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1. Apresentação do Movimento LUTO por Maricá: 

 

O Luto por Maricá é um movimento popular suprapartidário. Nosso 

compromisso é moralizar a sede do poder legislativo e executivo, reivindicando 

aquilo que a lei tem como obrigatoriedade, a sua apresentação com 

Transparência e Participação Popular no exercício dos nossos direitos 

constitucionais.  

 

Esta luta é pelo município com um todo, de Jaconé a Itaipuaçu, do 

Espraiado até Santa Paula e tudo o que estiver entre estes pontos. Nossa causa 

é pública e custeada até então com recursos financeiros próprios, moradores de 

Maricá, sem participação de terceiros, exatamente por este motivo não 

devemos favores a ninguém e vice-versa, temos um ideal limpo, digno e moral, 

buscando o bem coletivo e legal. 

 

Pessoas de muitos bairros e distritos deste município já aderiram ás 

diferentes causas de coração aberto, viram uma esperança de liberdade para os 

seus sonhos e aspirações até agora estagnados por falta de perspectiva futura. É 

sempre com ordem e civilidade que se obriga um governo a ouvir a voz 

popular. O nosso mundo não tem mais espaço para o “Talvez”, é Sim ou Não.  

 

O Brasil começa aqui! 

 

 

2. Iniciativa Pró Jaconé: 

De uma maneira discreta, mas permanente, tínhamos a preocupação com a 

especulação através da administração municipal das áreas livres do município e não 

demorou muito para que houvesse uma iniciativa de instalação de um porto em 

Jaconé, que poderão ser verificados posteriormente, no item 3e. 

Portanto, em dezembro de 2011, tomamos conhecimento do II Encontros 

Sobre O Polo Naval de Jaconé, realizado pela Associação de Moradores e Amigos 

de Jaconé (Saquarema). Já neste encontro estabelecemos uma união em prol de um 

objetivo comum inicial que é a exigência na maior transparência e legitimidade na 

condução deste projeto. Para isto, será dada entrada ainda este mês, junto ao 

Ministério Público de Niterói o acompanhamento presencial na condução deste 

processo. 
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Em Março após sucessivas reuniões de moradores e associações 

interessadas na melhor condução possível desta especulação, surge o movimento 

SOS Jaconé Porto Não, formado em sua maioria por ambientalistas, moradores e 

esportistas da região desta região. Outros também se unem a nós nesta luta, 

debatemos e trocamos informações sobre o assunto. Em conjunto agendámos o 

abraço a Jaconé, no dia 07 de abril, às 12:00, fazendo a concentração 2 horas antes. 

Um grande sucesso! Neste ato, contamos com a presença de representantes de 

Niterói e de Angra dos Reis. Já possuímos apoios declarados de representantes 

inclusive de Búzios nesta causa. 

Com um total de quatro encontros, onde o terceiro foi em Maricá e o 

próximo encontro, o quinto, a ser realizado no dia 26 de abril, às 19:00 em local de 

Maricá ainda a ser determinado teremos como pauta, análise dos atos anteriores, 

posicionamentos dos acontecimentos, novos esclarecimentos, organização para dia 

26 de maio, aniversário da cidade e 20 de junho na manifestação no evento RIO+20. 

 

3. Posicionamento do M. L. M. sobre o TPN: 

O Movimento Luto por Maricá acredita que todo o desenvolvimento 

sustentável, transparente e legítimo será bem vindo, e para isto este crescimento 

deve ser participativo, integrado, planejado, mas acima de tudo que respeite a lei, 

pois ela tem como obrigação o cumprimento da democracia. 

No caso TPN, por diversas vezes verificamos as especulações, mas nenhum 

projeto real apresentado, tudo o que os jornais informam difere em seu conteúdo e 

estrutura, existindo até mesmo contradições... Por esta razão apoiamos e seremos 

também signatários como pessoa jurídica no abaixo assinado junto ao Ministério 

Público Estadual. 

Os Institutos que tem como responsabilidade fiscalizar, monitorar e 

licenciar estes projetos, como o INEA entre outros, não estão observando os 

diversos empreendimentos concorrentes dentro de Maricá, onde os impactos 

serão cumulativos, causando um crime ambiental irreparável, assim como o 

caos social agravado pela total falta de infraestrutura já existente hoje. 

O numero de operário que migrará para assistir a todos estes 

empreendimentos previstos até 2016 está estimado em 40 mil operários sendo estes:  

Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ – Complexo de despejo 

de rejeitos industriais ao longo de 40km de tubulação no trajeto Itaboraí – Maricá. 

 Terras Alphas – Empreendimento Imobiliário para a construção de um 

novo bairro com aproximadamente 3.000 habitações e cerca de 12.000 habitantes. 



 
 
 

 

Página 4 de 51 

 

Fazenda Bom Jardim – Empreendimento Imobiliário para a construção de 

um novo bairro com aproximadamente 13.152 mil habitações e cerca de 45.000 

habitantes. 

Vida nova Maricá – Empreendimento Imobiliário para a construção de um 

novo bairro com aproximadamente 11.000 habitações e cerca de 50.000 habitantes. 

Polo Naval de Jaconé – Que compreende a Estrada de Ferro para minério, 

Oleoduto, Gasoduto, e a previsão de cinco estaleiros entre outros, compreenderá 

uma mão de obra em torno de 5.000 trabalhadores e respectivas famílias, totalizando 

cerca de 15.000 pessoas. Depois que tudo estiver pronto aproximadamente em 2016, 

quando a operação do COMPERJ acontecer, será a consolidação das favelas 

construídas ao longo destes eventos, do desemprego pela estagnação de recursos da 

construção civil depois de prontos. 

Estudos apontam que em 2016 a população deverá crescer cerca de 400%, 

devendo ultrapassar os 500 mil habitantes. 

Inicialmente a previsão de construção deste porto seria na Bahia e veio para 

o Rio de Janeiro devido á flexibidade dos órgãos competentes, que certamente 

tentarão mais uma vez contornar as leis analisando separadamente cada 

empreendimento deste polo, não analisando a capacidade de suporte ambiental, 

econômica e social mostrando assim um cenário tendencioso, irreal e ilegítimo na 

análise individual destes empreendimentos. 

Então é grave o cenário de Maricá, tanto pela tendência de licenciamento 

indiscriminado de cada unidade deste megaporto, assim como de todos os 

megaempreendimentos predestinados á cidade. Isto põe em evidência a idoneidade 

destes órgãos licenciadoras diante suas condutas nestes aspectos e acima de tudo a 

legalidade destes projetos. 

Um exemplo claro disso foi a Audiência Pública do COMPERJ realizada 

em 24 janeiro de 2012, onde ficou comprovado o embuste que era aquele estudo que 

foi tão somente uma cópia do município vizinho São Gonçalo e adaptado á cidade 

de Maricá sem respeitar o meio antrópico. Assim sendo, desconsiderando de todas 

as formas possíveis as características locais como os seus habitantes. 

 

4. PORQUE NÃO EM ANGRA? POR QUE EM JACONÉ?  

 

Texto publicado pelo Luto por Maricá e replicado nas mídias:  

 

Dia 07 de novembro de 2011, houve a audiência pública referente ás 

obras de ampliação do terminal portuário de Angra dos Reis. Procurei por toda 
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página do INEA e não encontrei o parecer CECA sobre esta audiência, assim 

como os atos da diretoria de deferimento ou indeferimentos desta solicitação de 

licença. 

Por outro lado, apesar de em várias matérias jornalísticas o Carlos Minc 

ser enfático em seu posicionamento de que Angra está descartada com vistas a 

outro empreendimento, onde INEA afirma ainda estar em fase de licenciamento 

prévio, o TeBIG. 

Deveríamos ter sempre em mente que o Terminal da Baía da Ilha Grande 

– que existe há 35 anos, significa para Angra dos Reis R$ 150 milhões em repasse 

de ICMS, além de que a ampliação do terminal teria um valor de R$ 2 bilhões, 

bem menor que a construção de um novo em Jaconé (Maricá/RJ) ou em Sepetiba 

(Itaguaí/RJ). Assim como, além de ser uma área afastada, ambientalmente no 

que tange á construção, e por ser uma ampliação do que já existe, os impactos 

serão significativamente menores comparados com áreas virgens como Jaconé 

em processo já aprovado de ser patrimônio natural da humanidade pelo SIGEP. 

Além dos aspectos ambientais em Angra serem bem menores, se a TEBIG 

não tiver esta ampliação, o impacto sócio econômico desestabilizará toda aquela 

região. Haverá uma legião de desempregados perambulando pelo município, 

esvaziamento de negócios tradicionais ou emergentes, entre outros. Neste ano 

onde sediamos a Rio+20, acho de péssimo gosto provocar as Cidades 

Insustentáveis! O Sr. Secretário Carlos Minc precisa ter em mente, por mais 

intransigente que seja, que as obras necessárias para o empreendimento em 

Angra significam um custo muito menor, impacto reduzido ao ambiente, mas 

principalmente à comunidade local, que pouco mudará sua rotina e vive uma 

realidade hoje da indústria naval. 

