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RESUMO 

A região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro tem sido destino de grandes 
investimentos, públicos e privados e que estão gerando uma série de impactos 
socioeconômicos. Estes se concentram principalmente em três eixos: a Petrobrás e as 
atividades associadas à extração de petróleo em Macaé, o Complexo Logístico Naval Farol- 
Barra do Furado, na divisa dos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã e o 
Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu, em São João da Barra.  O objetivo desta 
pesquisa é verificar quais impactos socioeconômicos que já afetam o cotidiano da população 
do distrito de Pipeiras, em decorrência da instalação do porto do Açu, de 2007 a 2014. Tais 
impactos são referentes à: educação, saúde, segurança, serviços públicos, estrutura da 
população, trabalho e renda. A metodologia empregada foi uma pesquisa de campo no distrito 
de Pipeiras para levantamento de dados primários utilizando a técnica de survey. Alguns 
impactos socioeconômicos observados em Pipeiras e indicados pela pesquisa de campo são: 
desapropriações, aumento na pavimentação das ruas do distrito, aumento na demanda por 
saúde e transporte público. Não se verificou de forma significativa modificações nas 
ocupações e na renda da população do distrito, nem aumento de imigrantes residindo no 
distrito.  
 
PALAVRAS- CHAVE: Norte Fluminense. Porto do Açu. São João da Barra. Impactos. 
Pipeiras.   
  



ABSTRACT 

The Norte Fluminense region of the state of Rio de Janeiro has been target of large 
investments, public and private are generating a series of socio-economic impacts in this 
region. These focus Primarily on three areas: Petrobras and the activities associated with oil 
extraction in Macaé, the Logistics Complex Naval Farol- Barra do Furado, on the border of 
the Municipalities of Campos dos Goytacazes and Quissamã and the Logistics and Industrial 
Complex of Porto Açu, in São João da Barra. The objective of this research is to ascertain 
what socioeconomic impacts already affecting the daily life of the Pipeiras district population, 
due to the installation of the port from 2007 to 2014. These impacts are related to education, 
health, security / public services, population structure, employment and income. The 
methodology to be used was a field research in Pipeiras district for primary data collection 
using the survey technique of sampling. socio-economic impacts in some witnessed Pipeiras 
are expropriations, Increasing employment and income levels, improved public transport, 
street lighting Increased, Increased traffic flow and dissatisfaction of farmers with the port.. 

 
KEYWORDS: Norte Fluminense. Porto do Açu. São João da Barra. Impacts. Pipeiras. 
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1. INTRODUÇÃO. 

A região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro está sediando três grandes 

empreendimentos em eixos distintos: a Petrobrás e as empresas ligadas ao setor de Petróleo 

em Macaé, o Complexo Logístico Naval Farol- Barra do Furado localizado as margens do 

Canal das Flechas na divisa de Campos dos Goytacazes com Quissamã e o Complexo 

Logístico e Industrial do Porto do Açu em São João da Barra. Como característica comum, 

esses empreendimentos figuram como vetores de desenvolvimento regional. Todavia, é 

necessário questionar se empreendimentos industriais conseguem melhorar a vida da 

população local, visto que, os impactos socioeconômicos decorrentes de sua instalação podem 

também alterar negativamente quanto positivamente à vida das pessoas. 

São João da Barra, município de pequeno porte, é a sede do Complexo Logístico e 

Industrial do Porto do Açu (CLIPA) desde 2007. A maior parte dos investimentos do CLIPA 

é de capital privado, tendo atualmente a empresa PRUMO LOGÍSTICO GLOBAL como 

administradora. Esta empresa classifica o empreendimento como o maior investimento em 

infraestrutura de logística portuária da América do Sul.  

Os impactos que o porto causa no município são diversos e, nesse sentido, é 

necessário monitoramento constante. A qualidade de vida da população local estará 

diretamente relacionada com a capacidade do poder público em administrar os impactos 

positivos e negativos que se fazem sentir nesse território. Em especial o quinto distrito de São 

João da Barra, Pipeiras, será o mais impactado pelo CLIPA. No futuro, espera-se que São 

João da Barra represente grande atratividade para imigrantes de todo o país, e até mesmo para 

estrangeiros, em função dos postos de trabalho que o CLIPA criará ao longo de seu 

funcionamento. 

O tema central abordado na pesquisa são os impactos socioeconômicos em São João 

da Barra em função da construção do e das atividades associadas ao Porto do Açu. O objetivo 

específico é verificar quais são os principais impactos socioeconômicos já percebidos no 

distrito de Pipeiras na fase de instalação do CLIPA, entre o ano de 2007 a 2014. A pesquisa 

rastreou a existência de impactos nas áreas de educação, saúde, estrutura da população, 

segurança/serviços públicos, trabalho e renda.  

A justificativa do tema reside em Pipeiras ser o local que mais sofrerá modificações 

em decorrência do empreendimento, tanto por ser a sede do porto, quanto por ser um distrito 

predominantemente rural. As questões que a pesquisa pretende responder são: o porto do Açu 

tem modificado a vida dos moradores do quinto distrito? Quais são os principais impactos 
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socioeconômicos já sentidos pelos moradores do local? Os moradores percebem melhorias ou 

não com a instalação do porto no Açu? 

O método da pesquisa é o indutivo com abordagem estatística, utilizando como 

metodologia um survey. Os dados secundários foram obtidos da base de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados primários foram obtidos realizando 

uma pesquisa de campo. Um instrumento de coleta foi elaborado e aplicado na área de estudo 

para a realização das análises pretendidas. O questionário foi construído com perguntas sobre: 

trabalho, renda, ocupação, escolaridade, segurança pública, transporte coletivo, migração, 

estado civil, habitação, conhecimentos sobre o porto do Açu, acesso à saúde, desapropriações, 

entre outros. O questionário foi desenhado com perguntas retrospectivas, referenciando 

períodos anteriores ao início e durante as obras do CLIPA. As perguntas retrospectivas têm 

por objetivo mensurar a percepção dos moradores em relação aos impactos associados à 

instalação do empreendimento. 

O trabalho apresenta no capítulo dois uma revisão e discussão sobre os impactos 

socioeconômicos da instalação de grandes empreendimentos, objeto de estudo desta pesquisa. 

Para entender a relação entre impactos socioeconômicos e qualidade de vida o capítulo 

apresenta uma abordagem sobre desenvolvimento regional e finaliza com uma discussão 

sobre portos na globalização e os impactos relacionados com sua instalação. O capítulo três se 

destina a analisar a área de estudo. O capítulo realiza uma análise “multiescalar” para 

entender os determinantes da instalação do CLIPA e por consequência os impactos 

associados. O capítulo quatro apresenta a metodologia desta pesquisa. O capítulo é dedicado à 

discussão dos resultados. Em seguida são apresentadas as considerações e referências.   
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CAPÍTULO 2. IMPACTOS SOCIEOCONÔMICOS, PORTOS E A DISCUSSÃO 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

2.1- Impactos socioeconômicos de grandes empreendimentos. 

É inevitável que a instalação de grandes empreendimentos como: hidrelétricas, 

portos, complexos industriais, estradas, entre outros causem impactos socioeconômicos nos 

espaços onde se materializam. Não se trata de condenar tais empreendimentos, uma vez que 

existem impactos negativos e outros positivos. A questão é discutir de forma crítica sobre a 

melhoria da qualidade de vida das populações locais e mitigar os efeitos dos impactos 

negativos.  

Os antecedentes da instalação de grandes projetos são compostos por estudos 

técnicos que se destinam a levantar os possíveis impactos que estes podem causar em um 

território. Os Relatórios de Impacto Ambiental (EIA- Rima) são documentos que tem por 

finalidade avaliar os impactos sociais e no meio ambiente, propondo medidas para mitigar os 

impactos negativos. Todavia, este documento, em geral possui limitações. Por se tratar de um 

documento técnico, a dimensão afetiva que vincula as populações ao lugar não é considerada. 

Outro problema recorrente é o não cumprimento, pelo poder estatal ou pelas administradoras 

dos empreendimentos, dos acordos e ações firmadas nos EIAs (QUEIROZ e MOTTA, 2012).  

Segundo Queiroz e Motta (2012) a avaliação de impacto social é parte de um EIA. 

Para os autores, um EIA deve estabelecer claramente que o governo e as empresas devem 

cumprir algumas determinações, como por exemplo: mitigação de impactos negativos sobre 

populações nativas e tradicionais, a preservação de atividades de subsistência como a caça e 

pesca, bem como proteger o ecossistema. Mesmo assim, não significa que os impactos 

sociais, econômicos e ambientais negativos serão resolvidos. Na visão dos autores, são 

comuns alguns impactos, em populações nativas e tradicionais como: desemprego devido à 

baixa qualificação profissional, degradação social (ocorrida pela desintegração de um modo 

de vida tradicional), realocações de população, não adaptação ao novo panorama econômico e 

social, poluição ambiental, impactos na saúde e aumento dos acidentes automobilísticos. 

Os impactos decorrentes da instalação de grandes empreendimentos são classificados 

em diretos e indiretos. Os impactos diretos são referentes às áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, entre os principais: mudança na produção, emprego, renda, valores dos 

bens, atividades de subsistência, serviços públicos, bem- estar social e psicológico (estresse, 

segurança, lazer). Os impactos indiretos ocorrem em áreas indiretamente afetadas pelos 

empreendimentos, sendo mais amplos que os impactos diretos. Destacam-se: mudanças nas 
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atividades econômicas, mudança na estrutura da população de uma região, mudanças no setor 

terciário, entre outros (ARAÚJO, FREITAS e ALBUQUERQUE, 2009).  

Em uma sociedade capitalista os agentes responsáveis por esses empreendimentos 

produzem o espaço por meio de uma lógica economicista, desenvolvimentista e exploratória 

de recursos naturais e humanos (CARLOS, 1991).  De acordo com Fearnside (2015), a 

produção do espaço sob uma lógica economicista desconsidera as relações simbólicas das 

populações. Em outras palavras, a decisão de instalação de um projeto de grande envergadura 

não apresenta como ponto principal os impactos que as populações locais irão sentir. O autor 

analisa que os impactos sociais tiveram um papel mínimo na tomada de decisão inicial de 

construir a barragem da hidrelétrica de Tucuruí em Tocantins. A decisão de instalação foi 

principalmente baseada nos benefícios financeiros para atores distantes, sobretudo no Japão e 

na França, e para os beneficiários brasileiros dos contratos de construção.  

Desta forma, um dos impactos que grandes empreendimentos causam a populações 

locais é a desterritorialização1. A desterritorialização de famílias, em geral de agricultores 

familiares, ocorreu devido ao interesse de indústrias e empreses em se territorializar no espaço 

ocupado por estas famílias. Segundo Silva e Silva (2011) uma série de relações sociais pode 

ser rompida em função dos impactos causados, como por exemplo: fornecedores de produtos 

a moradores desterritorializados, artesãos que não conseguem mais obter matéria- prima para 

seus produtos, trabalhadores autônomos e assalariados que perdem suas fontes de renda, entre 

outros.  

A desterritorialização de grupos sociais, principalmente comunidades tradicionais, 

desestrutura as territorialidades existentes, ou seja, as relações simbólicas entre estes e seus 

territórios. Em discussão sobre os impactos na Bacia do rio Araguari em Uberlândia, MG para 

a construção de uma hidroelétrica, Silva e Silva (2011) demonstram que momentos de lazer e 

encontros de famílias para banho de rio, lembranças da infância dos moradores e práticas 

como pesca e esportes foram rompidas com o deslocamento das famílias para outras áreas. A 

ação de remoção de famílias para outras áreas, como uma medida compensatória, não abrange 

a dimensão simbólica do território (QUEIROZ e MOTTA, 2012).  

De acordo com Pinheiro (2007), além das barragens a construção e instalação de 

outras obras de infraestrutura destinadas ao funcionamento de uma hidrelétrica (estradas, 
                                                           
1 É necessário para prosseguir esclarecer o que se entende por desterritorialização e reterritorialização. Haesbaert 
e Bruce (2009) analisam a obra de Deleuze e Guattari para buscar o entendimento desses conceitos. Em suma, 
desterritorialização seria o movimento de abandono do território, uma linha de fuga. A reterritorialização seria a 
construção de um território. São processos indissociáveis: uma desterritorialização será acompanhada de uma 
reterritorialização.  



18 
 

pontes e linhas de transmissão assim como o estabelecimento de vilas residenciais para os 

técnicos e operários), geram impactos no território em que se instalam. Para ilustrar melhor é 

proposta a figura 1: 

Figura 1- Esquema dos impactos causados por barragens e obras de infraestrutura de hidrelétricas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PINHEIRO, 2007. 

No Brasil as hidrelétricas e barragens afetam populações que vivem em sua maioria 

na zona rural. Desta forma os grupos mais impactados por esse tipo de empreendimento são: 

indígenas, camponeses, sitiantes, fazendeiros, arrendatários e trabalhadores rurais. Para esses 

grupos os impactos mais comumente observados são: 

As consequências da implantação destes grandes projetos de desenvolvimento para a 
natureza e para a sociedade têm sido graves. Para as populações rurais mais 
comumente vitimadas, o que ocorre é a destruição e perda do acesso às suas áreas de 
produção e extração de recursos naturais, do rompimento das relações sociais 
comunitárias e a mutilação ou transformação dos espaços simbólicos (PINHEIRO, 
2007. P.32).  

O trabalho de Pinheiro (2007) observou que a construção da hidrelétrica de Yacyretá, 

projeto binacional da Argentina e Paraguai no Rio Prata, provocou alguns impactos 

socioeconômicos na cidade de Ituzaingó, província de Buenos Aires na Argentina, entre os 

anos de 1978 a 1984. Primeiro ocorreu um rápido e desordenado crescimento populacional 

em função de imigrantes que se destinavam às obras. Como consequência houve um processo 

de especulação imobiliária que elevou os preços dos alugueis. Somados os preços de alugueis 

e o elevado crescimento populacional, aumentou o número de homens sem emprego morando 

HIDRELÉTRICAS 

BARRAGENS 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 
(desterritorialização, aumento populacional, 
alteração econômica, empregos, problemas 

com pesca)  

OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA 

(estradas, pontes, linhas 
de transmissão) 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 
(desterritorialização, acidentes com veículos, 
empregos, aumento da criminalidade, presão 

nos serviços, entre outros). 
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nas ruas. Este fato por sua vez refletiu no aumento da criminalidade, invasões de terrenos e 

prostituição. Ainda como consequência do vertiginoso aumento populacional houve um 

“choque” cultural entre os nativos e as pessoas que imigravam e não possuíam nenhum 

vínculo com o lugar.  

O trabalho de Fearnside (2015) analisa a construção de barragens para geração de 

energia elétrica na região Norte do país e os consequentes impactos socioeconômicos e 

socioambientais. O autor classifica as hidrelétricas como grandes projetos 

desenvolvimentistas e analisa projetos elaborados durante o governo militar no Brasil (1964-

1985) com o objetivo de fornecer energia para as indústrias da região e para a população. A 

figura 2 apresenta de forma sintética os principais impactos socioeconômicos causados pelas 

barragens e instalação de hidrelétricas em quatro áreas da região Norte. 
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Figura 2- Quadro dos principais impactos socioeconômicos, positivos e negativos, em função da instalação 
de hidrelétricas na região Norte do Brasil. 

 HIDRELÉTRICA DE 
TUCURUÍ 

(TOCANTINS) 

HIDRELÉTRICA DE 
BABINA (AMAZÔNAS) 

BARRAGENS DE 
JIRAU E SANTO 
ANTÓNIO (RIO 

MADEIRA) 

HIDRELÉTRICA DE 
BELO MONTE (RIO 

XINGU) 

- Inundação de três 
reservas indígenas 

(Parakanã, Pucuruí e 
Montanha). 

- Perda de recursos 
pesqueiros. 

- 1/3 de famílias sem 
direito à compensação por 

falta de títulos de terra. 

- Pessoas que foram não 
inundadas, mas perderam 
sua fonte de subsistência. 

- Aumento da imigração, 
ao longo do período de 

cinco anos (1980-1984). 

- Valores de indenização 
baixos e reflexo no setor 

de habitação. 

- Criação de infraestrutura 
viária. 

- Propriedades cortadas 
por linhas de transmissão. 

- Aumento da malária e 
doenças infecciosas. 

- Serviço de saúde, 
patrulha, extensão 

agrícola e educação para 
os povos indígenas. 

- Risco de acidentes 
devido a linhas de 

transmissão próximas a 
comunidades. 

- Geração de empregos 

- Melhoria na distribuição 
de eletricidade para 

Manaus. 

- Aproximadamente um 
terço dos sobreviventes da 

tribo indígena Waimiri-
Atroari foram desalojados. 

- Geração de empregos. 

- Aumento do setor de 
serviços em Manaus. 

- Desvio do rio Alalaú, 
diminuindo os recursos de 

pesca dos  Waimiri-Atroari. 

- Presença dos 
trabalhadores dentro de 

reservas indígenas. 

- 217 famílias, totalizando 
mais de 1.000 pessoas, 

seriam diretamente 
afetadas. 

- Uma parte da rodovia 
Manaus-Caracaraí (BR174) 

também foi inundada. 

- Atos violentos contra 
índios resistentes. 

- Problemas de saúde em 
função da contaminação da 
água a jusante de Balbina. 

- Inundações na Bolívia. 

- Prejuízos no comércio 
pesqueiro no Peru, Bolívia 

e Brasil. 

- Eliminação de pesca como 
fonte de subsistência. 

- Remoção de populações 
ribeirinhas. 

- Total da população 
“diretamente afetada” é de 
2.849 pessoas (1.762 em 

Santo Antônio e 1.087 em 
Jirau). 

- O rápido crescimento da 
população de Porto Velho. 

- Pressão nos serviços 
públicos. 

- 20 mil pessoas 
desempregadas após a 

conclusão das barragens. 

- Melhorias no transporte 
local com construção de 

hidrovias. 

- Criação de postos de 
trabalho. 

- Problemas sociais 
associados ao aumento 

populacional. 

- Comprometimento de 
quatro grupos 
linguísticos. 

- Remoção de vários 
grupos indígenas. 

- Impactos em tribos 
indígenas da hidrovia 
Tocantins- Araguaia. 

- Aumento da violência 
na região. 

- Grilagem (fraude de 
terra) e conflitos violentos 

sobre reivindicações 
rivais (tais como o 

massacre de outubro de 
2003). 

- Aumento na região de 
atividades ilegais como 

tráfico de drogas, 
lavagem de dinheiro e 

trabalho escravo. 

- Aumento da 
disponibilidade de 

energia para indústrias. 

- Remoção de populações 
ribeirinhas. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FEARNSIDE (2015) 

Segundo Bortoleto (2001) grandes empreendimentos são construídos ou autorizados 

pelo poder público acreditando que em longo prazo os benefícios irão superar os impactos 

negativos. A autora questiona para quem se dirige esses benefícios, uma vez que a instalação 

dos empreendimentos não se destina, em primeira instancia, às populações locais, pelo 

contrário, se destina a retirar todas as pessoas que se coloquem no território de interesse. O 

empreendimento é visto pelos olhos da população como o “novo”, o “estranho”. De imediato 

pode causar euforia pelas promessas de emprego e melhorias das condições de vida, mas, ao 

passar do tempo causam desestruturação de atividades pré-existentes, aumento populacional 

desordenado, alterações no espaço e degradação ambiental. 
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Outro impacto comum causado pela instalação de grandes empreendimentos em 

áreas de pequeno porte é a mudança demográfica. Em consequência deste, outros impactos 

são percebidos como: alterações na estrutura urbana, pressão nos serviços públicos (saúde, 

educação, segurança, entre outros), habitação e emprego. Inicialmente o crescimento 

populacional pode ocasionar impactos socioeconômicos positivos como: reversão da evasão 

populacional verificada em algumas áreas, além de possibilitar uma maior circulação e 

movimentação no setor comercial e de prestação de serviços. Todavia, passado o período de 

grande absorção da mão de obra de baixa qualificação profissional, a fase de obras, o elevado 

e desqualificado contingente populacional, em geral, não é absorvido nos cargos que exigem 

maior formação educacional. Como impacto negativo aumenta o desemprego local que acaba 

acarretando prejuízos na economia, em especial no setor de serviços. As ineficazes políticas 

públicas acabam por maximizar os impactos negativos. O resultado é o aparecimento de 

discursos dos poderes públicos que se objetivam a colocar como mais importante à 

modernização e desenvolvimento do que a perda de qualidade de vida da população 

(BORTOLETO, 2001). 

Ao tratar de modernização tecnológica cabe uma análise sobre os impactos 

socioeconômicos ocorridos no campo brasileiro. É notório que a modernização da agricultura 

no Brasil após a década de 1960 não beneficiou os pequenos produtores. Estes não foram 

contemplados com crédito, pacote tecnológico e assistência técnica. A instalação de 

agroindústrias (resultante máxima da modernização e introdução do capitalismo no campo do 

Brasil) foi responsável por uma série de impactos socioeconômicos para os pequenos 

produtores como: diminuição da renda, desestruturação do espaço rural, perda de suas 

propriedades (devido à incapacidade técnica de competir com o grande produtor), venda de 

sua força de trabalho como assalariado ou trabalhador volante2, êxodo rural e de forma 

consequente a todas essas questões a agravamento da pobreza e da miséria (BALSAN, 2006). 

As agroindústrias necessitam de grande concentração de terras para sua produção e 

para plantio de matéria- prima. Dois impactos diretos resultam disto: o primeiro de ordem 

socioambiental. A monocultura exaure o solo por demandar progressivamente a retirada de 

mesmos nutrientes. Por consequência se aumenta o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos 

                                                           
2 Trabalhador volante é aquele que possui vínculo temporário de trabalho, se deslocando entre diversos locais e 
escalas para trabalhar em determinados períodos da produção agropecuária. Um exemplo deste trabalhador são 
os boia- frias. Tipo de trabalhador surgido no Brasil após a modernização da agricultura em função da pobreza e 
miséria no campo (SILVA, 1999). 

 



22 
 

que podem contaminar o solo, águas subterrâneas e prejudicar a saúde das pessoas. O segundo 

impacto é de ordem socioeconômica. A concentração de terras e meios de produção modernos 

aumenta a pobreza dos pequenos produtores, que não possuem condições técnicas nem 

econômicas para competição. Como alternativa cabe ao pequeno produtor se tornar um 

trabalhador assalariado ou procurar outra fonte de renda nos núcleos urbanos. Impactos 

socioeconômicos indiretos desse fenômeno são observados em diversas escalas em função do 

aumento do fluxo migratório e da periferia urbana em função do êxodo rural (BALSAN, 

2006).  

Outro tipo de projeto que causa impactos socioeconômicos são as mineradoras. Em 

seu trabalho Drumond (2000) classifica os impactos socioeconômicos em cinco categorias: 

mudança forte positiva, mudança positiva moderada, sem mudança, mudança negativa 

moderada, mudança negativa forte. O autor trabalha com um cenário de pequenas 

comunidades extrativas da região Norte do Brasil que se tornam sede de grandes mineradoras. 

Podem-se destacar como principais impactos de forte mudança positiva: aumento 

populacional, aumento na oferta de ensino básico, rede de abastecimento de água, rede de 

energia elétrica, aumento de transporte privado, aumento de emprego e maior cobertura de 

linha telefônica. Como impactos de moderada mudança positiva: melhorias na saúde, maior 

de políticas assistenciais, maior volume de produção de gêneros primários, aumento no 

número de professores. Impactos que não modificaram as condições de vida: disponibilidade 

de professores para o segundo grau, cobertura da rede de esgoto e uso de cimento. Impactos 

de moderada mudança negativa: aumento da área construída, diminuição da pecuária e 

produção de oleaginosas. Impactos de forte mudança negativa: aumento no rebanho de gado, 

aumento de trânsito de veículos, número de prédios novos e dificuldade de conseguir alvarás.  

Segundo Curi (2007) as atividades mineradoras estabelecem um paradoxo quando se 

trata de seus efeitos. Na escala nacional as atividades extrativistas geram efeitos positivos por 

gerar crescimento econômico de regiões, e ingresso de divisas no país. Contudo, em escala 

local os projetos extrativistas causam uma série de externalidades sociais negativas. Na busca 

das jazidas ocorre a abertura de estradas, o deslocamento de terra, a presença de máquinas e a 

convivência com técnicos que ali se instalam para verificar a viabilidade da exploração 

naquele local. No período da lavra a atividade industrial se inicia e os impactos aumentam, 

como destacado no trecho: 

Com a lavra, a atividade industrial é efetivamente instalada, e com ela tem início o 
trânsito ininterrupto de veículos pesados carregados com os minérios, instalação de 
alojamentos para dezenas ou centenas de trabalhadores que vão trabalhar nas minas, 
a abertura de novas vias de acesso para pontos de extração e todas as demais 
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atividades correlatas... Entretanto, em relação às populações indígenas e 
comunidades tradicionais, os impactos negativos da mineração podem alcançar 
dimensões ainda maiores do que sobre outras comunidades. Nesses casos, ficam 
mais nítidos os impactos sociais gerados, pois a dinâmica da atividade minerária 
ocorre de maneira contrária à dinâmica dessas populações, o que causa muitas 
externalidades negativas em nível local. A destruição, por exemplo, dos recursos 
naturais dentro de uma área indígena ou a contaminação de um rio põem em risco a 
sobrevivência física desses povos e alteram diretamente sua cultura, pois 
comprometem a fonte de alimentação da comunidade, introduzem doenças e 
modificam os hábitos tradicionais dos índios (CURI, 2007. P. 242). 

Em muitos casos as populações afetadas por grandes projetos se colocam contra a 

sua instalação. Apropriados do discurso desenvolvimentista o poder público rotula as 

populações atingidas como empecilho ao desenvolvimento e ao progresso. O que se verifica é 

o acionamento do termo desenvolvimento de forma superficial. A máxima que grandes 

empreendimentos acarretam desenvolvimento nos locais que se instalam se torna uma 

armadura contra todos que se opõe a sua existência.  De acordo com Curi (2007) grupos 

tradicionais que se encontram em diferentes temporalidades ou a margem do sistema 

capitalista se tornam invisíveis nos projeto de empreendimentos de grande porte. Não raro é a 

expressão “limpeza de área” no sentido de retirar aqueles se colocam se colocam em uma área 

de interesse. 

Grandes obras estão incluídas no leque de projetos que alteram significativamente a 

vida de populações onde estas se realizam. Uns casos elucidativos foram às construções de 

estádios para a copa do mundo no Brasil em 2014. Em análise de Porto, Ceron e Araújo 

(2013) o principal impacto socioeconômico positivo da construção dos estádios foram os 

empregos gerados. Os autores apresentam que foram criados em torno de 3,63 milhões de 

empregos diretos e indiretos. Outro fato positivo foi à melhoria no setor de transporte nas 

cidades sede dos jogos: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, 

Cuiabá, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Manaus, Natal e Recife. Contudo, nestas mesmas 

cidades foram observados impactos negativos. Em primeira instância a desterritorialização de 

pessoas, que no estudo dos autores apresenta a queixa das populações sobre a falta de 

informação e assistência por parte do governo. Outro impacto da construção dos estádios foi o 

aumento no custo de vida em suas imediações. Este aumento foi verificado no preço dos 

imóveis, alugueis e transporte público. 

Não há uma regra geral pré-estabelecida para o que se considera como impacto 

negativo ou positivo. É necessário considerar os contextos espaço-temporais dos sujeitos 

envolvidos. Exemplo: se uma comunidade possui um ótimo serviço público de saúde a 

chegada repentina de um grande empreendimento pode desarticular esse serviço em função do 

aumento da demanda causada por um crescimento desordenado na população. Neste caso 



24 
 

houve um impacto negativo. Ao contrário, uma comunidade tem um péssimo serviço de saúde 

e recebe um grande empreendimento e por consequência recebe elevado número de 

imigrantes. O aumento na arrecadação municipal pode refletir em mais recursos para o 

serviço de saúde e por consequência sua melhoria. Neste caso se configurou como um 

impacto positivo. 

Como visto é inerente à instalação de grandes empreendimentos a ocorrência de 

impactos socioeconômicos. Alguns são classificados como impactos positivos (emprego, 

dinamismo econômico, melhoria na infraestrutura). Alguns são entendidos como negativos 

(criminalidade, desterritorialização, pressão em serviços públicos, aumento populacional 

desordenado). O ponto que não pode ser perdido de vista é a qualidade de vida das populações 

que residem nos espaços onde os projetos são desenvolvidos. A justificativa apresentada pelo 

poder público e por empreendedores para a instalação de um empreendimento é que a 

ocorrerá desenvolvimento na região. Desta forma se faz necessário entender o termo 

desenvolvimento regional. 

2.2- Desenvolvimento regional: um processo multidimensional. 

