde Bonita               

está inserida no projeto deles. Ele falou "nunca vou brigar com a sua aldeia… eu me                

preocupo com os dois lados. Se eu defendo com todas as garras que eu sempre               

defendi, mas também a gente tem que conversar, a gente tem que ser amigo. E dali                

daqueles conversa com ele, ele prometeu, não prometeu no papel, mas ele disse assim              

o 'eu tô pronto a doar a aldeia para vocês. Se vocês cederem pra mim a área na qual eu                    

posso implantar o meu projeto sem briga. Se a aldeia recuar um pouquinho, eu posso               
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dar a área de mololo toda para a aldeia'. Eu acredito que no mundo que nos                

encontramos hoje, nessa guerra. Eu quero muito o conselho de vocês, quero muito             

conversar o dia todo.. mas eu acredito na " 

- "O David falou que esse ano ele quer avançar na demarcação 

- "Nao tem nada nem ninguém melhor que o índio pra preservar a mata, sua natureza" 

- "Nós fomos colocados em uma área de desova. Isso prefeitura nenhuma falou, que             

aqui bandido escondia arma, que aqui bandido escondia suas drogas" 

- "Eu tenho projeto com esses espanhóis que eles toparam tudo para deixar os índio em               

paz" 
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Notícia: “Placas de advertência são instaladas às margens do sistema lagunar de Maricá”, de              

02/09/2019 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2019/09/02/placas-de-advertencia-sao-instaladas-as-marge

ns-do-complexo-lagunar-de-marica/ 

Prefeitura de Maricá. 

- “A prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca,            

está instalando sete diferentes modelos de placas de advertência às margens do            

complexo lagunar de Maricá, composto pelas lagoas costeiras de Maricá, Barra, Padre,            

Guarapina, Brava e Jaconé”. 

- De acordo com o Secretário “inicialmente as placas estão sendo colocadas na Área de              

Proteção Ambiental (APA) junto à lagoa de Maricá e às localidades de São José,              

Marine, Amendoeira, Itapeba, Boqueirão, Zacarias e Divinéia”. 

- “Nosso objetivo é advertir a população acerca de eventuais crimes ambientais no            

entorno das lagoas costeiras e seus rios contribuintes, buscando preservar a bacia            

hidrográfica do sistema lagunar de maricá’, afirmou Gerhard ” 75

- “A iniciativa faz parte do projeto de conscientização ambiental Lagoa Limpa, Mar de             

Peixe, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca”. 

- Se relaciona às ciências e as técnicas, pois os padrões de qualidade, as legislações              

pertinentes, a ideia de preservação e a própria gestão da bacia hidrográfica são             

oriundos delas. É interessante perceber que o coordenador de pesca fala           

exclusivamente da população quando trata do objetivo da colocação das placas. Seria a             

população o principal contribuinte para a “não preservação” do complexo lagunar de            

Maricá? Que outros fatores a influenciam? 

75 Gerhard Sardo, coordenador de pesca da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. 
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Vídeo: IDB Brasil recorre de decisão da justiça sobre empreendimento na Restinga de Maricá 

Data de acesso: 20/08/2020 

Link:https://maricainfo.com/2019/11/07/idb-brasil-recorre-de-decisao-da-justica-sobre-empre

endimento-na-restinga-de-marica.html 

● Notícia de 07/11/2019 (Maricá Info) 

- Nela, encontramos o posicionamento do diretor executivo da IDB Brasil em relação            

aos benefícios do empreendimento para a cidade de Maricá e o estado do Rio de               

Janeiro.  

- Para David Galipienzo : “o projeto tem valores ambientais, econômicos, sociais e de            76

inovação para se tornar uma referência inédita para novos empreendimentos em todo o             

Brasil”.  

- Continua dizendo: “Vamos recorrer desta sentença de primeira instância, mas          

estamos apoiados por decisões prevalentes do STF e do STJ, que garantem a             

viabilidade do empreendimento e do plano de manejo. Desenhamos um          

empreendimento totalmente orientado ao desenvolvimento sustentável,      

confortavelmente de acordo com as leis ambientais vigentes. Seguiremos firmes na           

missão de entregar a Maricá e ao Estado do Rio um projeto que transformará o               

turismo, a economia e estimulará o avanço social de Zacarias. Vamos empreender            

todos os esforços legais e legítimos para levar o licenciamento adiante.”  