Por outro lado, em Maricá será exatamente ao contrário, para o tal polo 

naval de Jaconé que compreende um sistema de pelo menos cinco estaleiros, um 

porto e estação ferroviária de minério, além de oleodutos e gasodutos, haverá 

maior custo, impactará negativamente no aspecto ambiental da região, mas 

principalmente contribuirá para o desastre social de toda esta região, que 

inclusive concorre com outros empreendimentos de ordem imobiliária (pelo 

menos dois – Fazenda Bom Jardim e Nova Vida Maricá) de grande monta urbana 

(novos bairros com aproximadamente 40 mil habitantes cada). 

Os empregos gerados por este megaempreendimento conforme as 

matérias veiculadas nos jornais são de 30% voltados para a companhia 

Petrobras, que até então são efetivados por concurso e 70% para empresas 

estrangeiras, isto é, não garantirá empregos para os Maricaenses ou dos 

municípios vizinhos, assim como não agregará valor nem monetário e muito 

menos social. Hoje vivemos a “Corrida do Ouro (negro)” que os EUA viveram nos 
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anos de 1800 no Alasca, e da mesma forma virão com os aventureiros de baixa 

renda, os prostíbulos ligados ás milícias e acima de tudo a desorganização social 

por conta da falta de infraestrutura negligenciada por sucessivos governos 

patéticos e amadores! 

O Prefeito de Maricá fala em quatro mil empregos diretos, certamente 

para pessoas capacitadas, o que não é o caso vigente, e quinze mil indiretos, este 

ultimo até acredito, pois gera subempregos, entre operários comuns, a 

prostituição certamente eclodirá nas proporções do seu público majoritário 

feminino, desagregando a base da pirâmide. Falar de sustentabilidade está 

diretamente na contramão da civilidade que se pretende com a mudança de 

vocação de uma área predominantemente turística para a industrial de petróleo 

e naval. Em contrapartida, tenta-se descaracterizar uma área já consolidada 

com ambas as vocações, Angra dos Reis, até por imposição das mesmas, ainda 

que sabidamente em tempos e épocas diferentes, de seu modus vivendi, 

acenando com uma utopia de prosperidade após a perda do ganha pão! 

Uma coisa que chama a atenção em relação a Angra, e não tenhamos 

dúvida que acontecerá onde este empreendimento se instalará, é que depois de 

35 anos de serviços prestados, que podemos considerar como uma união estável, 

o Estado quer descartar esta cidade comprometida hoje pelos árduos anos de 

investimento pessoal de seus moradores e trocar por uma mais “novinha”, como 

é o caso de Maricá neste novo negócio. É como descartar a velha esposa e 

companheira de uma vida, por duas de 18 ou 20 anos para atender melhor ás 

sua necessidades. 

No futuro próximo não será diferente em Jaconé, e perderemos aquilo que 

ainda temos como sendo a natureza em franca expansão e veremos um Porto, 5 

estaleiros, uma linha férrea de minério, oleoduto, gasoduto, que vai acabar com 

todo o costão, as Beach Rocks, a areia, a prática do surf e daqui a alguns anos, 

arranjarão um novo espaço em outro município ou estado efetivamente o ditado 

que cita que “ficaremos somente a ver navios”, nunca será tão apropriado, 

como está sendo agora para Angra, pois parece que somente os verá ao longe no 

horizonte a partir de um determinado momento. Os impactos sociais e 

ambientais são tão grandes que não podem ter uma vida de 30 anos, ou 40, 

devem ser permanentes. 

Na verdade acho que além da união que já está consolidada entre os 

municípios de Maricá, Saquarema e Niterói, deveriam ser incluídos Angra, 

Itaguaí e outros afins. Necessita-se hoje de uma audiência que discuta as 

viabilidades técnicas dos empreendimentos como um todo, inclusive para os 

colaterais e indiretos por mais distantes que sejam, já que sofrerão migrações, e 

cabe tão somente a estes Municípios decidirem o futuro do progresso que lhes 

são impostos. Lembrando sempre que Progresso e Prosperidade não caminham 
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juntos na maioria das vezes e são coisas bastantes distintas. A articulação do 

Secretário Minc e da Sra. Marilene ousarem decidir e impor suas vontades vai 

contra todos os princípios de gestão participativa e principalmente da garantia 

constitucional da democracia e liberdade de escolha. 

Os conselhos, comitês, até as audiências públicas se tornam 

desnecessárias pela simples forma autoritária de decidir nossas vidas, e em 

ambos os casos estes organismos e a própria população destas localidades ficam 

reféns das situações, até quando inclusive fica visível a prática de lavagem de 

dinheiro como vemos nas obras para a Copa do Mundo de 2014. Orçamentos 

iniciais que predizem valores consideráveis e acabam por se tornar 

estratosféricos por toda a movimentação feita para que as obras sejam 

atrasadas e injetados novos recursos em caráter de emergência para o 

cumprimento dos prazos sem licitação e justificativa de gastos. Este é o nosso 

Brasil, mas é o Brasil que queremos? 

Pensando desta forma e no melhor sentido de termos mais visibilidade e 

força de atuação, devemos nos organizar fazer corpo presente na Rio+20, e 

mostrar a insustentabilidade administrativa em que vivemos. Alguém precisa 

chegar na frente destes pseudos-ambientalistas, hoje administradores do caos e 

militantes de causas perdidas e se não estão em estado de insanidade, até porque 

em sua maioria acabam por se descartar de seus ideais quando conseguem 

atingir os objetivos pessoais, esquecendo os verdadeiros motivos que os levou a 

ocuparem lugares de destaque em assuntos tão importantes. Deveriam estes 

indivíduos, homens ou mulheres, se envergonhar destas atitudes obscenas, pois 

não envergonham apenas a si mesmos e aos órgãos que representam, mas 

também seus amigos, famílias e a própria nação! 

A falta de caráter jamais será desculpa para a incapacidade de conduzir 

de forma lúcida e ética os desejos de seus semelhantes, mas uma coisa é certa, 

especular este assunto em ano eleitoral é a pior das imoralidades entre todas as 

indecências que vem acontecendo em várias cidades, principalmente em Maricá, 

que se tornou a latrina do COMPERJ, uma vez que ignora o nosso apelo mesmo 

depois de terem sido confrontados na audiência pública, lição esta que jamais 

esquecerão. Naquele momento para quem estava lá ou pode assistir onde está 

disponível on-line, ficou evidente o exercício da cidadania em todo o seu 

esplendor e melhor forma, ainda assim fomos preteridos em nossos argumentos, 

mesmo com as visíveis desculpas dos representantes do empreendedor, a 

Petrobras, pela forma como nos apresentaram um EIA/RIMA copiado e colado 

de outro município. 

A imoralidade destes atos e de toda esta situação não está em nós 

moradores que buscamos a cada dia uma melhor qualidade de vida sem 

atrapalhar o progresso, pois não somos de forma alguma contra ele, mas pelo 
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dano que podemos ocasionar a nós mesmos e de forma mais grave aos queridos 

municípios vizinhos, que tão somente querem perpetuar de forma digna o seu 

modo de vida. Pecaremos por nos tornarmos tudo aquilo que combatemos se 

neste momento não juntarmos forças e impusermos da mesma forma de nos 

enfiam goela a baixo os projetos indecentes e fantasiosos que nos apresentam, 

acabaremos por nos tornamos a vizinhança indesejável, e ainda que saibamos 

que “vizinhos não se escolhem” podemos ao menos tentar criar o máximo de 

compatibilidades possíveis. 

Todos evitam enxergar que para Maricá será a favelização e a desordem 

urbana, porque o valor financeiro envolvido cega aqueles que pretendem ou se já 

não conseguiram o enriquecimento fácil ou ilícito, diante de todos os impactos 

ambientais e sociais que serão gerados. Pensem que algum momento vamos 

ouvir que a construção do terminal de Ponta Negra em Maricá não terá relação 

com a ampliação do TEBIG em Angra, mas cada vez mais podemos ter a certeza 

de que para certos empreendimentos devem haver consultas diferenciadas, e este 

é um caso, pois se fizerem em Maricá, Angra passará por maus bocados, se 

fizerem em Angra todas as comunidades sobrevivem, mas não haverá dinheiro 

para campanhas. O impacto de vizinhança se dará não por fronteira e sim por 

segmento. 