Diante de uma gama de impactos socioeconômicos que grandes empreendimentos 

causam nos locais onde se instalam deve desvendar quais as justificativas que são 

apresentadas para sua aprovação. Os grandes projetos são apresentados à sociedade como 

essenciais ao desenvolvimento e modernização. Mas não se debate de forma clara e crítica 

que noção de desenvolvimento que está impregnada no discurso do poder público e das 

grandes corporações.  O que se verifica é que, em muitos casos, os empreendimentos acabam 

beneficiando muito mais as grandes corporações e pouco as populações locais 

(BORTOLETO, 2001).   

Para Bortoleto (2001), é comum em uma visão economicista sobre desenvolvimento 

que crescimento econômico se confunda com desenvolvimento, que atualmente não é muito 

aceita pela ciência econômica. A noção de progresso, pautada em uma perspectiva 

estritamente quantitativa, mede o desenvolvimento de um país através de sua renda per capita, 

desconsiderando para tanto valores sociais, ambientais e culturais fundamentais para se 

alcançar o desenvolvimento. Nesta visão economicista se recorre ao erro de acreditar que 

transferência de créditos ou industrialização são formas de desenvolvimento regional para 

qualquer porção do planeta. Exemplo disto se verifica na atuação dos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento (Multilateral Development Banks – MDBs), como por exemplo, o Banco 

Mundial.  
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Em concepções clássicas, e muitas vezes ultrapassadas de desenvolvimento regional, 

o aspecto para se considerar se uma região é desenvolvida ou não, é a dinâmica econômica. 

Cria-se a dualidade que região que concentra indústrias é desenvolvida e a que não concentra 

se encontra em um estágio de não desenvolvida. Neste sentido, as políticas de planejamento 

estatal incluíam transferência de renda para a região e a instalação de indústrias acreditando 

que se alcançará o desenvolvimento regional (LEMOS, 2007).  

Dentro do sistema capitalista as regiões se inserem como espaços desiguais para a 

reprodução capitalista e são condições essenciais para a reprodução desse sistema. As forças 

de atração e repulsão atuam no espaço de forma desigual: as forças de atração favorecem uma 

região em detrimento de outra. Há áreas favorecidas com concentração de bens e fatores de 

produção, que são os centros, mantendo uma relação desfavorável com uma área consumidora 

e fornecedora de bens primários, a periferia. Com a expansão das atividades capitalistas as 

áreas periféricas próximas aos centros se tornam centrais e aumenta a periferia. Os Estados, 

principalmente em economias mais frágeis, atuam coordenando políticas para o 

desenvolvimento regional (LEMOS, 2007). Muitas políticas utilizam da teoria clássica de 

desenvolvimento para minimizar desigualdades regionais, como descritos: 

As teorias clássicas a respeito do desenvolvimento regional, geralmente, denotam a 
ideia da existência de uma força motriz de caráter exógeno capaz de influenciar, por 
meio de encadeamentos (linkages effects), as demais atividades econômicas. Em 
linhas gerais, é o conhecido paradigma “centro-abaixo” devido à presença de forças 
impulsoras advindas das regiões centrais. Nesta definição enquadram-se a Teoria da 
Base de Exportação, a Teoria da Difusão e a Teoria do Polo de Crescimento 
(OLIVEIRA e LIMA, 2003. P. 30). 

As teorias clássicas consideram o desenvolvimento restrito a esfera econômica, 

sendo impulsionada por forças externas a região. Neste sentido, não consideram os contextos 

de vida das populações, não capta as necessidades dos nativos e pouco considera a dimensão 

cultural e a social. Isto se observa através do entendimento de algumas teorias clássicas de 

desenvolvimento: 

A Teoria da Base de Exportação considera as exportações como a principal força 
desencadeadora do processo de desenvolvimento. O crescimento nesta teoria 
depende da dinamicidade das atividades econômicas básicas que, por sua vez, 
incentivam o desenvolvimento de atividades complementares. As atividades básicas 
vendem seus produtos em outras regiões, sendo, portanto, a força motriz da 
economia... Na Teoria da Difusão, o desenvolvimento se dá com a industrialização e 
com a concentração das atividades em reduzido número de grandes centros urbanos 
de onde são irradiados efeitos, ou melhor, encadeamentos capazes de dinamizar a 
economia das demais regiões. A ideia de força motriz também está presente no 
trabalho de François Perroux (1967). Na sua obra, o autor desenvolve a Teoria dos 
Polos de Crescimento. Nesta teoria a inserção de uma atividade motriz, geralmente 
indústria, dentro de um sistema regional suscitará efeitos positivos e negativos à 
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região receptora. À medida que tais efeitos vão se concentrando, a atividade motriz 
se tornará um polo propulsor da economia da região (OLIVEIRA e LIMA, 2003. P. 
30). 

A utilização de teorias econômicas clássicas para o estudo regional em muitos casos 

atrelou o desenvolvimento regional como sinônimo de crescimento econômico, não 

destacando questões de equidade social e bem estar da população. Atualmente se considera 

que desenvolvimento agrega outras determinantes além da renda. Ao conceito de 

desenvolvimento não se associa unicamente o progresso ou a ideia de economicismo 

(BRANDÃO, 2009). Desta forma ao se pensar em desenvolvimento regional deve-se pensar, 

em primeira instância, na participação da sociedade local no planejamento contínuo da 

ocupação do espaço e na distribuição dos frutos do processo de crescimento (OLIVEIRA e 

LIMA, 2003). 

Desenvolvimento é um processo multifacetado, complexo com várias interações 

sociais que resultam no alargamento das possibilidades de uma determinada sociedade. O 

processo transformador deve ser provido de várias instâncias: produtiva, social, tecnológica, 

em várias escalas, ampliando a ação e decisão dos sujeitos de uma dada sociedade. O 

desenvolvimento deve atender a população local, ser uma ação coletiva. Desta forma não tem 

sentido leis universais no que diz respeito ao processo multidimensional e de transformações 

qualitativas do desenvolvimento. O que significa desenvolvimento para uma sociedade urbano 

industrial não necessariamente é desenvolvimento para uma sociedade rural e de subsistência. 

Cabe a cada sociedade em questão determinar o que considera como desenvolvimento, como 

melhoria da qualidade de vida, sendo este um processo interno e não realizado por atores 

externos. Um adequado entendimento sobre desenvolvimento irá combater a visão que 

assevera como caminho natural, linear e mecânico de difusão capitalista, que deixa de 

considerar vias alternativas de melhores condições de vida (BRANDÃO, 2009). 

Desta forma, o crescimento econômico é apenas uma dos componentes do 

desenvolvimento regional. Mas, nunca pode ser considerado como único. É bom quando 

ocorre o crescimento econômico de uma região. Contudo, é necessário transformar esse 

crescimento em melhoria de qualidade de vida e diminuir as desigualdades sociais. O 

crescimento econômico deve-se processar com utilização racional dos recursos sem 

comprometer sua disponibilidade para o futuro. Aglutinado a esse processo da dimensão 

econômica, social e ambiental deve-se estar à dimensão cultural. O desenvolvimento regional 

deve respeitar e fortalecer as identidades. O desenvolvimento em sua acepção adotada por 
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esse trabalho pode ser entendido como um processo multidimensional que deve considerar um 

amalgama dos elementos representados na figura 3: 

Figura 3- Elementos constituintes do desenvolvimento regional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Não se pode perder de vista que em um mundo globalizado as regiões estão em 

constante integração com a escala global. Desta forma, em muitos casos as decisões que 

levam a uma determinada região receber um empreendimento (portos, por exemplo) está se 

processando fora dela. Os portos são objetos indispensáveis para o funcionamento do 

comércio mundial. Todavia, causam uma série de impactos socioeconômicos nos locais que 

se instalam. O ideal seria ocorrer o inverso: que os portos promovessem o desenvolvimento 

de uma região. Isto é possível, caso os sujeitos de decisão, prioritariamente, sejam as 

populações locais. No próximo ponto será aprofundado esse ponto para entender como os 

portos são elementos centrais na globalização e como sua instalação e modernização 

ocasionam uma série de impactos. 

2.3- Reestruturação produtiva e a nova funcionalidade dos portos. 

A globalização é entendida, por seu viés econômico, como uma expansão do 

consumo e do capitalismo (SANTOS, 2000), ocasionando um processo cada vez mais 

acelerado da mercantilização da vida humana. Nesse sentido, a globalização se intensifica 

entre as décadas de 1960 e 1970. Neste período, o capital financeiro se torna cada vez mais 

independente do setor produtivo permitindo a existência de um capitalismo mundial e a 
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receita de algumas empresas multinacionais tornam-se superiores a receitas de muitos 

Estados-nação (HAESBAERT, 2001). 

A partir da década de 1970 ocorre a hegemonia do capital financeiro em escala 

mundial, devido a um avanço técnico na comunicação e no tratamento de dados (DIAS, 

1995), com novas descobertas das redes de telecomunicação: internet, computadores, 

robótica, desmaterialização dos títulos, máquinas de transferência automática, cartões de 

crédito, entre outros (HAESBAERT, 2001). 

As conexões mundiais em rede permitem a instantaneidade e a simultaneidade da 

informação, característica indispensável do processo atual de globalização. Dentro do 

conjunto de redes informacionais a internet é a mais expressiva (HAESBAERT, 2001), 

permitindo que as relações ocorram em tempo real, através das “infovias” que circulam nos 

chamados “ciberespaços” (SANTOS 1994). As redes se “densificam” cada vez mais no 

território em função da necessidade cada vez maior de circulação de tecnologia, capitais e 

matéria- prima (DIAS, 1995).  

Uma das consequências do processo atual de globalização é a fragmentação da 

produção mundial, ou seja, grandes empresas instalam pátios fabris em diversos pontos do 

mundo. Em geral a fragmentação da produção ocorre com o deslocamento dos parques fabris 

dos países centrais em direção aos países periféricos. Essa fragmentação é intencional e 

possui uma série de fatores que beneficiam as grandes corporações, como por exemplo: a 

busca por países com leis trabalhistas e ambientais deficitárias, aumento do mercado 

consumidor, exploração de mão de obra barata com baixa qualificação profissional e 

proximidade das fontes de energia e matéria prima (SANTOS, 2000). A perda de garantias de 

elevados ganhos pelas corporações fez surgir estratégias de expansão que faz uso de um 

processo de “desterritorialização” do sistema produtivo e uma “territorizalização” destes em 

novas áreas, em geral, os países periféricos. Dentre destas estratégias, estava à realocação de 

plantas fabris de setores de baixo e médio avanço tecnológico para regiões de baixo custo de 

produção, em geral países periféricos (MONIÉ, GRAND e SILVA, 2005). 

O processo indissociável de desterritorialização das empresas em seus países sede e 

territorialização em outros pontos do planeta se configura como uma reestruturação produtiva, 

que pode ser entendida como um processo onde as empresas tendem a multilocalizar a 

produção e montagem de seus produtos em locais diferentes do seu país de origem (MONIÉ, 

GRAND e SILVA, 2005). Os países desenvolvidos por meio de suas corporações constituem 

verdadeiras redes mundiais que controlam a produção e a fluidez de suas mercadorias em 

escala global (COZIC, 2005).  
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Este processo se relaciona diretamente com o transporte marítimo. Para que possa 

ocorrer a produção multilocalizada no mundo e a fluidez das mercadorias em escala global, 

são necessários avanços técnicos nos transportes, em função do aumento da circulação de 

bens e pessoas, principalmente o transporte marítimo por transportar quantidades elevadas de 

produtos, equipamentos, matéria-prima, entre diferentes países. Os sistemas logísticos são os 

objetos fixos que funcionam como “nós das redes” de circulação mundial (DIAS, 1995).  

No processo atual da globalização os portos assumem uma função ainda mais 

complexa em uma mesma esfera de circulação e produção multilocalizada: montagem, 

transporte e produto final. A mundialização da produção ocasionou uma explosão dos fluxos, 

sejam eles materiais, representados pelas peças que compõem um produto, quanto os fluxos 

imateriais, representado pelas pesquisas, inovações, marketing, informação, capital, dentre 

outros, subsidiários do processo desintegrado da produção. Novas práticas empresariais se 

destacam como: busca de novos mercados por meio da inovação e difusão mundial dos 

produtos, em geral de países centrais para mercadores consumidores já consolidados na Ásia e 

América Latina (MONIÉ e VIDAL, 2006). Os fluxos ultrapassam a escala nacional e se 

tornaram gradativamente mundiais, e, dessa forma as redes proporcionam padrões de 

circulação que atualmente são compostos pela união de três variáveis: rapidez, segurança dos 

produtos e encurtamento das distâncias (LIMA e BATISTA, 2005).  

Em sentido amplo, portos realizam uma atividade-meio, na medida em que realizam 

transporte de mercadorias entre regiões. Pela mediação dos portos se alcançam mercados em 

diversas escalas e tem acesso a fontes de matéria-prima que se apresentam vantajosas, mesmo 

longe dos parques produtivos. Os fluxos comerciais determinam, muitas vezes, melhores 

condições operacionais, financeiras e de mercado para as empresas, condicionando em alguns 

casos a instalação de novos empreendimentos (UDERBAM, ROCHA e CAVALCANTE, 

2012). 

Para atender essas demandas, os portos passaram por uma série de mudanças em 

todo o mundo adotando novos métodos de circulação de cargas, emprego de tecnologia, 

qualificação da mão-de-obra, agilidade nas operações avanços na engenharia naval e novos 

modelos de navios que ficou conhecido como processo de modernização dos portos (MONIÉ 

e VIDAL, 2006). Grandes sistemas portuários funcionam como os principais nós das redes 

mundiais de transporte, por meio das plataformas de portos como Hong Kong, Cingapura, 

Dubai, Roterdã, XinXim, Los Angeles (MONIÉ, GRAND e SILVA, 2005), e, futuramente e 

se as pretensões dos empreendedores se concretizarem, o Complexo Logístico e Industrial do 

Porto do Açu.  
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Uma das modificações mais significativas na tecnologia utilizadas nos portos 

mundiais foi à utilização dos navios de contêineres “ícone das transformações mundiais no 

transporte e manuseio de cargas” (MONIÉ e VIDAL, 2006. P.3). Segundo Cozic (2005) o que 

ocorreu no transporte marítimo na segunda metade do século XX foi uma “revolução do 

contêiner” que foi acompanhada de uma modernização dos sistemas de informação que 

facilitam a transação, o encaminhamento e distribuição de mercadorias. Aos poucos os portos 

de todo o mundo realizaram modernizações necessárias para não entrar em desvantagem 

competitiva na mundialização produtiva. 

Outra vantagem dos navios contêineres é a rapidez nas cargas e descargas de 

mercadorias, diminuindo o tempo de ancoragem dos navios. Os sistemas portuários são 

projetados baseados em tecnologias que visam melhorar seu funcionamento e aumentar a 

rapidez nas operações para atender as necessidades do mercado global, como relatado por 

COZIC (2005, p. 5): 

Em 1960, um trajeto Europa-Japão-Europa para um cargueiro de 10.000 toneladas 
levava cerca de cinco meses; em 2000, uma grande porta-contêiner com uma 
capacidade de 60.000 toneladas realiza este mesmo trajeto em dois meses com 
escalas de 36 horas contra 4 a 5 dias nos anos 60; sendo o preço do transporte 
dividido por três em quarenta anos (COZIC, 2005, p. 5). 

Os hubs ports se adequam aos modelos em que atracam grandes navios contêineres, 

em geral longe de grandes centros urbanos para acolhimento e armazenamento dos 

contêineres, estabelecem pouca ou nenhuma relação com os territórios em que se 

estabelecem. Todavia, necessitam de uma gama de serviços para seu funcionamento (COZIC, 

2005). 

2.3.1- Politicas e modernização dos portos no Brasil. 

No Brasil os portos estiveram presentes por todo período colonial. A primeira 

república herdou um sistema portuário fragmentado, precário. A economia de base primária 

brasileira tinha estreita dependência dos portos, já que eram produtos para exportação, dentre 

estes: borracha no porto de Manaus, açúcar no porto de Recife, algodão no porto de 

Maranhão, café no porto de Santos e charque no porto de Porto Alegre. O período de 1910 a 

1934 foi caracterizado pelo inicio da adoção de políticas nacionais para os portos com 

destaque para criação da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais em 1910, e o 

regulamento dos portos organizados em 1922 (FILHO, 2007). 

Desde 1903 o governo brasileiro era responsável pelo capital para as obras nos 

portos. Com o advento da primeira guerra mundial a economia nacional teve que se dedicar 
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ao fortalecimento das indústrias, refletindo redução nas obras e contratos, entre estes, dos 

portos. Em 1916 a Inspetoria dos Portos, Rios e Canais teve uma primeira reforma com 

redução do quadro de pessoal, considerando apenas os serviços estritamente necessários, e 

diminuição dos investimentos no setor (FILHO, 2007). 

A partir de meados do século XX, se observou um gradativo processo de 

precarização dos portos influenciado pela queda no comércio mundial em função da 2° guerra 

mundial e associado à falta de investimentos do governo, que era o principal gestor dos portos 

brasileiros. Este fato relacionava-se à adoção de políticas que valorizavam a economia interna 

por meio do incentivo a indústria nacional, substituições das importações e modernização da 

agricultura (MONIÉ, GRAND e SILVA, 2005). Nesse período observaram-se crescentes 

incentivos em rodovias para a circulação interna dos produtos, como se observa a seguir:  

Nos anos 1940 e 1950 houve uma rápida transformação industrial e política em todo 
o território nacional. Durante o primeiro governo Vargas (1930-1945), foram 
elaborados pelos técnicos do DASP (Departamento Administrativo do Serviço 
Público) dois planos de desenvolvimento: o Plano Especial de Obras Públicas e 
Aparelhamento da Defesa Nacional de 1939 e o Plano de Obras e Equipamentos 
(POE) de 1943. O Plano Especial foi aprovado para um período de cinco anos e 
foram destinados, ao todo, 20,17% dos recursos ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas. Em 1943, foi elaborado o Plano de Obras e Equipamentos e nos dois anos 
de execução, foram destinados ao Ministério da Viação e Obras Públicas 57,11% 
dos recursos (Decretos-Leis 1.058/1939 e 6.145/1943). No governo Dutra (1946-
1950), em 1948, o DASP elaborou o Plano SALTE – Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia, aprovados somente em 1950. Do total dos gastos previstos, 
57% eram destinados aos setores de transportes, subdivididos da seguinte forma: 
estrada de ferro, 66,11%; estrada de rodagem; 11,13%; subsetor aeroviário, 8,25%; 
portos 5,82%; melhoria da frota, 5%; melhoria da navegabilidade de rios, 2,43% e 
oleodutos, 1,24% (FILHO, 2007. p. 13). 

Durante o período militar no Brasil (1964-1985), merece destaque como política 

nacional para os portos a criação do Grupo Executivo para a Integração das Políticas de 

Transportes (GEIPOT)3, pelo decreto 57.003/1965, que criou o Plano Diretor Portuário do 

Brasil de 1975-1984. Esse plano estava dividido em três níveis de prioridade: obras 

prioritárias, obras recomendadas e obras a serem confirmadas. Durante a execução do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), em julho de 1975, foi criada a Empresa de Portos do 

Brasil S.A. (Portobrás) que tinha por objetivo principal administrar e explorar os portos 

brasileiros (Lei 6.222/1975 e Decreto 76.925/1975). A Portobrás era vista como um 

importante passo para a integração do sistema portuário nacional criando mais flexibilidade 

                                                           

3 Segundo Filho (2007), o GEIPOT surgiu com o objetivo de realizar a integração da política de transportes por 
meio de estudos e planos articulados com o objetivo de crescimento da economia nacional. Mesmo que fosse 
para integrar várias modalidades, seu foco esteve nas rodovias. 
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organizacional, administrativa, financeira, técnica e operacional. Após o fim dos governos 

militares no Brasil, em 1985, os portos brasileiros tinham custo alto de operações, se 

encontravam defasados e desatualizados, mas novas formas de regulação, descentralização e 

modernização das infraestruturas dos equipamentos, contribuíram para aumento da eficiência 

das operações e diminuição dos custos de operação (FILHO, 2007).  

O sistema portuário Brasileiro foi administrado pela Portobrás até 1990, quando foi 

extinta pela administração do ex-presidente Collor de Melo (1990- 1992) aumentando a crise 

no setor. A situação dos portos brasileiros piorou: obras paralisadas, licitações suspensas e 

projetos cancelados. A situação de crise na década de 1990 deixava o Brasil em desvantagem 

no comércio mundial. Para superação da crise e modernização dos portos no país foi criada a 

Lei nº 8.630/93, que em seu texto não observava as particularidades locais dos portos e não 

possuía uma política de orientação geral para o sistema. Esta lei possibilitou a criação da 

autarquia para transportes aquaviários, a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, ou 

ANTAQ (MONIÉ e VIDAL, 2006). O país já possuiu uma gama de leis para regimento do 

sistema portuário. Todas estas foram suplantadas pela lei de modernização como descrito a 

seguir: 

Nos primeiros anos da década, o setor foi caracterizado por intensas negociações em 
um ambiente de muita confusão, ausência de referências e de políticas, e a Lei no 
8.630/93, a chamada Lei de Modernização dos Portos, foi promulgada como 
resposta à crise que se deflagrara. Até então, os serviços dos portos brasileiros se 
caracterizavam por um número expressivo de leis, visando a sua regulamentação: 
Decreto-Lei no 5.452, de 1943, que definiu os serviços de estiva e capatazia; Lei no 
5.400 de 1944, que definiu as instalações portuárias rudimentares; Lei no 4.860, de 
1965, que definiu o regime de trabalho nos portos; Decreto-Lei no 5, que visou 
modernizar o setor; e ainda, a Lei no 6.222 que criou a Empresa de Portos no Brasil 
S.A. — Portobrás. É oportuno ressaltar que com a promulgação da Lei no 8.630/93 
todas as anteriores foram suprimidas (MONIÉ e VIDAL, 2006. p. 12). 

Umas das alternativas para a modernização, anunciada pela lei 8.630/93 dos portos 

foi à privatização dos terminais. A lei apresenta quatro pilares básicos: ampliação da iniciativa 

privada de fazer operações portuárias, criação do Órgão Gestor da Mão-de-Obra (OGMO), 

responsável por administrar o fornecimento de mão-de-obra, desarticulando sindicatos; outro 

pilar foi à criação da Administração portuária, sobe responsabilidade da Companhia das 

Docas; e, por último, a instituição do Conselho de Autoridade Portuária que possuía a função 

de deliberar sobre o funcionamento de todos os portos, formado pelo poder público, 

operadores portuários e trabalhadores portuários. A falta de competitividade dos portos 

brasileiros na década de 1990, a exaustão do setor público no sistema portuário e o 

esgotamento da capacidade de investimento estatal, abriram precedentes para os 
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investimentos privados no setor, que ocorrem de forma desigual nos portos brasileiros 

(MONIÉ e VIDAL, 2006).  

Atualmente a estrutura para organização do sistema portuário tem como objetivo 

integrar diversos sistemas: ministérios dos Transportes, da Fazenda, da Saúde e da Defesa 

(Marinha), Polícia Federal e secretarias estaduais. Em alguns casos, os portos de um mesmo 

estado estão ligados a mais de uma secretaria e, ainda, órgãos de um estado gerindo portos em 

outro estado (como, por exemplo, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte). Além de 

todas essas instituições, deve-se considerar a atuação da ANTAQ e de diversos órgãos nos 

próprios portos, como também o grau de autonomia das outorgas (MONIÉ e VIDAL, 2006). 

A ANTAQ busca o oferecimento de serviços eficientes, seguros e pontuais. Ainda sob o foco 

na gestão portuária é criada em 2007 a Secretaria Especial de Portos da Presidência da 

República (SEP/PR). 

Entre as funções da Secretaria, inclui-se a formulação de políticas e diretrizes para o 
fomento setorial, além da execução de medidas, programas e projetos de apoio ao 
desenvolvimento da infraestrutura portuária. Compete ainda à SEP/PR a 
participação no planejamento estratégico e a aprovação dos planos de outorgas, de 
modo a assegurar segurança e eficiência ao transporte aquaviário no país 
(UDERMAN, ROCHA e CAVALCANTE, 2012, p.7). 

Um sistema portuário ineficiente implica custos adicionais para uma série de 

empreendimentos produtivos refletindo diretamente na dificuldade de atração de novos 

investimentos e ao crescimento da atividade econômica. Ao longo dos anos a ineficiência dos 

portos brasileiros se tornou um ícone do “custo Brasil” (UDERMAN, ROCHA e 

CAVALCANTE, 2012).  

No estado do Rio de Janeiro a preocupação da entrada no processo de globalização 

produziu um consenso que era preciso modernizar os portos fluminenses. Na década de 1990 

os portos no estado se encontravam em precárias condições de circulação e com altos custos 

operacionais. Como solução, os atores políticos do estado propuseram a privatização dos 

portos para que pudessem ser reestruturados e modernizados (MONIÉ e SILVA, 2003). 

2.3.2- Construção de portos e impactos socioeconômicos. 

O processo de modernização dos portos no Brasil após a década de 1990 

desencadeou novas relações, econômicas e sociais, entre os portos e sua hinterlândia. É 

possível identificar, segundo Monié e Vidal (2006), três prováveis relações entre o porto e sua 

hinterlândia que são oriundas de diferentes processos de modernização e possuem 

interferência direta na intensidade e os tipos de impactos. A primeira tendência consiste no 
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processo modernização dos portos antigos construídos no período da primeira revolução 

industrial, como Santos e Rio de Janeiro, que foram modernizados por meio de investimentos 

na infraestrutura e nos equipamentos portuários existentes. O que se questiona é sua qualidade 

como instrumento de transporte, medido por variáveis de desempenho operacional. Outra 

tendência é a transformação do porto em um instrumento a serviço do desenvolvimento 

regional, aproximando o porto e sua hinterlândia. Além do crescimento de trocas comercias 

em diversas escalas, caracteriza-se por uma transformação no modo de produzir, agregando 

um número crescente de atividades terciárias ao bem. A terceira tendência é a criação de 

megaportos, chamados de hubs-ports, voltados para a concentração e a distribuição dos fluxos 

de comércio internacional para portos marítimos. São instrumentos a serviços de 

multinacionais, são integradores globais e terrestres. Este tipo de porto beneficia pouco o local 

onde se instala se configurando em um enclave desterritorializado que não contribui para o 

desenvolvimento regional.  

Sendo assim, encontramos projetos de portos que podem gerar o desenvolvimento 

regional e outros projetos dos hubs-ports que são elementos apenas a serviço de grandes 

corporações que realizam trocas comerciais em escala global. Em geral, essas corporações 

não apresentam como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida de uma região. 

Todavia, cabe destacar que todas as tendências de modernizações apresentadas por Monié e 

Vidal (2006) causam impactos socioeconômicos. Neste sentido, entendemos que a 

modernização dos portos no Brasil, após a década de 1990, pode ser dividida em dois projetos 

antagônicos, considerando os impactos por estes causados. O primeiro são os “portos- 

cidades” que buscam promover o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida 

da população local. O projeto que caminha na direção oposta é o “hub- ports”, que intensifica 

os impactos socioeconômicos negativos por se tratar se um instrumento “desterritorializado” a 

serviço das grandes corporações globais. Entre esses dois projetos antagônicos, obviamente 

existem uma infinidade de estruturas que promovem em diferentes níveis o desenvolvimento 

regional. 

É comum que a instalação de grandes empreendimentos portuários ocasiona aumento 

populacional do município onde se instalam. O aumento é consequência da imigração em 

busca de trabalho. A fase das obras é a que absorve mais trabalhadores, configurando um 

impacto na estrutura do trabalho. Ocorre como consequência da imigração um aumento da 

população urbana, visto que, as pessoas que migram para trabalhar em sistemas portuários, 

em geral, fixam residência nos centros urbanos. Como impacto indireto se observa aumento 

da demanda por serviços públicos e aumento na arrecadação da receita tributária. Um dos 
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impactos positivos da instalação de um porto em um território é a geração de empregos, tanto 

de forma direta quanto de forma indireta. Os empregos diretos são os criados pelo próprio 

empreendimento portuário, seja em seu funcionamento ou em sua instalação. Os empregos 

indiretos são diversos, observado principalmente no setor terciário (COELHO, MONTEIRO e 

SANTOS, 2004). 

Em análise sobre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em São 

Gonçalo do Amarante, no litoral oeste do estado do Ceará, Araújo, Freitas e Albuquerque 

(2009) apresentam que impactos socioeconômicos positivos na economia local “estão 

relacionados com a geração de emprego e renda bem como o aumento do comércio e 

infraestrutura necessária para atrair outros investimentos tais como uma usina siderúrgica, 

refinaria, termelétricas, etc (P.3)”. Os autores afirmam que os benefícios são amplamente 

difundidos, mas pouco se discute sobre os impactos negativos como: mudanças na estrutura 

populacional e relações sociais bem como o surgimento de problemas advindos do 

crescimento urbano na região. Neste projeto portuário houve “famílias que tiveram que ser 

desapropriadas e remanejadas de suas residências (60 imóveis, 86 famílias e 127 casas, 

desapropriadas ou remanejadas)” (P.3). Segundo Araújo, Freitas e Albuquerque (2009), um 

impacto econômico da instalação do CIPP em São Gonçalo do Amarante foi à diminuição da 

pesca artesanal. Na visão dos pescadores, as pessoas estão abandonando a atividade em 

função das oportunidades de emprego no CIPP, principalmente os mais jovens.  

