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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSULTORA 

 

Quadro 1 - Identificação Do Empreendedor 

Razão Social Porto Norte Fluminense S/A 

Empreendimento 
Terminal Portuário Offshore Condomínio Industrial  

Parque Termoelétrico e Gasoduto 

CNPJ  12.107.993/0001 – 84 
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Quadro 2 - Identificação da Empresa de Consultoria 

Razão Social Roberto Roche & Associados 

CNPJ  31.461.474/0001 – 64 

Endereço  
Rua Dom Orione 709, Bairro Santa Quitéria 

Curitiba – PR 

Correio eletrônico/website www.robertoroche.com.br 

CTF/IBAMA: 351235 

Representante Legal  Roberto Roche  

CPF:  699.085.407.34 

RG:  278951 

Telefone  (41) 9993 – 1262 

Correio eletrônico  contato@rroche.com.br 

Coordenadora técnica  Lindoirdi Flavia Santana de Medeiros 

CTF (Ibama) 7087875 

Telefone  (46) 99970 – 9654 

E-mail  
flaviamedeiros@rroche.com.br; 
flavinhamedeiros9@gmail.com  

 

about:blank
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Quadro 3 - Equipe Técnica Responsável 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO 

Driéli da Silva Vieira Manso 

CTF – IBAMA – 7734558 

Antropóloga 

Mestre em Ciências Sociais 

drielivieira@gmail.com 
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Ediane Cristina Daleffe 

CREA – PR - 139.880/D 

CTF/IBAMA – 7100328 

Engenheira Ambiental 
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Mestre Eng. Civil 
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Lindoirdi Flavia Santana 

de Medeiros 
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CTF – IBAMA – 7087875 
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Mestre em Agronegócios e 
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flavinhamedeiros9@gmail.com 

(46) 99970 – 9654 

Sandra Ramalho de Paula 

DRT - 0000394/PR 

CTF – IBAMA – 000549 

Socióloga 

Mestre em Políticas Públicas 

sandra.rmlh@gmail.com 

(32) 99988 – 4163 
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2 INTRODUÇÃO 

 
 

Este documento apresenta um diagnóstico social e cultural da comunidade 

quilombola de Barrinha.  O Estudo do Componente Quilombola - ECQ é um estudo 

dos impactos socioambientais sobre uma comunidade quilombola, levando em 

consideração sua localização mediante instalação, operação e ampliação de 

determinada obra, atividade ou empreendimento, sendo portanto, um estudo 

obrigatório no âmbito do processo de Licenciamento Ambiental (LA), aqui 

representados para os projetos do Terminal Portuário Offshore e Condomínio 

Industrial e do Parque Termoelétrico com duas UTE de ciclo combinado, que se 

localizam em área vizinha à Comunidade Quilombola de Barrinha, conforme definição 

das áreas de influências Direta – AID. 

Deste modo, conforme Portaria Interministerial n° 60, de 24 de março de 

2015, faz-se necessário a elaboração deste ECQ, para realização de diagnóstico 

sociocultural, que permitirá conhecer a comunidade e assim efetuar a identificação de 

impactos associados à implantação e operação dos empreendimentos sobre ela, que 

servirão como base para a recomendação de medidas socioambientais mitigatórias e 

compensatórias a fim de diminuir os impactos identificados. 

A elaboração deste ECQ seguiu a metodologia definida no Plano de 

Trabalho do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com objetivo 

atender à solicitação de Ação Civil Pública nº 5005397-762020.4.02.5103/RJ acerca 

do Componente Quilombola sobre a instalação do empreendimento da Porto Norte 

Fluminense S/A, da licença prévia nº IN043610 (Processo: No E 07/511.525/2011) 

para o Terminal Portuário Offshore e Condomínio Industrial uma vez que foi 

identificada a falta de apresentação do referido estudo.  

Este ECQ cumpre o rito de licenciamento ambiental envolvendo a 

comunidade quilombola de Barrinha, incluindo o licenciamento ambiental do Gasoduto 

– Porto Norte Fluminense, protocolado no Incra por meio do NUP nº 

54000.005720/2021-23, e deverá ser realizado no mesmo ECQ do Parque 

Termoelétrico e Terminal Portuário.   

Localizado no norte do Rio de Janeiro, o Porto Norte Fluminense (PNF) é 

o terminal portuário licenciado pelo INEA para a implantação na mesma área, do 

Terminal Portuário Offshore e Condomínio Industrial, no qual está previsto o projeto 
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de construção do Parque Termoelétrico, com duas UTE de ciclo combinado, a gás 

natural, com potência de 1,7GW cada unidade, denominadas UTE Porto Norte 

Fluminense I e UTE Porto Norte Fluminense II, que já se encontra em processo de 

licenciamento junto ao INEA. Para ambos os projetos em licenciamento se 

encaminhou a Nota Técnica 227/2021.  