- A notícia continua com um posicionamento do órgão especial do Tribunal de Justiça             

do Rio (TJ-RJ), que em 2015 foi favorável ao licenciamento: “Segundo a sentença, a              

não execução do projeto ‘poderá colocar em risco os interesses da população local,             

causando danos aos interesses coletivos’”.  

- Estão presentes também as colocações do STF e do STJ: “O projeto respeita             

confortavelmente as zonas de ocupação determinadas pelo decreto de criação do plano            

de manejo da APA de Maricá. A legislação, alvo de contestação de opositores ao              

empreendimento, teve sua constitucionalidade confirmada no Supremo pelos votos da          

relatora, a ministra Rosa Weber, e pela unanimidade dos demais votos da Primeira             

Turma do STF, em sessão realizada em novembro de 2018.  

- Em junho deste ano, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o licenciamento ambiental             

do empreendimento foi novamente autorizado. A decisão foi assinada no dia 17 de             

76 Diretor executivo da IDB Brasil. 
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junho pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, a partir de um              

pedido de suspensão de liminar e sentença impetrado pelo município de Maricá. Na             

decisão, o presidente do STJ conclui que ‘a paralisação indefinida da atuação da             

administração e, consequentemente, da implementação de projetos capazes de gerar          

impactos positivos na economia local e no desenvolvimento sustentável da área, causa            

grave lesão à economia pública’”. 

Percebe-se, por fim que as ideias - sobre os benefícios do empreendimento - dos atores               

que aparecem na notícia (David Galipienzo, TJ-RJ, STF, STJ) estão de acordo, com exceção              

dos “opositores do empreendimento”, que não são especificados. Destaca-se, ainda que, para            

esses atores, os interesses da população local estão de acordo com os deles. 

2020 

 

Notícia: “Filme gravado em Maricá será exibido em festival na europa”, de 21/01/2020. 

Link:https://www.marica.rj.gov.br/2020/01/21/filme-gravado-em-marica-sera-exibido-em-fest

ival-na-europa/ 

Prefeitura de Maricá. 

- Notícia fala de um filme que teve partes filmadas na restinga de Maricá. 

- O filme “Aos Pedaços”, do renomado diretor brasileiro Ruy Guerra e que teve cenas              

filmadas em Maricá, foi selecionado para participar na Holanda do International Film            

Festival Rotterdam, um dos cinco festivais de cinema mais importantes do mundo. 

- À época das filmagens, Guerra definiu o cenário natural da Restinga da Barra e do               

Recanto, em Itaipuaçu, com uma única palavra: “perfeito”. Como a história se passa             

em dois ambientes (deserto e oceano), encontrou em Maricá a geografia ideal,            

implicando economia e praticidade para produzir uma parte do filme. O diretor esteve             

na cidade com sua equipe em dezembro de 2018, quando então recebeu da Cultura              

[Secretaria de Cultura] toda a estrutura e suportes necessários. 

 

Notícia: “Prefeitura inicia desassoreamento do Canal da Restinga de Maricá”, de 05/05/2020. 

Link:https://leisecamarica.com.br/prefeitura-inicia-desassoreamento-do-canal-da-restinga-de-

marica/ 

Jornal Lei Seca Maricá. 
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- “Após a última denúncia do LSM sobre o estado do Canal da REstinga, o vereador               

Fabiano Novaes protocolou um ofício na Câmara Municipal, pedindo à Secretaria de            

Meio Ambiente que realizasse a intervenção. O ofício foi aprovado, e o processo de              

limpeza começou nesta semana”. 

- “O LSM fez uma matéria no dia 27 de abril, relatando a denúncia de um morador                

sobre o estado do Canal: gigogas se proliferaram no espelho d’água, na altura na Ponte               

da Vidreira, impedindo o tráfego de barcos e a pescaria na região”.  

 

Notícia: “Projeto da prefeitura realiza monitoramento de fauna”, de 15/07/2020. 

Link:https://maricainfo.com/2020/07/15/marica-projeto-da-prefeitura-realiza-monitoramento-

da-fauna.html 

Jornal Maricá Info. 