O Trabalho de Cabreira (2013) analisa os impactos socioeconômicos da instalação do 

Porto do Rio Grande no município de São José do Norte, RS. Segundo a autora foi possível 

verificar: processos de desterritorialização de famílias, oportunidades de emprego e 

incremento de renda, aumento na arrecadação de tributos e de atração de novos fluxos 

migratórios. Como impacto indireto a autora apresenta incremento no setor de serviços, 

melhoria na qualidade do ensino e melhoria nas estradas do local. 

Neste ínterim, o Norte Fluminense, e com mais intensidade São João da Barra, ao 

abrigar um grande empreendimento portuário pode presenciar os impactos que se fazem sentir 

em outras áreas. No próximo capítulo o objetivo é analisar a região Norte Fluminense e sua 

conexão com a escala global. Uma analise multiescalar permite entender o porquê desta 

região está se reconfigurando economicamente, sediando grandes projetos industriais e 

logísticos que ocasionam uma série de impactos socioeconômicos. 
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CAPÍTULO 3. GRANDES EMPREENDIMENTOS, INTERESSES ECONÔMICOS 
E ABRANGÊNCIA MULTIESCALAR: UMA ANÁLISE DA ÁREA DE ESTUDO. 

Neste capítulo é realizada uma análise da área de estudo. Todavia, é necessário 

entender que o CLIPA em Pipeiras possui relações econômicas com outros empreendimentos 

presentes na região Norte Fluminense. Desta forma, o trabalho parte de uma escala geográfica 

mais ampla, que envolve uma articulação do regional com o global, para, depois, analisar o 

distrito de Pipeiras, em especial os impactos socioeconômicos. Esta articulação de escalas é 

necessária, visto que, muitos fenômenos observados no distrito só são passíveis de 

entendimento ao analisar a escala regional, nacional ou global. 

3.1. Considerações sobre a região Norte Fluminense no processo de globalização: 
grandes empreendimentos e impactos socioeconômicos. 

A região é um conceito que ao longo da história do pensamento geográfico já foi 

“carro chefe” da disciplina e posteriormente submetido a inúmeras críticas e questionamentos, 

mas, que nunca foi finalizado, encerrado, nem completamente abandonado (SOUZA, 2013). 

Um olhar na trajetória da geografia “recorrendo agora à história do pensamento geográfico, 

numa abordagem bastante ampla, podemos afirmar que a região “morre” e “ressuscita” ao 

longo das diferentes abordagens assumidas e/ou propostas pelos geógrafos” (HAESBAERT, 

2014. P. 37). 

A referência aos termos “morte” e “ressurreição” sobre a região significa entender 

que este conceito tem sido abordado sob diferentes paradigmas e bases filosóficas4 

(HAESBAERT, 2014a). Algumas análises recentes de geógrafos brasileiros como Haesbaert 

(1999, 2014a), Santos (1999, 2001), demonstram que a região continua importante para a 

análise espacial, tendo agora um nível de complexidade maior do que possuía no passado. Em 

um processo indissociável “nenhum subespaço do planeta pode escapar ao conjunto de 

globalização-fragmentação” (SANTOS, 1999. P.16).  

Um revigorar da região frente aos processos de globalização ocorre através de 

análises associadas ao materialismo dialético. Nesta concepção a região seria um produto de 

uma regionalização formada por duas componentes: uma materialista, com caráter 

econômico, instituída pelo próprio processo de globalização. A outra componente do processo 

                                                           
4 HAESBAERT (2014a) traça um caminho através da história do pensamento geográfico para demonstrar o 
processo de “morte” e “vida” da região. O autor demonstra como as correntes (geográficas) quantitativa, 
marxista e correntes que se apoiam na filosofia fenomenológica, apresentam diferentes entendimentos sobre o 
conceito de região, em um processo composto por críticas a estudos anteriores e conceptualizações de acordo 
com a filiação filosófica de cada uma destas correntes.      
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de regionalização seria formada pela identidade regional, pela representação (dimensão 

simbólico- cultural), se configurando como um processo “contraglobalizador” de resistência. 

Para solidificar esta ideia destaca-se: 

Qualquer análise regional que se pretenda consistente (e que supere a leitura de 
região como genérica categoria analítica “da mente”) deve levar em conta todo o 
campo da produção material quanto o das representações e símbolos, tanto a 
dimensão da funcionalidade (político- econômica desdobrada por sua vez sobre uma 
base material- “natural”) quanto do vivido (simbólico-cultural, mais subjetivo) 
(HAESBAERT, 2014a. P.117). 

O próprio processo de expansão do capital financeiro a nível mundial (globalização) 

fragmenta o espaço. A diversidade territorial é uma consequência da divisão territorial do 

trabalho em escala global. Neste sentido entendemos que a globalização necessita e favorece a 

fragmentação, e esses processos não devem ser entendidos como antagônicos. A diversidade 

territorial é uma condição essencial para a reprodução ampliada do capital, uma vez que os 

agentes da globalização (grandes empresas, principalmente) podem atuar em diferentes países 

buscando as mais lucrativas condições econômicas. Em outras palavras, o capitalismo 

financeiro mundial explora o que cada espaço possui para oferecer (SANTOS, 2001). Cabe a 

geografia regional: “recuperar o sentido dos recortes espaciais tanto a partir de sua inserção 

desigual em movimentos mais globalizados quanto a partir da recriação de singularidades que 

lhes dão um caráter próprio” (HAESBAERT, 1999, p. 22).  

Uma análise regional do Norte Fluminense pode ser empregada por meio do 

entendimento no seu processo de globalização-fragmentação. O Norte Fluminense nos 

últimos anos tem se tornado uma região com característica industrial associada a sistemas 

logísticos. O caráter industrial é materializado no espaço através das empresas do ramo off-

shore, associadas à Produção e Exploração de Petróleo, em Macaé e as empresas instaladas no 

complexo portuário do Açu. O caráter logístico da região é observado pela construção de 

sistemas logísticos portuários que se localizam em diversos pontos de litoral da região5. A 

fragmentação do Norte Fluminense como uma região de caráter industrial e logística é 

consequência de processos que só é possível entender a partir de fenômenos em escala 

nacional e global. 

                                                           
5 Está em construção na divisa de Campos dos Goytacazes com o município de Quissamã um estaleiro e uma 
base de apoio off- shore, conhecido como Complexo Logístico Naval Farol- Barra do Furado (RODRIGUEZ e 
LEMOS, 2013). Outro empreendimento em fase de instalação é o terminal Logístico Cannã, em São Francisco 
do Itabapoana. Em operação se encontra o Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (CLIPA) e o porto 
de Imbetiba em Macaé (LEANDRO e GIVISIEZ, 2015). 
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Ao considerar o Porto do Açu é possível verificar que sua funcionalidade está 

diretamente conectada ao processo de globalização. Segundo o site da PRUMO LOGÍSTICA 

GLOBAL o porto tem realizado a exportação de bauxita e minério de ferro para países 

asiáticos, matérias-primas para outras indústrias que atuam em múltiplas escalas. A análise 

deste processo demonstra a inserção do Norte Fluminense em um processo de divisão 

territorial do trabalho, em que a região “se insere na articulação de um espaço mais amplo e as 

relações industriais extrapolam àquela do estabelecimento” (CARLOS, 1991. P.40).  

No capitalismo mundial, a divisão territorial do trabalho cria uma relação de 

subordinação e dominação econômica entre regiões, configurando como condição essencial 

para a reprodução do capital (CARLOS, 1991). O Norte Fluminense como exportador de 

matéria-prima, se insere, sob essa hipótese, de forma subordinada na divisão territorial do 

trabalho em nível mundial. 

Neste cenário, é possível identificar no Norte Fluminense resistências e 

manifestações contra os impactos causados pela instalação dos grandes empreendimentos. 

Dentre estes, destacamos: a criação da Associação dos produtores rurais do quinto distrito de 

São João da Barra (ASPRIN) e a resistência da comunidade quilombola em Barrinha, São 

Francisco do Itabapoana. São exemplos de movimentos “contraglobalizadores” 

(HAESBAERT, 2014a) que estão se opondo aos empreendimentos e mais especificamente 

aos processos de desapropriações fundiárias.  

É possível verificar que o estudo recente da região tem um grau de complexidade 

maior do que antes, justificado pela ação no Norte Fluminense de diversos atores que atuam 

em diferentes escalas. A magnitude dos empreendimentos que os atores da globalização 

(grandes corporações e complexos de empresas) tem ocasionado uma série de impactos 

socioeconômicos na região, como apresentado por Piquet (2003, 2010), Serra (2003), Oliveira 

e Givisiez (2012) e Rodriguez e Lemos (2013).  

3.1.1. Norte Fluminense: uma região historicamente vinculada à economia nacional e 
global. 

Segundo Cruz (2003) desde o período colonial existia no imaginário político e 

popular uma grande região açucareira no norte do estado do Rio de Janeiro, polarizada por 

Campos em função da expressiva produção açucareira. A denominação Norte Fluminense 

apareceu oficialmente no Censo agropecuário do IBGE em 1975 para designar a porção Norte 

do Estado do Rio de Janeiro. A partir de então a construção do atual território do Norte 

Fluminense se deu como produto de desmembramentos e emancipações. Hoje essa região é 
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composta por duas microrregiões: microrregião de Campos, composta por Campos dos 

Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco do Itabapoana e São João da Barra, 

e a microrregião de Macaé, composta por Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de 

Macabú. 

A formação econômica do Norte Fluminense possui uma estreita ligação com a 

produção açucareira e agropecuarista, durante os séculos XVIII, XIX e XX, inserida em uma 

divisão territorial do trabalho em escala nacional e global. A produção agropecuarista no 

antigo território do Norte Fluminense tinha como objetivo abastecer com gêneros alimentícios 

e gado o Rio de Janeiro, capital da colônia a partir do século XVIII. Já a produção de açúcar 

tinha como objetivo principal a exportação para mercados europeus (CRUZ, 2003).  

Na virada do século XVIII para XIX a produção açucareira em Campos atinge o 

auge, ultrapassando em certos momentos a produção do Nordeste do Brasil (PARANHOS, 

2000). No século XIX Campos era um grande polo econômico regional, com influências 

políticas e econômicas em todo território do Brasil. Importante destacar a existência de um 

porto em São João da Barra, por onde grande parte da produção açucareira era escoada, 

principalmente para Salvador. O porto funcionou entre 1740 e 1860. Após esse período, 

novos canais de escoamento, com destaque para as ferrovias, tornaram o funcionamento do 

porto obsoleto (TERRA, OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2012). 

O século XX, por sua vez, foi um século de transformações econômicas no Norte 

Fluminense, influenciadas pela conjuntura econômica nacional e global. Em escala nacional, 

no ano 1933, a criação do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) para proteger a indústria 

açucareira do Brasil depois da crise de superprodução em 1929, teve consequência negativa  

no setor açucareiro no Norte Fluminense. No ano de 1967 o Instituto do Açúcar e Álcool 

(IAA) determinou um regime de cotas com uma escala mínima de 200 sacos de açúcar para 

cada usina, algo que algumas unidades do Norte Fluminense não possuíam condições técnicas 

para acompanhar e ficaram em desvantagem competitiva com as unidades de São Paulo 

(PIQUET, GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2010).  

Na década de 1960 algumas questões já demonstravam fragilidades no setor 

açucareiro do Norte Fluminense, como por exemplo: capacidade de acumulação limitada, 

ociosidade do ramo industrial, superprodução, descontinuidade no abastecimento de cana, 

perda de cana nos pátios industriais, entre outros. Este setor na década de 1970 já apresentava 

sinais de crise econômica mais agravada, principalmente pela concorrência exercida pelos 

modernos parques industriais de São Paulo. O Norte Fluminense paulatinamente perdia 

participação no comércio interno e externo de açúcar e já possuíam, neste período, parques 
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industriais com tecnologias ultrapassadas. Na década de 1970 processos em escala global 

acarretaram consequências na economia do Norte Fluminense. Com objetivo de diminuir a 

dependência na importação de petróleo, mais de 50% em 1973, a Petrobrás aumentou as 

prospecções de petróleo no Brasil, principalmente do fundo do mar (BINZTOK, 2012). Teve 

início a extração de petróleo na Bacia de Campos. Este fato configurou o início da 

transformação econômica da região, que durante três décadas deixaria de ser uma região 

açucareira para se tornar uma região com forte dependência econômica das atividades 

petrolíferas.  

Outro fato foi uma resposta do governo à crise mundial do petróleo de 1973: a 

criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) para o incentivo da produção de álcool a 

partir da cana de açúcar (TERRA, OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2012). O Proálcool beneficiou 

mais as novas áreas de produção de álcool a partir de cana de açúcar, do que áreas 

tradicionais. Já as áreas tradicionais, a exemplo do Norte Fluminense, deveriam renovar seus 

pátios produtivos ou substitui-los. Mesmo com os investimentos, o Norte Fluminense não 

atingiu as cotas de produção estabelecidas pelo IAA, ficando em desvantagem das unidades 

produtivas Paulistas. Ao final da década de 1970 havia a clara percepção que os recursos do 

Proálcool destinados ao Norte Fluminense não revitalizaram a economia e os problemas 

econômicos nessa atividade econômica se agravaram: perda de cotas de produção no cenário 

nacional compra de usinas por grupos paulistas e pernambucanos interessados nas cotas de 

produção, perda de mercados e a falência de muitas usinas (CRUZ, 2003). O Sistema entra 

em decadência econômica no fim do século XX, entre as principais razões:  

1 redução dos preços de petróleo na década de 1980, que atingiu o álcool como bem 
substitutivo, revertendo as expectativas otimistas anteriores e prejudicando o 
pagamento de dívidas contraídas no início do Proálcool; 2 capacidade ociosa das 
usinas, uma vez que os investimentos realizados no parque industrial sucroalcooleiro 
para modernização e aumento da capacidade de moagem não foram acompanhados 
do crescimento proporcional da oferta de cana- de- açúcar; 3 administração dos 
preços do açúcar pelo Estado que, durante a década de 1980 e 1990, implementou 
medidas de controle inflacionário (TERRA, E. OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2012, pp. 
315- 316).  

A crise nas usinas na última década do século XX acarretou impactos 

socioeconômicos no trabalho e na renda da população do Norte Fluminense, devido ao 

elevado desemprego sazonal em função da fragilidade das usinas e ao mesmo tempo havia um 

aumento do emprego no setor de petrolífero em Macaé. Apenas 30% do mercado de açúcar 

estadual neste período eram abastecidos pelas unidades do Norte Fluminense, sendo o restante 

vindo de São Paulo. A abertura de novos postos de trabalho na região no fim do século XX 

em função das atividades petrolíferas em Macaé acarretou impactos econômicos positivos 



41 
 

para a região. Houve aumento na circulação financeira na região e um rápido aparecimento de 

novos atores em setores da economia como comércio e serviços (PIQUET, 2010). 

3.2. Grandes empreendimentos no Norte Fluminense: dinamismo econômico e impactos 
socioeconômicos.  

Nesta seção são apresentados os grandes empreendimentos presentes na região Norte 

Fluminense, analisando suas caraterísticas e discutindo os impactos socioeconômicos 

causados, principalmente nos municípios em que se instalaram. O objetivo é entender que 

estes empreendimentos não são isolados e, pelo contrário, se relacionam economicamente em 

escala regional e global. Este fato se observa principalmente quando se considera os centros 

de decisões da maioria das empresas que estão presentes na região, que em geral estes centros 

estão localizados em na Europa, América do Norte e também na Ásia. 

Neste ínterim, foi efetivamente durante a primeira década do século XXI que o Norte 

Fluminense se tornou destino de grandes fluxos de investimentos: Macaé, onde está à base da 

Petrobrás para a exploração e produção de petróleo (E&P) na Bacia de Campos; São João da 

Barra, onde se localiza o CLIPA; e a divisa entre Campos dos Goytacazes e Quissamã, onde 

está sendo construído o Complexo Logístico Naval Farol-Barra do Furado (TERRA, 

OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2012). 

A PETROBRAS foi responsável por diversos impactos socioeconômicos devido, 

principalmente, aos processos de transformação do espaço em Macaé. Este município no final 

do século XX se tornou um município de apoio logístico off-shore. Atraídas pelo dinamismo 

econômico das atividades de E&P, o município recebeu modernas redes de supermercados, 

shoppings-centers e restaurantes. O fortalecimento do setor secundário e terciário na cidade 

contrasta com o restante da região que mantem forte dependência econômica do setor 

primário e pequenas empresas ligadas às atividades comerciais e de serviços. 

Por consequência das atividades de extração de petróleo o recebimento de royalties e 

participações especiais exerce grande influência na economia do Norte Fluminense 

(BINSZTOK, 2012). A atividade de E & P na Bacia de Campos tem sido tem constituído a 

principal receita de alguns municípios, seja pela atividade econômica propriamente instalada 

em Macaé, seja pela arrecadação de royalties e participações especiais (SERRA, 2003). 

Dentre os dez municípios que mais se beneficiam do recebimento de royalties e participações 

especiais em 2015, no Brasil (tabela 1), três estão localizados na região Norte Fluminense, 

com destaque para Campos dos Goytacazes e Macaé. O município vizinho de Rio das Ostras 

é caracterizado como uma “cidade dormitório” devido ao fluxo pendular de trabalhadores 
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para Macaé. Ainda nesta situação pode-se considerar Conceição de Macabú, Quissamã e 

Carapebus que são outros municípios vizinhos que possuem elevada dependência em relação 

à Macaé, principalmente nos serviços. 

Tabela 1 
Os dez municípios do Brasil que mais receberam royalties e participações especiais em 2015. 

Beneficiário / Estado Royalties Part. Especiais Royalties + PE 

C. DOS GOYTACAZES / RJ R$ 371.284.083,98 R$ 179.503.694,62 R$ 550.787.778,60 
MACAE / RJ R$ 300.830.666,13 R$ 9.824.082,83 R$ 310.654.748,96 
MARICA / RJ R$ 127.610.594,06 R$ 103.831.940,24 R$ 231.442.534,30 
NITEROI / RJ R$ 110.144.631,67 R$ 91.405.954,44 R$ 201.550.586,11 
ILHABELA / SP R$ 141.535.990,65 R$ 56.741.151,43 R$ 198.277.142,08 
PRESIDENTE KENNEDY / ES R$ 108.926.395,33 R$ 52.969.955,57 R$ 161.896.350,90 
SAO JOAO DA BARRA / RJ R$ 83.438.564,17 R$ 56.660.141,51 R$ 140.098.705,68 
RIO DAS OSTRAS / RJ R$ 102.542.078,35 R$ 22.026.689,35 R$ 124.568.767,70 
CABO FRIO / RJ R$ 103.432.849,40 R$ 14.478.535,38 R$ 117.911.384,78 
TOTAL R$ 1.449.745.853,74 R$ 587.442.145,37 R$ 2.037.187.999,11 

Fonte: Inforoyalties, UCAM- Campos dos Goytacazes. 

Outro empreendimento que esta angariando investimentos para a região Norte 

Fluminense é o Complexo Logístico Naval Farol-Barra do Furado. O Complexo teve o início 

das obras em 2010, na divisa dos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, nas 

localidades de Farol de São Thomé e Barra do Furado. O empreendimento, quando em 

funcionamento, irá causar significativos impactos socioeconômicos para a pequena localidade 

de Barra do Furado, vizinha ao empreendimento. O principal objetivo do empreendimento é a 

construção e conserto de embarcações para atender as plataformas de petróleo na Bacia de 

Campos. A previsão é que, quando em funcionamento, o complexo ocupará uma área de 168 

mil metros quadrado e, prevê em seu projeto, a construção de um estaleiro e um terminal 

pesqueiro na margem direita do Canal das Flechas, em Quissamã, e no lado esquerdo do 

canal, uma base de apoio off-shore, em Campos dos Goytacazes. Os estaleiros serão 

administrados pelas empresas Edison Chouest, Alupar, Estaleiro Ilha S.A. e Estaleiro STX 

(RODRIGUEZ e LEMOS, 2013). A desembocadura do Canal das Flechas se encontra 

representado na Figura 4. 
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Figura 4- Imagem de satélite do local de construção do Complexo Logístico Naval Farol- Barra do 
Furado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Google maps. 

De acordo com Rodriguez e Lemos, (2013), são esperados investimentos de R$ 160 

milhões em recursos públicos para a dragagem, viabilização do sistema by-pass (transpasse de 

sedimentos) e estabilização da embocadura e a parceria conta com investimentos do Governo 

Estadual para a construção de um quebra-mar. Há previsão de criação de cinco mil empregos 

diretos e 10 mil indiretos. Ainda de acordo com os autores alguns motivos estratégicos para a 

implantação do empreendimento são: alternativa ao saturado porto de Imbetiba em Macaé; 

acessibilidade a BR 101, localização a 75 km da Bacia de Campos, 70 km de Macaé e 25 km 

do porto do Açu. 

O terceiro grande empreendimento instalado no Norte Fluminense é o Complexo 

Logístico e Industrial do Porto do Açu (CLIPA), localizado em São João da Barra no distrito 

de Pipeiras onde se localiza o Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB). Ao todo o 

complexo portuário possui 17 km de píeres, ocupando uma área de 90 quilômetros quadrados 

e possuindo dois terminais: T1 (off-shore) e o T2 (on-shore). Segundo o website da PRUMO 

LOGÍSTICA GLOBAL, empresa responsável pela administração do Porto, o Porto possui 

capacidade para receber até 47 embarcações simultaneamente, incluindo navios de grande 

porte, como Capesize e  Very Large Crude Carrier (VLCCs), que transportam até 320 mil 

toneladas de carga. O T1 é dedicado à movimentação de minério de ferro e petróleo, com 

berços construídos em 3 km de cais e que podem receber navios com calado de até 24 metros 

e está em operação desde outubro de 2014, tendo recebido navios para carga de minério de 

ferro para a empresa Anglo American. O T1 também conta com projeto de armazenamento de 
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petróleo e outros serviços em terra. O T2 é um terminal no entorno de um canal para 

navegação com 6,5 km de extensão, 300 metros de largura e até 14,5 metros de profundidade. 

As empresas Technip, NOV e Wartsila já estão operando suas unidades às margens 

do T2. O Terminal iniciou sua operação em julho de 2015 com a movimentação de bauxita 

para a Votorantim. Segundo a PRUMO, a empresa Edison Chouest Off-shore (ECO), está 

construindo no Porto do Açu a maior base de apoio off-shore do mundo. Dentre as empresas 

que se instalaram ou estão se instalando no CLIPA, destacam-se: National Oilwell Varco 

(NOV), líder mundial no fornecimento dos principais componentes mecânicos para sondas de 

perfuração terrestres e marítimas, com investimento previsto para 200 milhões de dólares, 

com geração de 400 empregos diretos; Technip Brasil, que oferece serviços e soluções 

tecnológicas para campos de desenvolvimento em águas profundas, instalações offshore e 

unidades de processamento on-shore, com recursos integrados e navios de instalação de dutos 

submarinos, com previsão de que sejam investidos R$ 650 milhões na construção da unidade, 

com geração de 600 empregos diretos; InterMoor, que irá instalar uma unidade que oferecerá 

apoio logístico e serviços especializados à indústria de óleo e gás; Anglo American, um dos 

maiores grupos em mineração e recursos naturais do mundo possui acordo comercial para 

movimentação de minério de ferro; Oil Tanking, empresa que irá gerenciar as operações de 

transbordo que serão realizadas no terminal de petróleo que se localiza no T1 (TOIL), entre 

outras. No quadro (figura 5) é possível observar uma síntese das principais empresas atuantes 

no porto e a situação em relação às operações destas em julho de 2015. 
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Figura 5 – Quadro com as principais empresas presentes no CLIPA por local de origem, síntese das 
operações e situação de funcionamento em agosto de 2015. 

EMPRESA RESUMO DAS OPERAÇÕES PAÍS DE ORIGEM OPERAÇÕES 
National Oilwell Varco 
(NOV) 

Fornecedor de componentes mecânicos 
para sondas de perfuração. 

Estados Unidos Em funcionamento 

Technip Brasil Serviços e soluções tecnológicas para 
campos de desenvolvimento em águas 
profundas, instalações offshore e 
unidades de processamento onshore. 

Estados Unidos Em funcionamento 

Wärtsilä Fornecimento de motores e prestação de 
serviços para navios e usinas 
termelétricas.  

Finlândia Em funcionamento 

InterMoor Oferecerá apoio logístico e serviços 
especializados à indústria de óleo e gás 

Estados Unidos Em funcionamento 

Edison Chouest Base de apoio logístico offshore e 
estaleiro de reparos navais para suas 
próprias embarcações no Porto do Açu.  

Estados Unidos Previsão para operar em 
2016 

Vallourec Líder mundial em soluções tubulares 
Premium, fornecendo principalmente 
para o mercado de Energia (Óleo e Gás, 
Powergen)  

França Previsão para operar em 
2016 

Anglo American Um dos maiores grupos em mineração e 
recursos naturais do mundo. 

Inglaterra Em funcionamento 

BP Marine Empresa de importação, exportação, 
venda e distribuição de combustíveis 
marítimos.  

Inglaterra Em funcionamento 

Marca Ambiental Empresa especializada em 
multitecnologias para o 
gerenciamento integrado de 
resíduos. 

Brasil Previsão para operar 
em 2016 

BG Empresa especializada na 
produção de petróleo 

Inglaterra Previsão para operar 
em agosto de 2016 

Oil Tanking Empresa que irá gerenciar as 
operações de transbordo que 
serão realizadas no terminal de 
petróleo. 

Estados Unidos Previsão para operar 
em agosto de 2016 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de website da PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL. 

É possível observar no quadro (figura 5) que as maiores empresas atuantes no CLIPA 

são multinacionais com origem em países ricos da Europa ou dos Estados Unidos. Este 

quadro reflete as estratégias de reprodução do capital através do mecanismo de exportação de 

capitais, em geral de países centrais (em geral países ricos) para países periféricos (em sua 

maioria países pobres). Principalmente após meados do século XX a expansão das 

corporações implica em uma nova divisão territorial de trabalho: a criação de atividades 

produtivas em países subdesenvolvidos e localização dos centros de comando nos países 

desenvolvidos. Em análise de consequências na economia e no território pode-se dizer que os 

lucros são apropriados de forma desigual, principalmente por meio de sua exportação para os 

países de origem. Já os prejuízos (poluição ambiental, quebra de laços sociais e com o lugar, 
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desterritorialização, criminalidades, entre tantos) são socializados no espaço onde as empresas 

se localizam (CARLOS, 1991). 

Pelas suas dimensões o CLIPA é frequentemente citado como um “superporto” e está 

sendo construído seguindo a tendência de MIDAs (Maritime Industrial Develop Areas), o que 

significa que não haverá apenas a área de ancoragem dos navios para carga e descarga de 

mercadorias, mas, também a construção de um complexo industrial na retro-área (FREITAS e 

OLIVEIRA, 2012). A figura 6 mostra uma representação das empresas que se previstas para 

se instalarem no CLIPA. 

Figura 6- Visão geral do Complexo Industrial e Logístico do Porto do Açu, São João da Barra, RJ, 2015. 

 
 Fonte: web site Prumo Logística Global, 2015. 

A maior parte dos investimentos é de iniciativa privada. Inicialmente a previsão era 

de 3,8 bilhões de reais em investimento, mas a pretensão do projeto é atrair 40 bilhões de 

reais, podendo gerar cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos (OLIVEIRA e GIVISIEZ, 

2012). Observam-se ainda apoio financeiro do poder público nas esferas federal, estadual e 

municipal. O apoio vindo do Governo Federal é oriundo do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sendo coerente com as intenções explicitas 

em reforçar as infraestruturas do país, representando um esforço de superação carências de 

infraestrutura logísticas no país. Em relação ao Governo Estadual, o apoio é por meio de 

isenção fiscal e acompanhamento dos licenciamentos ambientais e das desapropriações 

fundiárias. Já o Governo Municipal é o grande enunciador na propaganda do empreendimento 

ser o motor para o desenvolvimento regional (OLIVEIRA, 2011). 
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O porto do Açu foi projetado (o grupo EBX foi primeiro idealizador do CLIPA) e 

recebeu apoio do governo do estado para ser um porto moderno, com alto padrão tecnológico 

que possibilitasse a competitividade do Rio de Janeiro e do Brasil no comércio mundial. O 

CLIPA se insere na produção mundial desintegrada, ao permitir o escoamento do minério de 

ferro do Brasil para outros países do mundo. Configura-se como um instrumento que conecta 

o pequeno município de São João da Barra a cadeia de produção mundial, articulando as 

escalas locais e mundiais. Entender São João da Barra, e até mesmo o Norte Fluminense em 

uma escala regional não fornece meios suficientes para entender a complexidade do CLIPA 

para esta área. No caso do Brasil, para que o país entrasse de forma competitiva no processo 

de globalização o governo federal criou a lei 8.630/93, conhecida como lei de modernização 

dos portos. A intenção era dotar de eficiência o sistema portuário do Brasil. A referida lei 

passou a iniciativa privada a função de modernização do sistema de transporte marítimo 

(MONIÉ e VIDAL, 2006). Desta forma, entendem-se os interesses do governo federal na 

construção do porto do Açu: um instrumento criado para exercer a nova funcionalidade dos 

portos na globalização, contribuindo para que o Brasil participe de forma mais competitiva da 

globalização atual, realizando trocas de fluxos materiais com outros países. O porto do Açu 

apresenta características que correspondem à lei de modernização: construído com a maioria 

de capital privado e dotado de tecnologia moderna para sua operação.  