A elaboração do ECQ de Barrinha, seguiu as orientações dos seguintes 

documentos. (Anexo 1 – Plano de Trabalho) 

 OFÍCIO Nº 6326/2021/DF/SEDE/INCRA-INCRA 

 NOTA TÉCNICA Nº 227/2021/DFQ/DF/SEDE/INCRA 

 OFÍCIO Nº 6478/2021/DF/SEDE/INCRA-INCRA 

 NOTA TÉCNICA Nº 329/2021/DFQ/DF/SEDE/INCRA 

 Termo de Referência Específico (SEI nº 8157333) 
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3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 Terminal Portuário, Parque Termoelétrico e Gasoduto  

 

O Porto Norte Fluminense (PNF), é um terminal portuário já licenciado com 

aprovação do INEA para a sua concepção e localização para a implantação de 

Terminal Portuário Offshore e Condomínio Industrial.   

A área do empreendimento está estrategicamente localizada no norte do 

Rio de Janeiro, e, devido a sua localização, o empreendimento está sendo projetado 

para ser hub de gás, produtor de energia termoelétrica, entre outras atividades. 

O Porto Norte Fluminense pretende implantar um terminal portuário com 

capacidade para recebimento e armazenamento de granéis líquidos: GNC, GNL, 

petróleo, combustíveis (gasolina, álcool, diesel e diesel marítimo), produtos químicos 

e água oleosa; um Parque Termoelétrico  composto por duas UTE de ciclo combinado, 

a gás natural com potência de 1,7GW cada unidade; uma Estação de Regaseificação, 

compressão e descompressão de gás natural onshore e offshore; Unidade de 

Processamento de Gás Natural - UPGN; Tancagem de Petróleo; Gasoduto e Oleoduto 

marítimo de 7km; Sistema de ancoragem sem cais para atracação de embarcações 

para recebimento de gás natural entre outros; Gasoduto terrestre de 22km, Tubulação 

de abastecimento de água e um Terminal de Dessalinização. 

 

Figura 1 - Layout do terminal marítimo do Porto Norte Fluminense 

 

Fonte: Projeto conceitual do Porto Norte Fluminense 
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Conforme listado na documentação encaminhada ao INEA e cujas 

aprovações ambientais serão obtidas por cada novo empreendimento a ser instalado, 

o projeto englobará as seguintes atividades comerciais: 

 Terminal portuário; 

 Parque de tancagem; 

 Condomínio industrial; 

 Rodo Truck - posto de combustível; 

 Centro comercial de apoio às atividades a serem desenvolvidas no 

empreendimento; 

 Hotel; 

 Estação de tratamento de água e esgoto; 

 Heliporto; 

 Terminal marítimo de passageiros; 

 Instalação de zona alfandegada; 

 Centros de treinamento e de conferências; e, 

 Escritórios para empresas de apoio às atividades do Terminal. 
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Figura 2 - Layout conceitual do Porto Norte Fluminense 

 

Fonte: Projeto conceitual do Porto Norte Fluminense 
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Figura 3 - Imagens computadorizadas da ponte e do cais de atracação dos barcos 

 

Fonte: Projeto conceitual do Porto Norte Fluminense 

 

Figura 4 - Imagens computadorizadas da ponte e do cais de atracação dos barcos 

 

Fonte: Projeto conceitual do Porto Norte Fluminense 
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 Descrição do Empreendimento – Parque Termoelétrico  

 

O Parque Termoelétrico é composto por duas UTE de ciclo combinado a 

gás natural com potência de 1,7GW cada unidade; uma Estação de regaseificação, 

compressão e descompressão de gás natural onshore e offshore; Unidade de 

Processamento de Gás Natural - UPGN; Tancagem de Petróleo; Gasoduto e Oleoduto 

marítimo de 7km; Sistema de ancoragem sem cais para atracação de embarcações 

para recebimento de gás natural, entre outros; Gasoduto terrestre de 22km, Tubulação 

de abastecimento de água e um Terminal de Dessalinização. 

 

Figura 5 - Layout do terminal marítimo do Porto Norte Fluminense 

 

Fonte: Projeto conceitual do Parque Termoelétrico 
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Figura 6 - Layout básico das instalações onshore do empreendimento 

 

 

Fonte: Projeto conceitual do Parque Termoelétrico 

 

Figura 7- Layout do terminal marítimo do Porto Norte Fluminense 

 

 Fonte: Projeto conceitual do Parque Termoelétrico 
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 Localização 

3.3.1 Local de instalação do empreendimento  

 

O sítio do Porto Norte Fluminense e do Parque Termoelétrico está 

localizado no distrito de Manguinhos no município de São Francisco de Itabapoana, 

no Estado do Rio de Janeiro, à margem da rodovia RJ-196, Km 178. Possui uma área 

total de 1.259.971 m2, cujas coordenadas e localizam a E: 289.912,559; e N: 

7.628.517,036. As coordenadas dos vértices do terreno, com marcação do perímetro 

(representadas conforme Figura 8)são as seguintes: 