- “Com o objetivo de conhecer para preservar, a Prefeitura de Maricá, através da             

Secretaria de Cidade Sustentável, desenvolveu o projeto Mofama (Monitoramento         

da Fauna de Maricá). A iniciativa, que adota o protocolo do Instituto Chico Mendes de               

Conservação da Biodiversidade (IcmBio), serve como modelo para execução de          

programas de pesquisa na áreas naturais protegidas da cidade”. 

- Na notícia é dito que este monitoramento objetiva “alimentar um banco de dados” para              

futuras pesquisas e ações e “avaliar a efetividade das Áreas Naturais Protegidas” 

- Ainda no texto, a Gestora das UCs municipais, Márcia Freitas espera mostrar para a              

população a importância de uma unidade de conservação. e afirma que “nós só             

preservamos o que conhecemos”. 

- A responsável pelo gerenciamento de dados do Mofama, Mayara Costa destacou que            

“com essas informações será possível, por exemplo, identificar espécies exóticas,          

espécies ameaçadas de extinção ou vulneráveis, além da freuquência com que elas são             

encontradas em Maricá”. 

- A notícia, no entanto, não deixa evidente quais regiões ou unidades de conservação             

serão contempladas pelo projeto, não diferenciando por exemplo se se restringe às            

UCs municipais ou se engloba a estadual, que seria a APA de Maricá. 

 

Notícia: “Colônia de Pescadores do Zacarias vira patrimônio histórico e cultural em Maricá” 
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Link:https://plantaoenfoco.com.br/cidades/colonia-de-pescadores-do-zacarias-vira-patrimonio

-historico-e-cultural-em-marica/ 

Plantão Enfoco. 

- “A sede da Associação Comunitária de cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias             

(ACCLAPEZ), na área de restinga em Maricá, foi tombada como patrimônio           

histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A sede da associação abrica               

cerca de 150 famílias”. 

- “O tombamento proíbe a demolição ou descaracterização da sede da Associação           

Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (Acclapez), construída na            

década de 40, e protege todo o acervo histórico e cultural do local”. 

- “Uma vitória poder tornar essa tradicional vila dos pescadores em um patrimônio            

histórico. Agora a nossa cultua e história não poderão ser destruídas”. Explicou o             

presidente da colônia de pescadores, Vilson Marins.  

 

Notícia: “IDB Brasil garante permanência do Projeto Maraey em Maricá” , de 01/06/2020. 

Link:https://leisecamarica.com.br/idb-brasil-garante-permanencia-do-projeto-maraey-em-mari

ca/ 

Jornal Lei Seca Maricá. 

- “O CEO da IDB Brasil, Emilio Izquierdo Merlo, garantiu a continuidade do projeto             

MARAEY, em Maricá, a despeito da crise econômica gerada pela pandemia do novo             

coronavírus. em carta endereçada a parceiros e algumas das principais autoridades do            

município, do Estado do Rio e do governo federal, o executivo afirmou que o projeto e                

o investimento privado previsto, de mais de R$ 11 bilhões, serão inteiramente            

mantidos”. 

- Na carta, um trecho diz “Ao longo dos últimos anos, nós de Maraey temos lutado com                

fé e convicção para levar adiante um projeto único que beneficiará milhares de pessoas              

com gestão ambiental, geração de empregos, capacitação profissional no setor          

hoteleiro e arrecadação de impostos”. 

- “Nesta situação de incerteza, em que há tanta especulação sobre como a crise vai              

modificar nossos padrões de conduta, queremos reforçar os pilares do nosso           

empreendimento, que oferecerá um entorno seguro, com hotéis e residências de alto            
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padrão de qualidade, design e eficiência energética, com baixa taxa de ocupção e os              

melhores serviços de saúde, educação, esporte e lazer”. 
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ANEXO 2 - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO EIA/RIMA 
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Impacto Fase Natureza Magnitude 

Perda de Solo Superficial Implantação Negativo Baixa 

Indução de Processos Erosivos Implantação Negativo Baixa 

Contaminação de Corpos Hídricos Devido a Alterações 
na Qualidade do Escoamento Superficial Implantação Negativo Média 