3.2.1. Impactos socioeconômicos: uma análise dos municípios de Macaé/ Rio das Ostras 
e São João da Barra/ Campos dos Goytacazes. 

Acredita-se neste trabalho que a modificação da organização econômica da região 

Norte Fluminense causará impactos em sua estrutura populacional, em função de 

deslocamentos populacionais, inter-regional e intra-regional. Espera-se que, no futuro, o 

dinamismo econômico da região tenha como consequência: impactos sociais, demográficas e 

econômicas. Neste sentido, será apresentada uma discussão sobre os municípios sedes de 

grandes empreendimentos na região: Macaé e São João da Barra e os municípios em sua 

hinterlândia: Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes, respectivamente. 

Em relação aos impactos na estrutura da população, Leandro e Givisiez (2014) 

apontam que Macaé atualmente, devido às atividades petrolíferas, exerce atratividade de 

imigrantes. Parte da população se instala em Rio das Ostras. A Petrobrás e empresas do ramo 

off-shore instaladas em Macaé são responsáveis pelo aumento populacional dos municípios. 

Em relação aos impactos em São João da Barra e Campos dos Goytacazes, ainda não se 

observa um expressivo crescimento populacional. Este quadro que pode ser modificado ao 
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passar dos anos, visto que, o CLIPA iniciou suas operações no ano de 2014. É possível 

observar na tabela 2, que na década de instalação do CLIPA, (2000- 2010) os municípios de 

Rio das Ostras e Macaé tiveram um crescimento populacional maior que São João da Barra e 

Campos dos Goytacazes.  

Tabela2 
População absoluta e crescimento populacional médio observado entre 2000 e 2010. Municípios 

selecionados do estado do Rio de Janeiro, 2000 e 2010. 
UNIDADE TERRITORIAL CENSO 2000 CENSO 2010 CRESCIMENTO 

MÉDIO ANUAL 
Campos dos Goytacazes 406.989 463.731 1,3 

São João da Barra 27.682 32.747 1,7 

Macaé 132.461 206.728 4,5 

Rio das Ostras 36.419 106.676 10,7 

Estado do Rio de Janeiro 14.391.282 15.989.929 1,1 

Fonte: LEANDRO e GIVISIEZ (2014). 

O crescimento populacional que Macaé, de 11 mil habitantes, em 1970, para 

aproximadamente 200 mil habitantes, em 2010, é caracterizado também pela notória omissão 

na adoção de políticas públicas que planejassem o município para mitigar os impactos 

negativos, como por exemplo: favelização, elevadas taxas de violência, degradação da área 

urbana com o antigo e pequeno centro que não comporta a gama de serviços existentes, além 

de problemas com a mobilidade urbana e a poluição dos corpos hídricos (PIQUET, 2010).  

Segundo estudos publicados pelo IBGE (2015) Macaé e Rio das Ostras são 

municípios que possuem um forte índice de integração devido ao intenso movimento pendular 

para trabalho e estudo entre os dois municípios e por possuir a distância entre as bordas das 

manchas urbanizadas principais de dois municípios em até 3 km. Os dois municípios formam 

um arranjo populacional. Atualmente existe um processo de “conturbação” entre Rio das 

Ostras e Macaé. Este processo se acelerou após 2002 quando Rio das Ostras criou um distrito 

industrial na fronteira com Macaé. Nesta área de fronteira se concentram a maioria das 

indústrias de Macaé e Rio das Ostras.  

Tais considerações levam o IBGE, de acordo com dados do Censo demográfico de 

2010, a definir Macaé e Rio das Ostras como um arranjo populacional classificado como 

média população urbana na faixa de população acima de 100 até 750 mil habitantes. As 

atividades de E&P tem ocasionado impactos no deslocamento pendular entre esses dois 

municípios. Em relação ao deslocamento de pessoas para trabalho o IBGE (2010) apontou 

que ocorria um deslocamento pendular de 13.048 pessoas entre os dois municípios nesse 

Censo. Desse total 7,3% foi por motivo de trabalho e estudo, 82,3% por motivo de trabalho e 
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10,4% por motivo de estudo. Impactos indiretos estão associados ao intenso movimento 

pendular, como por exemplo: fluxo de veículos entre os dois municípios e aumento de 

transporte coletivo entre Macaé e Rio das Ostras. O arranjo populacional dos dois municípios 

somou em 2010 uma população de 382.321 concentrando um Produto Interno Bruto de 20,41 

bilhões de reais. 

De acordo com a tabela 2, nos municípios diretamente relacionados ao CLIPA, São 

João da Barra apresentou um pequeno crescimento populacional, com um taxa de crescimento 

médio anual de 1,7%. Campos dos Goytacazes, dos municípios em tela, foi o que teve menor 

incremento de pessoas em sua população no período apresentado. A comparação com Macaé 

e Rio das Ostras sugere que as atividades de E&P da Bacia de Campos ainda exercem a 

atratividade de imigrantes para o Norte Fluminense.  

Outro questionamento deve ser direcionado para Macaé e ao circuito de produção de 

petróleo. Existe uma dissonância nos discursos que defendem o desenvolvimento em Macaé, 

quando, simultaneamente, se observam uma série de impactos negativos desde a instalação da 

Petrobras na década de 1970. As transformações rápidas e sem a correta observância do poder 

público acarretaram mazelas como: sobrecarga nos serviços de utilidade pública, escassez de 

moradias e outras que uma ocupação industrial sem planejamento acarreta nos locais em que 

se fixa como se observa a seguir: 

Quando do início da exploração de petróleo na Bacia de Campos, não houve, da 
Petrobras, preocupação em minimizar os impactos que poderiam ser causados 
localmente, e sua atuação seguiu o padrão das demais empresas brasileiras de grande 
porte da década de 1970. Em Macaé, então um pequeno município de base 
agropecuária, a chegada de trabalhadores e suas famílias, assim como daqueles que 
se deslocam em busca de alguma oportunidade de serviço, acarretaram uma 
ocupação urbana desordenada e uma sobrecarga nos parcos equipamentos de 
consumo coletivo existentes. Deu-se uma ocupação predatória do litoral não só pelas 
empresas ligadas ao petróleo como também por novos loteamentos para moradias. 
Como todo grande projeto, o empreendimento da Petrobras provocou 
transformações rápidas e radicais na organização do território, acarretando 
profundas mudanças na estrutura populacional, no emprego, na malha urbana, no 
quadro político e na cultura local (PIQUET, 2010, p. 13) 

Alguns indicadores permitem inferir sobre a qualidade de vida de um local. Faremos 

agora um comparativo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de São João da Barra 

com Macaé. Elencamos o IDH para compararmos qualidade de vida de Macaé com São João 

da Barra. A figura 6 apresenta um comparativo do IDH dos dois municípios. 
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Figura 6: IDH de São João da Barra nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE cidades. 

Em relação ao IDH Macaé apresentou nos anos de 1991, 2000 e 2010 valores 

maiores que São João da Barra. Ambos os municípios apresentaram aumento em seus IDHs a 

cada ano apresentado. Em estudo de Piquet (2010) encontramos impactos negativos 

presenciado em Macaé que não são abarcados pelo IDH dentre estes: alterações na cultura 

local, degradação da área urbana e do litoral, precarização de moradias, e outros como:  

De fato, embora Macaé ostente um vigor econômico diretamente relacionado às 
atividades de extração, produção e logística do petróleo que a situa entre as cidades 
de melhor relação entre postos de trabalho e população do Estado do Rio de Janeiro, 
apresenta também sobrecarga nos serviços de utilidade pública, escassez de 
moradias e outras mazelas que uma ocupação industrial sem planejamento acarreta 
nos locais em que se fixa (PIQUET, 2010. P. 3). 

 A essas e outras mazelas sociais que Piquet (2010) destaca como sendo de um 

rápido e sem planejamento processo industrialização que se espera não ocorrer em São João 

da Barra. O que se espera é o aumento da qualidade de vida de São João da Barra, com maior 

equidade social.  

O ideal é que para a população nativa de São João da Barra se construa um futuro 

melhor do que a realidade que existe hoje. Os empreendimentos do CLIPA, na medida em que 

se concretizam ocasionam dois processos: aumento da oferta de empregos e atração de 

imigrantes. Fatores estes que dependendo da magnitude irão determinar a intensidade dos 

impactos socioeconômicos em São João da Barra. É simplório afirmar que a inserção da 

população local no empreendimento é a solução para os impactos negativos que o porto 

causará no município. Todavia, representa uma forma da população local estar inserida no 

CLIPA, de preferência disputando com iguais chances os mais variados postos de emprego 
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com os imigrantes que se destinarem para o município. É necessário investimento em 

educação básica de qualidade, para o que o morador local obtenha qualificação profissional. É 

possível observar na tabela 3, de acordo com trabalho de Leandro e Givisiez (2014) o 

interesse de 154 estudantes do terceiro ano do ensino médio de São João de Barra em fazer 

faculdade e o local de gostaria de trabalhar. O trabalho teve como objetivo verificar a 

expectativa profissional e acadêmica dos estudantes deste município, que também é a sede do 

CLIPA. 

Tabela 3:  
Intenção de fazer faculdade por futuro local de emprego, São João da Barra, 2013. 

LOCAL DE TRABALHO PRRETENDE FAZER FACULDADE NÃO PRETENDE FAZER FACULDADE NÃO RESPONDEU 

Porto do Açu 47 3 1 
Petrobrás 48 4 1 
Prefeitura de SJB 7 2 - 
Hospitais/ laboratórios 10 1 - 
Outros 18 3 - 
Não respondeu 7 2 - 

TOTAL 137 15 2 

Fonte: LEANDRO e GIVISIEZ, 2014. 

De acordo com a tabela 3, os locais que os estudantes mais manifestaram interesse 

em trabalhar foram o porto do Açu (51 estudantes) e a Petrobrás (53 estudantes). Um 

resultado positivo é o interesse da maioria dos estudantes em cursar o ensino superior. A 

importância deste fato é que com qualificação profissional em nível superior esses estudantes 

poderão concorrer com imigrantes para ocupar postos de trabalho mais qualificados no 

complexo portuário. 

Os impactos no setor de trabalho em São João da Barra foram percebidos no período 

de instalação do CLIPA, a partir de 2007. O aumento de postos de trabalho no setor de 

construção civil no município está inteiramente relacionado com a construção dos 

empreendimentos do CLIPA. Segundo Terra, Oliveira e Givisiez (2012), em 2006, a 

participação relativa do emprego no setor que era de 7,0% e termina em 2009 com 27,8%. 

Segundo os autores, os reflexos da construção do CLIPA foram percebidos em Campos dos 

Goytacazes com aumento no setor de comércio. 

Entre 2004 e 2006 empregos na construção civil aumentaram em 295,8% em São 

João da Barra, um dos motivos prováveis foi à regularização de mão de obra no setor para 

trabalhar na instalação do CLIPA. Outro impacto na economia foi o crescimento do setor de 

alojamento e alimentação que cresceu no município, entre 2007 e 2008, 31,5% e o comércio 

de varejista que cresceu 17,5% no período. Na agricultura e indústria de modo geral houve 

redução, de trabalhadores. A primeira reduziu de 211 para 192 trabalhadores, e a indústria de 

471 para 408, entre 2007 e 2009 (TERRA, OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2012). 
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Espera-se que com a fim das obras de instalação do CLIPA e aumento das atividades 

industriais os postos de trabalho diminuam na área de construção e aumente na indústria e 

serviços. O setor de serviços aumentará na medida em que as empresas entrem em operação. 

Já a agricultura, acredita-se que entre em constante diminuição no município.  

O setor imobiliário foi impactado e gerou consequências negativas para a população 

local. Segundo RODRGIGUES e LEMOS, (2013) houve um aumento da especulação 

imobiliária no município, chegando a uma valorização de 50% dos imóveis para compra e até 

100% em imóveis para aluguel. Este fato tem como causa o aumento da demanda de aluguel 

de casas e hospedarias para abrigar trabalhadores imigrantes que se destinaram a São João da 

Barra para trabalhar no período de instalação do CLIPA. A presença de grandes indústrias no 

CLIPA refletirá no aumento da arrecadação municipal. Este é um fator positivo, na medida 

em que se reverta em políticas públicas para mitigar os impactos negativos presentes no 

período de construção dos empreendimentos os impactos futuros esperados. 

A oferta de empregos pode ser tornar um fator de atração para imigrantes em direção 

a São João da Barra. O aumento populacional e imigração podem ocasionar impactos 

socioeconômicos nos setores de: habitação, educação, saúde, transporte, segurança pública, 

trabalho e renda, lazer, entre outros. A adoção do planejamento territorial e ambiental são 

condições para elaboração de políticas públicas que preparem o município para ser o menos 

possível afetado pelos impactos. As omissões de ações governamentais favorecerão a geração 

de fenômenos que comprometerão a qualidade de vida dos moradores locais: violência, 

degradação urbana e ambiental, favelização, inchaço no setor público, entre outros. 

3.3. O distrito de Pipeiras e a instalação do CLIPA. 

Nesta seção são apresentadas as principais características do distrito de Pipeiras, 

como por exemplo: população, localidades, extensão rural e as discussões sobre a instalação 

do CLIPA. A análise de escalas geográficas mais amplas (regional e municipal), com suas 

relações com o global teve por objetivo entender a magnitude do porto neste distrito. 

De acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, São João da Barra 

apresentou uma população de 32.747 habitantes, sendo 7.057 residentes em áreas rurais, tendo 

o distrito de Pipeiras, onde se instala o CLIPA, como a principal extensão de área rural do 

município.  

Segundo LLX/ECOLOGUS/AGRAR (2011) a área total de influência são os locais 

que podem ser afetados pelos impactos socioeconômicos da instalação dos empreendimentos 

do CLIPA e DISJB. A área de influência total se divide em três categorias: 
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- Área Diretamente Afetada (ADA): onde ocorrem as intervenções, como as obras 

(Distrito de Pipeiras em São João da Barra). Corresponde aos 90 𝐾𝑚2 do CLIPA. 

- Área de Influência Direta: área onde ocorrem os impactos diretos (algumas 

localidades de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana 

onde ocorrerão transformações socioeconômicas). 

- Área de Influência Indireta- área que sentirá os impactos socioeconômicos de forma 

indireta. Compreende os municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São 

Francisco de Itabapoana. 

O CLIPA já é uma realidade em São João da Barra, o que torna o planejamento de 

políticas sociais necessário para adequar o município a mudanças na estrutura de sua 

população, ao aumento de demanda por serviços de educação, saúde, habitação, transporte, 

entre outros. O quadro de pequenos produtores, em pequenas propriedades e de uma 

população rural será contraposto a modernos parques industriais, fluxos intensos de pessoas, 

mercadorias, informações, aumento do contingente populacional e a um hub-port, que de 

acordo com Monié e Vidal (2006) em quase nada contribui com a melhoria da qualidade de 

vida local e com o desenvolvimento regional.  

Em relação à área de influência direta, segundo o RIMA do CLIPA, os impactos 

socioeconômicos que merecem destaque são:  

- Alterações de atividades de sobrevivência tradicional como pesca e agricultura nas 

localidades de Atafona (em São João da Barra); Farol de São Tomé (em Campos dos 

Goytacazes); e Gargaú, Guaxindiba e Barra de Itabapoana (em São Francisco de Itabapoana) 

e as comunidades agrícolas do Distrito de Pipeiras de São João da Barra;  

- Impacto de vizinhança desestruturação das relações simbólicas com a terra e o 

lugar, diminuição da produção rural e de subsistência, principalmente para o distrito de 

Pipeiras em São João da Barra;  

- Aumento da demanda por recursos territoriais e serviços públicos; alteração do 

espaço rural em função da atração de imigrantes e mudanças na estrutura da população, 

aumento da violência, com destaque para todas as localidades de São João da Barra e dos 

Distritos de Mussurepe e São Sebastião, em Campos dos Goytacazes.  

Em relação à área de influência indireta são esperadas transformações sociais, 

demográficas, produtivas e urbanísticas provocadas a partir da dinamização econômica e da 

atração populacional. É esperado para a área crescimento do emprego e da renda assim como 
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pressão sobre a infraestrutura urbana. A intensidade das transformações socioeconômicas em 

São Francisco de Itabapoana pode ainda ser intensificada após da conclusão da ponte que 

conecta este município a São João da Barra. 

Quando se trata de impactos socioeconômicos merece destaque o processo de 

desapropriações fundiárias na área rural do distrito de Pipeiras. O motivo foi à construção do 

Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB), próximo ao CLIPA, segundo acordo politico 

e empresarial entre o governo de estado do Rio de Janeiro e atores externos ao território de 

Pipeiras ligados ao empreendimento do CLIPA. 

O Estado cria condições físicas, políticas e jurídicas para uso do território 

consubstanciado na criação de leis de uso do solo, na desobstrução de barreiras jurídicas e na 

articulação de interesses de grandes empresas. Aplicando este fato a São João da Barra, a 

prefeitura deste município criou em 2008 a lei nº 115 de macrozoneamento, uma ferramenta 

legislativa para regular o uso do solo. Esta lei cria as Zonas de Interesse Social do município6.  

Em parceria, o governo do estado do Rio de Janeiro, entre 2008 e 20097, cria uma série de 

decretos que aprovam e criam o distrito industrial de São João da Barra no distrito de Pipeiras. 

O DISJB foi criado dentro da zona industrial de São João da Barra, surgida na lei municipal 

nº 115 de 2008. No território, a zona industrial compreende parte do distrito de Pipeiras, que 

para sua instalação ocasionou a retirada de inúmeras famílias de pequenos produtores rurais 

de suas propriedades. Já foram desapropriados 1403 lotes (RODRIGUES e LEMOS, 2013). 

O Distrito industrial de São João da Barra foi planejado pela Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) e contemplará quadras e 

lotes de 80 a 1300 hectares, agrupados em oito áreas. No projeto do DISJB consta a instalação 

de infraestruturas de abastecimento de água, esgoto e drenagem, bem como ruas, vias e 

estradas internas para acesso aos lotes e ao Porto do Açu. O objetivo e fornecer infraestrutura 

que traia o interesse de indústrias em se instalar em São João da Barra (RODRIGUEZ e 

LEMOS, 2013).   

                                                           
6 Segundo Rodriguez e Lemos, (2013), o zoneamento criou as seguintes áreas: i) Área Industrial; ii) Área de 
Interesse Agroindustrial; iii) Área de Interesse Pesqueiro iv) Área de Interesse Ambiental; v) Área Urbana; vi) 
Área Industrial do Porto do Açu e, vii) Área de Interesse Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

7 Segundo Rodoiguez e Lemos (2013), são os Decretos Estaduais N.o 41.584 e N.o 41.585 de 5 de Dezembro de 
2008 e os Decretos N.o 41.915 e 41.916 de 19 de junho de 2009 e N.o 41.998 de 19 de agosto de 2009. 
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Figura 7- Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB) e área do Complexo Logístico e Industrial do 
Porto do Açu (CLIPA). 

 
Fonte: Fonte: Adaptado de LLX/ECOLOGUS/AGRAR (2011). 

O assentamento de pequenos produtores em Pipeiras se perpetuou por gerações e 

muitos casos carecem de regularização fundiária. Trata-se, na maior parte de quadras onde o 

proprietário trabalha com sua própria família, eventualmente auxiliado por trabalhadores 

livres. A produção se vincula a agricultura tradicional. Entendemos agricultura tradicional o 

que Graziano Neto, (1985), descreve como uma produção em que não se observa a introdução 

de grandes pacotes tecnológicos, relações empresariais de patrão-empregado, grandes 

excedentes produtivos e presença de agroindústrias. Para os empreendedores, representados 

pelo estado, as terras vindas das desapropriações podem ficar obsoletas esperando 

investimentos ou valorização, obstruindo a possibilidade de produção alimentos ou de 

matéria-prima. 

Em algumas desapropriações os proprietários não aceitaram acordos com o órgão 

responsável, denunciando indenizações pequenas e que não representavam o valor de suas 

terras. O governo do estado do Rio de Janeiro se pronunciou diversas vezes afirmando serem 

irreversíveis as desapropriações. O sentimento de revolta de alguns moradores forçados a 

deixar suas terras se tornou crescente culminando em manifestações realizadas na sede do 

município (RODRIGUES e LEMOS, 2013). A problemática deflagrou em um conflito 



56 
 

territorial pela terra no distrito de Pipeiras, envolvendo de um lado os agricultores e famílias e 

do outro o próprio governo estadual e os empreendedores do CLIPA.  

Para Freitas e Oliveira, (2012), a “desterritorialização” de produtores rurais para a 

implantação do DISJB, rompe com a territorialidade destes, que significa os laços afetivos, 

hábitos, práticas e tradições dos moradores com o território e vizinhança, sendo um impacto 

negativo. As autoras ainda destacam a possibilidade de outros impactos para São João da 

Barra em função do CLIPA: pressão nos serviços públicos de educação, transporte e saúde em 

função de imigrantes, impactos de vizinhança dos moradores do distrito com o 

empreendimento e pressão na infraestrutura urbana.  

Impactos também são percebidos no tráfego pela BR 356, principal acesso a São 

João da Barra, onde circulam caminhões com materiais para as indústrias e terminais, peças 

para máquinas, veículos com emblemas das empresas assentadas no distrito industrial 

(RODRIGUEZ e LEMOS, 2013). Nesta mesma estrada foram realizadas obras de restauro e 

ampliação e reforço na sinalização. Em visitas ao distrito de Pipeiras é possível observar a 

pavimentação de estradas locais, a criação de linhas de ônibus que atuam dentro do 

município, integrando os distritos.  

As mudanças econômicas e sociais em São João da Barra passam cada vez mais se 

processar em ritmo acelerado. Neste sentido, Pereira (2013) aponta a necessidade de solução 

para dois pontos com caráter de urgência: o setor educacional, possibilitando acesso da 

população a educação básica de qualidade e ofertas de cursos de qualificação profissional e o 

setor de transporte, com melhorias de rodovias, transporte de passageiros e a reativação da 

ferrovia, de forma que suporte a intensidade dos fluxos em função do CLIPA.  

Este presente trabalho contribui com dados primários sobre o distrito de Pipeiras para 

que se possam aprofundar as análises dos impactos socioeconômicos que o CLIPA está 

ocasionado nesta área. O objetivo deste presente trabalho é inferir sobre a qualidade de vida 

da população local e a forma como um projeto desenvolvimentista de grande envergadura está 

se relacionando com um distrito de características geográficas, econômicas e sociais rurais. 
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CAPÍTULO 4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

O método utilizado neste trabalho foi o indutivo, que, segundo Lakatos  e Marconi 

(2009), permite considerar casos particulares para concluir uma “verdade” geral. A 

abordagem utilizada foi à estatística que segundo as autoras permite realizar representações 

simples de conjuntos complexos, e constatar se estas representações simplificadas possuem 

relações entre si. A observação direta extensiva foi utilizada na pesquisa, uma vez que, foram 

utilizadas as seguintes técnicas: questionário, construído por uma série de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito, testes, instrumentos utilizados com a finalidade de obter 

dados que permitam medir o rendimento, a frequência, a capacidade ou a conduta dos 

indivíduos, de forma quantitativa (LAKATOS e MARCONI, 1992). 

 Uma pesquisa de campo primária foi realizada nos domicílios do distrito de Pipeiras 

em São João da Barra, por meio da realização de entrevistas com questionário estruturado por 

perguntas fechadas. A técnica adotada para a pesquisa primária foi um survey, descrita por 

Babbie (2005). A pesquisa de campo simulou censos demográficos do IBGE, adotando como 

divisão territorial da área de estudo os setores censitários definidos pelo Censo demográfico 

de 2010.  

O instrumento de coleta, que se encontra no apêndice A, foi estruturado em blocos de 

perguntas (habitação, educação, emprego, migração, entre outros) que buscam rastrear os 

impactos socioeconômicos na área de estudo decorrente da instalação do CLIPA, no período 

de 2007-2010. Para a construção do questionário foi realizada uma Referência Bibliográfica 

Sistemática (RBS) sobre impactos socioeconômicos de grandes empreendimentos em 

municípios de pequeno porte para identificar quais impactos são mais frequente em função da 

instalação de grandes empreendimentos. Para entender o quadro do distrito antes e depois da 

presença do porto foram elaboradas perguntas retrospectivas, utilizando uma data fixa para 

quesitos como: migração e trabalho e renda. Após a obtenção dos dados da pesquisa, 

softwares estatísticos foram utilizados para tabulação e processamento dos dados. 
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4.1. Elaboração da Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) para elaboração do 
instrumento de coleta. 

Uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) foi realizada para determinar quais os 

possíveis impactos socioeconômicos à instalação do CLIPA pode ter causado no distrito de 

Pipeiras em São João da Barra, no período de 2007-2014. O resultado da RBS foi utilizado 

para a construção do instrumento de coleta e a definição dos temas dos blocos de perguntas. A 

revisão bibliográfica sistemática deste trabalho seguiu por linhas gerais o apresentado na 

figura 8.  

Figura 8- Quadro esquemático da Revisão Bibliográfica Sistemática. 
INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 

OBJETIVO BUSCA POR PERIÓDICOS PREENCHIMENTO DE PLANILHAS 

PROBLEMAS LISTA DE PERIÓDICOS TABELA SÍN TESE 

FONTES PRIMÁRIAS BUSCA POR ARTIGOS ARMAZENAMENTO 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO APLICAÇÃO DOS FILTROS - 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO - - 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de CONFORTO, AMARAL e SILVA, 2011. 

As fontes primárias para a definição das palavras- chave foram os artigos: FREITAS 

e OLIVEIRA (Impactos socioeconômicos da construção do complexo portuário-industrial do 

Açu sobre a população e o território de São João da Barra, 2012); OLIVEIRA e GIVISIEZ 

(Mercado de trabalho formal no Norte do Rio de Janeiro: Impacto da implantação do 

Complexo Portuário do Açu, 2010); OLIVEIRA e GIVISIEZ (Norte Fluminense: uma região 

em transformação, 2012); RODRIGUES e LEMOS (Potência: logística e território no Brasil – 

os complexos portuários do Norte Fluminense, 2013); PIQUET (Mudança econômica e novo 

recorte regional no norte fluminense, 2003). O periódico: Royalties, Petróleo e Região, da 

Universidade Cândido Mendes (UCAM- Campos dos Goytacazes). O documento EIA-RIMA 

do CLIPA foi outra fonte para dados primários (LLX/ECOLOGUS/AGRAR, 2011). Após a 

leitura das fontes apresentadas acima cinco palavras-chaves foram determinadas para a busca 

de artigo nos periódicos: impactos socioeconômicos, portos, grandes empreendimentos. 

Os critérios de inclusão de artigos na base de dados da revisão sistemática foram: 

- Não tratar apenas de impactos ambientais ou socioambientais. 
- Possuir metodologia definida e descrita no artigo. 
- Apresentar levantamentos de campo e não ser apenas teórico. 
- Apresentar resultados com os impactos socioeconômicos verificados na pesquisa. 
- Trabalhar com pequenas áreas, ou municípios de pequeno porte. 
- Não ser estudo em áreas de países desenvolvidos. 
- Publicados a menos de 30 anos. 
- Trabalhos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa. 

Os critérios de qualificação desta revisão bibliográfica foram: 
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- Apresentar dados socioeconômicos. 
- Número de citações que o artigo possui. 
- Utilizar métodos quantitativos (descritivos ou explicativos). 
- Caso ocorra à realização de um survey possuir uma amostra com mais de 200 

unidades. 
- Cobrir toda área de estudo. 
- O periódico ter versão online e disponível para download. 
- Fator de impacto do periódico: B3 para mais, para a área da Geografia no sistema 

Qualis/CAPES. 