 Vértice 1: S 21o 25’ 46,31’’ – W 41o 01’ 36,66’’ 

 Vértice 2: S 21o 25’ 49,48’’ – W 41o 00’ 53,72’’ 

 Vértice 3: S 21o 26’ 31,01’’ – W 41o 01’ 17,01’’ 

 Vértice 4: S 21o 26’ 12,75’’ – W 41o 01’ 51,68’’ 

 

Figura 8 – Área de instalação do Porto Norte Fluminense 

 

 Fonte: Projeto conceitual do Porto Norte Fluminense 
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Figura 9 – Propriedade 

 

Fonte: Google Earth 

Figura 10 – Foto aérea da Propriedade do PNF 

 

Fonte: Projeto conceitual do Porto Norte Fluminense 

A propriedade tem linhas fronteiriças a Norte com o Espólio de Maria da 

Penha Moreira, a Sul com a propriedade de Analfino de Moraes, a Leste com o 

Oceano Atlântico, com uma testada de 1.500 m e a Oeste, o lote defronta-se com a 

rodovia pública RJ-196, somando uma área total de 1.259.971 m². 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 Breve histórico do município1  

 

Em 1630 era fundado o povoado de São João Batista da Paraíba do Sul, 

atual sede do município de São João da Barra. O cultivo da cana-de-açúcar foi logo 

introduzido naquela área, mas o aldeamento não conseguiu progredir rapidamente 

devido aos ataques constantes dos indígenas. 

A região só voltou a ser efetivamente ocupada quando bandeirantes 

ergueram um pouso de tropas na capitania, em torno do qual a população começou a 

se aglomerar, edificando uma capela dedicada a São João Batista da Barra. O núcleo 

urbano foi elevado à condição de freguesia em 1644, ocasionando maior fluxo de 

colonizadores, o que permitiu o desenvolvimento da lavoura canavieira. 

Na década de 1670, a freguesia teve determinada sua autonomia, 

recebendo o nome de vila de São João da Praia do Paraíba do Sul. Porém, o município 

foi anexado à capitania do Espírito Santo em 1753, retornando à Província Fluminense 

somente em 1832. 

Com a Proclamação da República, o território passou a pertencer ao 

município de São João da Barra, sob denominação de “sertão sanjoanense”. Contudo, 

a elite local passou a ser cada vez mais atuante, tanto no campo político como no 

administrativo e no econômico, levando algumas pessoas à Assembleia Legislativa. 

No ano de 1995, São Francisco de Itabapoana ganha sua autonomia, face à edição 

da Lei n. º 2379 de 18 de janeiro, desmembrado de São João da Barra, ocupando uma 

área de 1.117km², tornando-se o segundo maior município do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

 Caracterização socioeconômica do município  

 

O município de São Francisco de Itabapoana pertence à Região Norte 

Fluminense, fazendo divisa de território com os municípios de Campos dos 

 

1 Fontes: Estudos para o Planejamento Municipal – SECPLAN/FIDERJ – 1978; e sítio www.pmsfi.rj.gov.br  

http://www.pmsfi.rj.gov.br/
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Goytacazes, São João da Barra, Presidente Kennedy (ES) e Mimoso do Sul (ES), 

conforme mostra a Figura 11. Está localizado a uma distância de 368 km da capital 

Rio de Janeiro (RJ), é o segundo maior município do Estado em extensão territorial, 

com 1 122,4 km², com população estimada para o ano de 2020, de 42.210 pessoas2. 

A densidade demográfica é de 37,6 habitantes por km² no território do município.   

 

Figura 11 – Município de São Francisco de Itabapoana e seus limítrofes 

 

Fonte: researchgate.net (2021) 

 

São Francisco de Itabapoana possui litoral com mais de 62km de extensão, as 

praias mais conhecidas são: Gargaú, Tropical, Santa Clara, Sossego, Guaxindiba, 

Buena, Manguinhos, Lagoa Doce e Barra do Itabapoana. E as principais praias 

próximas a comunidade Quilombola de Barrinha são: a praia de Manguinhos (Figura 

12), Barrinha, Buena3 e Guaxindiba etc.   

  

 

2 No Censo Demográfico do IBGE (2010) contabilizou um total de 41.354 pessoas.  

3 São praias com presença de vegetação fechada, constituída por arbustos de pequeno e médio porte, tornando-

as praias isoladas. 
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Figura 12 – Praia de Manguinhos 

 
Fonte: Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

O aspecto demográfico é uma amostra dos dados da população de São 

Francisco de Itabapoana que permite analisar as condições de vida de seus 

habitantes é uma importante base de dados que serve como ferramenta para nortear 

políticas públicas governamentais, seja na esfera federal, estadual ou municipal.  

Direcionando os investimentos públicos, privados, bem como as políticas sociais que 

baseiam seus planos de investimentos e ações estratégicas, de acordo, com o perfil 

populacional e suas características.  