A exploração do petróleo tem validade, os governos têm seus tempos de 

gestão, mas as cidades, as vidas e os ambientes devem continuar a existir 

independente desta loucura econômica. No Brasil hoje fazer portos, é igual como 

á alguns anos quando em todas as esquinas se abriam farmácias, muitas lado a 

lado, acabando por falir um nicho de mercado ou ponto de venda promissor dado 

a banalidade com que se propagavam. O Brasil deve rever se há mercado para 

tantos e por quanto tempo, mas acima de tudo utilizar a melhor maneira a favor 

da população que é o seu maior cliente, além de patrão. Não devemos confundir 

os papéis de forma alguma. 

 

Eu sou Ana Paula de Carvalho, uma Brasileira que não pensa em desistir, 

junte-se a nós nesta luta! 
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5. Documentos e informações: 

a. Beach Rock’s e Costão de Ponta Negra– SIGEP 
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b. BeachRock – Por: Prof. Bene Rodrigues. 

 

No bloque benerodrigues.blogspot.com são apresentados diversos artigos sobre esta 

formação: 

http://benerodrigues.blogspot.com.br/2009/06/arenitos-de-praia.html 

“Próximo a Saquarema, na praia de Jaconé, o palestrante Benedicto 

Rodrigues observou uma nova ocorrência durante o mapeamento geológico da 

região. Anteriormente, a primeira identificação de seixos de arenito de praia em 

sambaqui foi efetuada pelo geólogo ao analisar o material lítico do Sambaqui da 

Beirada, por solicitação da arqueóloga Lina M. Kneip (MN/UFRJ). Uma descrição 

dessas ocorrências, com destaque para a de Saquarema, foi apresentada pelo 

palestrante.” 

 

c. Jornais sobre Geoparque – UNESCO. 

 

http://www.vozdasaguas.com/2011/05/sera-criado-geoparque-no-rio-de-janeiro/ 

02/05/11 - Será criado Geoparque no Rio de Janeiro 

 

As beachrocks de Jaconé em Maricá. Foto: Edimilson Soares 

http://benerodrigues.blogspot.com.br/2009/06/arenitos-de-praia.html
http://www.vozdasaguas.com/2011/05/sera-criado-geoparque-no-rio-de-janeiro/
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Geólogos, técnicos e representantes de várias instituições, professores e 

gestores de 12 municípios reuniram-se na Fazenda Campos Novos, sede da 

Secretaria de Agricultura de Cabo Frio, para participar da criação do Geoparque 

Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Coordenado pela geóloga Kátia Mansur, do 

DRM-RJ, o projeto do geoparque vem ganhando apoio de várias personalidades 

nacionais e internacionais, como o professsor Ildeu Moreira, do Ministério de 

Ciência e Tecnologia, e do tataraneto do naturalista Charles Darwin, Randal 

Keynes, que se dispôs a assinar uma carta de apoio ao Geoparque e ao tombamento 

da Fazenda Campos Novos, onde Darwin pernoitou em 1832, durante sua histórica 

viagem ao Rio de Janeiro. 

Kátia Mansur informou que a Petrobras se comprometeu com a realização 

de um filme sobre o Geoparque, no projeto que a estatal desenvolve com a 

universidade suíça ETH Zurich. Esta foi a segunda reunião visando a criação do 

Geoparque. Na ocasião, a professora Renata Schmitt, da UFRJ, fez uma palestra 

sobre a relevância internacional das rochas da região que vai de Maricá a Campos. 

A professora Maria da Glória Alves, da UENF, apresentou o patrimônio geológico 

e histórico de Campos dos Goytacazes; a arquiteta Ana Maria, de Arraial do Cabo, 

falou do seu município e foram apresentadas ainda ações na Lagoa Salgada, em São 

João da Barra. O biólogo Mário Flávio Moreira, secretário executivo do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João, participou da reunião. As próximas reuniões estão 

sendo agendadas nos municípios que irão compor o futuro Geoparque.  

 

http://baraodeinohan.blogspot.com.br/2011/08/geoparque-entre-marica-e-sao-joao-

da.html 

07 de agosto de 2011 - GEOPARQUE ENTRE MARICÁ E SÃO JOÃO DA BARRA 

Rio terá segundo geoparque das Américas entre Maricá e São João da Barra 

 

Fabricio Nani  

A geologia complexa do Rio de Janeiro, que tem características distintas do 

restante do país, vai conceder mais um benefício ambiental para o Estado. Em 

setembro, o Departamento de Recursos Minerais (DRM) apresentará à Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) o projeto 

Geoparque Costões e Lagunas, que visa a criação do segundo geoparque das 

Américas, com abrangência de 15 municípios do litoral fluminense, de Maricá a 

São João da Barra. 

Segundo a diretora de Mineração e Meio Ambiente do DRM, Debora Toci, 

o conceito é novo no Brasil. Para dar a chancela, a Unesco leva em consideração 

quesitos como biodiversidade, clima, importância científica, histórica e turística e o 

patrimônio cultural da região. 

http://baraodeinohan.blogspot.com.br/2011/08/geoparque-entre-marica-e-sao-joao-da.html
http://baraodeinohan.blogspot.com.br/2011/08/geoparque-entre-marica-e-sao-joao-da.html
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Atualmente, existem 77 geoparques no mundo e o único latino-americano, o 

Araripe, foi criado em 2006 no Ceará. Os estados de Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul já apresentaram propostas e pleiteiam o selo, que garante reconhecimento 

mundial, através de uma rede global, estimulando o turismo científico e cultural. 

A sede ficará na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, e prevê a 

construção de um museu para reunir objetos e documentos que contem a história e 

relevância científica dos 104 geossítios já mapeados, unidades de conservação e 

outros recursos naturais envolvidos. 

Estão previstas atividades de educação ambiental e conscientização da 

população, a criação de novas trilhas ecológicas e atrações turísticas. Os 

representantes das cidades envolvidas têm participação ativa nas audiências 

públicas e palestras promovidas pelo DRM. 

“Queremos valorizar a riqueza do território fluminense e promover uma 

programação pedagógica contínua, convocando também a população a participar. A 

grande sacada do projeto é mostrar que o desenvolvimento econômico e sustentável 

das regiões do Rio de Janeiro é possível,” avalia a Débora Toci. 

O projeto, que já envolve mais de 40 instituições públicas e privadas como 

as universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Zurique, na Alemanha, teve 

início a partir do projeto Caminhos Geológicos, que inclui o trajeto percorrido pelo 

naturalista Charles Darwin em 1832. 

O objetivo é divulgar a origem dos monumentos geológicos do Estado e 

garantir sua preservação, através da identificação por placas e a realização de 

atividades educativas que usam os painéis como material didático. Desde 2011, 97 

pontos já receberam a intervenção. No circuito, há 40 sítios sinalizados. 

 

http://www.osaqua.com.br/2011/04/20/saquarema-ficara-dentro-do-geoparque/ 

20 de abril de 2011 - Saquarema ficará dentro do geoparque 

 

http://www.osaqua.com.br/2011/04/20/saquarema-ficara-dentro-do-geoparque/
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Beachrocks na praia de Jaconé, Maricá, fotografada pelo jornalista Edimilson 

Soares. 

Geoparque é um parque geológico que pode abranger vários municípios, 

como é o caso do Projeto Geoparques, coordenado pela geóloga Kátia Mansur. O 

projeto que inclui Saquarema foi apresentado em duas reuniões na Fazenda Campos 

Novos, sede da secretaria de agricultura de Cabo Frio, com representantes de vários 

municípios da região situada entre Maricá e Campos. Foi o passo inicial para a 

criação de um futuro 

geoparque, onde sítios do 

patrimônio geológico e 

paleontológico de especial 

importância científica 

serão protegidos de forma 

sustentável, gerando 

atividades de geração de 

renda, principalmente 

turísticas. Vinculado ao 

Ministério de Minas e 

Energia, através do Serviço Geológico, o Projeto Geoparques terá um plano de 

desenvolvimento regional integrado à realidade local.  

A coordenadora do Projeto Geoparques, Kátia Mansur, em reunião na 

Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, apresentando aos municípios a proposta 

que encaminhou a UNESCO (ONU). Foto: Monique Barcellos. 

“Um geoparque não é uma unidade de conservação nem uma nova categoria 

de área protegida”, explica Kátia Mansur, que também coordenou os projetos 

“Caminhos Geológicos” e “Caminhos de Darwin”. “O geoparque que estamos 

propondo para a Unesco (órgão cultural, educacional e científico da ONU), oferece 

a possibilidade de proteção da paisagem e dos monumentos naturais, aliada ao 

turismo e ao desenvolvimento 

sustentável”, continua a 

geóloga. 