Os filtros utilizados nas buscas foram: 

FILTRO 1: Idioma dos artigos disponíveis nos periódicos. 
FILTRO 2: Leitura do título. 
FILTRO 3: Leitura do resumo e palavras-chave. 
FILTRO 4: Leitura da introdução e considerações finais. 

A figura 9 apresenta a estrutura metodológica desta revisão bibliográfica sistemática: 

Figura 9- Fluxograma contendo as principais fases da revisão bibliográfica sistemática. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da revisão bibliográfica sistemática apresentam ao todo 15 periódicos 

incluídos. As palavras-chave para a busca: portos, grandes empreendimentos e impactos 

socioeconômicos. A seguir a tabela 4 apresenta os principais resultados da revisão 

bibliográfica sistemática realizada neste trabalho. 

Busca de 
periódicos- 

Filtro 1 (capes) 

Lista de 
periódicos Busca de artigos 

nos periódicos 

Preenchimento 
das planilhas 

armazenamento 
dos artigos 
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Tabela 4: 
Síntese dos resultados obtidos na revisão bibliográfica sistemática, 2014. 

INFORMAÇÕES QUANTIDADE ABSOLUTA PORCENTAGEM (%) 

Periódicos 
  Periódicos incluídos 15 42,9 

Periódicos excluídos (FILTRO 1) 20 57,1 

TOTAL 35 100 

Artigos 
  Artigos incluídos 24 33,3 

Artigos excluídos 48 66,7 

TOTAL 72 100 

Filtros (ARTIGOS) 
  Exclusão filtro 2 14 29,17 

Exclusão filtro 3 17 35,42 

Exclusão filtro 4 17 35,41 

TOTAL 48 100 

Língua dos periódicos 
  Português  6 40 

Espanhol 3 20 

Inglês 6 40 

TOTAL 15 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 De acordo com a tabela 4, mais da metade dos periódicos encontrados na busca 

realizada no portal CAPES foi excluído (57,1%). Nas buscas realizadas nos 15 periódicos 

incluídos, 66,7% dos artigos foram excluídos, sendo 29,17% no filtro 2, 35,42% no filtro 3 e 

35,41% no filtro 4. O total de artigos armazenados foi 24. Em relação à língua dos periódicos, 

40% dos periódicos encontrados estavam em português e 40% em inglês, 20% era em língua 

espanhola.  

4.2- A técnica de survey por amostragem. 

O survey é uma dentre muitas técnicas que se destina ao estudo social aplicado. É 

usualmente utilizada para a descrição de uma população, a distribuição de traços e atributos, 

como por exemplo, a distribuição de sexo e idade de uma população. Também permite por 

meio dos dados coletados uma explicação sobre determinados acontecimentos de uma 

população, resultado que se chega combinando duas ou mais variáveis. Outra utilidade da 

pesquisa de survey é a exploração, ou seja, um mecanismo utilizado para iniciar a 

investigação de algum tema (BABBIE, 2005). 

Segundo Babbie (2005) a técnica da amostragem se justifica em pesquisas 

estatísticas por uma economia de tempo e custo. Sendo assim, em menos tempo a pesquisa de 

campo é concluída e o custo é reduzido por trabalhar com uma equipe menor e com menos 

material. A técnica da amostragem também garante maior eficácia da entrevista e uma 
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operacionalização mais fácil, uma vez que, a equipe de entrevistadores não necessita ser 

grande como seria se a entrevista se destinasse a entrevistar todas as pessoas do universo do 

survey. Com uma equipe menor o pesquisador poderá escolher os melhores entrevistadores, 

treiná-los melhor, logo, a qualidade e confiabilidade dos dados tende a ser maior. Somado a 

estas questões, a técnica se justifica por facilitar o processamento dos dados e a supervisão da 

pesquisa. 

Em geral, para garantir que uma amostra represente a população da qual se espera 

obter uma informação, os elementos da população devem ter iguais oportunidades de serem 

selecionados na amostra, método conhecido como método de igual probabilidade de seleção – 

MIPSE. Existem dois métodos de amostragem: amostragem probabilística e não 

probabilística. Neste trabalho foi utilizada a amostragem probabilística. Segundo Babbie 

(2005), a amostragem probabilística é um método eficaz para extrair uma amostra que 

represente a variação existente na população, visto que a sociedade é heterogênea. Por este 

motivo que é necessário que a amostra tenha representatividade para conter essencialmente a 

mesma heterogeneidade existente na população (BABBIE, 2005).  

Em uma amostragem probabilística, várias são as formas de constituir um desenho de 

amostragem, ou seja, a forma de distribuir as amostras. As que serviram de base para o 

desenho amostral desse trabalho serão citadas brevemente ao longo deste trabalho. Um dos 

desenhos é a amostragem aleatória simples, que é feita enumerando cada elemento da 

moldura de amostragem atribuindo-lhe um número. Em seguida usa uma tabela de número 

aleatório para selecionar os elementos da amostra. Outro desenho é a amostragem aleatória 

sistemática, onde cada 𝒌𝟎elemento na lista total é escolhido para inclusão na amostra. O 

desenho de amostragem estratificada retira elementos de subconjuntos homogêneos. Pode se 

estratificar um survey em uma universidade por turmas, por exemplo, e selecionar as 

amostras. A função da estratificação é organizar a população em subconjuntos homogêneos 

(BABBIE, 2005). 

4.2.1. Elaboração do survey. 

A população do survey dessa pesquisa foram os domicílios permanentes, particulares 

e ocupados do distrito do Pipeiras. Aqui entendemos por domicilio o conceito adotado pelo 

IBGE (2010): local de moradia separado e independente, constituído por um ou mais 

cômodos. Separação fica entendida que um local de moradia tem que ser limitado por 

paredes, muros, cercas, entre outros, coberto por um teto, permitindo que seus moradores se 

isolem, arcando com parte ou todas as despesas de alimentação e moradia. Já o conceito de 
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independência se relaciona como local de moradia que possui acesso direto, permitindo que 

os moradores possam entrar e sair sem passar por local de moradia de outras pessoas. A 

importância desta caracterização é para auxiliar o entrevistador ao chegar a terreno com mais 

de um imóvel e identificar se existe apenas um ou mais domicílios.  

 Domicílios particulares são aqueles destinados a habitação de uma pessoa ou grupo 

de pessoas que possuem laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de 

convivência, de forma distinta aos domicílios coletivos. Como domicilio permanente entende-

se o localizado em casa, apartamento ou cômodo destinado à moradia, diferente ao domicilio 

improvisado que é uma unidade não destinada exclusivamente à moradia, como, por exemplo, 

loja, salas comerciais e trailers. Já domicílios ocupados são aqueles de moradia principal e, 

nesse caso, não são entrevistadas residências de ocupação ocasional como casas de campo ou 

veraneio.  

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, o distrito de Pipeiras é 

dividido em 22 setores censitários, sendo nove rurais e 13 urbanos. O total de domicílios 

permanentes, particulares e ocupados no distrito de Pipeiras é de 1898, que contabiliza um 

total de 5574 habitantes. Nos setores classificados como urbanos havia 736 domicílios e 2097 

habitantes e nos setores rurais foram contabilizados 1162 domicílios e 3477 habitantes. 

Mesmo nos setores classificados como urbanos observa-se pequenos aglomerados, com maior 

concentração na Barra do Açu. A numeração dos setores de Pipeiras segue o padrão adotado 

pelo IBGE, onde se observa uma sequencia de 14 dígitos, a exemplo de “330500300000XY” 

Os 12 primeiros dígitos identificam o estado do Rio de Janeiro (dois dígitos), o município de 

São João da Barra (quatro dígitos), e o distrito de Pipeiras (dois dígitos). Os seis últimos 

dígitos identificam o setor censitário no distrito de Pipeiras. Como o distrito possui apenas 22 

setores, os setores censitários foram identificados apenas pelos dois dígitos finais (XY) uma 

vez que a numeração dos doze dígitos anteriores é a mesma para os 22 setores. A tabela 5 

apresenta o total de domicílios particulares, permanentes e ocupados e a população de cada 

um dos setores do distrito de Pipeiras. 
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Tabela 5: 
Setores censitários do distrito de Pipeiras em São João da Barra, RJ, com população e domicílios 

particulares, permanentes e ocupados, 2010. 

SETOR DOMICILIOS PESSOAS 

SETORES URBANOS 
  1 51 137 

2 70 196 

3 52 133 

4 47 129 

5 60 169 

6 25 70 

7 81 236 

8 0* 8 

9 85 247 

10 59 187 

11 45 139 

12 62 166 

13 99 280 

SETORES RURAIS 
  14 163 482 

15 109 329 

16 39 110 

17 142 451 

18 65 160 

19 68 211 

20 228 674 

21 185 556 

22 163 504 

Total 1898 5574 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGE- 2010. 

Foi utilizada uma amostra de 310 elementos a partir do universo de 1898 domicílios, 

ou seja, considerando com 95% de confiança de que a proporção estimada para varáveis 

binárias esteja a 5,2% da proporção populacional. As fórmulas que permitem chegar ao 

tamanho da amostra com erro indicado foram adaptadas de Babbie (2005) e descritas a seguir: 

𝒏𝒐 = 𝟏/(𝑬𝟎)
𝟐 

Onde:  
𝒏𝟎 é a primeira estimativa da amostra; 
(𝑬𝟎)

𝟐 é o erro amostral tolerável. 
Aplicando a fórmula com um erro de 5,2%, a amostra é 370. Com a população do 

survey de 1898 domicílios, se aplica a formula a seguir para corrigir a estimativa do tamanho 

da amostra de 370 domicílios. 

𝒏 = (𝑵. 𝒏𝟎)/(𝑵 + 𝒏𝟎) 
Onde: 
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 𝒏 é a amostra corrigida 
N é a população do survey (1898) 
𝒏𝟎 é a estimativa de amostra (370) 

Após o cálculo o tamanho da amostra selecionada no distrito de Pipeiras para 

aplicação dos questionários foi de 310 elementos. No caso dessa pesquisa se optou por uma 

amostragem estratificada implícita na amostragem sistemática (BABBIE, 2005). Na 

amostragem sistemática, cada 𝒌𝟎elemento da população do survey é escolhido para amostra. 

A amostragem estratificada, por sua vez, garante que quantidades de elementos sejam tiradas 

de subconjuntos homogêneos da população. Esta técnica organiza a população em 

subconjuntos (BABBIE, 2005). Neste trabalho as duas técnicas foram utilizadas. Primeiro 

verificou a quantidade de questionários a serem aplicadas em cada um dos setores censitários 

do distrito de Pipeiras. Para isso, foi retirada a proporção existente de domicílios do setor no 

total de domicílios. Com essa proporção foi calculada a proporção de elementos amostrados 

para cada um dos setores. A seguir a tabela 6 apresenta a proporção de domicílios em cada 

setor e o número de amostras selecionadas. 
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Tabela 6: 
Proporção de domicílios em cada setor censitário do distrito de Pipeiras com número de amostras 

selecionadas em cada setor. 

SETOR DOMICÍLIOS (%) DE DOMICÍLIOS 
DOMICÍLIOS NA 

AMOSTRA 

1 51 2,69 8 

2 70 3,69 11 

3 52 2,74 8 

4 47 2,48 8 

5 60 3,16 10 

6 25 1,32 4 

7 81 4,27 13 

8 0* 0,00 0 

9 85 4,48 14 

10 59 3,11 10 

11 45 2,37 7 

12 62 3,27 10 

13 99 5,22 16 

14 163 8,59 27 

15 109 5,74 18 

16 39 2,05 6 

17 142 7,48 23 

18 65 3,42 11 

19 68 3,58 11 

20 228 12,01 37 

21 185 9,75 30 

22 163 8,59 27 

Total 1898 100 310 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de IBGE, 2010. 

Nesta etapa apresentada na tabela 6 foi aplicada a técnica de amostragem por 

estratificação. A amostragem sistemática foi utilizada para a distribuição de amostras dentro 

do setor. Foi adotado um intervalo de 10 unidades, ou seja, em 10 unidades, o entrevistador 

aplica o questionário na 10º. Entretanto, nos setores rurais, o intervalo da amostragem 

sistemática foi variável pelo fato de setores rurais serem difícil identificar quadras e faces de 

arruamento bem definidas. 

A forma de proceder às entrevistas no interior dos setores seguiu as recomendações 

do Censo do IBGE 2010. O entrevistador entra no ponto inicial do setor (segundo a descrição 

do setor) voltado para sua frente, sempre com o ombro esquerdo colado à parede da face. 

Segue rodeando os logradouros, virando a esquerda no final de cada face, tendo como 

domicilio “um” o primeiro que encontrar na face inicial do setor. O décimo domicílio 

encontrado deve ser entrevistado. Em setores rurais nem sempre se identifica por quadras bem 

definidas. Nestes casos o entrevistador conta o décimo domicílio à medida que estiver 
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percorrendo os limites do setor (segundo a descrição do setor), sempre voltado para frente e 

com o ombro esquerdo para o interior do setor. 

Para coletar dados que gerem informações sobre impactos socioeconômicos por 

consequência do período de instalação do CLIPA se adotou como data fixa para as entrevistas 

o dia de 31 de junho de 2014 e a semana de 24 de junho até 31 de junho de 2014, visto que o 

porto entrou em funcionamento em outubro de 2014. Para os quesitos retrospectivos (de 

memória) adotou-se o ano de 2006, anterior ao inicio das obras dos empreendimentos.  

O material entregue para os entrevistadores foi composto por um pacote com o 

instrumento de coleta, o mapa do setor e a descrição do setor. Os mapas dos setores entregues 

para os entrevistadores foram adaptados da base cartográfica do IBGE no Censo Demográfico 

de 2010. Em cada mapa tem a delimitação do setor, nome de logradouros, estradas, pontos de 

referência, as quadras e outras informações que auxiliem na identificação do setor no distrito 

de Pipeiras. A descrição de cada setor apresenta por escrito o ponto inicial do setor, os limites 

e a identificação do distrito e localidade. 

4.3- A elaboração do instrumento de coleta. 

A construção de um instrumento de coleta é umas das principais etapas de um 

survey. O instrumento de coleta deve conter perguntas que permitem ao pesquisador abordar 

os problemas da pesquisa e procurar atingir o objetivo pretendido. 

Os quesitos do questionário devem ser claros e não ambíguos utilizando enunciados 

curtos. Evitar questões duplas, itens tendenciosos ou que levem os respondentes a escolher 

uma determinada alternativa. Um instrumento de coleta mal estruturado pode gerar erros na 

pesquisa. A estruturação e formatação são tão importantes quanto à redação (BABIE, 2005). 

O questionário da pesquisa de campo deste trabalho foi construído com perguntas 

“fechadas”. Este tipo de pergunta exige um conjunto de respostas bem estruturadas em 

categorias exaustivas e mutuamente excludentes. Mas, este padrão de questionário é limitado 

para o caso de pesquisas interessadas em abordar a opinião do entrevistado em questões 

abertas, por exemplo. Em geral o instrumento de coleta é construído iniciando com questões 

mais gerais e evoluindo para os quesitos mais específicos e complexos. Não necessariamente 

um instrumento de pesquisa será perfeito e cabe o pesquisador conhecer suas limitações 

trabalha-lo da melhor forma possível (BABBIE, 2005). 

O questionário foi estruturado com perguntas retrospectivas procurando entender o 

cenário de Pipeiras antes e depois de 2007, que corresponde ao inicio das obras do CLIPA. O 

objetivo foi rastrear o que foi modificado no distrito depois de 2007, ou seja, quais as 
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transformações socioeconômicas que ocorreram após a chegada dos empreendimentos do 

porto. Exemplo, se o respondente diz que depois de 2007 aumentou a quantidade de ônibus e 

linhas de transporte em sua localidade, podemos associar essa mudança com a chegada do 

CLIPA em São João da Barra. Os quesitos só mencionam o CLIPA no último bloco do 

questionário com o objetivo de não influenciar as respostas anteriores do entrevistado. O 

instrumento foi dividido nos seguintes blocos: 

A- Informações gerais do domicilio: condição dos domicílios no distrito, a 

quantidade de moradores em cada unidade domiciliar e, sobre coleta de lixo, 

água, pavimentação na rua e iluminação pública. Foi perguntado se estes serviços 

começaram a ser ofertados antes ou depois de 2007. 

B- Educação: qualificação profissional dos moradores do domicílio. Neste bloco 

constam também perguntas de quantas pessoas no domicilio estão cursando 

ensino técnico ou superior, e o nome curso. A intenção é estimar os impactos na 

educação e formação profissional dos moradores do distrito. 

C- Trabalho: setor de atividade, local de trabalho ou se está procurando emprego, 

quanto tempo no trabalho e quantas pessoas no domicilio trabalham. O local de 

trabalho permite identificar se o CLIPA está impactando no trabalho pela 

quantidade de pessoas empregadas no porto, a atividade que a pessoa exerce (se 

exige qualificação profissional ou não). O tempo de trabalho é importante se uma 

grande parte de pessoas trabalha em um emprego antes de 2007, o que poderia 

indicar que o CLIPA não tem alterado o padrão do emprego trabalho no distrito. 

O setor de atividade indica se os empreendimentos têm ou não absorvido mão-

de-obra do distrito. 

D- Migração: Ponto importante da pesquisa uma vez que a bibliografia cita 

frequentemente que a imigração está associada a uma série de outros impactos 

socioeconômicos. Sendo assim, esse bloco se destinou a entender se Pipeiras está 

recebendo imigrantes em função do CLIPA. As perguntas são sobre o local de 

nascimento, se a pessoa ou família se mudou para o distrito depois de 2007, os 

motivos da migração, se alguém se mudou para o domicilio após 2007 e os 

motivos da pessoa ter migrado. 

E- Serviços Públicos: Neste bloco todas as perguntas se referem a “depois de 

2007”. O objetivo foi verificar se houve melhoria, piora ou permaneceram iguais 
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os serviços públicos de: saúde, segurança pública e transporte público no distrito 

de Pipeiras. 

F- Agricultura: Este bloco se destinou a verificar o quadro de agricultores 

familiares no distrito. Constam perguntas sobre o que produzem, quantas pessoas 

trabalham na propriedade, qual o principal produto. O cruzamento dessas 

informações com os outros blocos permite avaliar os impactos do CLIPA no 

setor primário.  

G- Percepção sobre o CLIPA: Neste bloco estão os quesitos sobre o porto. Busca 

entender quantas pessoas no domicilio trabalham no porto, se o porto tem 

oferecido a população algum programa social, alguma ajuda em alimentação, 

saúde, transporte ou educação. Ao final do questionário os quesitos abordam se 

os moradores acham que houve melhoria ou piora na qualidade de vida após a 

chegada do porto e se concordam com a instalação dos empreendimentos. 

Deve-se prestar atenção no oposto do que se quer medir. Exemplo: se a pretensão é 

medir aumento da demanda de serviços públicos, no questionário deve constar a possibilidade 

de ter ocorrido à diminuição da demanda. Isto se denomina amplitude da variável, e o 

pesquisador deve estar preparado para abordar os extremos. Caso contrário, a pesquisa estaria 

limitando a medição a variável e estaria influenciando o respondente a responder algo que 

poderia não representar sua realidade (BABBIE, 2005). 

Antes da pesquisa de campo foi realizado o pré-teste do questionário. Esta etapa 

ocorreu no momento em que foi realizada uma pesquisa de campo exploratória no distrito do 

Pipeiras. O objetivo desta pesquisa foi verificar o conhecimento do distrito e aplicar dez 

questionários. Algumas modificações no questionário se mostraram necessárias após o pré- 

teste.  

4.4- A realização da pesquisa de campo. 

Neste trabalho se optou por realizar a entrevista de campo utilizando uma equipe de 

pesquisadores. Survey por entrevista tem maiores taxas de resposta do que os 

autorrespondidos. É mais difícil um respondente recusar a entrevista a um entrevistador do 

que não recusar um questionário que recebe pelo correio, por exemplo. Outro “beneficio é que 

a presença do entrevistador reduz as escolhas de opções como “não sei” e não respondeu”. O 

entrevistador minimiza confusões nas questões e pode clarear o enunciado para o respondente, 

sem induzir a resposta (BABBIE, 2005). 
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Contudo, algumas questões devem ser observadas em pesquisas com entrevistadores. 

Primeiro o entrevistador deve exercer um papel neutro, sua presença não deve afetar a 

percepção do respondente e é inadmissível que o entrevistador influencie a resposta do 

respondente. A aparência do entrevistador também é importante e, em geral, os 

entrevistadores devem se vestir como o grupo que se destina a pesquisa se veste, uma vez que 

aparências e roupas muito distintas do ambiente onde se realizada a pesquisa podem gerar 

recusa nos respondentes. O linguajar do entrevistador deve se adequar ao nível de instrução 

do entrevistado e o uso de termos muito sofisticados ou essencialmente técnicos pode gerar 

dificuldade no entendimento. Para o sucesso da pesquisa o entrevistador deve-se limitar, ao 

máximo, à leitura das questões, sem incluir palavras ou mudar o sentido de questões e 

respostas (BABBIE, 2005). 

A utilização de uma equipe de entrevistadores exige a presença de um coordenador 

que deve treinar sua equipe, apresentar o questionário, explicando como abordar e como se 

comportar. Em campo, o coordenador deve supervisionar a pesquisa e verificar se o 

entrevistador está realizando o trabalho como previsto. Igualmente o coordenador deve sanar 

as dúvidas do entrevistador e prestar apoio e cabe ao coordenador verificar se as entrevistas 

foram corretamente aplicadas. Uma das técnicas é voltar ao respondente e verificar se a 

entrevista foi realmente feita com o objetivo é verificar os erros que os entrevistadores podem 

ter cometido durante as entrevistas. Da mesma forma, a verificação das entrevistas é uma 

forma de comprovar se os entrevistadores aplicaram os questionários com seriedade 

(BABBIE, 2005). 

Como forma de operacionalização das recomendações teóricas o autor deste trabalho 

foi o coordenador da pesquisa de campo. As localidades que compõe o distrito, e onde foram 

realizadas as entrevistas são: Pipeiras, Campo de Areia, Barra do Jacaré, Sabonete, Cazumbá, 

Mato Escuro, Água Preta, Bajuru e Barra do Açu.  

A primeira etapa do campo foi à pesquisa exploratória realizada nos dias 6 e 7 de 

novembro de 2015. O objetivo foi cobrir a área de pesquisa, as estradas de acesso, os pontos 

para refeição, as condições das vias, as sinalizações, os limites dos setores e aplicar 10 

questionários para teste. A pesquisa exploratória serviu para alertar para uma problemática. 

Foi observado que quase as localidades de Papagaio e Campo da Praia não existiam como 

mapeadas em 2010. Essas localidades eram compostas por moradores que tiveram suas 

propriedades desapropriadas para a construção do DISJB e do CLIPA, assim como uma 

pequena parte de Barra do Açu e Água Preta que também foram desapropriadas. Não foi 

possível definir o destino dessas famílias, bem como o número exato de desapropriados, pois 
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as informações presentes na literatura e as informações dos próprios empreendedores 

divergem em quantidade. Como a pesquisa se baseou no Censo de 2010, a contagem de 

domicílios por setores consideravam essas famílias como moradoras dessas localidades. Dessa 

forma, o quantitativo de famílias em 2015 não era compatível com o Censo de 2010, visto 

que, as desapropriações tiveram inicio no ano de 2011. Para contornar esta questão, duas 

medidas foram adotadas: redistribuição de entrevistas e a inclusão da Vila da Terra. 

Vila da Terra, que pertence ao distrito de Barcelos, é uma localidade construída para 

assentar parte dos desapropriados do distrito de Pipeiras. Não foram todas as famílias que 

receberam as casas assim como se observou que muitos domicílios da Vila da Terra se 

encontram fechados. Segundo moradores do local, algumas famílias receberam as casas e não 

as ocuparam. Contudo, se justifica sua inclusão no trabalho devido ao fato que em 2007 essas 

famílias eram residentes do distrito de Pipeiras e ao fato das famílias de Vila da Terra terem 

sido diretamente impactadas pelo CLIPA. 

A etapa posterior do campo foi o treinamento dos entrevistadores. Foi composta uma 

equipe de quatro entrevistadores, mais o coordenador. O treinamento ocorreu em um dia e foi 

explicado a equipe a organização do questionário, as maneiras de abordagem, a lógica dos 

blocos e da estruturação, as recomendações em itálico (que se dirigia aos entrevistadores), os 

“pulos” e filtros presentes e a forma de proceder nos setores. Foram passadas instruções de: 

não questionar as escolhas dos entrevistados, não forçar a responder algum quesito, não ler as 

instruções em itálico, ser cordial e neutro, não utilizar qualquer critério de seleção de 

respondentes (a não ser o que foi passado no treinamento) e como seria feita a critica dos 

questionários. 

A pesquisa de campo ocorreu entre os dias 12 e 15 de novembro de 2015. Os 

entrevistadores cobriram os setores em dupla. O coordenador realizou entrevistas em locais de 

difícil acesso e realizou, na maior parte do tempo, a supervisão dos trabalhos. Este 

procedimento ocorreu passando nos setores para conferir se os entrevistadores estavam 

aplicando os questionários e para dar suporte a possíveis problemas. Ao final de cada dia o 

coordenador conferia o preenchimento dos questionários. No dia 21 o coordenador retornou 

ao distrito e foi a cinco domicílios para conferir a realização das entrevistas pelos 

pesquisadores. Ao todo foram aplicados 310 questionários. 

  



71 
 

Figura10- Representação da metodologia em fluxograma. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 5- ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo. Os 

dados serão comentados para que ao final do texto possamos entender se entre os anos de 

2007 e 2014 a instalação do CLIPA alterou a vida dos moradores do distrito de Pipeiras. O 

foco da análise é quantitativo, mas para aprofundamento da análise transcrevemos algumas 

falas espontâneas dos entrevistados no momento da aplicação dos questionários. 

5.1- Características dos entrevistados: os grupos sociais e sua relação com o território. 

Nesta seção é apresentado algumas características dos domicílios, dos entrevistados, 

separados por localidades do distrito de Pipeiras. A maioria dos respondentes pelo domicílio 

foram pessoas acima de 20 anos de idade. Crianças e adolescentes poderiam não saber 

responder algumas informação. Pela tabela 7 é possível verificar a distribuição dos 

entrevistados por sexo e idade. A figura 11 apresenta uma comparação com a estrutura da 

população de São João da Barra em 2010. 

Tabela 7: 
Distribuição proporcional (%) da população entrevistada do distrito de Pipeiras. São João da Barra, 2015. 

GRUPO IDADE Quantidade de respondentes  valor em % 
17 a 20 anos 10 3 
21 a 30 anos 39 13 
31 a 40 anos 69 22 
41 a 50 anos 62 20 
51 a 60 anos 70 23 
61 a 70 anos 31 10 
71 anos e mais 29 9 
TOTAL  310 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na tabela 7 não consta nenhuma pessoa com menos de 15 anos porque a idade 

mínima foi uma mulher de 17 anos. É possível observar na tabela que a população masculina 

apresentou idades mais avançadas do que a população feminina. A maioria dos homens que 

foram entrevistados apresentou mais de 45 anos de idade. Em relação às mulheres, o grupo 

que mais respondeu questionários foi o de 35 a 39 anos de idade. A população do município 

de São João da Barra é apresentada na figura 11.  
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Figura 11: Estrutura da população de São João da Barra em porcentagem (%), por grupos de idade, 
segundo IBGE 2010. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de IBGE 2010.  

Proporcionalmente a maioria da população de São João da Barra em 2010 estava no 

grupo de idade de 20 a 24 anos de idade. A pirâmide do município demonstra que a maior 

parte dos homens e mulheres se encontrava compondo a população em Idade Ativa (PIA), 

entre 15 e 64 anos de idade. A figura 11 demonstra que os grupos dependentes 

economicamente (menos de 14 anos e maiores de 65 anos) é a menor parte da população de 

São João da Barra. Este fenômeno é um fator positivo para economia, mas tende a se 

modificar com o passar do tempo. A tendência de queda na taxa de natalidade, observada pela 

redução dos grupos de menores de 10 anos em relação aos grupos mais velhos e o aumento na 

expectativa de vida provavelmente ocasionará dois fenômenos no município. Primeiro a 

diminuição da PIA o envelhecimento da população que em 2010 compunha a PIA, 

aumentando a razão de dependência8(ALVES, VASCONCELOS e CARVALHO, 2010). Esta 

é uma tendência em escala nacional, como apresenta a figura 12. 

                                                           
8 Segundo Alves, Vasconcelos e Carvalho (2010) a razão de dependência “é uma razão, um quociente que leva 
no numerador o extrato da população em idade dependente – por convenção internacional, os mais jovens, com 
idades entre 0 e 14 anos, e os mais idosos, com 65 anos e mais – para cada grupo de 100 pessoas em idade ativa 
– as coortes etárias com idades entre 15 e 64 anos. O nível de dependência é diretamente proporcional ao 
tamanho dessa razão: quanto maior o numerador, maior a dependência. 
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Figura 12: Evolução da razão de dependência na população do Brasil, entre os anos de 2000 e 2050. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Alves, Vasconcelos e Carvalho (2010). 