A Tabela 1, apresenta os dados referentes a população de São Francisco 

de Itabapoana, com sua classificação por gênero e área de residências da sua 

população, divulgados pelo censo demográfico do IBGE (2010), que contabilizou um 

total de 41.354 pessoas.  

Em relação as áreas de moradias das famílias, observa-se que 51% moram 

na zona urbana enquanto 49% moram na zona rural, essa distribuição mostra que um 

elevado percentual da população do município vive na área rural, condição está 

relacionada ao tamanho do município, sendo o segundo maior do estado do Rio de 

Janeiro em extensão territorial, apresentando uma população bastante distribuída. 

Nesta classificação de moradores da zona rural, inclui-se a Comunidade Quilombola 

de Barrinha, objeto deste estudo.   

 

Tabela 1 – População de São Francisco Itabapoana - 2010 

VARIÁVEIS SEXO SITUAÇÃO DOMICILIAR 

 Masculino Feminino Urbana Rural 

População residente 20.808 20.546 21.092 20.262 

Percentual (%) 50,3% 49,7% 51% 49% 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Na classificação por gênero, de acordo com o censo do IBGE (2010), o 

percentual de homens era 50,3% enquanto o de mulheres era de 49,7% do total da 

população de São Francisco de Itabapoana. Esses dados percentuais demonstram 

que a distribuição populacional por gênero é bastante igualitária entre a população 

masculina e feminina, veja na Figura 13. 
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Figura 13 – Pirâmide Etária da População de São Francisco de Itabapoana 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Decorridos 10 anos, da elaboração do censo demográfico, a população 

envelheceu, contabilizando esse tempo para a população atual, conforme a 

classificação para países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, considerando 

a faixa etária (10 a 60 anos), cerca de 77,3% da população de São Francisco de 

Itabapoana, está em idade economicamente ativa4, ou seja, a população empregada 

ou que possui condições de trabalhar e que realiza algum esforço para isso, sendo 

esse ofício remunerado, não remunerado, por conta própria ou como um empregador. 

Analisando a distribuição dessa população por cor, segundo o Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (2008), no município cerca de 8% da população 

identificou-se como preta, conforme mostra a  

Figura 14, representando um total de aproximadamente 4.110 pessoas 

contabilizadas no censo do ano 2010, enquanto 62,7% da população se reconhece 

como branca e 28,9% se declararam como parda.  

 

 

4 A População Economicamente Ativa envolve aquilo que o IBGE classifica como população ocupada e popula-

ção desocupada. 
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Figura 14 – Distribuições de cor ou raça da população do município 

 

Fonte: TCE/RJ (2008) 

 

 Índice de Desenvolvimento Humano  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)5 foi criado e adotado “como 

medida do grau de desenvolvimento humano de um país, em alternativa ao Produto 

Interno Bruto (PIB), que à época era a principal medida de desenvolvimento” (ATLAS, 

2021). Nessa abordagem é avaliado o desenvolvimento humano, analisando as 

pessoas a partir do seu bem-estar, apresentando uma perspectiva oposta de que o 

desenvolvimento econômico ocorre mediante o crescimento econômico, pois 

entendeu que o crescimento econômico, não se traduz de forma automática em 

qualidade de vida e, muitas vezes, o que se observa é o reforço das desigualdades.  

Segundo Ipea (2013) o IDH reúne três dos requisitos fundamentais para 

avaliar a expansão da liberdade das pessoas: a oportunidade de se levar uma vida 

longa e saudável – saúde –, ter acesso ao conhecimento – educação – e poder 

desfrutar de um padrão de vida digno – renda. Através desses indicadores é possível 

medir o nível de desenvolvimento humano dos diversos países do mundo, 

estabelecendo assim, uma padronização da avaliação e medida do bem-estar de uma 

 

5 O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foram apresentados em 1990, no primeiro Relatório de Desenvol-

vimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, idealizado pelo economista paquis-

tanês Mahbub ul Haq e com a colaboração e inspiração no pensamento do economista Amartya Sem (IPEA, 

2013).  https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130729_AtlasPNUD_2013.pdf  

about:blank
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população, especialmente o bem-estar infantil, onde o índice varia de 0 a 1. Quanto 

mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (ATLAS BRASIL, 2016). 

O IDHM é calculado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento no Brasil (PNUD Brasil), pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e pela Fundação João Pinheiro segundo metodologia adaptada do 

IDH Global. Adequando a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade 

de indicadores nacionais. O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH 

global – saúde, educação e renda, sendo ainda acompanhado por mais de 200 

indicadores socioeconômicos que dão suporte à sua análise e ampliam a 

compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal.  

Na Tabela 3 estão os índices de cada dimensão para avaliar o grau de 

desenvolvimento dos indicadores da qualidade de vida da população do município de 

São Francisco de Itabapoana e do Estado do Rio de Janeiro. A classificação de cada 

dimensão é indicada pelos índices da Tabela 3 e pelas cores da Figura 15.  