Situado num território 

geológico que há milhões de 

anos fez parte da África, antes 

do surgimento do Oceano 

Atlântico, quando os 

continentes eram unidos, o 

município de Saquarema 

também fará parte do 

geoparque com vários 



 
 
 

 

Página 23 de 51 

 

monumentos naturais, entre eles a Serra do Palmital, as pedras de Itaúna, os 

estrematólitos (formações rochosas) da Lagoa Vermelha e os sambaquis, entre 

outros sítios geológicos. Em Jaconé, mas já na área que pertence a Maricá, 

exemplos de remotas eras geológicas podem ser encontradas na praia; são as 

chamadas beachrocks, ou arenitos de praia, que vêm sendo estudadas há anos pelos 

especialistas. 

Placa sobre os estrematólitos, formações rochosas, nas margens da Lagoa 

Vermelha em Vilatur. 

Registros destes arenitos de praia foram feitos pelo professor Benedicto 

Rodrigues. Formações rochosas do período Quaternário, estas beachrocks foram 

descritas anteriormente por vários viajantes que visitaram o Brasil, há séculos atrás, 

entre eles o naturalista inglês Charles Darwin que esteve no Rio de Janeiro, em 

1832, e passou por Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, 

Cabo Frio e outros municípios da região, coletando amostras para estudos 

científicos. O tataraneto de Darwin, Randal Keynes, que já esteve no Brasil e em 

Saquarema é um dos apoiadores do Projeto Geoparques.  

“Este projeto é muito importante para a região e para Saquarema”, diz o 

secretário de meio ambiente Gilmar Magalhães. Outro entusiasta do geoparque é o 

biólogo Mário Flávio Moreira, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal 

Lagos São João, entidade delegatária do Comitê de Bacia Lagos São João, que 

também integra a área do geoparque. Mário considera a criação do geoparque uma 

atitude positiva para a região. Com placas educativas que irão indicar os pontos 

relevantes da geologia local e regional e, provavelmente, com a chancela da 

Unesco, o geoparque poderá ser mais uma opção do turismo cultural, ecológico e 

científico nos municípios que hoje carecem de uma proposta para o 

desenvolvimento sustentável. 

Matéria publicada na edição de abril de 2011 do jornal O Saquá (edição 132) 

 

http://www.ururau.com.br/cidades2627 

10 de julho de 2011 - Litoral Fluminense poderá ganhar o segundo Geoparque 

da América Latina 

Fotos: Leandro Nunes 

Projeto inicia em Maricá e vai até São 

João da Barra, passando por 15 

municípios ao todo 

O litoral fluminense poderá ganhar o 

2º geoparque da América Latina e o 78º do 

mundo. A Unesco poderá encampar a 

http://www.ururau.com.br/cidades2627
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proposta de fazer com que as belezas e riquezas naturais do Estado do Rio de 

Janeiro, se tornem através da Rede Global de Geoparques, o mais novo geoparque 

do Brasil, atravessando ao todo 15 municípios, de Maricá, passando pela região dos 

Lagos e indo até São João da Barra. 

 

Formam o corpo responsável pela coordenação a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), a Universidade de Zurich, o Serviço Geológico do Estado (DRM), 

a Secretaria estadual de Desenvolvimento, além de universidades e Prefeituras das 

cidades envolvidas. 

O projeto do Geoparque Costões e Lagunas do Rio será apresentado em 

setembro. O geoparque Araripe, no Ceará 

foi criado em 2006 e é o único latino-

americano. 

A natureza se incumbiu de oferecer 

as condições aos municípios de serem 

inseridos no projeto, cabendo ainda 

apresentar limites definidos e importância 

científica, cultural, histórica e ecológica, 

entre outras condições, como riquezas de 

geodiversidade e uma história que carimbe 

identidade ao local. 

Na primeira etapa, os municípios 

estão sendo visitados e todos passarão por 

este trabalho de adesão com a realização 

de reuniões públicas. Depois de Arraial do 

Cabo, as cidades de Iguaba Grande e 

Búzios vão sediar nesta segunda-feira 

(11/07) o encontro, onde são apresentadas 

as propostas de se fazer turismo científico e cultural. 

 

O que é um Geoparque? 

É um território com limites definidos e que possui sítios de grande valor 

científico cujos patrimônios socioeconômico, cultural, histórico, ambiental e 

geológico apresentam importância, raridade, riqueza em biodiversidade e contam a 

história da terra e conferem identidade ao lugar. 

Nesse território está localizado um determinado número de sítios geológicos 

e paleontológicos, selecionados conforme a relevância das suas características para 

a história da terra. Apesar do destaque principalmente relacionado ao patrimônio 

geológico, também se considerou a ocorrência de outros aspectos fundamentais 

relacionados à biodiversidade, história, cultura, arqueologia, dentre outros. 
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Um Geopark tem papel ativo no 

desenvolvimento econômico de seu território, 

que passa a ser mais reconhecido em função 

da suas riquezas naturais, possibilitando o 

desenvolvimento do Geoturismo, como 

estratégia na dinâmica econômica local. 

Cada Geopark Unesco configura-se 

como um território protegido com sítios de 

grande relevância científica, ambiental e 

cultural, em razão de suas características 

geológicas, paleontológicas, arqueológicas, 

ecológicas e paisagísticas, que se apresentam 

como sinônimo de proteção patrimonial e 

desenvolvimento sustentável, com seus 

Planos de Estruturação e Ordenamento 

Territorial e Plano de Manejo ambiental, com 

roteiros de conservação dos aspectos relevantes e estratégias de desenvolvimento 

compactuadas pelos poderes públicos, sociedade civil e iniciativa privada. 

 

 

http://robertomoraes.blogspot.com.br/2011/07/geoparque-costoes-e-lagunas-de-

marica.html 

http://robertomoraes.blogspot.com.br/2011/07/geoparque-costoes-e-lagunas-de-marica.html
http://robertomoraes.blogspot.com.br/2011/07/geoparque-costoes-e-lagunas-de-marica.html
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29 de julho de 2011 - Geoparque “Costões e Lagunas” de Maricá a SJB  

Um encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira na Casa de Cultura João 

Oscar do Amaral Pinto, no centro de São João da Barra para discussão do que foi 

chamado de “Geoparque Costões e Lagunas”.  

Segundo a Secom da PMSJB estiveram presentes no evento o secretário 

municipal de Meio Ambiente, Marcos Sá, o subsecretário da pasta, Alex Firme, o 

assessor da secretaria, André Pinto – organizador do encontro, o vereador 

Alexandre Rosa, além da coordenadora do projeto, Kátia Mansur, que é doutora em 

Geologia pela UFRJ, Gisele Ferolla, da Universidade de Zurique, e Álvaro Cruz, da 

secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro e ainda do 

professor e historiador ambiental Aristides Soffiati. 

Durante o encontro foi abordada a temática Geoparque e suas finalidades: 

“São locais com sítios do patrimônio geológico e paleontológico de especial 

importância científica e serão protegidos de forma sustentável, gerando atividades 

de geração de renda, principalmente turísticas. Vinculado ao Ministério de Minas e 

Energia, através do Serviço Geológico, o Projeto Geoparques terá um plano de 

desenvolvimento regional integrado à realidade local”. 

O Geoparque “Costões e Lagunas” já mapeou 144 sítios, entre eles, a Lagoa 

Salgada (ou do Salgado), sítio geopaleontológico situado em São João da Barra, 

originário do período pré-cambriano com espécies raras como o estromatólito, 

considerado o único fóssil vivo e que explicaria a origem da vida. Além disso, São 

João da Barra conta com peculiaridades no quesito patrimônio natural e 

arquitetônico. 

“O projeto fluminense abrange 15 municípios do litoral, de Maricá, na 

região metropolitana, até São João da Barra, no norte fluminense. A partir deste 

levantamento faremos um inventário do projeto a ser apresentado à Unesco entre os 

meses de outubro e dezembro 

deste ano”, esclarece Kátia 

Mansur.  

Caso aprovado, dará ao 

país o segundo geoparque das 

Américas e o 78ª do mundo. O 

Geoparque de Araripe foi criado 

em 2006, no Ceará. Os estados 

de Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul também já apresentaram 

propostas e pleiteiam o selo, que 

garante reconhecimento mundial, por meio de uma rede global, estimulando o 

turismo científico e cultural. 

http://2.bp.blogspot.com/-K9ePILViih8/TjMVSBpcSjI/AAAAAAAAMcU/jfYCvK68nYk/s1600/SJB-2.JPG
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O Geoparque oferece a possibilidade de proteção da paisagem e dos 

monumentos naturais, aliada ao turismo e ao desenvolvimento sustentável, focados 

em infraestrutura, atividades econômicas na área gastronômica, artesanal, dança, 

cursos de qualificação para fiscais e guias, eventos literários, científicos e 

ecológicos.  