Contaminação de Corpos Hídricos por Efluentes Implantação Negativo Baixa 

Alteração da Qualidade do Ar Implantação Negativo Baixa 

Alteração dos Níveis de Ruídos Implantação Negativo Baixa 

Interferência com Drenagens Naturais Implantação Negativo Baixa 

Contaminação de Corpos Hídricos Devido a Alterações 
na Qualidade do Escoamento Superficial Operação Negativo Média 

Contaminação de Corpos Hídricos por Efluentes Operação Negativo Média 

Alteração da Qualidade do Ar Operação Negativo Média 

Alteração dos Níveis de Ruídos Operação Negativo Média 

Interferência com Drenagens Naturais Operação Positivo Média 

Perda de Hábitats e Espécimes Vegetais Implantação Negativo Média 

Afugentamento da Fauna Terrestre Implantação Negativo Média 

Atropelamento da Fauna Terrestre Implantação Negativo Média 

Alteração da Biota Aquática Devido a Contaminação Implantação Negativo Média 

Modificação do Status Conservacionista Implantação Positivo Alta 

Redução da Fragmentação e Manutenção do Fluxo 
Gênico Implantação Positivo Alta 

Atropelamento da Fauna Terrestre Operação Negativo Média 

Alteração da Biota Aquática Devido a Contaminação Operação Negativo Média 

Alteração da Biota Aquática pela Utilização de 
Fertilizantes e Pesticidas Operação Negativo Média 

Redução da Fragmentação e Manutenção do Fluxo 
Gênico Operação Positivo Alta 

Geração de Expectativas Conflitantes nas Comunidades 
Locais Planejamento Negativo Baixa 

Inibição dos Usos Irregulares da APA Planejamento Positivo Alta 

Pressão sobre a Oferta de Serviços Públicos e 
Infraestrutura Planejamento Negativo Média 

Geração de Emprego e Renda e Dinamização da 
Economia Local Planejamento Positivo Alta 

Alteração da Rotina dos Moradores de Zacarias Planejamento Negativo Média 

Interferências sobre Patrimônio Arqueológico Planejamento Negativo Alta 
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Sobrecarga nas vias de Acesso e Aumento do Risco de 
Acidentes de Trânsito Planejamento Negativo Baixa 

Valorização Imobiliária dos Bairros Vizinhos Planejamento Positivo Alta 

Alteração da Paisagem Planejamento Positivo Média 

Aumento da Arrecadação Pública Planejamento Positivo Alta 

Dispensa de Mão de Obra Planejamento Negativo Média 

Deslocamento de Moradores e Atividades da 
Comunidade Planejamento Negativo Alta 

Risco de Descaracterização Sociocultural da Com. de 
Zacarias Planejamento Negativo Média 

Alteração do Acesso ao Mar das Embarcações dos 
Pescadores de Zacarias Planejamento Negativo Média 

Qualificação Urbana do Bairro de Zacarias Planejamento Positivo Alta 

Aumento da Segurança Fundiária e Valorização 
Imobiliária de Zacarias Planejamento Positivo Alta 

Pressão sobre a Oferta de Serviços Públicos e 
Infraestrutura Operação Negativo Média 

Geração de Emprego e Renda e Dinamização da 
Economia Local Operação Positivo Alta 

Sobrecarga nas Vias de Acesso e Aumento do Risco de 
Acidentes de Trânsito Operação Negativo Alta 

Valorização Imobiliária dos Bairros Vizinhos Operação Positivo Alta 

Aumento da Arrecadação Pública Operação Positivo Alta 

Ampliação da Oferta de Hospedagem Operação Positivo Alta 

Aumento da Oferta Imobiliária Operação Positivo Alta 

Incentivo ao Turismo Ecológico e às Atividades de 
Ensino e Pesquisa Operação Positivo Alta 



 

ANEXO 3 - PROGRAMAS PARA CONTROLE, MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO, 
COMPENSAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DOS IMPACTOS

 
  Fonte: IDB Brasil, 2014. 
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ANEXO 4 - MARAEY É BEM VINDO NAS AREIAS DE MARICÁ? POSICIONAMENTO            
DOS ATORES MOBILIZADOS PELA CONTROVÉRSIA. 
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