 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano do Município de São Francisco de Itabapoana e 

o Estado do Rio de Janeiro 

Posição Lugares IDHM IDHM Renda 
IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

91º 

São Francisco de 

Itabapoana 0,639 

 

0,618 

      

       0,791 0,533 

4º Rio de Janeiro 0,761 0,835        0,782 0,675 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. 

 

Figura 15- Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

 

 

O IDHM varia de zero a um e classifica os resultados em cinco faixas de 

desenvolvimento: muito baixo (de 0,000 a 0,499), baixo (de 0,500 a 0,599), médio (de 

0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 0,799) e muito alto (de 0,800 a 1,000). Portanto, 

quanto mais próximo de um, maior é o desenvolvimento humano apurado uma 
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unidade federativa e município. O município de São Francisco de Itabapoana, ocupa 

a 91ª colocação com um índice considerado médio de 0,639.  

Dentre os fatores analisados, a renda é classificada média, a longevidade 

foi considerada alta e a educação é considerada baixa, sendo este o pior índice do 

município. Observando os índices, é evidente que a educação do município necessita 

atenção no planejamento de políticas públicas, que devem estar voltadas para 

alcançar melhoria e avanço positivo deste índice.  

Apesar do município de São Francisco de Itabapoana estar localizado na 

região da Bacia de Campos, onde nas últimas décadas o petróleo e o gás natural 

assumiram importante papel na economia, colocando o Norte Fluminense como uma 

das principais regiões produtoras do Estado do Rio de Janeiro, influenciando 

diretamente no crescimento do PIB do Estado, o município não se beneficiou com a 

riqueza gerada ao ocupar o penúltimo lugar a classificação que mede o 

desenvolvimento dos municípios do Rio de Janeiro.  

 

 Ocupação e renda da população de São Francisco de Itabapoana  

 

Neste tópico serão analisadas informações sobre as formas de trabalho 

que incluem trabalho por conta própria, com carteira de trabalho assinada, sem 

carteira de trabalho assinada, militares e funcionários públicos, trabalho para o próprio 

consumo, não remunerados como afazeres domésticos e cuidados de pessoas 

moradoras do próprio domicílio ou familiares residentes em outros domicílios. 

Na Tabela 2, tem-se os dados da condição de ocupação dos trabalhadores 

de São Francisco de Itabapoana.   
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Tabela 2 – Condição de ocupação e trabalho da população de São Francisco de Itabapoana 

Posição na ocupação Preta Parda Branca 

Conta própria 356 25% 1579 25% 2.379 30% 

Empregados - - 65 1% 107 1% 

Categoria do emprego - - - - - 

Com carteira de trabalho assinada 345 24% 1414 22% 1.684 21% 

Sem carteira de trabalho assinada 600 42% 2809 44% 2.868 36% 

Militares e funcionários públicos 
estatutários 

51 4% 201 3% 532 7% 

Trabalhadores na produção para o 
próprio consumo 

60 4% 227 4% 323 4% 

Não remunerados 12 1% 75 1% 110 1% 

Total de pessoas ocupadas 1.424 100% 6.370 100% 8.003 100% 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

A partir dos dados estimados, a população preta do município é composta 

de 4.110 pessoas6, registrando um total de 1.424 pessoas empregadas.  Desse total, 

identificou-se que 25% da população trabalhava por conta própria, 24% trabalhava 

com carteira assinada, 42% trabalhava sem carteira assinada, sendo este dado muito 

representativo, pois significa que esses trabalhadores não tem assegurados os 

benefícios da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT7, como direitos a férias 

remuneradas, décimo terceiro, fundo de garantia, seguro desemprego e contribuição 

social para a previdência social, que assegura o direito ao auxilio doença e 

aposentadoria por idade ou invalidez.  

Somando o total dos trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores 

na produção para consumo próprio e não remunerados, tem-se que 45% dessa 

população empregada não tem assegurados seus direitos trabalhistas.  

O trabalho sem carteira assinada é uma característica da relação de 

trabalho entre empregador e empregado no município de São Francisco de 

Itabapoana, os dados são expressivos, na população parda 22% trabalham com 

 

6 De acordo com o censo (2000), apenas 8% da população se identificou como negra.  

7 A sigla CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho e é o conjunto das leis trabalhistas que regulamentam 

as relações entre os trabalhadores e as empresas, seja no meio rural ou urbano. É ela que determina resoluções 

como jornada de trabalho, horas extras, férias, FGTS etc. https://blog.tangerino.com.br/o-que-e-clt/ Acesso: 18 

mai. 2021. 

https://blog.tangerino.com.br/o-que-e-clt/
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carteira assinada e 44% sem carteira assinada. Em relação a população branca, 21% 

trabalham com a carteira assinada, 36% sem carteira assinada.   