“Os municípios podem trabalhar com roteiros geoturísticos. Para percorrer o 

Geoparque Costões e Lagunas um turista fecha um pacote de 15 dias. Para se tornar 

Geoparque é preciso importância internacional e este tem. Na Lagoa Salgada, por 

exemplo, existem várias teses internacionais e é bem conhecida no exterior. Os 

estromatólitos são a evidência do início da vida, foram responsáveis pela atmosfera 

e são reservatórios do pré-sal, isso pouca gente sabe. É bom lembrar também que 

precisamos do envolvimento das comunidades no projeto. As pessoas têm que se 

apropriar e reconhecer sua importância”, ressalta Mansur. 

Para André Pinto, São João da Barra saiu na frente: “participamos de 

diversas reuniões da organização para a criação do Geoparque, além de sermos um 

dos sete primeiros municípios a fazerem reunião com a sociedade. Nesta reunião de 

hoje saímos mais fortalecidos ainda”. E acrescenta: “Geoparque é a proteção que 

teremos relacionadas ao patrimônio e visa incentivar a população local a conhecer e 

valorizar sua origem. Podemos ter um minimuseu da vida no planeta na localidade 

do entorno da Lagoa do Salgado com amostra de estromatólitos, filmes, peças 

teatrais, teses, teses, museu dormitório, internet, artesanato temático, ponto de 

memória da localidade, reunião para contar causos, lendas, danças típicas. Um 

verdadeiro centro cultural na localidade. A Lagoa do Salgado ser com certeza a 

comissão de frente deste Geoparque.”. 

Segundo André, houve um desdobramento do encontro e ficou acordado 

com a Casa da Ciência da UFRJ que durante a Semana Nacional da Ciência e 

Tecnologia haverá uma parceria com o Núcleo de Educação Ambiental da 

secretaria municipal de Meio Ambiente e o Espaço da Ciência para formalizar um 

evento para discutir assuntos relativos à Lagoa do Salgado com os estudantes das 

escolas municiais do entorno e comunidade. 

Fonte: Secom PMSJB. 
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c. JOM – Alteração plano Diretor. 
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O plano diretor foi definido pela Constituição como o “instrumento básico” 

da política urbana (art. 182, § 1º). O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/79, alterada pela Lei 9.785/99), reforçam o 

dispositivo constitucional, condicionando a aplicação de praticamente todos os 
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demais instrumentos urbanísticos ao disposto no plano diretor. Esta primazia do 

plano diretor tem por finalidade impedir a ocorrência de abusos por parte do Poder 

Público na disciplina do direito de propriedade. Busca-se garantir que os enormes 

poderes conferidos ao Município para a regulação do mercado imobiliário sejam 

utilizados exclusivamente na busca do interesse público. De fato, caso sejam mal 

utilizados, os instrumentos urbanísticos, antigos e novos, podem causar muito mais 

prejuízos que benefícios. Portanto, definição do regime jurídico do plano diretor 

constitui tarefa fundamental do direito urbanístico, caracterizando-se como condição 

prévia para a própria legitimidade da política urbana. 

 

ESTATUTO DA CIDADE 

A Constituição Federal determinou (art.182 §1º) que as cidades de mais de 

20 mil habitantes tivessem Plano Diretor, e o Estatuto da Cidade – Lei Federal 

10.257/2001 - determinou diretrizes que estes planos deveriam seguir, dentre elas 

destacamos os seguintes incisos do art. 2º: 

I - “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura, ao transporte, e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 

da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sob o meio ambiente; 

V – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) Utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infraestrutura urbana; 

d) A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 

como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; 

f) A deterioração das áreas urbanizadas 

g) A poluição e a degradação ambiental 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do Município e do território sob sua área de influência; 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos 

gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 



 
 
 

 

Página 33 de 51 

 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais; 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 

a valorização de imóveis urbanos; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;" 

 

d. Projetos variados apresentados em Jornais. 

 

http://oglobo.globo.com/economia/marica-tera-megaporto-de-5-bilhoes-ate-2015-

3666220 

13 de janeiro de 2012 - Terminal terá capacidade para receber 850 mil barris de 

petróleo por dia 

 

Local em Maricá onde será construído um novo grande porto para atender o 

COMPERJ e o Pré-Sal Divulgação / Agência O Globo 

A Região dos Lagos deverá ganhar um dos maiores portos do país: o 

Terminais Ponta Negra (TPN), na Praia de Jaconé, em Maricá. A DTA Engenharia, 

responsável pelo projeto — chamado de Porto do Pré-Sal e avaliado em R$ 5,4 

bilhões —, espera que a iniciativa se torne a âncora do Complexo Petroquímico do 

http://oglobo.globo.com/economia/marica-tera-megaporto-de-5-bilhoes-ate-2015-3666220
http://oglobo.globo.com/economia/marica-tera-megaporto-de-5-bilhoes-ate-2015-3666220
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Estado do Rio de Janeiro (Comperj, em Itaboraí). O porto terá capacidade para 

receber 850 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 40% da atual produção do 

país. A iniciativa, porém, preocupa ambientalistas, que temem impactos na região. 

Para evitar críticas, os empreendedores prometem revolucionar com uma nova 

tecnologia contra vazamento de óleo. 

O projeto tem o apoio do governo do estado, que prometeu criar acessos ao 

novo porto a partir do Arco Rodoviário Metropolitano do Rio e conceder parte da 

Estrada de Ferro Leopoldina ao empreendimento. A previsão é que a obra seja 

concluída até 2015, a fim de coincidir com a inauguração do Comperj. O porto deve 

destinar apenas 30% de sua capacidade à Petrobras. O restante será voltado para as 

companhias estrangeiras que atuarão no pré-sal. 

— Este será o porto do Pré-Sal. Já temos mais procura que espaço, teremos 

overbooking de empresas — afirmou João Acácio Gomes de Oliveira Neto, 

presidente da DTA, empresa que planejou mais de 30 portos no Brasil e no exterior. 

Ele lembrou que o terminal contará com atividade de apoio offshore e prevê 

um grande estaleiro para reparos, algo inédito no país. Oliveira Neto diz que o 

terminal terá capacidade para receber, armazenar e classificar o óleo extraído por 

plataformas. O financiamento virá das empresas interessadas em participar do 

projeto. Ele diz que já foi comprado o terreno do porto e contratada a Vinci Partners 

para fazer a estrutura financeira da iniciativa: 

— São empresas triple A, o mundo está sedento de iniciativas assim. O 

BNDES está me procurando; quer colocar sua placa neste projeto. 

Oliveira Neto disse que o TPN possui uma profundidade natural de 30 

metros, que reduzirá custos com dragagem. Ele disse ainda que o porto será erguido 

em um local onde antes funcionava um campo de golfe, e onde não há vegetação 

primária. 

— A não ser que descubram que lá é o local de procriação da baleia branca 

de papo amarelo, não vemos maiores impactos ambientais — brincou. 

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 

do Estado do Rio, Júlio Bueno, confirma que a iniciativa tem o apoio do governo 

estadual e que um estudo preliminar não detectou maiores problemas ambientais: 

— O porto pode ser o início da redução de uso do Tebig (o terminal mais 

usado pela Petrobras no estado, em Angra dos Reis), ou seja, é a chance de retirar a 

atividade de petróleo de um paraíso — disse Bueno. 

O secretário afirmou que o porto não vai "lotar" a costa fluminense e 

canibalizar outros portos existentes ou em planejamento, como os novos terminais da 

Petrobras para Itaguaí ou a expansão das atividades da estatal na Baía de Guanabara. 
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Já Oliveira Neto destaca a tecnologia inédita que o TPN terá para reduzir 

riscos de acidentes ambientais: 

— Criamos uma tecnologia, que vamos patentear, que reduz o impacto de 

um eventual vazamento de óleo. Será uma cortina que liga os moles (estruturas de 

pedra que cercam o porto, reduzindo as ondas no terminal). No caso de 

derramamento, ela subirá e deixará o óleo restrito à área do porto. 

Para Greenpeace, projeto deve ser repensado 

A Petrobras não comentou a iniciativa. Já o prefeito de Maricá, Washington 

Quaquá, disse que a maior parte da população apoia a obra. 

— Sempre vai ter gente contrária, mas o projeto é bom. Vai gerar empregos 

e continuaremos com o turismo — disse ele. — O empreendimento compensará o 

impacto, transformando Ponta Negra em complexo turístico. 

A Secretaria estadual de Meio Ambiente confirma que foi procurada 

informalmente pelos responsáveis pelo empreendimento e que o subsecretário, Luiz 

Firmino, afirmou que não via, em princípio, "nada problemático" no projeto, embora 

ainda não tenha recebido os estudos. 

Leandra Gonçalves, coordenadora de Clima e Energia do Greenpeace 

Brasil, afirma que o projeto precisa ser repensado e que a região é importante para 

quatro espécies diferentes de baleias: jubarte, orca, franca e bryde, da qual se 

conhece pouco. 