Em escala nacional é possível verificar na figura 12 uma redução da dependência da 

população de menos de 14 anos e um aumento na dependência da população de 65 anos e 

mais. Este quadro evidência um processo de envelhecimento da população do Brasil e 

redução da queda de natalidade. Uma inflexão pode ocorrer na estrutura da população de São 

João da Barra em função do CLIPA. Caso o município passe a receber elevado contingente de 

imigrantes pode haver um incremento da População em Idade Ativa (PIA) entre 15 e 64 anos 

de idade, postergando por alguns anos o aumento na razão de dependência da população 

acima de 65 anos.  

Durante o campo foi possível perceber que a localidade de Barra do Açu apresenta 

comércio variado, maior arruamento, maior fluxo de pessoas circulando pelas ruas e trânsito 

de veículos. Bajurú foi concebida como a menor localidade do distrito, sendo composta por 

duas pequenas ruas situada entre Mato Escuro e Barra do Açu. O ordenamento territorial das 

localidades se apresenta diferente. Cazumbá e Sabonete apresentam domicílios mais 

concentrados, uma praça e pequeno comércio de minimercados, bares e bazar (que oferta 

variados tipos de produtos). Em volta da comunidade era marcante a presença de plantações. 

Pipeiras, sede do distrito, apresentou uma paisagem diferente e os domicílios não eram 

concentrados. Em geral, a paisagem era formada por pequenas propriedades rurais 

circundando domicílios. Havia uma praça com uma pequena igreja, que diferente de Cazumbá 

e Sabonete foi difícil encontrar pessoas circulando nas ruas.  

Em Água Preta foi observado à presença de restaurantes e uma análise sobre a 

questão permitiu inferir algumas questões: em primeiro lugar Água Preta é localidade 

próxima do DISJB e do CLIPA e foram observados carros com emblemas de empresas 

circulando na localidade para acessar os empreendimentos. Outro ponto é que os restaurantes 
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aparentaram serem estabelecimentos construídos há pouco tempo indicando que estes 

comércios podem ter sido construídos para atender a demanda de trabalhadores do porto. 

Campo da Praia foi uma das mais afetadas pelos impactos da construção do Porto e 

DISJB, devido aos processos de desapropriações fundiárias. Parte da localidade se tornou o 

DISJB e terrenos do CLIPA, presenciado através das cercas e placas que indicam propriedade 

privada. Os impactos do CLIPA e do DISJB referentes territoriaização e a consequente 

desterritorialização das famílias puderam ser percebidos pela paisagem e por conversas com 

alguns entrevistados, durante a aplicação dos questionários. A figura 13 apresenta as ruínas de 

um antigo domicílio que antes de 2007 era parte de Campo da Praia. 

Figura 13: Ruínas de antigo domicílio hoje território do CLIPA. São João da Barra. 2015. 

 
Fonte: Acervo Pessoal. 

Alguns entrevistados relataram violência e truculência ocorridas em algumas 

desapropriações no distrito de Pipeiras. Parte desses autorizou a transcrição integral das suas 

falas. Os nomes aqui usados são fictícios. Esses relatos são apresentados de forma a 

enriquecer a análise estatística do trabalho. O primeiro relato é de um agricultor de Campo da 

Praia entrevistado, aqui denominado de Sr. Paulo. É possível perceber que mesmo não sendo 

um desapropriado, o morador presenciou o processo com amigos e famílias próximas. A 

segunda transcrição é de D. Maria impactada diretamente, tendo suas terras desapropriadas 

em Água Preta. 

Vi amigos perderem as terras. Pessoas que conheço mais de cinquenta anos. Eram 
terras de trabalho. Meus amigos foram retirados como bandidos, pela polícia. Os 
carros chegavam com a sirene ligada e saíram até chorando (pausa). Até hoje “meu 
filho” não durmo. Qualquer carro que para aqui na frente acho que é a minha vez de 
sair. Tem um tempo, veio uma menina lá do porto aqui dizendo que tudo ia 
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melhorar, mas tudo piorou. Até a água piorou (Sr. Paulo. 79 anos, Campo da Praia, 
2015). 

Me “senti” ameaçada. No começo os homens do porto falaram que “queria” 
negociar. Eu disse que não ia vender “minhas terra”. Voltaram outro dia e disseram 
que eu era obrigada a sair, ou “iam” no juiz e eu sairia sem receber nada. No final eu 
vendi a terra com medo (D. Maria. 54 anos. Água Preta, 2015). 

Após 2007 o espaço em Pipeiras está em constante modificação pelo processo de 

territorialização do CLIPA. Os empreendimentos estão criando “territórios de exclusão”, 

inacessíveis, que impedem os moradores do distrito de ter acesso. Este fato é notório pelas 

guaritas de vigilância, pelos carros de segurança que circulam no entorno do complexo e pelas 

placas de propriedade particular. São os “novos muros” que separam as corporações (os 

executivos, investidores e funcionários em serviço) daqueles que não fazem parte delas. O 

apoio do poder público concedido é presenciado pelas leis municipais que criaram 

territorialidades de uso específico do espaço, materializando as relações de poder através da 

criação de uma multiplicidade de territórios pertencentes às empresas atuantes no CLIPA 

(HAESBAERT, 2014b).  

Neste sentido, sobreposto ao território político administrativo do distrito de Pipeiras 

se constitui novos territórios, tanto em zona (como o DISJB e o CLIPA) como em rede, por 

onde circulam os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas. Ambos excludentes, 

tanto pelas placas, cercas e guaritas, quanto pelas senhas e tarifas que exercem um fator de 

contenção para a entrada nos territórios em rede. A figura 14 demonstra uma placa de uso 

restrito do território.  

Figura 14: Placa indicando propriedade privada do governo do estado do Rio de Janeiro. Distrito de 
Pipeiras, São João da Barra, 2015. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Nos “territórios de contenção” (HAESBAERT, 2014b) do CLIPA e do DISJB a 

lógica que dita seu funcionamento é a do capital que possui seus centros de comando e 
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decisões fora do local em que se encontram. Desta forma não se cria uma integração entre a 

população local e os empreendimentos. Ao contrário se opta pela separação, pelo afastamento, 

configurando em um mesmo distrito multiterritorialidades, sendo entendida como uma 

condição imaterial do território, mas onde se verifica relações de poder moldando as relações 

sociais. Uma territorialidade é caracterizada pela lógica do capital, mais conectada a escala 

global do que ao lugar e outras várias são as dos espaços vividos, de uma população 

(moradores do distrito de Pipeiras) com o seu lugar. Contudo, estas multerritorialidades não 

são estanques, elas se aproximam se interconectam, e devido ao seu caráter antagônico podem 

originar impactos e conflitos.      

5.2- Condição dos domicílios e serviços de água, pavimentação e telefone. 

Nesta seção é analisada a oferta de abastecimento de água, pavimentação das ruas e 

área de telefone. O objetivo foi verificar se depois de 2007 houve um aumento no distrito de 

Pipeiras de domicílios sendo atendidos com estes serviços. Na figura 15 é possível observar a 

condição dos domicílios no distrito de Pipeiras 

Figura 15: Condição dos domicílios no distrito de Pipeiras. São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na figura é possível observar que a maioria dos domicílios é próprio quitado, 80% 

das unidades. Em quantidade significativamente menor se encontrou aproximadamente 10% 

dos domicílios alugados, uma proporção menor de cedidos, menos de 5% de emprestados e 

em menor proporção os domicílios financiados. Na tabela 8 é apresentada a condição do 

domicílio para pessoas que trabalham no porto, pessoas que não trabalham no porto e pessoas 

que não trabalham.  
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Tabela 8: 
Condição de ocupação dos domicílios para pessoas que trabalham no porto, pessoas que não trabalham no 

porto e pessoas que não trabalham. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2010. 
Condição do domicílio Não Trabalha Trabalha no porto Não trabalha no porto 

Próprio quitado 83 13 152 

Próprio Financiado - - 4 

Alugado 6 4 18 

Cedido 5 - 19 

Emprestado 2 - 4 

TOTAL 96 17 197 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 8 permite realizar duas constatações sobre impactos do CLIPA em relação a 

habitação, de acordo com o informado pelos entrevistados. Primeiro que os domicílios 

alugados em sua maioria, 18, não têm nenhum membro que trabalha no porto, seis de 

domicílios em que ninguém trabalha e quatro de pessoas que trabalham no porto. Ou seja, a 

existência de domicílios alugados não pode ser diretamente associada a impactos que a 

imigração em função do porto teria causado na condição de ocupação do domicílio. Dos 

domicílios em que algum morador trabalha no porto, 13 são domicílios próprios. Desta forma, 

podem ser pessoas do próprio distrito empregadas nos empreendimentos ou imigrantes que 

compraram uma habitação. Outra constatação é que das pessoas que trabalham e foram 

entrevistadas, 197 não trabalham no porto e 17 trabalham. Desta forma, pode- se inferir que o 

porto não está impactando significativamente os postos de trabalho no distrito.  

Segundo Censo do IBGE (2010) São João da Barra apresentou 2390 domicílios 

rurais. Pipeiras apresentou em 2010, 1898 domicílios, que significa 61% de domicílios em 

zona rural totalizando, 1162 domicílios que equivale a quase 50% dos domicílios rurais do 

município. Grande parte dos domicílios apresentou renda familiar de menos de 2.000 reais, 

como mostra a tabela 9.  

Tabela 9: 
Renda familiar por condição do domicilio. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

Renda familiar 
(R$-reais) Próprio quitado Próprio Financiado Alugado Cedido Emprestado TOTAL 

Até 500 2 - 1 1 - 4 
500- 1000 73 1 7 9 4 94 
1000-1500 47 2 7 8 - 64 
1500-2000 51 - 5 1 1 58 
2000-2500 12 - 1 - - 13 
2500-3000 7 1 1 1 - 10 
Mais de 3000 10 - 2 - - 12 
TOTAL 202 4 24 20 5 255 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como visto na tabela 9 existem quatro domicílios em que a família vive com menos 

de 500 reais. Dentre estes uma família mora de aluguel. Em 94 domicílios, a família vive com 
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salários entre 500 e 1000 reais. Acredita-se que a maioria destas famílias viva com um salário 

mínimo. Com renda acima de 2000 reais se encontra 35 famílias das 255 que responderam a 

renda. Segundo classificação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE, 2012) as rendas familiares até 1.030, reais é classe baixa. Logo, 98 

domicílios possuem renda baixa. Até 1.540,00 reais é baixa classe média. Nessa faixa se 

enquadram 64 famílias. Até 1.925,00 reais é média classe média. Nesse enquadramento estão 

58 famílias. Alta classe média é renda até 2.813,00 reais. Nessa faixa encontramos 13 

famílias. Acima desta renda é classe alta, que em Pipeiras encontramos 22 famílias. Desta 

forma, a maioria das famílias é de classe baixa ou baixa classe média. Não se pode dizer que a 

instalação do porto, pelo menos até agora, impactou a renda dos domicílios de forma a chegar 

a eliminar ou tornar insignificante a classe baixa e a consequente pobreza no distrito.  

A chegada do CLIPA pode ocasionar impactos socioeconômicos positivos por outros 

aspectos não estritamente pela renda. Estas melhorias estão relacionadas à iluminação pública, 

pavimentação, distribuição de água tratada, entre outros. Na tabela 10 é possível se a 

pavimentação das ruas ocorreu após 2007 ou não.  

Tabela 10: 
Rua  pavimentada após o ano de 2007. Distrito de Pipeiras. São João da Barra. RJ. 2015 

Pavimentação após 2007 SIM NÃO NÃO SEI NAÕ TEM TOTAL 
Domicílios (absolutos) 167 101 10 32 310 
Domicílios (relativos %) 54 33 3 10 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a tabela 10, a maioria dos domicílios, 54% (167) tiveram as ruas 

pavimentadas após o ano de 2007. Este aumento da pavimentação das ruas do distrito de 

Pipeiras é um impacto da instalação do CLIPA. De acordo com Cabreira (2013), um dos 

impactos que grandes empreendimentos geram nos locais que se instalam é a melhoria das 

estradas. Este fato se explica, porque a construção e pavimentação de estradas é uma 

necessidade para o empreendimento, faz parte da infraestrutura necessária para o 

funcionamento dos empreendimentos. Pelas estradas circulam caminhões com peças para 

produtos, circulam ônibus que transportam trabalhadores e circulam (especificamente em 

áreas de portos) produtos para exportação ou impostação. 

Foi observado em campo que localidades onde as estradas conectam diretamente ao 

CLIPA e ao DISJB houve pavimentação e melhoria das estradas após 2007, como por 

exemplo, nas localidades de Campo da Praia e Água Preta que são localidades que circulam 

veículos em direção ao porto: Água Preta, por exemplo, é uma localidade vizinha ao DISJB e 

ao CLIPA. 
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É notório, que a instalação do CLIPA impactou o distrito de Pipeiras com aumento 

de ruas pavimentadas. Contudo, a finalidade primeira foi melhorar o acesso logístico ao porto, 

tanto que as ruas que não se integram diretamente aos empreendimentos não foram 

pavimentadas ou já possuíam pavimentação. Ao analisar esta questão podemos entender que a 

ação de pavimentar estradas, se desdobra tanto em impactos socioeconômicos positivos 

quanto em impactos negativos, de ocorrência simultânea.  Isso foi medido através de outro 

impacto associado à pavimentação de estradas: o aumento (ou não) do fluxo de veículos nas 

ruas do distrito. De maneira expressiva, os entrevistados responderam ter percebido aumento 

no fluxo de veículos, após 2007, como observado na figura 16. 

Figura 16: Aumento no fluxo de veículo nas ruas (%) após 2007, segundo domicílios entrevistados por 
localidades do distrito de Pipeiras, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a figura 16, nos domicílios entrevistados os respondentes disseram 

que houve aumento no fluxo de veículos na rua após 2007. A pesquisa rastreou que 89% dos 

domicílios visitados disseram ter tido aumento no fluxo de veículos após 2007. Este fato é um 

impacto direto do CLIPA, em função dos veículos que circulam em direção ao porto. São 

caminhões, carros de empresa, carros de passeio, ônibus, entre outros, que tem acesso ao 

distrito através da BR 356, que conecta Campos dos Goytacazes a São João da Barra. 

(RODRIGUEZ e LEMOS, 2013). 

Neste ínterim, o aumento do fluxo de veículos é um reflexo em escala local do 

funcionamento de grandes empresas que atuam em escala global. Como estamos nos referindo 

à dominação que as empreses exercem no espaço, estamos nos reportando especificamente a 

território.  
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Sendo assim, podemos entender que as multinacionais ao expandir a produção para 

fora de seu país sede operam em diversos pontos do planeta constituindo territórios contíguos 

(território zona) que se articulam e se integram a territórios descontínuos, denominados 

territórios reticulares (HAESBAERT, 2014b). A presença do CLIPA transforma Pipeiras em 

um território que articula diversos pontos do planeta. É nos territórios como Pipeiras 

(território zonal) que se constroem as infraestruturas (estradas, linhas de transmissão, dutos, 

portos, provedores de internet) que permitem a circulação em rede de pessoas, mercadorias, 

matéria-prima e capitais (DIAS, 1995), indispensáveis para o processo produtivo. Desta forma 

é necessária uma base material para abrigar os objetos que funcionam como “nós” das redes, 

por onde os fluxos passam se originam e se destinam. Para que o porto e as empresas do Açu 

funcionem como “nós” no comércio mundial obras de infraestrutura tem sido necessária.  

A questão é que a construção de estradas, linhas de energia, dutos, entre outros tem 

ocasionado impactos na população local. Alguns positivos como a abertura e pavimentação de 

estradas. “Impactos multi-associados” ocorrem na medida em que se aumenta o fluxo de 

veículos trafegando nas ruas, como por exemplo: aumento no número acidentes, maiores 

gastos com manutenção de estradas, maior demanda de serviços por parte de órgãos 

responsáveis pelo trânsito, entre outros. 

Na pesquisa de campo foi perguntado sobre abastecimento de água por companhia 

pública ou privado. A maior parte dos domicílios possui abastecimento de água, como 

apresenta a tabela 11. Parte desses domicílios passou a ser atendidos por esse serviço após o 

ano de 2007, como pode ser observado na tabela 11. 

Tabela 11: 
Abastecimento de água por companhia pública ou privada nos domicílios do distrito de Pipeiras por 

quantidade de moradores nos domicílios, 2015. 
Nº MORADORES ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

  SIM NÃO 
1 32 1 
2 73 0 
3 75 4 
4 72 5 
5 31 3 
6 12 1 
7 1 0 

Total 296 14 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Do total de 310 domicílios entrevistados 296 recebem abastecimento de água por 

companhia pública ou privada no distrito de Pipeiras. Apenas 14 domicílios não são atendidos 

com abastecimento de água. Em relação ao número de moradores por domicílios que não tem 
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abastecimento de água, cinco domicílios de quatro moradores não possuem, sendo seguido de 

quatro domicílios de três moradores, três de cinco moradores, e um de um morador e um de 

seis moradores. Moradores de Pipeiras e Vila da Terra, localidades próximas, reclamaram da 

qualidade da água durante as entrevistas. O trecho a seguir é uma transcrição da fala de um 

morador, agricultor de Vila da Terra, aqui identificado como Sr. Pedro: 

Muito do que foi prometido não foi cumprido. Minha rua é de terra. A água é ruim. 
Não serve para beber. Chegaram a minha casa, destruíram meu poço e me falaram 
que iria chegar as contas para pagar. Para minha plantação essa água ruim não faz 
bem (Sr. Pedro. Vila da Terra, 2015).  

A tabela 12 apresenta sobre o abastecimento de água no distrito após 2007 por 

domicílios.  

Tabela 12: 
Abastecimento de água por companhia após 2007, distrito de Pipeiras, São João da Barra, 2015. 

Abastecimento de água em Pipeiras SIM NÃO NÃO SEI TOTAL 
Abastecimento de água após 2007 265 32 10 305 
Abastecimento de água após 2007 (%) 86 11 3 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como demonstra a tabela 12, 262 (86%) domicílios passaram a ter abastecimento de 

água após o ano de 2007. O abastecimento de água pode ser considerado como um impacto 

positivo para os moradores de Pipeiras. Esta alteração está associada à instalação de empresas 

no CLIPA, que foi a responsável pela construção da rede como medida mitigatória do impacto 

socioeconômico e previsto em seus relatórios de impactos ambientais dos empreendimentos. 

Dos 32 (11%) domicílios que não receberam abastecimento de água após 2007, 14 não 

possuem abastecimento de água e 19 já possuíam abastecimento antes da chegada do CLIPA.  

A tabela 12 demonstra uma significativa mudança no distrito em relação ao 

abastecimento de água após 2007. Da maioria dos domicílios que não possuía o distrito 

passou a ter a maioria de domicílios abastecidos com água tratada por companhia. A 

importância desta questão é que água tratada se reverte diretamente em melhoria na saúde. 

Nas pesquisas de campo em Pipeiras foi possível observar algumas estações de tratamento de 

água e redes de distribuição, como a rede de distribuição de água localizada em Bajurú na 

figura 17. 
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Figura 17. Imagem da estação de tratamento de água em Bajurú, distrito de Pipeiras, São João da Barra 
(RJ), 2015. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

O que chama atenção na figura 17 é a participação do BNDES no projeto de extensão 

e implantação da rede de água em Pipeiras. Este é mais um exemplo de que para o 

funcionamento de grandes empresas que atuam no porto é necessário que fosse instalado no 

território infraestrutura, como a distribuição de água. No caso do CLIPA parte da 

infraestrutura tem sido construída pelo poder público. Os interesses politico- econômicos do 

governo federal, estadual e municipal na construção do porto favoreceu a criação de parcerias 

públicas e privadas na elaboração de projetos portuários (OLIVEIRA, 2011). Em síntese, a 

atuação do privado ocorre na construção e administração dos terminais. O público na 

construção de infraestrutura, na normatização e na fiscalização das operações. Na figura 18 é 

possível observar uma parceria pública e privada. A parceria foi entre a prefeitura de São João 

da Barra e a antiga administrado do porto (empresa LLX) na construção do prédio da 

subprefeitura do distrito de Pipeiras em Sabonete. 



84 
 

Figura 18. Placa indicando a participação da empresa LLX na construção da subprefeitura do distrito de 
Pipeiras, localizada na comunidade de Sabonete. São João da Barra, RJ, 2015.  

 
Fonte: Acervo pessoal. 

A figura 19 apresenta informações sobre coleta de lixo no distrito. É possível 

verificar que 77% dos domicílios passaram a ter coleta de lixo após do ano de 2007. Antes da 

chegada do porto o destino do lixo no distrito podia estar associado a queimadas, depósito em 

terrenos baldios ou jogado em córregos, que contribuía para a poluição ambiental.  

Figura 19. Passou a ter coleta de lixo após o ano de 2007? Domicílios do distrito de Pipeiras, São João da 
Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desta forma, o aumento na coleta de lixo nos domicílios de Pipeiras é outro impacto 

socioeconômico positivo observado após 2007. A maior parte dos domicílios entrevistados 

passou a ter coleta de lixo após a chegada do porto (77%). O questionário indagou aos 
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entrevistados sobre a existência de linha e/ ou sinal de telefone antes e depois de 2007 na 

localidade em que moravam. Os resultados são apresentados na tabela 13. 

Tabela 13: 
Existência de linha e/ ou sinal de telefone após 2007. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, 2015. 

Linha de telefone em Pipeiras SIM NÃO JÁ TINHA TOTAL 
Linha de telefone após 2007 134 71 105 310 
Linha de telefone após 2007 (%) 43 23 34 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Observando a tabela 13 é possível perceber que a maioria dos domicílios, 43% (134) 

passou a ter sinal de telefone fixo ou celular após a chegada do CLIPA. Contudo duas 

observações são importantes. Primeiro é o quantitativo de 23% (71) domicílios que não 

possuem linha ou sinal de telefone. Do total de 310 domicílios, 34% (105) já possuíam sinal/ 

linha de telefone antes de 2007. Desta forma, esses domicílios não foram impactados, em 

relação sinal e linha de telefone, após a chegada do CLIPA. Merece destaque, que entre 

abastecimento de água e pavimentação de ruas, a chegada CLIPA impactou com maior 

intensidade a população do que linha/ sinal de telefone. Dos três parâmetros de analise 

citados, o que se refere a telefone foi o que menos mudou.  

Acredita-se que o aumento do sinal/ linha de telefone em todo distrito se relaciona 

diretamente a necessidade de uso de telefone pelas empresas que atuam no porto. É através de 

sistemas de comunicação, como o telefone e a internet, que as multinacionais integram e 

articulam suas filiais em diversos pontos do planeta. A comunicação instantânea permite a 

fluidez e a intensidade nas trocas que envolvem capitais, informações e comandos em escala 

global (SANTOS, 2000). Os sistemas de informação oferecem suporte técnico para as grandes 

empresas criarem seus territórios reticulares (HAESBAERT, 2014a) e controlar o que será 

produzido, vendido, comprado, investido em cada ponto territorializado (filiais, portos, central 

de comando, parques de produção, mercados, entre outros). Por isto a instalação de um 

complexo industrial e logístico em Pipeiras está acompanhada da expansão na linha/ sinal de 

telefonia. As empresas que se instalam no CLIPA necessitam da implantação e expansão de 

eficientes sistemas de telefonia para operar integrada a suas unidades e parceiras em escala 

global.  

5.3- Impacto da instalação do CLIPA no transporte público, saúde e segurança pública. 

Nesta seção são apresentados os resultados sobre a opinião dos entrevistados em 

relação à condição e qualidade de transporte público após 2007. Sobre a saúde pública após 

2007 são apresentados dados da opinião dos entrevistados em relação a tempo no atendimento 
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médico, qualidade do serviço e oferta de ambulâncias. Para rastrear aspectos em segurança 

público são apresentados os dados da pesquisa sobre iluminação pública, policiamento e 

violência. A tabela 14 apresenta dados sobre aumento da quantidade de ônibus em Pipeiras e 

qualidade do serviço após 2007. 

Tabela 14: 
Aumento da quantidade de ônibus e qualidade do serviço após 2007. Distrito de Pipeiras, São João da 

Barra, 2015. 
AUMENTOU ÔNIBUS QUALIDADE DO TRANSPORTE 
  MELHOROU PIOROU ESTÁ IGUAL 
SIM 149 95 1 
NÃO 14 51 0 
TOTAL 163 146 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a tabela 14, na maior parte dos domicílios visitados (245 domicílios) 

as pessoas informaram que aumentou a quantidade de ônibus que atende o distrito de Pipeiras 

após 2007. Em relação à qualidade do transporte, 163 pessoas disseram que a oferta dos 

serviços melhorou após 2007. Ao contrário, 146 pessoas informaram que houve piora nos 

serviços. Apenas uma pessoa informou que não houve mudança na qualidade dos serviços. 

Cruzando os dados, das pessoas que informaram que houve aumento na quantidade de ônibus, 

149 indivíduos informaram que melhorou o serviço, contra 95 que disse que piorou e uma 

pessoa que disse que ficou igual. Para as pessoas que informaram que não houve aumento na 

quantidade de ônibus o quadro foi o contrário. A maioria, 51 pessoas, disse que a qualidade 

piorou, contra 14 indivíduos que disse que o serviço melhorou. 

A análise da tabela 14 permite uma interpretação que após 2007 houve impacto no 

setor de transporte público, visto que para grande maioria dos domicílios visitados houve 

aumento na quantidade de ônibus. Em relação à qualidade do serviço de transporte público 

parte não muito expressiva dos moradores dos domicílios entrevistados disse que houve 

evidenciando que mesmo os moradores observando aumento na quantidade de ônibus, não foi 

relatado grandes melhorias na qualidade do serviço.  

Neste sentido, cabe destacar que após a chegada do CLIPA em Pipeiras dois 

impactos no setor de transporte público ocorreram. Primeiro foi à criação de linhas de 

transporte público que integram o município de São João da Barra internamente. Antes apenas 

os ônibus que faziam a linha Campos dos Goytacazes- São João da Barra atendiam os 

distritos deste município. Segundo foi a criação de uma linha de ônibus para o porto do Açu, 

saindo da rodoviária de Campos dos Goytacazes.  
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A integração entre os distritos é outro ponto positivo que só ocorreu após 2007. A 

tabela 15 apresenta a percepção dos entrevistados em relação à melhoria da qualidade de vida 

após a chegada do CLIPA relacionada com o aumento na quantidade de transporte público. 

Tabela 15: 
Melhoria da qualidade de vida após a chegada do CLIPA relacionada com o aumento na quantidade de 

ônibus. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2010. 
Aumentou ônibus Qualidade de vida da localidade após CLIPA 
  Melhorou Melhorou (%) Piorou Piorou (%) Ficou igual Ficou igual (%) 
Sim 123 83 117 76 5 63 
Não 26 17 36 24 3 37 
TOTAL 149 100 153 100 8 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Dos 310 domicílios entrevistados 149 acreditam que após a chegada do CLIPA 

houve melhoria na qualidade de vida, contra 153 que acredita que piorou e oito que não 

perceberam mudança. Para o CLIPA gerar desenvolvimento para a população de Pipeiras é 

necessário que a população considere que a qualidade de vida melhorou. A tabela 15 indica 

que mesmo sendo valores aproximados a maior parte dos moradores não reconhecem a 

melhoria da qualidade de vida. Pelo contrário, se obteve mais opiniões contrárias a melhoria 

da qualidade de vida (153) do que a favor da melhoria da qualidade de vida (149).  

Em relação à melhoria da qualidade de vida após o CLIPA e o aumento na 

quantidade de ônibus as opiniões foram divididas. Das pessoas que disseram que houve 

aumento na quantidade de ônibus, 123 pessoas disseram que melhorou a qualidade de vida, 

117 informou que piorou a qualidade de vida e cinco disseram que não houve mudança. Das 

pessoas que disseram que não houve aumento na quantidade de ônibus, 26 disseram que a 

vida melhorou após a chegada do CLIPA, 36 informou que piorou e três informaram que não 

houve mudança. A figura 20 apresenta o destino dos usuários de ônibus.  
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Figura 20. Destino dos usuários de ônibus. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observando a figura 20 é possível verificar que 56% dos usuários de ônibus de 

Pipeiras se destinam para Campos os Goytacazes. Este fato pode estar relacionado com a 

inexistência de linhas ônibus internas em São João da Barra antes de 2007. As linhas de 

ônibus que atendiam a maior parte das localidades de Pipeiras partiam da rodoviária de 

Campos dos Goytacazes em direção a Barra do Açu, percorrendo pelo subdistrito de 

Goytacazes, e os distritos de Musssurepe e Santo Amaro (pertencentes a Campos dos 

Goytacazes). Desta forma, é provável que a população do distrito utilizasse com mais 

frequência os serviços do centro de Campos dos Goytacazes. Em relação ao deslocamento 

para a sede de São João da Barra, 30% informou ser o principal destino. Esse quantitativo é 

reflexo da circulação de ônibus após 2007, criados pela prefeitura de São João da Barra para 

circulação entre distritos, que conectou o distrito de Pipeiras ao centro do município. 