 

 Renda da população de São Francisco de Itabapoana 

 

Os indicadores referentes a renda da população em salários-mínimos 

divulgados pelo IBGE (2010), presentes na Tabela 3 mostram o percentual de 

pessoas no município que sobrevive com renda de até meio salário-mínimo, 51% dos 

pretos, 53%, dos pardos e 42% dos brancos. Entre meio a 1 salário-mínimo ganhavam 

30% dos pretos, 28% dos pardos e 30% dos brancos. Renda de 1 a 2 salários-

mínimos:  10% pretos, 9% dos pardos e 14% dos brancos. Acima de 2 salários-

mínimos apenas 1% das pessoas afro descentes (pretos e pardos), conseguiram 

atingir esses níveis de renda, na população branca cerca de 3% a 2% conseguem 

atingir um nível de renda com percentual três vezes maior. 

 

Tabela 3 – Renda em salário dos moradores de São Francisco de Itabapoana 

Rendimentos  Petra Parda Branca 

Sem rendimentos  240 7% 1.430 8% 1.683 8% 

Até 1/8 de salário-mínimo 88 3% 1.464 8% 1.106 5% 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário-

mínimo 

539 17% 2.396 14% 1.951 10% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário-mínimo 988 31% 5.547 31% 5.393 27% 

Mais de 1/2 a 1 salário-mínimo 971 30% 4.882 28% 6.128 30% 

Mais de 1 a 2 salários-mínimos 328 10% 1.507 9% 2.889 14% 

Mais de 2 a 3 salários-mínimos 33 1% 210 1% 526 3% 

Mais de 3 a 5 salários-mínimos 29 1% 164 1% 350 2% 

Mais de 5 a 10 salários-mínimos 10 0% 42 0% 167 1% 

Mais de 10 salários-mínimos  0 0% 64 0% 30 0% 

Total  3.226 100% 17.706 100% 20.223 100% 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A Figura 16, permite observar a distribuição da renda por cor, mostram que 

a grande maioria das pessoas afrodescentes possuem renda de até meio salário-

mínimo, e à medida que a renda vai aumentando, a participação das pessoas pretas 

e pardas com níveis de renda maiores vão reduzindo, retratando a realidade das 
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desigualdades sociais dessa população, que está relacionado ao nível de 

escolaridade, a discriminação, a invisibilidade diante do poder público e a negligência 

de políticas públicas.  

 

Figura 16 – Gráfico da distribuição de renda por salário-mínimo e cor da população de São 

Francisco de Itabapoana  

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Os baixos níveis de renda da população contribuem consideravelmente, 

para que o Índice de Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana 

ocupe o penúltimo lugar (91º) no ranking do estado do Rio de Janeiro.    

 

 Renda Provenientes de Programa Sociais   

 

Levantamento de dados e informações junto a Secretaria de Assistência 

Social do município de São Francisco de Itabapoana, disponíveis no Cadastro Único 

para Programas Sociais, mostram que atualmente existe um total de 16 famílias 

moradoras da Comunidade Quilombola de Barrinha cadastradas em benefícios de 

transferência de renda, sendo famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família – 

PBF e com o Benefício de Prestação Continuada – BPC para idosos. 
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Tabela 4 – Famílias com benefícios de Transferência de renda moradores de Barrinha  
Programas  Famílias Localidade 

Programa Bolsa Família 10 Barrinha 

Benefício de Prestação Continuada 04 Barrinha 

Não informada o cadastro  02 Barrinha  

Fonte: Secretaria de Assistência Social de São Francisco de Itabapoana – 2021 

 

Dados dos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na área de 

abrangência identificou o atendimento a 20 pessoas que compõem famílias 

autodeclaradas quilombolas.  

 

Tabela 5 – Famílias quilombolas cadastrados no CRAS, residentes em outros bairros 

Localidade  Pessoas cadastradas (quilombolas) 

Buena 09 

Coreia 01 

Gargaú 02 

Praia de Manguinhos 08 

Fonte: Secretaria de Assistência Social de São Francisco de Itabapoana – 2021 

 

 Sistema de Educação 

  

O serviço de educação é acessado pelos moradores de Barrinha através 

da Escola Municipal Aníbal Abreu Viana localizada no bairro de Buena, a cerca de 3 

km de distância da comunidade. Aos alunos é fornecido transporte escolar para 

acessar as escolas da região. Atualmente a escola faz a distribuição das atividades 

escolares para que as crianças estudem em suas casas, devido a restrição causada 

pela pandemia da Covid-19.  
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Figura 17 – As caixas com atividades a serem distribuídas para os alunos da escola 

 

Fonte: Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Nesta escola estuda um total de 16 alunos, sendo, 3 alunos matriculados 

no Bloco I da Educação Infantil, 8 alunos matriculados na primeira fase do Ensino 

Fundamental (1º ano ao 4º ano) e 5 alunos na segunda fase do Ensino Fundamental 

(5º ano ao 9º ano). Na Tabela 6, estão descritos a quantidade de alunos por idade e 

série escolar matriculados.  