— O Greenpeace não é contra portos, mas não é melhor fazer um 

planejamento e aproveitar melhor as estruturas já existentes? — indaga 

Neste já parece que gostariam citar o TeBIG, mas ainda se omitiram nesta 

informação 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-01-23/implantacao-do-polo-naval-de-

jacone-pode-comecar-este-ano#.TyEXnR2ptOM.email 

23 de janeiro de 2012 - Implantação do Polo Naval de Jaconé pode começar este ano 

Alana Gandra 

Repórter da Agência Brasil 

Rio de Janeiro - Com a previsão de gerar 9 mil empregos diretos e indiretos 

na fase de construção, elevando esse número para até 12 mil após a entrada em 

operação, o projeto de implantação de um polo naval em Jaconé, distrito de Maricá 

(RJ), poderá começar a sair do papel até o fim deste ano. 

“Estamos trabalhando para ter o licenciamento ainda no segundo semestre”, 

disse o prefeito de Maricá, Washington Quaquá. O projeto prevê investimento de R$ 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-01-23/implantacao-do-polo-naval-de-jacone-pode-comecar-este-ano#.TyEXnR2ptOM.email
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-01-23/implantacao-do-polo-naval-de-jacone-pode-comecar-este-ano#.TyEXnR2ptOM.email
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5,4 bilhões e visa a preencher o déficit em logística, previsto com a exploração do 

petróleo na área do Pré-Sal, informou. “A área de Jaconé é propícia a isso”. 

Amanhã (24), a construção do polo naval será discutida durante reunião 

entre o prefeito de Maricá e o governador do Rio, Sergio Cabral Filho. O projeto 

também é estratégico para o estado em termos de escoamento da produção nacional, 

ressaltou Washington Quaquá.  

Segundo ele, o município vem perseguindo há três anos o projeto de 

transformar Jaconé em área industrial para servir ao pré-sal. O prefeito explicou que 

a cidade de Maricá e a região de Jaconé têm vocação turística, mas admitiu que “o 

turismo, sozinho, não sustenta a economia local. Esse porto é fundamental para dar 

uma base industrial à cidade, para gerar emprego, gerar recursos, para que o 

município possa investir na atividade do turismo”. 

O governo fluminense apoia o projeto. O secretário estadual de 

Desenvolvimento Econômico, Julio Bueno, ressaltou que a área tem vocação não só 

para escoar a produção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), 

localizado em Itaboraí, como para receber estaleiro para a manutenção de 

plataformas. 

O Porto de Jaconé terá capacidade para receber 850 mil barris/dia de 

petróleo, o que corresponde a 40% da produção atual do país. A previsão é que a 

obra seja concluída em 2015, coincidindo com a inauguração do Comperj. 

O projeto é desenvolvido pela DTA Engenharia, responsável pelo 

planejamento de mais de 30 portos no Brasil e no exterior, informou a secretaria. A 

empresa já está elaborando o pedido de licenciamento ambiental. Segundo o prefeito 

de Maricá, não existe nenhuma unidade de conservação ambiental naquela região. 

“Não vemos problemas e acreditamos que a licença não vai tardar a sair”, reforçou o 

secretário Julio Bueno. 

Procurada pela Agência Brasil, a organização não governamental 

internacional de defesa do meio ambiente Greenpeace alegou que não está 

“acompanhando de perto o caso do polo naval” e, por isso, não dispunha de fonte 

para comentar o projeto. 

Washington Quaquá avaliou que a principal vantagem do Porto de Jaconé é 

a proximidade. Ele ficará a 26 quilômetros do Comperj. A alternativa mais próxima, 

o Porto de Açu, situa-se a 250 quilômetros, acrescentou. Outro atrativo é a 

profundidade. “Ele vai ser o porto mais profundo do Brasil e um dos mais profundos 

da América Latina. Nós vamos ter de 20 metros a 30 metros de profundidade”. Isso 

permitirá a atracação de navios de alta capacidade, com até 400 mil toneladas, disse 

o prefeito. 

Ele considerou natural que em ano eleitoral ocorram manifestações políticas 

contrárias ao projeto. Revelou, porém, que pesquisa feita pela prefeitura apurou que 
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85% da população são favoráveis à construção do porto. “Há uma ampla maioria da 

população de Maricá favorável ao empreendimento”. 

 

www.jornaldobrasil.combr 

19 de janeiro de 2012 - Governo do Rio investe R$ 5,4 bilhões para levar Porto do 

Pré-Sal a Maricá 

O Estado do Rio vai ganhar um importante complexo com investimentos 

avaliados em R$ 5,4 bilhões. De acordo com o secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Julio Bueno, o empreendimento Terminais Ponta Negra (TPN), que será 

instalado na Praia de Jaconé, em Maricá, pela empresa DTA Engenharia, pode ser 

chamado de Porto do Pré-Sal, já que é destinado à tancagem do óleo a ser produzido 

naquela região. 

A área também tem vocação para se tornar uma das principais âncoras para 

escoar tanto o óleo do pré-sal para o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (Comperj), em Itaboraí, como para abrigar de volta os derivados 

petroquímicos lá produzidos. 

O porto terá capacidade para receber 850 mil barris de petróleo por dia, o 

equivalente a 40% da atual produção do país, e vai contar com uma nova tecnologia 

contra vazamento de óleo. 

– Criamos uma tecnologia, que vamos patentear, que reduz o impacto de um 

eventual vazamento de óleo. Será uma cortina que liga os molhes (estruturas de 

pedra que cercam o porto, reduzindo as ondas no terminal). No caso de 

derramamento, ela subirá e deixará o óleo restrito à área do porto 

– disse João Acácio Gomes de Oliveira Neto, presidente da DTA, empresa 

que planejou mais de 30 portos no Brasil e no exterior. O projeto tem total apoio do 

Governo do Estado, que vai criar acessos ao novo porto a partir do Arco 

Metropolitano do Rio e pela Estrada de Ferro Leopoldina. A previsão é que a obra 

seja concluída até 2015, a fim de coincidir com a inauguração do Comperj. 

Terminal terá estaleiro de reparos 

Além da infraestrutura portuária e terminais de armazenagem de 

combustíveis, o terminal vai contar também com um estaleiro de reparos offshore. 

– Vamos ter um excelente aproveitamento da área, que oferece condições 

naturais para as embarcações, com calado de 30 metros muito próximo à costa – 

afirmou o secretário Julio Bueno. 

Segundo Bueno, o porto pode ser o início da redução de uso do Tebig (o 

terminal mais usado pela Petrobras no estado, em Angra dos Reis). 

http://www.jornaldobrasil.combr/
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– Podemos ter a chance de retirar a atividade de petróleo da Ilha Grande – 

disse o secretário. 

 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/news/article.php?storyid=730 

19 de janeiro de 2012 - Diário Oficial: Investimento de R$5,4 bilhões para levar 

Porto do Pré-Sal a Maricá 

O Estado do Rio vai ganhar um importante complexo com investimentos 

avaliados em R$5,4 bilhões. De acordo com o secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Julio Bueno, o empreendimento Terminais Ponta Negra (TPN), que será 

instalado na Praia de Jaconé, em Maricá, pela empresa DTA Engenharia, pode ser 

chamado de Porto do Pré-Sal, já que é destinado à tancagem do óleo a ser produzido 

naquela região. 

A área também tem vocação para se tornar uma das principais âncoras para 

escoar tanto o óleo do pré-sal para o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (Comperj), em Itaboraí, como para abrigar de volta os derivados 

petroquímicos lá produzidos. 

O porto terá capacidade para receber 850 mil barris de petróleo por dia, o 

equivalente a 40% da atual produção do País, e vai contar com uma nova tecnologia 

contra vazamento de óleo. 

- Criamos uma tecnologia, que vamos patentear, que reduz o impacto de um 

eventual vazamento de óleo. Será uma cortina que liga os molhes (estruturas de 

pedra que cercam o porto, reduzindo as ondas no terminal). No caso de 

derramamento, ela subirá e deixará o óleo restrito à área do porto - disse João Acácio 

Gomes de Oliveira Neto, presidente da DTA, empresa que planehou mais de 30 

portos no Brasil e no exterior. 

O projeto tem total apoio do Governo do Estado, que vai criar acessos ao 

novo porto a partir do Arco Metropolitano do Rio e pela Estrada de Ferro 

Leopoldina. A previsão é que a obra seja concluída até 2015, a fim de coincidir com 

a inauguração do Comperj. 

 

Local para armazenagem de combustíveis 

Além da infraestrutura portuária e espaços de armazenagem de 

combustíveis, o terminal vai contar também com um estaleiro de reparos offshore. 