Acredita-se que antes de 2007 esse quantitativo de deslocamento por transporte público entre 

Pipeiras e sede era menor.  

Como aponta Bortoleto (2001) um impacto socioeconômico que grandes 

empreendimentos podem causar nos territórios em que se instalam é a pressão na saúde 

pública. Se não houver investimentos do poder público para ampliar o serviço de saúde 

pública proporcional ao aumento do tamanho da população pode ocorrer um impacto negativo 

na saúde. A figura 21 apresenta a diminuição ou aumento do tempo para conseguir 

atendimento médico em Pipeiras. A pergunta restringiu o atendimento em postos de saúde 

presentes na localidade do distrito. 
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Figura 21: Tempo para conseguir atendimento médico nos postos de saúde da localidade de Pipeiras após 
o ano de 2007. São João da Barra, RJ, 2010. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Pela figura 21 é possível observar que em 60% dos domicílios entrevistados as 

pessoas informaram que houve aumento no tempo para conseguir atendimento médico. Caso 

venha se concretizar uma elevada imigração para São João da Barra em função do CLIPA o 

serviço de saúde, pelo menos em relação ao tempo para atendimento, necessita de melhora. Se 

isso não ocorrer o impacto em relação ao tempo para obter atendimento médico pode ser 

agravado. A tabela 16 apresenta as pessoas que concordam ou discordam com a instalação do 

CLIPA e o tempo para conseguir atendimento médico nos postos de saúde do distrito de 

Pipeiras, após 2007. 

Tabela 16: 
Tempo para conseguir atendimento médico após 2007 em relação à opinião sobre a instalação do CLIPA. 

Distrito de Pipeiras São João da Barra, RJ, 2015. 
Tempo para médico Concorda Discorda Indiferente TOTAL 

Aumentou 83 93 11 186 

Diminuiu 44 29 5 78 

Não utiliza o serviço 24 16 5 45 

TOTAL 151 138 21 310 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a tabela 16, dos 186 domicílios entrevistados em que as pessoas 

acreditam ter aumentando o tempo para conseguir atendimento médico, as opiniões foram 

próximas, com 93 dos respondentes discordando da instalação do CLIPA em São João da 

Barra, 83 concordando com a instalação do porto e 11 são indiferentes. Do total de 78 

domicílios em que as pessoas disseram que diminuiu o tempo para conseguir atendimento 

médico, 44 pessoas concordam com a instalação do CLIPA, 29 discordam e cinco são 

indiferentes. Em relação às pessoas que não utilizam os postos de saúde de Pipeiras (45 

domicílios), 24 pessoas concordam com a instalação do porto, 16 pessoas discordam e cinco 

aumentou 
60% 
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são indiferentes. Sendo assim, podemos inferir por estes resultados que as pessoas que 

afirmam ter ocorrido piora na qualidade dos serviços públicos discordam, em geral, da 

instalação do CLIPA. Para estas pessoas o CLIPA está causando impactos negativos na oferta 

e qualidade dos serviços públicos. Já nos domicílios em que as pessoas acreditam ter ocorrido 

melhora na qualidade e oferta de serviços públicos, em geral, também ocorre concordância 

com a instalação do CLIPA. 

Outra questão que merece atenção é a segurança pública. De acordo com Haesbaert 

(2014b) a segurança atualmente é um termo que está na ordem do dia. É uma questão que 

preocupa a todos, desde as grandes empresas, ao cidadão comum e ao Estado. O autor 

defende que vivemos em uma sociedade de “in-segurança”. A sociedade de “in-segurança” se 

volta ao controle de um grupo para a proteção de outro grupo. O controle, principalmente dos 

fluxos de populações, se torna medida recorrente, principalmente em centros urbanos, com 

objetivo de selecionar o que é bom do que é mal, o que é perigoso do que é seguro, tentando 

ao máximo “eliminar os perigosos, pois a cidade passa a ser alvo do crescente “afluxo de 

todas as populações flutuantes, mendigos, vagabundos, criminosos...”(P. 166).  

De acordo com Carlos (1991) a instalação de multinacionais apresenta como impacto 

negativo aumento da criminalidade. Para Pinheiro (2007) este impacto está associado 

diretamente a dois fatores. Primeiro a grande absorção de trabalhadores na fase das obras dos 

empreendimentos. Quando as construções acabam um elevado contingente populacional não é 

absorvido nos cargos que exigem maior qualificação profissional. O desemprego gerado pode 

aumentar a criminalidade. Segundo é a desestruturação das atividades econômicas 

tradicionais, aumentando o desemprego das populações nativas e por consequência a 

criminalidade. Monié e Vidal (2006) demonstram que é comum para áreas onde se instalam 

complexos portuários ocorrer aumento da criminalidade. Os impactos do CLIPA na segurança 

pública devem ser acompanhados com atenção pelo poder público. Principalmente pelo fato 

do relatório de impacto ambiental do CLIPA (LLX/ECOLOGUS-AGRAR) apresentar 

possível aumento da criminalidade em todas as localidades de São João da Barra. Algumas 

medidas de caráter mais imediato podem ser tomadas para coibir a criminalidade, como 

aumentar o policiamento e expandir a iluminação pública dos logradouros. A figura 22 

apresenta dados sobre aumento do policiamento no distrito de Pipeiras após 2007. 
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Figura 22. Aumento no policiamento no distrito de Pipeiras após 2007. São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pela figura 22 é possível observar que apenas em 13% dos domicílios entrevistados 

as pessoas informaram que houve aumento no policiamento. Somando os domicílios em que 

foi informado que o policiamento ficou igual (61%) e que diminuiu (26%) se encontra 87% de 

domicílios que informaram a situação oposta: não houve aumento no policiamento do distrito. 

Como observado por Monié e Vidal (2006), Carlos (1991), Pinheiro (2007) grandes 

empreendimentos portuários e industriais em geral ocasionam aumento na violência em 

territórios em que se instalam. Sendo assim, para mitigar os impactos negativos do CLIPA em 

relação à violência que a população local pode ser exposta, o melhor seria ter ocorrido 

aumento no policiamento em Pipeiras após 2007. 

Para garantir a segurança da população o Estado recorre à ação policial. Em alguns 

casos para garantir a vida, ou a segurança, de alguns o Estado decreta a morte de outros 

(HAESBAERT, 2014b). O Estado é a instituição que atua para solucionar as questões 

apresentadas: garantir a propriedade privada, impedir a violência e promover a socialização de 

indivíduos. A questão é que o Estado se torna falho em suas funções de manter a segurança 

como descrito no trecho:  

Caberá ao “Estado de segurança”, fundamentalmente, promover apenas medidas 
paliativas de contenção, técnicas/ procedimentos de evitação ou de repressão, 
atacando não as fontes, mas tentando simplesmente dirimir os efeitos (entre eles o da 
violência) dessa dinâmica social precarizadora e excludente. Como ele não dá conta 
nem mesma de sua condição de “Estado policial”, acaba promovendo estimulando, 
de fato, a terceirização e própria ilegalidade, com a proliferação, por exemplo, 
principalmente em Estados periféricos como o nosso, de milícias paramilitares, de 
segurança privada, quando ele próprio, enquanto Estado, transformasse em “Estado 
de exceção”... decretando medidas excepcionais, que em nome de uma pretensa 
segurança, acabam por aceitas (ou mesmo desejada) pela maioria da população e por 
ser tornarem, se não legitimas, pelo menos “legais” (HAESBAERT, 2014. P. 216). 
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Desta forma a ineficiência do Estado em prover politicas de inclusão social, 

educação, trabalho e cultura acarretam diretamente aumento da criminalidade. Como 

demonstra Haesbaert (2014b) nem mesmo as ações do “Estado policial” são eficazes, 

agravando os impactos da criminalidade. As medidas que visão impedir o aumento da 

criminalidade (educação, inclusão social, cultura, entre outros) devem fazer parte de uma 

política de planejamento territorial para iniciar antes dos empreendimentos entrarem em 

funcionamento, evitando ao máximo a exclusão social que é produtora da criminalidade. 

Neste sentido, acredita-se que para evitar, ou mitigar os efeitos negativos que o porto do Açu 

pode causar em Pipeiras, como criminalidade é necessárias ações do Estado através de 

políticas de inclusão social. Outra questão que corresponde à segurança pública é a 

iluminação pública. A Tabela 17 apresenta a condição da iluminação pública no distrito de 

Pipeiras após 2007 relacionando com a localidade.  

Tabela 17: 
Domicílios que receberam iluminação nas ruas após 2007. Distrito de Pipeiras. São João da Barra, RJ, 

2015. 
Iluminação após 2007 Sim Não Já tinha antes TOTAL 
Passou a ter iluminação após 2007 94 20 196 310 
Passou a ter iluminação após 2007 (%) 30 6 64 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A chegada do CLIPA não representou um impacto significativo em relação à 

iluminação pública, visto que, a maioria dos domicílios já possuía. Houve um impacto 

positivo para 94 domicílios (30%) que passaram a ter iluminação pública em suas ruas. Ainda 

se encontrou 20(6%) domicílios localizados em logradouros que não possuíam iluminação 

pública.  

5.4- Educação e qualificação profissional. 

Acredita-se que o CLIPA terá como impacto positivo o dinamismo econômico 

regional e o aumento nos postos de trabalho. Porém, não há garantia que os trabalhadores que 

irão ocupar os postos de trabalho são os moradores de São João da Barra. Para municípios de 

pequeno porte que recebem grandes empreendimentos dois cenários podem ser construídos 

em relação à educação e trabalho. Primeiro é o cenário de uma população com baixa 

qualificação profissional. Passado o período de grande absorção de obra de baixa qualificação 

profissional, a fase de obras, o elevado e desqualificado contingente populacional, em geral, 

não é absorvido nos cargos que exigem formação educacional (BORTOLETO, 2001).  
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O segundo cenário é de uma população qualificada profissionalmente. Neste caso, a 

população pode ser inserida no empreendimento, possibilitando aumento da renda, e 

diminuição do fluxo de imigrantes para trabalho. Como apontado por Leandro e Givisiez 

(2014) é simplório afirmar que a inserção da população local em um empreendimento elimine 

os impactos negativos, ou que o desenvolvimento seja alcançado. Todavia, a população 

inserida pode compensar a falta de emprego que a desarticulação das atividades tradicionais 

causa. A necessidade de imigrantes diminui, e consequentemente diminuiu os impactos nos 

serviços públicos, no choque cultural, na habitação, entre outros.  

No distrito de Pipeiras acredita-se que atualmente se aproxima mais o primeiro 

cenário. Tanto por estar ocorrendo uma desarticulação das atividades tradicionais (agricultura) 

quanto pela falta de qualificação profissional. Pela tabela 18 é possível verificar a quantidade 

de domicílios em que se encontraram pessoas cursando algum curso técnico ou superior.  

Tabela 18: 
Domicílios visitados onde algum morador está cursando ensino técnico ou superior. 

CURSO TÉCNICO/ SUPERIOR QUANTIDADE DE DOMICÍLIOS 
Administração 2 
Cabeleireiro 1 
Tec. Enfermagem 2 
Atend. Farmácia 3 
Gastronomia 1 
Tec. Informática 3 
Logística 2 
Mecânica 4 
Tec. Meio amb. 1 
Não sabe 5 
Pedagogia 2 
Psicologia 1 
Seg. trabalho 2 
Eletromecânica  1 
Telemarketing 1 
TOTAL 31 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na tabela 18 é possível visualizar que dos 310 domicílios visitados, em apenas 31, ou 

seja, 10% da amostra encontramos algum morador estudando na educação técnica ou 

superior. Mesmo assim, muitos cursos não possuem relação direta com a necessidade do 

CLIPA (cabeleireiro, gastronomia e farmácia). Em poucos domicílios se encontrou algum 

morador no ensino superior. Apenas um domicílio onde alguém cursa psicologia; em dois, 

pedagogia; e em dois, administração.  

Este quadro não condiz com o perfil profissional que em geral é exigido pelos portos 

na atualidade. Segundo Monié e Vidal, (2006) os portos passaram por uma série de mudanças 
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em todo o mundo adotando novos métodos de circulação de cargas, emprego de tecnologia, 

qualificação da mão-de-obra, agilidade nas operações, avanços na engenharia naval e novos 

modelos de navios que ficou conhecido como processo de modernização dos portos. Como 

aponta os autores para trabalhar em portos modernos, como o porto do Açu, a população local 

necessita de qualificação. A população do distrito de Pipeiras, em sua maioria, não está se 

qualificando. 

Cabe destacar o aumento verificado de oferta de cursos técnicos no município de São 

João da Barra. Como exemplo, neste município se encontra um campus do Instituto Federal 

Fluminense que oferta cursos técnicos.  

Com o porto em funcionamento a necessidade de mão de obra qualificada já é uma 

realidade. Neste sentido, Pereira (2013) aponta a necessidade de solução com caráter de 

urgência para o setor educacional, possibilitando acesso da população à educação básica de 

qualidade e ofertas de cursos de qualificação profissional. A tabela 19 apresenta os 

entrevistados que estudam por tipo de curso e grupo de idade. 

Tabela 19: 
Tipo de curso dos entrevistados por idade. Distrito de Pipeiras. São João da Barra, RJ, 2015. 
IDADE Ensino fund. (%) Ensino méd. (%) Ensino téc- sup (%) 

ATÉ 20 ANOS 0 0 3 50 3 50 
DE 20 A 30 ANOS 2 29 2 33 3 50 
DE 30 A 40 ANOS 5 71 1 17 0 0 

TOTAL 7 100 6 100 6 100 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 19 apresenta que existem sete entrevistados que cursam o ensino 

fundamental, sendo 29% com idade entre 20 e 30 anos e 71% com idade entre 30 e 40 anos. 

Trata-se de pessoas que estão na Educação de Jovens e Adultos. Os entrevistados que cursam 

o ensino médio (seis pessoas), 50% possuem até 20 anos, 33% de 20 a 30 anos e 17% de 30 a 

40 anos de idade. Outras seis pessoas estão cursando ensino técnico ou superior, sendo 50% 

até 20 anos de idade, e mais 50% de 20 a 30 anos de idade. No total, das 310 pessoas ouvidas, 

apenas 19 estudam, e seis estão se qualificando profissionalmente. A figura 23 apresenta os 

dados em relação a ler e escrever para agricultores e não agricultores. 
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Figura 23: Sabe ler e escrever para agricultores e não agricultores. Distrito de Pipeiras, São João da 
Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

É possível observar na figura 23 que em relação aos agricultores existe mais 

analfabetismo. Aproximadamente 70% dos agricultores sabem ler e escrever e 30% não 

sabem. No grupo dos não agricultores aproximadamente 90% sabe ler e escrever e 10% não 

sabem. Acredita-se que os impactos socioeconômicos para os agricultores podem ser mais 

significantes. O fato de 30% não saber ler e escrever pode prejudicar em possíveis 

negociações de grupos que se interessem pela sua propriedade. Outra questão é o perigo do 

desemprego ou emprego informal de pouca remuneração. Esse fato pode ocorrer em função 

da diminuição da atividade agrícola, ou prejuízos em função do aumento da poluição do ar, 

água e solo decorrentes das atividades industriais do porto. Sem formação educacional alguma 

e sem ter como praticar a agricultura essas pessoas terão maior dificuldade em se inserir em 

outra atividade econômica.  

Sendo assim concorda-se com Bortoleto (2001) que é necessário analisar de forma 

crítica a territorialização de grandes empreendimentos. A autora questiona para quem se 

dirige esses benefícios, uma vez que a instalação de grandes empreendimentos não se destina, 

em primeira instancia as populações locais. Como em Pipeiras, um distrito de pessoas com 

pouca qualificação profissional e grande extensão rural, a população não representa o perfil de 

pessoas a serem inseridas em grandes empreendimentos industriais que empregam 

profissionais qualificados em relação à formação educacional. Pelo menos não neste 

momento. A qualificação profissional pode ocorrer ao longo do tempo. A tabela 20 apresenta 

as pessoas que sabem ler e escrever relacionando com trabalhar no porto ou não. 
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Tabela 20: 
Pessoas que trabalham e que não trabalham no porto relacionado com saber ler ou não. Distrito de 

Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 
SABE LER/ 
ESCREVER 

TRABALHA NO 
PORTO (%) 

NÃO TRABALHA NO 
PORTO (%) 

SIM 16 94 252 86 
NÃO 1 6 41 14 
TOTAL 17 100 293 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 20 confirma a discussão anterior. Das 17 pessoas que trabalham no porto, 

apenas uma não sabe ler, o que representa 1% das pessoas entrevistadas que trabalham no 

porto. 94% das pessoas que trabalham no porto sabem ler e escrever. Já das pessoas que não 

trabalham no porto a proporção de pessoas que não saber nem escrever é mais elevada: 14%. 

Isto demonstra que o CLIPA, em geral, não irá absorver pessoas que não saibam 

minimamente ler e escrever.  

5.5- Trabalho e renda. 

Nesta seção é abordada análises dos impactos da instalação do CLIPA no trabalho 

das pessoas residentes nos domicílios visitados em Pipeiras. A intenção é observar se os 

moradores estão sendo absorvidos nos empreendimentos. Na figura 24 é possível observar o 

total de pessoas que trabalham no porto no momento em que a pesquisa foi feita. O resultado 

é por domicílio, o que significa que em alguns domicílios pode ter mais de uma pessoa que 

trabalha no porto, apenas uma pessoa (que pode ter sido o respondente ou outro familiar) ou 

ninguém que trabalha no complexo.  
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Figura24: Trabalha no CLIPA? Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Segundo a figura 24 em apenas 9,7% dos domicílios algum morador trabalha no 

CLIPA. Acredita-se que o CLIPA em funcionamento irá criar ao longo dos anos postos de 

trabalho. Todavia a figura 24 demonstra que no período de instalação dos empreendimentos 

não houve um significativo um impacto no trabalho no distrito de Pipeiras. A geração de 

emprego que o porto oferta só será um impacto positivo para os moradores do distrito se estes 

puderem ocupar as vagas. A tabela 21 apresenta que os cargos ocupados pelos moradores de 

Pipeiras no Porto não exigem elevada qualificação profissional. 

Tabela 21: 
Ocupação dos moradores de Pipeiras entrevistados por local de trabalho. São João da Barra, RJ, 2015. 

ATIVIDADE 
N. 
tra 

B. 
Açu Campos Casa Comér Diverso Escola Hospi. Ônibus Porto PMSJB Roça 

Não trab. 101 - - - - - - - - - - - 
Funcionário 
Público 

      
3 1 

  
13 

 Autônomos 
  

2 5 5 16 
      Agricultor. - - - 52 - - - - - - - 7 

Prof. Espec. 
   

1 3 1 
   

2 
  Prof. N. espec. 

  
5 4 37 5 2 1 2 10 1 

 Empresário - 1 - - 14 - - - - - - - 
Pescador - 4 - - - - - - - - - - 
Serv. Gera. - - - - - 

 
- - - 7 

 
- 

Não resp. - - - - - 2 - - - - - - 

TOTAL 101 5 7 62 59 23 5 5 2 19 14 7 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 De acordo com a tabela 21, 101 pessoas não trabalham. São os desempregados, 

aposentados e pessoas que não procuram emprego. Apenas 19 dos entrevistados estão 

empregados no porto. As atividades que mais emprega no distrito é a agricultura 59 pessoas 

que junto com a pesca somam 65 pessoas empregadas no setor primário, em segundo 
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comércio (que soma 59 pessoas em variadas funções), terceiro são os profissionais autônomos 

(23 pessoas) que trabalham em diversos locais e em quarto o CLIPA (19 pessoas). 

Agricultores trabalham na sua própria casa, configurando uma atividade de agricultura 

familiar, que segundo Fernandes (2005) a unidade de gestão da agricultura não se separa da 

unidade familiar. O comércio emprega pessoas que exercem funções diferentes: balconistas, 

vendedores, atendentes, empresários, entre outros. O comércio como sendo a segunda 

atividade que mais emprega (59 pessoas) pode ser explicado pelo aumento de lojas, 

restaurantes, mercados, no distrito em função do CLIPA. Os profissionais que trabalham em 

locais diversos são pintores, pedreiros, garçons, manicures, entre outros. 

Foi observado que os trabalhadores do CLIPA, 19 pessoas, que o porto está 

empregando moradores de Pipeiras em atividades que não necessitam de elevada qualificação 

profissional e estão na parte inferior de uma hierarquia profissional em uma empresa. Este 

cenário demonstra um impacto negativo para o distrito de Pipeiras: os cargos de maior 

qualificação profissional, que também são os cargos que mais remuneram e possuem maior 

reconhecimento social, não estão sendo ocupados pelos moradores do distrito. Pela tabela 26 

pode-se inferir que a chegada do CLIPA ainda não causa impacto significativo na estrutura do 

trabalho em Pipeiras.  

As atividades tradicionais de trabalho como a agricultura, devem ser preservadas, 

porque a sua desintegração pode acarretar não somente desemprego, mas o fim de relações 

sociais e manifestações culturais que existem no lugar (ARAÚJO, FREITAS e 

ALBUQUERQUE, 2009). Em algumas situações é por causa da violência, das ameaças e das 

expropriações que os agricultores se unem e se fortalecem. A presença do CLIPA no distrito 

ocasionou a insegurança dos agricultores em perder suas terras e ser impedidos de plantar. 

Todavia este processo fez com que os agricultores se articulassem para manifestar seus 

interesses, receios e criar movimentos de resistência. Sendo assim, ao mesmo tempo em que a 

presença do porto desapropriou e gerou insegurança em alguns moradores, criou uma 

consciência de grupo, que permitiu resistência e visibilidade. O símbolo deste processo de 

resistência em Pipeiras é a Asprim, que mensalmente reúne agricultores do distrito com 

objetivo de fortalecimento da atividade agrícola e debate sobre a organização popular. A 

figura 25 apresenta a sede da Asprim localizada na localidade de Campo da Praia. 
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Figura25: Sede da Asprim. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

No distrito há pessoas que trabalham ou se envolvem com a agricultura. Para estas 

pessoas o CLIPA pode representar um local de trabalho. Contudo, nem todas as pessoas 

entrevistadas trabalham. Cabe destacar os desempregados, os aposentados e as pessoas que 

não estão à procura de emprego. A figura 26 apresenta a proporção de desempregados e 

pessoas que não procuram emprego no distrito de Pipeiras.  

Figura 26: Quantidade proporcional de pessoas que procuram emprego e não trabalham para distrito de 
Pipeiras (2015). São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

É possível observar na figura 26 que das 101 pessoas que não trabalham 76% não 

estão procurando emprego. Neste grupo estão incluídos os aposentados e as pessoas que 
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possuem uma fonte de renda ou que outras pessoas no domicílio trabalham. Estas pessoas não 

são impactadas pelo CLIPA na questão de trabalho. O grupo que pode ser relacionado ao 

CLIPA é dos 24% das pessoas que não trabalham e procuram emprego, ou seja, os 

desempregados. A oferta de empregos que os empreendimentos do porto se configurariam um 

impacto positivo se ofertar emprego esse quantitativo de pessoas desempregadas. A tabela 22 

apresenta em relação às pessoas que trabalham com o tempo no emprego. 

Tabela 22: 
Tempo de trabalho em relação a pessoas que trabalham no porto e pessoas que não trabalham no porto. 

Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 
TEMPO DE TRABALHO Trabalha no porto (%) Não trabalha no porto (%) 
Até 3 anos 82 33 
De 3 a 8 anos 18 24 
De 9 a 13 anos - 11 
Mais de 13 anos - 32 
TOTAL 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a tabela 22, 82% das pessoas que trabalham no porto estão 

empregados no máximo há três anos e 18% estão empregadas entre três a oito anos. Isso 

significa que das pessoas que estão empregadas no porto (19 pessoas) uma parcela (18%) está 

nos empreendimentos desde a sua chegada em 2007. Em relação às pessoas que não 

trabalham no porto, 57% está no emprego depois de 2007. Entre os 57% que não trabalham 

no porto, mas se empregaram após 2007 pode haver um impacto indireto do porto, como por 

exemplo: empregos no comércio, em empresas, em restaurantes, em serviços públicos, entre 

outros.  

Os impactos indiretos ocorrem em áreas onde os empreendimentos se instalam sendo 

mais amplos que os impactos diretos e por vezes mais complexos de identificar. No setor de 

trabalho envolve prestadoras de serviços, terceirizadas, e o emprego informal que por vezes é 

invisível nas estatísticas de trabalho (Araújo, Freitas e Albuquerque, 2009). A tabela 23 

apresenta a situação do trabalhador comparando o município de São João da Barra, de acordo 

com censo 2010 e Pipeiras 2015. 

Tabela 23: 
Situação do trabalhador para São João da Barra (2010) e distrito de Pipeiras (2015). São João da Barra, 

RJ. 
SITUAÇÃO NO EMPREGO SÃO JOÃO DA BARRA (2010) (%) PIPEIRAS (2015) (%) 
EMPREGADO 70 42 
AUTONÔMO 26 52 
EMPREGADOR 2 4 
SEM REMUNERAÇÃO 2 2 
TOTAL 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no Censo 2010 e na pesquisa com dados primários? 
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Na tabela 23 é possível observar que em São João da Barra em 2010 a situação do 

trabalhador era 70% empregado e autônomo eram 26%. Já Pipeiras a situação em 2015 foi 

oposta. A maior parte dos trabalhadores era autônoma 52% e 42% eram empregados. O 

número de autônomos em Pipeiras pode ser explicado pelos pequenos agricultores (familiar) 

que existe no distrito. Ao considerar o município diminui o número de autônomos, pois se 

contabiliza os outros distritos, inclusive o distrito central que concentra os serviços no 

município. A proporção de empregadores é pequena em São João da Barra (2%) e em Pipeiras 

(4%). Tanto em São João da Barra quanto em Pipeiras 2% das pessoas declararam trabalhar 

sem remuneração, podendo ser pessoas que trabalham como voluntários ou na propriedade da 

família. A tabela 24 apresenta que apenas um agricultor em Pipeiras se declarou empregador, 

e 67 se declaram autônomos, o que significa que são agricultores familiares que trabalham 

com membros da família sem remuneração. 
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Tabela 24: 
Situação do trabalho para agricultor (%). Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

SITUAÇÃO NO EMPREGO AGRICULTOR (%) NÃO AGRICULTOR (%) 
Empregado 16 59 
Empregador 1 5 
Autônomo 82 34 
Sem remuneração 1 2 
TOTAL 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 24 confirma a análise anterior. Em Pipeiras a maioria das pessoas que são 

agricultores se classifica como autônomos (82%). Desta forma pode considerar que são 

agricultores familiares, visto que apenas 1% dos agricultores se classificou como empregador. 

É possível inferir que mesmo essas propriedades familiares gerando renda, seja renda 

principal ou completar, dificilmente os membros da família a consideram como empresas, 

porque das 52 pessoas que declararam a agricultura como principal fonte de renda, todos 

informaram que a casa era o local de trabalho. Dos não agricultores, 59% são empregados, 

34% são autônomos, 5% empregadores e 2% sem remuneração. Espera-se que com a 

instalação do porto ocorra impacto na diminuição do emprego informal da população de São 

João da Barra e consequentemente de Pipeiras. A tabela 25 apresenta os dados dos 

trabalhadores do distrito de Pipeiras relacionando com a questão de concordar ou não com a 

instalação do porto. É possível verificar que as pessoas que trabalham no CLIPA concordam 

com a instalação dos empreendimentos. Entende-se que essas pessoas estão sendo diretamente 

impactadas por trabalhar nos empreendimentos e isso influencia em concordar com o porto. 

Tabela 25: 
Proporção de pessoas que trabalham e concordam ou não com a instalação do CLIPA. Distrito de 

Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 
TRABALHA PORTO CONCORDA COM O CLIPA (%)   
  SIM NÃO INDIFERENTE TOTAL 
SIM 94 6 - 100 
NÃO 46 47 7 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a tabela 25, 94% das pessoas que trabalham no porto concordam com 

sua instalação. Estas pessoas são impactadas socioeconomicamente de forma direta, levando a 

considerar o porto como algo positivo. Mas, a concordância não foi de forma unanime, uma 

vez que, 6% das pessoas que trabalham no porto não concordam com sua instalação. Já em 

relação às pessoas que não trabalham no porto a proporção de pessoas que concordam com os 

empreendimentos (46%) é parecida com as pessoas que discordam (47%), 7% pessoas são 

indiferentes.  