 

Tabela 6 – Alunos matriculados em idade e série escolar 

Quantidade Idade Escolaridade 

3 3 anos BLOCO I 

1 6 anos 1º ano  

1 7 anos 2º ano 

4 8 anos 3º ano 

1 9 anos 3º ano 

1 9 anos 4º ano 

1 10 anos 5º ano 

1 11 anos 6º ano 

1 12 anos 6º ano 

1 15 anos 9º ano 

1 16 anos 9º ano 

Fonte: Escola Municipal Aníbal Abreu Viana 
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No município os alunos que cursam o Ensino Médio são direcionados para 

a Escola Estadual São Francisco de Paula e acessam a escola através do transporte 

escolar gratuito, fornecido pela prefeitura de São Francisco de Itabapoana através da 

Secretaria de Educação.  

  

 Economia do município de São Francisco de Itabapoana 

 

A economia do município, segundo dados do IBGE (2018) é representada 

em 38% da administração pública, 10% da indústria, 25% da agropecuária e os 

demais setores de serviço representavam 28% da atividade.  

Segundo Paes (2017), o município se destaca na produção agrícola com o 

cultivo da mandioca destinada para a produção da farinha, produção de milho, 

melancia, abacaxi, maracujá, goiaba, coco da Bahia e abóbora; sendo que, a 

produção de abacaxi e mandioca estão entre os maiores produtores do estado e o 2° 

maior produtor nacional de abacaxi.  

Na produção industrial, o município é produtor de cana-de-açúcar para a 

utilização em usina sucroalcooleira. Na pecuária tem-se a criação de bovinos para 

corte com 77.760 cabeças de gado (IBGE, 2019), da qual se extrai o leite. Há ainda a 

criação de animais como caprinos, equinos, suínos, galinhas, patos, gansos e 

produção de ovos de galinha.  

Na agroindústria, o destaque se dá para a produção de farinha de mandioca 

em linha industrial, com diversas fábricas espalhadas pelo interior do município.   
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6 LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRINHA  

 

A Comunidade Quilombola de Barrinha, reconhecida e certificada pela 

Fundação Cultural Palmares no ano de 2011, registrada no Livro de Cadastro Geral 

n. º 014, Registro n.1.682, fl. 099 - processo nº 01420.001799/ 2011-34, ainda não 

recebeu a titulação de território Quilombola, por escolha de seus moradores que 

preferiram manter seus terrenos particulares, herdados de seus antepassados.  

Portanto, estamos tratando aqui de uma comunidade identificada como 

quilombola em função da sua história e tradição cultural, porém, não há identificação 

da localização da comunidade com o território caracterizado tradicionalmente como 

quilombola.  

Lista-se abaixo, as coordenadas da área do empreendimento PNF, a área 

da comunidade quilombola e a distâncias sobre esses pontos, localizados 

geograficamente nas coordenadas abaixo, as quais os pontos em destaque no mapa 

são listados a seguir: 

• Empreendimento PNF: E:289.912,55 e N:7.628.517,036; 

• Quilombo de Barrinha: E: 289.963.00 e N: 7.628.998.00. 

 

 A Figura 18, mostra a comunidade em linha contínua a rodovia com dois 

núcleos de moradias, sendo o primeiro núcleo de moradias se estendendo por 160 

metros e o segundo que se estende por aproximadamente 600 metros, sendo esta 

uma comunidade pequena.   
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Figura 18 – Localização da Comunidade Quilombola de Barrinha/RJ 

 

Fonte: Google Earth (2021) 

 

 Área de Influência  

 

A Área de Influência Direta (AID) compreende parte do município de São 

Francisco de Itabapoana. A região que define a AID se inicia em Guaxindiba e abrange 

os bairros de Manguinhos até Buena juntamente com a comunidade quilombola de 

Barrinha está localizado em Buena.  

Para a Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas no 

Incra, a definição da área foi determinada, a partir da análise do perímetro do 

empreendimento, conforme as distâncias definidas no Anexo I da Portaria 

Interministerial nº 60/2015, considerou o raio de 5km para a AID fora da Amazônia 
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Legal no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos do Parque 

Termoelétrico e do Terminal Portuário a ser construído pela empresa Porto Norte 

Fluminense. Após definição da AID, o Incra emitiu-se a Nota Técnica nº 227/2021, 

onde se contempla a comunidade de Barrinha no Estudo do Componente Quilombola, 

conforme mostra a Figura 19.   

 

Figura 19 - Área de Influência Direta do Terminal Portuário do Porto Norte Fluminense 

 

Fonte: Nota técnica nº 227/2021 - INCRA 

 

É projetada a implantação de um Gasoduto pela empresa Porto Norte 

Fluminense, para o fornecimento de gás as termoelétricas, definindo a AID para um 

raio de 3 km do empreendimento (fora da Amazônia Legal), para este estudo foi 

emitida a nota técnica nº 329/2021, apresentada na (Figura 20).  
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Figura 20 – AID do Traçado do Gasoduto – Porto Norte Fluminense 

 

Fonte: Nota técnica nº 329/2021 - INCRA 
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7 O PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DA COMUNIDADE DE 

BARRINHA/RJ 

 

A Comunidade de Barrinha, assim como os antigos quilombos, apresenta 

características de resistência em sua formação e assume um caráter de resgate e 

valorização da cultura afrodescendente.  