- Vamos ter um excelente aproveitamento da área, que oferece condições 

naturais para as embarcações, com calado de 30 metros muito próximo à costa - 

afirmou o secretário Julio Bueno. 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/news/article.php?storyid=730
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/news/index.php?storytopic=3
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Segundo Bueno, o porto pode ser início da redução de uso do Tebig (o 

terminal mais usado pela Petrobras no estado, em Angra dos Reis). 

- Podemos ter a chance de retirar a atividade de petróleo da Ilha Grande - 

disse o secretário. 

 

 

 

 

 

http://www.ioerj.com.br/portal/uploads/fckeditor/image/Marica01.PNG
http://www.ioerj.com.br/portal/uploads/fckeditor/image/Marica02.PNG
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http://www.jornalprimeirahora.com.br/noticia/54053/Mega-Porto-do-Pre-Sal-em-

santuario-maritimo-de-Marica-coloca-em-alerta-ambientalistas-da-Regiao- 

28 de janeiro de 2012 - Mega Porto do Pré Sal em santuário marítimo de Maricá coloca 

em alerta ambientalistas da Região 

 

Anunciado de forma 

triunfal como sendo um 

investimento de R$ 5 bilhões para 

Maricá na edição de 14 de janeiro, 

do caderno de ‘Economia de O 

Globo’, um terminal marítimo 

denominado, TPN – Terminal Ponta 

Negra - que servirá para atender a 

produção de óleo e gás do Pré Sal, a 

partir de 2015, irá destruir um 

importante patrimônio natural da 

Região, um dos únicos de Maricá.  

Projetado para ser construído pela empresa de engenharia DTA, que teria 

adquirido o terreno da corretora de imóveis Brooksfield por R$ 60 milhões, terreno 

que até bem pouco tempo atrás pertencia a família do jornalista Roberto Marinho, 

controladora da Infoglobo, empresa responsável de publicar o jornal ‘O Globo’, o 

terminal terá capacidade para receber 850 mil barris de petróleo por dia, equivalente 

a 40% da produção total de petróleo do país.  

Para o presidente da DTA, João Acácio Gomes de Oliveira Neto, o porto 

será erguido num local onde não há vegetação primária já que no local existia um 

campo de golfe (há mais de trinta anos de propriedade da família Marinho). Para 

Oliveira Neto, a distância do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

(Comperj), cerca de 35 quilômetros e, linha reta e a boa profundidade do local (cerca 

de trinta metros) fazem da praia de Jaconé o sítio perfeito para esta empreitada.  

Esquece o executivo de dizer a respeito da enorme área que terá que ser 

aterrada para a criação do porto, e as mudanças que ocorrerão no ambiente natural do 

local, bem como na flora e fauna marítima. Para um especialista na área de 

construção de portos, a empresa parece que está esquecendo, ou desconhece, a força 

do mar naquela parte da costa fluminense. ‘Será dificílimo operar o porto em dias de 

mar alto, o que é comum naquele local’, disse o especialista que, por motivos óbvios, 

pede para não ser identificado.  

O fato é que a construção do porto já está sendo dada como certa, já que 

conta com o apoio do governador do Estado, que prometeu criar acessos ao local 

http://www.jornalprimeirahora.com.br/noticia/54053/Mega-Porto-do-Pre-Sal-em-santuario-maritimo-de-Marica-coloca-em-alerta-ambientalistas-da-Regiao-
http://www.jornalprimeirahora.com.br/noticia/54053/Mega-Porto-do-Pre-Sal-em-santuario-maritimo-de-Marica-coloca-em-alerta-ambientalistas-da-Regiao-
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através de obras no Arco Metropolitano do Rio, além de conceder (dar) parte da 

estrada de ferro Leopoldina para o empreendimento. 

José da Silva (nome fictício de um ambientalista da Região que também, por 

medo, pediu para não ser identificado) falou ao PH na semana passada do absurdo da 

obra, questionando o porquê não se utiliza algum local, no fundo da já degrada baía 

da Guanabara ao invés de destruírem um santuário virgem de peixes e espécies 

marinhas. ‘Para quem vai tirar petróleo de três mil metros do fundo do mar além de 

ter que perfurar uma espessa camada de sal, a justificativa de que a praia de Jaconé 

fica perto (35 km) do Comperj, não me parece razoável’, disse.  

 

Considerando a situação geográfica de Itaboraí, município onde está sendo 

construído o Comperj, a distância para a Baía de Guanabara é ainda menor.  

- É tudo muito estranho; Maricá conta apenas com a ponta de Itaipuaçú, um de seus 

quatro distritos, e esta ponta de Jaconé. Ambos são os mais importantes acidentes 

geográficos do município, e de toda a Região, que também apresenta um dos maiores 

complexos lagunares do estado denominado Maricá-Guarapina. A meu ver a decisão 

de se construir um porto naquele local serve muito mais para atender a interesses de 

grupos particulares do que a uma questão de logistica. Não é razoavel nos dias de 

hoje se destruir um recanto de beleza natural impar como aquele em nome de se 

‘economizar alguns quilômetros’ – alertou um político de Brasíla, pedindo também 

pelo anonimato.  

Fontes informaram também que a construtora Mendes Junior já havia 

firmado um contrato com o atual prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PMDB), 

para desenvolver um projeto menos agressivo para o local. Ainda na vigência de tal 

contrato a empresa de engenharia DTA divulgou a aquisição do terreno por 300% a 

mais do valor que teria sido negociado pelos donos anteriores, sendo que o atual 

prefeito não se manifestou a respeito da quebra de contrato com a Mendes Junior.  

 

Greenpeace: projeto repensado 

De acordo com a coordenadora de Clima e Energia do Greenpeace – Brasil, 

Leandra Gonçalves, o projeto precisa ser repensado já que a região é importante local 

de passagem de quatro espécies diferentes de baleias; a jubarte, orca, franca e Bride. 

‘Não somos contra os portos, mas achamos que é melhor aproveitar as estruturas já 

existentes’, disse em reportagem publicada em 14 de janeiro. 

Já a secretaria Estadual de Ambiente confirmou ter sido procurada 

informalmente por representantes da empresa. Para Luiz Firmino, secretário de 

Estado, ‘a princípio não há nada problemático com o projeto’, embora o agente 

público tenha alegado em entrevista ao ‘O Globo’, que ainda não tinha recebido os 

estudos (!). 
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http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=187925 

17 de janeiro de 2012 - Porto do Pré-sal avaliado em R$ 5,4 bilhões será construído 

em Maricá 

Terminal Ponta Negra será destinado à tancagem do óleo a ser produzido na região. 

O Estado do Rio de Janeiro vai ganhar um importante complexo com 

investimentos avaliados em R$ 5,4 bilhões. De acordo com o secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Julio Bueno, o Terminal 

Ponta Negra (TPN), a ser instalado na Praia de Jaconé, em Maricá, pela empresa 

DTA Engenharia, já é chamado de Porto do Pré-Sal, por ser destinado à tancagem do 

óleo a ser produzido naquela região. 

A área também tem vocação para se tornar uma das principais âncoras para 

escoar tanto o óleo do pré-sal para o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (Comperj), em Itaboraí, como receber de volta os derivados petroquímicos lá 

produzidos. 

O porto terá capacidade para receber 850 mil barris de petróleo por dia, o 

equivalente a 40% da atual produção do país, e vai contar com uma nova tecnologia 

contra vazamento de óleo. 

- Criamos uma tecnologia, que vamos patentear, que reduz o impacto de um 

eventual vazamento de óleo. Será uma cortina que liga os molhes (estruturas de 

pedra que cercam o porto, reduzindo as ondas no terminal). No caso de 

derramamento, ela subirá e deixará o óleo restrito à área do porto, -diz João Acácio 

Gomes de Oliveira Neto, presidente da DTA, empresa que planejou mais de 30 

portos no Brasil e no exterior. 

O projeto tem total apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vai 

criar acessos ao novo porto a partir do Arco Metropolitano do Rio e pela Estrada de 

Ferro Leopoldina. A previsão é que a obra seja concluída até 2015, a fim de coincidir 

com a inauguração do Comperj. 

Além da infraestrutura portuária e terminais de armazenagem de 

combustíveis, o TPN vai contar também com um estaleiro de reparos offshore. 

- Vamos ter um excelente aproveitamento da área que oferece condições 

naturais para as embarcações, com calado de 30 metros muito próximo à costa, - 

destaca o secretário Julio Bueno. 

Ele lembra também que a área possui poucos entraves ambientais, por não 

se tratar de uma área com mata nativa. O local abrigou em décadas passadas o campo 

de golfe que pertenceu ao empresário Roberto Marinho. Posteriormente, chegou a ser 

alvo de um empreendimento turístico que teria o mesmo campo de golfe como 

principal atrativo, até que a área fosse adquirida pela DTA. 

http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=187925
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- Não vemos problemas ambientais e acreditamos que a licença não vai 

tardar a sair ,- disse o secretário. 