103 
 

Um questionamento que deveria estar presente na mente dos moradores do distrito de 

Pipeiras é sobre os cargos de maior rendimento do CLIPA. Primeiro para incentivar as 

pessoas a se qualificar para ocupar ou ao menos ter oportunidades iguais de concorrer a estes 

cargos. Segundo que a população do distrito não ocupar estes cargos representa alguém de 

outro distrito ou de outro município estar ocupando. Percebe-se que o fato de ser empregado 

no CLIPA direciona a pessoa a concordar com o empreendimento, deixando de lado o 

questionamento sobre os impactos socioeconômicos negativos que os empreendimentos 

podem causar no distrito. Talvez para 6% dos trabalhadores do porto estes questionamentos se 

fazem presentes. 

5.6 Impactos do porto na imigração. 

Esta seção apresenta uma análise da imigração para o distrito de Pipeiras. O objetivo 

é verificar se após 2007 está ocorrendo aumento de imigrantes para São João da Barra que 

estejam residindo no distrito de Pipeiras. Segundo Leandro e Givisiez (2015) há uma forma 

mais simples de medir a migração que seria utilizar o local de nascimento. Esse método 

apresenta limitações, porque as pessoas que vivem há muitos anos no local ainda são 

consideradas imigrantes, mesmo estando inseridos socioeconomicamente na população local. 

Os autores descrevem o método: 

O critério mais simples utilizado para determinar o imigrante é por meio do quesito 
censitário: “Vive neste município desde o nascimento?” As pessoas que respondem 
‘sim’ não são imigrantes, os que responderam ‘não’ são os imigrantes. Contudo, 
assumir o local de nascimento como indicador de migração superestima a migração 
recente: residentes antigos no município (mais de 30 anos, por exemplo) já não 
produzem grandes impactos na economia local quanto àqueles residentes mais 
recentes (cinco anos ou menos, por exemplo). Por esse motivo, trabalhos sobre 
migração têm utilizado o conceito de imigrante por meio o quesito da data fixa, que 
se refere a uma técnica direta de análise aplicada à migração (Leandro e Givisiez, 
20015, p. 6). 

A tabela 26 apresenta os dados sobre o quesito censitário “mora neste local desde o 

nascimento” para São João da Barra (2000 e 2010) e para o distrito de Pipeiras 2015. Pela 

tabela pode-se inferir que está ocorrendo aumento na imigração para São João da Barra e isto 

está refletindo na proporção de imigrantes em Pipeiras. 
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Tabela 26: 
Proporção de pessoas que nasceram e sempre moraram em São João da Barra em 2000 e 2010 e em 

Pipeiras 2015. 
LOCAL E PERÍODO Mora neste município desde que nasceu (%) 
  SIM NÃO 
São João da Barra (2000) 75 25 
São João da Barra (2010) 68 32 
Distrito de Pipeiras (2015) 57 43 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Censo 2000 e 2010 e pesquisa de campo (2015). 

Uma análise da imigração apenas pelo quesito “mora neste município desde que 

nasceu?” parece indicar que o CLIPA está causando impactos em São João da Barra e no 

distrito de Pipeiras com aumento da imigração. No censo 2000, antes da chegada do CLIPA, 

São João da Barra apresentou uma proporção de 75% da população que residia no município 

desde o nascimento. Em 2010, após a chegada do CLIPA, essa proporção diminuiu para 68%. 

Esta redução poderia ser associada ao aumento da imigração em função do CLIPA. Já em 

Pipeiras a proporção de pessoas que moram no distrito desde o nascimento em 2015 

apresentou um valor menor (57%) que para São João da Barra em 2000 e 2010. A explicação 

deste quantitativo poderia ter como motivo o aumento do número de imigrantes no distrito em 

função do CLIPA. 

Contudo, para esta análise se confirmar é necessário verificar se esse quantitativo de 

imigrantes se destinou para São João da Barra depois de 2007. Caso isso não seja uma 

realidade concluímos que o CLIPA não impactou a imigração no distrito, visto que, a 

população se mudou para São João da Barra antes de 2007. Cabe ressaltar que neste trabalho 

entendemos como migração o deslocamento entre unidades politico-administrativas: entre 

municípios, estados ou países. Pessoas que se deslocaram entre os distritos ou localidades dos 

distritos de São João da Barra não são imigrantes. A figura 27 apresenta a avaliação de 

imigração para São João da Barra, analisando o distrito de Pipeiras em 2015, utilizando o 

quesito de data fixa. Segundo Golgher (2004), os Censos Demográficos brasileiros de 2000 e 

2010 incluíram quesitos que investigavam o local de moradia do entrevistado cinco anos antes 

dos Censos (Por exemplo, o quesito 6.26 do questionário da Amostra do Censo de 2010 

perguntava aos entrevistados: “Em que unidade da federação (estado) e município ou país 

estrangeiro morava em 31 de julho de 2005?”). O objetivo deste quesito é estimar a proporção 

de indivíduos que podem ser considerados migrantes. É possível perceber na figura 27 que 

dos 57% das pessoas que não moram no distrito de Pipeiras desde o nascimento, apenas 30% 

moravam em outro município que não era São João da Barra em 2007, ou seja, são os 

imigrantes. 
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Figura 27: Proporção de pessoas que não moram em Pipeiras desde o nascimento em relação ao local de 
moradia em 2007. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 27 apresenta que das pessoas que não moram em Pipeiras desde o 

nascimento, em 2007 apenas 30% moravam em outro município. Ou seja, antes da chegada do 

porto a maioria (70%) das famílias entrevistadas no distrito já morava no distrito ou em algum 

outro distrito de São João da Barra, não sendo imigrantes. Desta forma, é possível verificar 

que a chegada do CLIPA não impactou significativamente a imigração em Pipeiras e 

consequentemente o número de imigrantes residentes em Pipeiras. Este fato se confirma 

analisando a tabela 27 que apresenta a proporção de imigrantes residentes em São João da 

Barra como todo, tanto para o ano de 2000 quanto para o ano de 2010. A proporção de 

imigrantes em Pipeiras em 2015 (30%) foi menor do que a proporção de imigrantes residindo 

em São João da Barra no período analisado. 

Tabela 27: 
Proporção de pessoas que moravam em outro município cinco anos antes dos censos 2000 e 2010. 

Municípios Selecionados 

SÃO JOÃO DA BARRA CENSO 2000, 2010 
Morava em outro 

município (%) 
Não morava em outro 

município (%) TOTAL (%) 
São João da Barra (31/07/1995)  35 65 100 
São João da Barra (31/07/2005) 39 61 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IBGE (2000, 2010).  

Pela tabela 27 é possível observar que tanto em 2000 quanto em 2010 à proporção de 

imigrantes no município de São João da Barra como um todo foi maior que a proporção de 

imigrantes que residiam apenas no distrito de Pipeiras no ano de 2015. Em 2000 São João da 

Barra apresentou uma proporção de 35% de imigrantes, tendo um aumento para 39% em 

2010. Este aumento pode ser relacionado com a chegada do CLIPA no município em 2007, 

mas não se pode identificar uma relação direta. Podemos inferir que a presença do CLIPA 

ainda não tem impactado significativamente na população do distrito de Pipeiras, pois não há 
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significativa presença de imigrantes no distrito. Em relação a origem dos imigrantes em 

Pipeiras, aqueles que se destinaram ao município após 2007, é possível observar na figura 28 

que a maioria das pessoas eram residentes em Campos dos Goytacazes.  

Figura 28: Proporção de imigrantes residentes no distrito Pipeiras por município de moradia no ano de 
2007. São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a figura 28 é possível perceber que mais de 60% dos imigrantes de 

São João da Barra que residem no distrito de Pipeiras moravam no município de Campos dos 

Goytacazes no ano de 2007. Em segundo, 30% moravam no município do Rio de Janeiro, e 

uma pequena proporção morava em Brasília, Niterói e Porciúncula. A imigração em 2015 no 

distrito de Pipeiras tem caráter regional. Excetuando Brasília, quase a totalidade dos 

imigrantes residentes do município se destinou de municípios de estado do Rio de Janeiro.  

Futuramente pode ser que o funcionamento dos empreendimentos do porto atraia 

pessoas para o distrito, modificando a origem dos imigrantes, fenômeno que ainda não ocorre. 

Acredita-se que o imigrante que se destina para São João da Barra em função do CLIPA 

esteja residindo na sede do município ou em Campos dos Goytacazes em função da oferta de 

serviços, principalmente em: comércio, saúde, educação e lazer. A figura 29 analisa se as 

pessoas que imigraram para São João da Barra por motivo de trabalho estão empregadas no 

porto. 
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Figura 29: Proporção de famílias que migraram para trabalho e que residem em Pipeiras, que possui ao 
menos um membro trabalhando no CLIPA. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a figura 29, apenas 17% das famílias que migraram por motivo de 

trabalho possuem algum membro empregado no porto. Isto significa que mesmo o motivo de 

trabalho foi o principal para o deslocamento das famílias, o emprego não diretamente uma 

vaga no CLIPA. Duas análises podem ser tiradas dessa constatação. Primeiro que o porto 

ainda não exerce atração de imigrantes para trabalho. O quantitativo de imigrantes ainda é 

pequeno, e mesmo os que migram para São João da Barra por motivo de trabalho, não tem o 

porto como empregador. 

Segundo, a presença de impactos socioeconômicos que ocasionam pressão de 

serviços públicos de saúde, transporte público, educação, segurança pública, entre outros não 

podem ser diretamente associados à imigração. Como visto, o CLIPA emprega poucas 

pessoas de Pipeiras, e os empregados ocupam cargos de pouca qualificação profissional. 

Somasse a isto 83% das pessoas que residem no distrito de Pipeiras e migraram por motivo de 

trabalho não são empregados do porto. Isto quer dizer que esses postos ou são empregados 

por moradores de outros distritos, de outros municípios, de outros estados ou países. Os 

impactos socioeconômicos na estrutura do trabalho de Pipeiras ainda não são significantes, o 

mesmo ocorre com impactos na estrutura da população em função de imigração.  

5.7- A instalação do CLIPA e a percepção da população do distrito de Pipeiras. 

Nesta seção é abordada a percepção dos moradores de Pipeiras em relação ao 

CLIPA. São informações sobre a percepção sobre a melhoria de qualidade de vida da 

localidade e das famílias residentes nos domicílios particulares permanentes e ocupados. Será 

17% 

83% 

Pessoas que migração para trabalhar (%) 

Trabalha no porto

Não trabalha no porto
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apresentada também a participação do porto na localidade através de programas sociais ou 

ajuda para transporte, saúde ou educação. De acordo com a figura 30 não há programa social 

sendo realizado pelos empreendimentos do porto no distrito do Pipeiras. 

Figura 30: Participação dos moradores em programas sociais realizados pelo CLIPA. Distrito de Pipeiras, 
São João da Barra, RJ, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

É possível observar na figura 30 que em nenhum domicílio as pessoas reconhecem 

estar participando de programas sociais realizados pelo CLIPA. Cabe ressaltar que essa 

resposta é dada pelas pessoas pesquisadas. Pode ocorrer de pessoas participarem de algum 

programa social realizado pelo CLIPA e não saber que é promovido por alguma empresa do 

complexo. 

Realizar programas sociais poderia ser uma forma de o empreendimento mitigar 

alguns impactos negativos que causa e retornar para sociedade parte dos lucros que obtêm. 

Uma forma de rastrear se o CLIPA está causando impactos socioeconômicos positivos ou 

negativos, pelos menos qual dos dois com mais intensidade, é verificar se as pessoas 

concordam que houve melhoria na qualidade de vida da população. A figura 31 apresenta a 

opinião dos entrevistados sobre a qualidade de vida após a chegada do CLIPA. Alguns fatos 

presenciados durante as pesquisas de campo e outros percebidos nas falas dos entrevistados 

permitem entender o motivo de alguns entrevistados considerarem ter piora na qualidade de 

vida da localidade. 
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Figura 31: Melhoria na qualidade de vida após a chegada do CLIPA em 2007. Distrito de Pipeiras, São 
João da Barra, RJ, 2015. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 31 demonstra que proporcionalmente o quantitativo de pessoas que 

acreditam ter ocorrido melhora da qualidade de vida após a chegada do CLIPA (48%) é quase 

a mesma daquelas que acreditam ter ocorrido piora na qualidade de vida (49%). Uma 

proporção de 3% não observou mudança na qualidade de vida após a chegada do CLIPA. 

Acredita-se que aqueles que consideram que a qualidade de vida piorou são pessoas 

diretamente afetadas pela instalação dos empreendimentos como: desapropriados, pessoas que 

perderam emprego nos empreendimentos, pessoas afetadas pela criminalidade entre outros. 

Em algumas localidades mais próximas ao porto é possível notar intenso fluxo de caminhões, 

carros de empresa, alojamentos, estradas criadas ou pavimentadas há pouco tempo, entre 

outros que podem influenciar uma opinião das pessoas contra ou a favor do CLIPA.  

Em Barra do Açu está ocorrendo um processo de destruição da orla pelas águas do 

mar que mesmo não tendo comprovação de relação direta com o porto, a população considera 

como impacto da instalação do CLIPA. A figura 32 apresenta a orla da localidade 

demonstrando que o asfalto da orla já não existe mais. Em seguida transcrevemos um relato 

de um morador, aqui chamado de Sr. João, pescador na localidade e que tem sua casa 

condenada devido transgressão marinha.  
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Figura 32: Transgressão marinha na orla de Barra do Açu. Distrito de Pipeiras, São João da Barra, RJ, 
2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A vida no Açu está piorando. Eu vivo do mar (pesca) e de um tempo para cá tá mais 
difícil pescar, pois não tem tanto peixe. Depois que o porto chegou não podemos 
pescar onde “nós quer”. Minha casa, você “tá” vendo “tá” dentro mar. Teve dia que 
o mar bateu no muro. Fiquei com medo, só tenho aqui para morar com minha 
família. Depois disso tiraram “os poste” de luz. Agora “nós fica” com medo de 
roubo. Fica tudo escuro de noite. Alguns amigos o mar destruiu a casa. (Sr. João, 32 
anos. Barra do Açu). 

Ainda em Barra do Açu foi possível tomar conhecimento de um conflito entre a 

prefeitura de São João da Barra e oito moradores da localidade. O motivo é o impacto que o 

CLIPA causou na localidade em função do aumento da circulação de veículos. De acordo com 

moradora de domicílio entrevistado em Barra do Açu, 49 anos, aposentada, em função da 

destruição da estrada da orla a prefeitura quer prolongar a Rua Olímpio Viana, paralela a Rua 

Manoel Francisco de Almeida, principal via da localidade. Para isso oito casas precisam ser 

demolidas e os moradores removidos. Segundo a moradora o valor das indenizações 

oferecidas pela prefeitura está abaixo do valor que os imóveis valem. Outra solução foi o 

assentamento dos moradores em outro local de Barra do Açu. Este local não agrada aos 

moradores. Os moradores resistem, contudo, a prefeitura informou que não irá desistir da 

obra. 

Desta forma, pode-se entender que a proximidade do CLIPA influenciou a percepção 

sobre melhora ou piora em relação à qualidade de vida das pessoas. O fato é que todos são 

impactados pelo empreendimento, desde as localidades vizinhas, até as mais afastadas. A 

proximidade dos empreendimentos torna os impactos mais perceptíveis, e mais intensos. 

Outra questão é que a população pode não associar que aumento e expansão do abastecimento 

de água, da pavimentação dos domicílios, da iluminação pública, da desestruturação da 
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agricultura são impactos que estão associados com a instalação do CLIPA no distrito de 

Pipeiras.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

De acordo com as análises o CLIPA tem ocasionado mudanças na vida da população 

do distrito de Pipeiras em função dos impactos socioeconômicos sentidos desde o início de 

sua instalação, no ano de 2007. Contudo, ficou evidente que a maioria destes impactos só 

ocorre em função da necessidade de infraestruturas para o funcionamento dos 

empreendimentos do porto. Isto significa considerar, em última instância que as melhorias da 

qualidade da população local se deram indiretamente.  

Em relação aos impactos socioeconômicos já percebidos alguns são relevantes. A 

imigração, e consequentemente o aumento populacional, é considerado por autores aqui 

destacados como um desencadeador de inúmeros impactos. No distrito de Pipeiras foi 

possível perceber que ainda não se verifica, de forma significativa, elevado quantitativo de 

imigrantes residindo. Este fato desmitifica os discursos, tanto por parte do poder público 

quanto dos empreendedores do CLIPA, que circulavam pela região de que o porto iria causar 

um rápido e intenso crescimento populacional em São João da Barra, algo que ainda não 

ocorre. Desta forma, não se pode considerar que a piora no serviço de saúde e transporte 

púbico após 2007 tenha ocorrido em função do aumento populacional do distrito de Pipeiras 

em virtude de uma eventual imigração. Cabe destacar, que esses serviços necessitam de 

atenção, caso a chegada de imigrantes se eleve ao longo dos anos. 

Outro impacto ocorreu em relação à segurança pública. Após o ano de 2007 houve 

incremento de iluminação pública em mais de 90 ruas, sendo um impacto positivo. O nível de 

policiamento nas ruas, para a maior parte das pessoas, não houve modificação. Nesta 

temática, cabe destaque o impacto que a chegada do porto ocasionou para algumas famílias 

que foram desapropriadas. Estas famílias podem ser consideradas como sujeitos diretamente 

impactados pela chegada do CLIPA em Pipeiras. Estes impactos ocorrem tanto na questão da 

habitação quanto da segurança. Em alguns casos com força policial auxiliando a remoção. 

Alguns impactos decorrentes da instalação do CLIPA podem ser considerados 

positivos: como aumento da pavimentação de estradas e ruas, aumento de abastecimento de 

água nos domicílios, aumento da coleta de lixo nos domicílios, aumento no quantitativo de 

ônibus, aumento da cobertura de sinal de telefone celular e linhas de telefone Acredita-se que 

só devido à chegada do porto esses serviços puderam ser usados por um número maior de 

domicílios, mas, não foram expandidos com objetivo principal de atender a população.  

Já como impactos negativos da instalação que pudemos perceber: o aumento no 

fluxo de veículos e as desapropriações fundiárias O primeiro pode trazer outros impactos 
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negativos de forma associada, embora não declarados pelos entrevistados, como, por 

exemplo: atropelamentos, poluição sonora e do ar. As desapropriações tiveram como solução, 

para os empreendedores pelo menos, a construção do assentamento de Vila da Terra. Todavia, 

alguns problemas são visíveis: falta de calçamento em algumas ruas, abastecimento de água 

com qualidade ruim, falta de documento de posse do imóvel, falta de ajuda técnica prometida 

pela administradora do CLIPA, entre outros. 

Uma das formas de mitigar os impactos negativos que o porto ocasionou no distrito 

de Pipeiras é a inserção da população nos empreendimentos e a manutenção das atividades 

tradicionais. Em relação à primeira foi possível perceber que isto não está ocorrendo. Poucas 

pessoas do distrito estão empregadas no porto e os que nos empreendimentos trabalham, em 

geral, ocupam cargos de baixo nível na hierarquia das empresas. 

Desta forma em Pipeiras não ocorre significativo impacto socioeconômico do CLIPA 

no trabalho. Ainda se mantem forte a agropecuária, poucas pessoas estão empregadas no 

porto, às pessoas empregadas ainda exercem atividades de pouco qualificação profissional, o 

índice de pessoas desempregadas no distrito é 24%. Todavia, a quantidade elevada de pessoas 

empregadas no setor terciário pode indicar um impacto indireto do CLIPA. 

Em relação a melhoria da qualidade de vida após a chegada do CLIPA pode- se dizer 

que a população se encontra dividida. Alguns diretamente impactados, como os 

desapropriados, tendem a considerar o porto como algo negativo. Já aqueles inseridos no 

porto, com trabalho, irá considerar o empreendimento como algo positivo, que melhora a 

qualidade de vida. 

Sendo assim, as análises servem para entender as transformações socioeconômicas 

que a instalação do CLIPA causou no distrito de Pipeiras. Certamente, após 2014, quando o 

CLIPA entrou em operação, outros impactos estão sendo ocasionados devido ao 

funcionamento dos empreendimentos. As análises além de ser útil para o monitoramento dos 

impactos são importantes para entender sobre a qualidade de vida da população loca. Este fato 

deveria ser a primeira questão debatida antes de iniciar um projeto de grande 

empreendimento.  
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8. APÊNDICE A 
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A INFORMAÇÕES GERAIS DO DOMICÍLIO 

A1 Seu domicílio é:  
(  ) A1.1 próprio já quitado 
(  ) A1.2 próprio financiado 
(  ) A1.3 alugado 
(  ) A1.4 cedido por empresa ou patrão 
(  ) A1.5 emprestado 
(  ) A1.6 outros___________ 

A2 Quantas pessoas moram neste domicílio? ________________ 

(observar se a rua tem pavimentação. Caso possua siga para a pergunta A3. Se não possuir siga para questão A4) 

A3 Sua rua foi pavimentada depois de 2007? (  ) A3.1 Sim    (  ) A3.2 Não    (  ) A3.3 Não sei (não leia essa opção). 

A4 Existe coleta de lixo em seu domicílio? (  ) A4.1 Sim    (  ) A4.2 Não (siga para questão A6). 

A5 A coleta começou depois de 2007? (  ) A5.1 Sim    (  ) A5.2 Não    (  ) A5.3 Não sei (não leia essa opção). 

A6 Tem abastecimento de água por companhia pública (EXEMPLO CEDAE)? (  ) A6.1 Sim    (  ) A6.2 Não (siga para questão A8). 

A7 O abastecimento começou depois de 2007? (  ) A7.1 Sim    (  ) A7.2 Não    (  ) A7.3 Não sei (não leia essa opção). 

A8 Depois de 2007 chegou área/ linha de telefone/celular em seu domicílio? (  ) A7.1 Sim    (  ) A7.2 Não    (  ) A7.3 Já tinha antes 

Nº do questionário_____       setor________        entrevistador_______      data_______ 

D1 Idade_____       D2 Sexo (  ) D2.1 M     (  ) D2.2 F         D.3 Estado Civil___________       

B1 Sabe ler e escrever? (  ) B1.1 Sim   (  ) B1.2 Não 

B2 Frequenta escola? 
(  ) B2.1 Sim, escola pública      (vá para a próxima questão) 
(  ) B2.2 Sim, escola privada      (vá para a próxima questão)   
(  ) B2.3 Não frequenta, mas já frequentou       (vá para a questão B5)  
(  ) B2.4 Nunca frequentou        (vá para a questão B5)   

B3 Qual curso frequenta na escola?  
(  ) B3.1 Ensino fundamental ou pré-escolar    (vá para a questão B5)  
(  ) B3.2 Ensino médio    (vá para a questão B5)  
(  ) B3.3 Ensino técnico ou profissionalizante        qual?_____________ 
(  ) B3.4 Ensino superior ou pós- graduação      qual?_____________ 
(  ) B4.5 outros___________ 

B4 Onde pretende trabalhar após concluir este curso? ____________________ 

B5 Mais alguém em sua casa está estudando curso técnico ou superior? (  ) B5.1 Sim. Quantos?______    (  ) B5.2 Não (vá para o 

próximo bloco).  

B6 Qual curso?  

 

 

 

 

B EDUCAÇÃO 

C TRABALHO 

 C1 O senhor(a) trabalha? (  ) C1.1 Sim (vá para questão C3)   (  ) C1.2 Não   

 C2 Procura emprego? (  ) C2.1 Sim       (  ) C2.2 Não (vá para a questão C8) 

 C3 Qual sua situação nesse emprego? 

 (  ) C3.1 Empregado   (  ) C3.2 Empregador   (  ) C.3.3 Autônomo  (  ) C3.4 Estagiário   (  ) C.3.5 Voluntário     (  ) C3.6 Outros__________ 

 C4 Qual a função nesse emprego?__________________ 

 C5 Em que local trabalha?___________________________ (nome do estabelecimento) 

 C6 A quanto tempo trabalha neste emprego?______________ 

 C7 Possui carteira assinada nesse emprego? (  ) C7.1 Sim     (  ) C7.2 Não 

 C8 Além do senhor(a) quantas pessoas trabalham em sua casa? _______ 
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D MIGRAÇÃO 

 

D MIGRAÇÃO 

D1 Mora neste município desde que nasceu? (  ) D1.1 Sim   (Vá para a questão D5)    (  ) D1.2 Não  
D2 Onde morava em 31 de julho de 2007?  
(  ) D2.1 Neste município. (Perguntar Onde)____________      
(  ) D2.2 Em outro município      qual?____________ 
(  ) D2.3 Em outro país        qual?______________ 
D3 Se Mudou com sua família? (  ) D3.1 Sim     (  ) D3.2 Não         
D4 Qual foi o motivo para se mudar?  
(  ) D4.1 Trabalhar  
(  ) D4.2 Estudar 
(  ) D4.3 outros_________ 
D5 Alguém se mudou para sua casa depois de 2007? (  ) D5.1 Sim      (  ) D5.2 Não (vá para o próximo bloco) 
D6 Por qual motivo essa pessoa se mudou para sua casa? (  ) D6.1____________      (  ) D6.2 Não respondeu 
 

E SERVIÇOS PÚBLICOS 
- Desde 2007 o senhor observou: 

 E1 Aumentou a quantidade de linhas de ônibus? (  ) E1.1 Sim         (  ) E1.2 Não   

 E2 A qualidade dos ônibus? (  ) E2.1 Melhorou         (  ) E2.2 Piorou  

 E3 O senhor (a) utiliza o ônibus com mais frequência para ir a: 

 (  ) E3.1 Campos   (  ) E3.2 SJB(CENTRO)    (  ) E3.3 Atafona     (  ) E3.4 Grussaí     (  ) E3.5 Outros__________      (  ) E3.6 Não utiliza 

 - Desde 2007, nos postos de saúde da Quixaba, Sabonete, Mato Escuro, Campo da Areia ou Açu em geral: 

 E4 O tempo de espera para conseguir atendimento médico: (  ) E4.1 aumentou     (  ) E4.2 diminuiu   (  ) Não utiliza o serviço público 

 E5 O serviço de ambulâncias: (  ) E5.1 melhorou    (  ) E5.2 piorou   (  ) E5.3 Se manteve igual 

 E6 O senhor considera que a saúde pública? (  ) E6.1 Melhorou      (  ) E6.2 Piorou     (  ) Se manteve igual 

 E7 Depois de 2007 sua rua recebeu iluminação pública? (  ) E7.1 Sim    (  ) E7.2 Não   (  ) E7.3 Já tinha antes. 

- Depois de 2007 o senhor(a), (ou alguém de sua casa): 

 E8 Percebeu aumento no trânsito de veículos na sua rua? (  ) E8.1 Sim    (  ) E8.2 Não  

 E9 Percebeu que o policiamento neste local? (  ) E9.1 Aumentou     (  ) E9.2 Diminuiu     (  ) E9.3 Se manteve igual      

 E10 Sofreu: assalto, roubo a residência ou agressão física?  (  ) E10.1 Sim     (  ) E10.2 Não 

 

  

 

 

F AGRICULTURA 

F1 O senhor(a) é produtor rural? (  ) F1.1 Sim      (  ) F1.2 Não (Vá para o próximo bloco) 

F2 Qual o principal produto o senhor(a) planta?___________ 

F3 Quantas pessoas trabalham em sua propriedade?_________ 

F4 Quem trabalha em sua propriedade?  
(  ) F4.1 Só você 
(  ) F4.2 Você e sua família 
(  ) F4.3 Trabalhadores contratados por você 

F5 Faz uso de máquinas em sua em sua produção? (  ) F5.1 Sim (Qual)____________________________________(  ) F5.2 Não 

G PERCEPÇÃO SOBRE O CLIPA 

G1 (mais alguém) em sua família trabalha no porto do Açu? (  ) G1.1 Sim    (  ) G1.2 Não         (em caso de não siga para a questão G3 ) 

G2 Quantas pessoas? G2.1_________ 

G3 Você ou alguém de sua família participa de algum programa social do porto do Açu? (  ) G3.1 Sim   (  ) G3.2 Não   (  ) G3.3 Não sei          

G4 Alguém em sua casa recebe alguma ajuda do porto do Açu? (  ) G4.1 Sim    (  ) G4.2 Não   (em caso de não siga para a questão G5 ) 

G5 Essa é ajuda é para? 
(  ) G5.1 Alimentação  
(  ) G5.2 Transporte  
(  ) G5.3 Saúde 
(  ) G5.4 Educação 
(  ) G5.5 outros___________ 

G6 Você acha que a qualidade de vida desta localidade com a instalação do porto do Açu: (  ) G6.1melhorou   (  ) G6.2 piorou 

G7  E a vida de sua família? (  ) G7.1 melhorou      (  ) G7.2 piorou 

G8  E sua vida ? (  ) G8.1 melhorou      (  ) G8.2 piorou 

G9  Você concorda ou descorda com a instalação do porto do Açu? (  ) G9.1 concorda     (  ) G9.2 discorda 

G10 Qual renda mensal de sua família? (  ) G10.1______________     (  ) G10.2 Não respondeu   (não leia essa opção) 