Ainda segundo Bueno, o porto pode ser o início da redução de uso do Tebig 

(o terminal mais usado pela Petrobras no estado, em Angra dos Reis). 

- É a chance de retirar a atividade de petróleo de um paraíso como o de Ilha 

Grande, – acrescentou o secretário. 

Segundo os investidores, o porto deve destinar cerca de 30% de sua 

capacidade à Petrobras. O restante será voltado para as companhias estrangeiras que 

atuarão no pré-sal. A expectativa do presidente da DTA é de que haja até mesmo 

overbooking, já que há mais interessados do que área disponível. | Ascom/Sedeis.  

 

e. Requerimento Junto ao Legislativo em Maricá e 

Resultado. 
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Este mesmo requerimento foi assinado por demais membros do Movimento, pessoas 

físicas relacionadas à causa e entregues dia 14 de fevereiro, mas até hoje não foi 

apresentado em plenário. Entretanto já temos o conhecimento, que estes requerimentos 

foram analisados e deferidos pela Procuradoria Parlamentas. Estamos aguardando a 

homologação durante sessão da Câmara de Vereadores, para que a administração 

executiva siga com os ritos processuais protocolares e determinados nas leis para este 

procedimento. 

 

f. Imagens do Projeto Apresentadas: 
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g. Fotos, link e vídeos: 
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6. Conclusão: 

 

 Não está em questão neste caso ser ou não ser contra o empreendimento, porque 

entendemos que não podemos parar de forma alguma progresso, mas é preciso que além 

de estarem integrados ao meio onde serão implementados, acima de tudo obedeçam a lei 

na forma mais clara e transparente. Não se pode permitir que um país que sediará pela 

segunda vez um evento sobre Meio & Ambiente, a RIO+20, além de pregar a 

sustentabilidade incondicional, ele próprio arranje subterfúgios para atingir os objetivos 

definindo que os meios justificarão os fins. 

 

 O mundo civilizado caminha para a aplicação de energias renováveis em 

detrimento do uso de combustíveis fosseis o Brasil na contra mão dessa iniciativa 

global. O fato de recentemente ter se tornado um país autossuficiente em petróleo, não 

lhe dá o direito de explorar de forma indiscriminada suas reservas petrolíferas, afinal “O 

PETRÓLEO É NOSSO” assim como “O BRASIL TAMBÉM É NOSSO”.  

 

 O que se pede tão somente é que existam critérios relevantes na condução de 

todas as obras que por ventura vierem a fazer parte do município e Maricá, mas que de 

forma alguma sejam leiloados estes espaços para fins de especulação imobiliária ou 

industrial. Podemos conviver com a maioria das obras? Com certeza sim, mas leve-se 

em consideração que Maricá pela vasta extensão litorânea que possui tem uma vocação 

natural par ao turismo, ainda que este não venha sendo explorado da forma adequada até 

então. 

 

 Lembremo-nos que os países exportadores de petróleo no Oriente Médio 

investem pesadamente em infraestrutura turística com empreendimentos de última 

geração, cientes que o ouro negro é findável em curto prazo, da mesma forma que a 

indústria mundial, ainda que tardiamente caminha para os biocombustíveis, energia 

eólica, veículos híbridos e elétricos, no sentido de frear as catástrofes climáticas e 

ecológicas advindas do petróleo. 

 

 Uma equação muito simples e básica aponta para uma realidade em que quanto 

mais veículos movidos a combustível fóssil existirem, maior necessidade de exploração 

e estratificação será necessária, mas com isso os riscos de acidentes ambientais de larga 

escala como os vistos recentemente no Golfo do México pela BP (British Petroleum) e a 

Chevron na costa brasileira aumentam de forma exponencial também. 
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 Outra conclusão mais alarmante que é na verdade o teor deste dossiê é que quem 

efetivamente cria as leis assim como que as fiscaliza, são justamente os que fazem 

vista grossa em nome do progresso desenfreado ou para favorecer minorias 

politicas e empresariais.  

 

Tenha-se me mente que a soberania brasileira está baseada na legitimidade que o 

seu povo exerce sobre as decisões que devem ser tomadas para o interesse coletivo, não 

sendo nada democrática a imposição de qualquer atitude que interfira de forma objetiva 

na vida das comunidades ou dos cidadãos sem que para isso estes sejam consultados 

através de audiências públicas com representantes legitimados de ambas as partes, tanto 

os cidadãos que ali se fazem representar através de si mesmos e de entidades e 

associações que representam, assim como pela parte governamental e empreendedora, 

tudo isso com a presença do ministério publico para avalizar os interesses coletivos. 

 

 Num comparativo, a grosso modo, é fácil observar que neste momento 

atravessamos a grande expansão econômica norte americana pós década de 30, com 

cerca de 100 anos de atraso, e por mais tentador que pareça alcançar a primeira posição 

na economia mundial, deve-se medir com muita cautela se queremos cometer os mesmo 

erros que estes ou aprender com sua história, apesar de já termos dado passos 

irreversíveis. 

 

 O movimento Luto por Maricá vê com muitos bons olhos todas as iniciativa que 

venham a valorizar a localidade e que sejam feitas de forma licita e transparente com o 

aval das comunidades envolvidas, sem que para isso precisemos abrir mão em definitivo 

do nosso modo de vida de forma brusca, ou sermos invadidos por uma horda de 

trabalhadores e suas famílias em detrimento do local. A exemplo que outras cidades que 

efetivamente cresceram com o desenvolvimento, lembremo-nos que isso também trouxe 

a criminalidade e a pobreza, simplesmente por falta de planejamento adequando de 

quem tem o interesse efetivo de implementação. 

 

 Como nação, possuímos os recursos necessários para decidirmos que rumo 

devemos seguir neste séc. XXI sem que precisemos “pedir” qualquer tipo de 

consentimento ao resto do mundo, detemos hoje e sempre a maior diversidade biótica 

do mundo conhecido, somos auto suficientes em quase tudo o que necessitamos, mas 

como sabemos “Um grande poder, traz uma grande responsabilidade”, questão é 

saber se sabemos de fato transformar todo esse potencial que temos em poder da forma 

adequada. 



 
 
 

 

Página 50 de 51 

 

 O Brasil caminha sozinho desde há muito tempo, conquista essa de várias 

gerações, por isso e em respeito ás gerações futuras humildemente pedimos que se 

cumpra a constituição, que se faça uso da lei da forma como esta foi elaborada e 

concebida para defender as maiorias e proteger as minorias. O nosso Brasil pode ser 

sustentável de todas as formas, sem que para isso as cidades, pequenas ou grandes, 

tenham que ser insustentáveis na sua organização, maneira de ser, podemos ver um 

exemplo disso no próprio estado e município do Rio de Janeiro, outrora conhecida 

mundialmente como Cidade Maravilhosa. 

 

Entretanto nos últimos 30 anos, suas características mudaram de tal forma que 

até a vocação primária que lhe deu esse nome deixou de existir. O turismo deixou de 

existir de forma objetiva, passando a ser um grande parque industrial petrolíferos, 

deixando em segundo ou terceiro plano as atividades de agricultura, as indústrias de 

transformação mudaram para outros estados incentivados por atributos ficais, e o 

turismo predatório, de baixa qualidade ocupa hoje os espaços disponíveis.  

 

 Deve-se ver aproveitar os royalties do petróleo, que são as motivações políticas, 

como uma bonificação e não um meio de vida, pois este certamente acabará muito antes 

que se possa conseguir criar a sustentabilidade ideal. Leve-se em conta que os impactos 

diretos certamente serão na região de implementação, neste caso Maricá, mas como 

bons vizinhos que somos não podemos deixar de pensar nos efeitos adversos que 

acontecerão nas cidades vizinhas de Niterói, Saquarema, Cabo Frio e Búzios, todas 

estas situadas próximas, tanto por via marítima como terrestres e sujeitas aos impactos 

ambientais por conta das correntes marítimas. 

 

 Finalizando, espera-se que a apreciação de nossos comentários sejam levados a 

sério e colocados na pauta de discussões sempre que necessário for de interesse coletivo 

de nossa cidade, e que sejamos representados de forma adequado por todos aqueles a 

quem delegamos o nosso voto nas épocas de eleições, como se fosse uma procuração 

para falarem em nosso nome e defender os nossos interesses coletivos acima dos 

pessoais. Deixamos aqui uma mensagem breve e singela de que as frases que tremulam 

na bandeira de nosso país dizem que “ORDEM É PROGRESSO” e desta forma 

queremos que seja cumprido. 

 Abaixo subscrevo-me, atenciosamente em nome do Movimento Lutos por 

Maricá, 

_______________________________ 

Ana Paula de Carvalho