A saber, a definição de quilombo utilizada nesta pesquisa coincide com a 

de Arruti (2008), “grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção 

e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar, cuja 

identidade se define por uma referência histórica comum, construídas a partir de 

vivências e valores partilhados” (ARRUTI, 2008, p.103). 

Neste sentido, Analice Cardoso (2009) afirma que o processo de 

construção da identidade quilombola da comunidade de Barrinha foi sendo elaborada 

a partir de um passado comum dos grupos, construída em situação de conflito e 

ameaça a sua sobrevivência. A auto identificação dos moradores da comunidade se 

fez com bases no vínculo com a terra, na memória, nas tradições e ainda, segundo a 

autora (id.) esse processo possibilitou vislumbrar que a vivência em um mesmo local 

permite aos seus moradores uma ligação cultural e um sentimento de pertencimento 

a um grupo e a uma base física e simbólica. 

A observação feita por Cardoso (2009) nos leva a definição de Fredrik Barth 

(2011) de grupos étnicos que seriam um tipo organizacional que confere 

pertencimento através do compartilhamento de regras e métodos de afiliação ou 

exclusão. Ou, ainda como é exposto num documento do extinto Grupo de Trabalho 

Comunidades Negras e Rurais da Associação Brasileira de Antropologia (ABA)8, 

grupos étnicos também teriam suas características relacionadas à territorialidade 

caracterizando diferentes formas de uso e ocupação do espaço tendo os laços de 

parentesco e vizinhança, assentados em relações de solidariedade e reciprocidade. 

 

 

8 Documento do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais (Rio de Janeiro, 17-18 de ou-

tubro de 1994), produzido a partir de uma reunião que precedeu o XIX Encontro da ABA (Niterói, 20-

27 de março de 1994) e que contou com a participação de Ilka Boaventura Leite, Neusa Gusmão, Lúcia 

Andrade, Dimas Salustiano da Silva, Eliane Cantarino O’Dwyer e João Pacheco de Oliveira (que assina 

o documento, como presidente ABA). 
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A comunidade de Barrinha surgiu em fins do século XIX, entre Manguinhos 

e Buena, território que até então pertencia ao município de São João da Barra. Os 

escravos aquilombados em Barrinha, em sua maioria, eram oriundos da Fazenda São 

Pedro e fugiam dos maus tratos dos capatazes e dos seus donos. O território servia 

de refúgio temporário para quem buscasse a liberdade em relação ao seu dono, 

devido aos seus aspectos geográficos (alagados, brejos, riachos e matas virgens e o 

mar). Hoje vivem na comunidade os descendentes dos negros vindo da África, 

escravos da referida fazenda, que após a emancipação passou a pertencer a São 

Francisco de Itabapoana (CARDOSO, 2009). 

Segundo Laudo Antropológico (BULHÕES, 2018), a comunidade de 

Barrinha é composta por 89 famílias, mas no estudo a antropóloga afirma que não foi 

possível contabilizar as pessoas que residiam no local. Já no site da prefeitura do 

município de São Francisco de Itabapoana, consta a informação de que residem na 

comunidade 74 famílias somando 140 pessoas9.  

Os moradores de Barrinha possuem alto grau de relação de parentesco 

sendo quase todos pertencentes a duas famílias (Alves e Ferreira), sobrenome dos 

dois primeiros negros a comprarem terras na região de Barrinha (Sr. Libório Alves e 

Gregório Ferreira).  

Os títulos de propriedade das terras é um diferencial da comunidade em 

relação às demais e merece destaque. Segundo Silva (2009) 

 

Segundo os moradores, cada um de seus antepassados 

trabalhou muito para poder comprar a terra dos antigos 

senhores, principalmente, de Seu Simão Mansur, proprietário da 

Fazenda São Pedro, no início do século XX, e não querem que 

ela passe a ser administrada pela Associação de Moradores, 

pois temem que ela venha a ser presidida por alguém que não 

confiem. (id., p. 82). 

 

9 Tal informação está disponível no site da Prefeitura Municipal de SFI na aba notícias informando a 

população de uma reunião da Secretaria de Saúde com as comunidades quilombolas no dia 29 de 

março de 2021 para discutir o plano de vacinação contra a Covid-19. A notícia está disponível em 

https://www.pmsfi.rj.gov.br/secretaria-de-saude-se-reune-com-comunidades-quilombolas-para-plane-

jamento-de-vacinacao-contra-a-covid-19/ Acesso em 12 de abril de 2021.  

https://www.pmsfi.rj.gov.br/secretaria-de-saude-se-reune-com-comunidades-quilombolas-para-planejamento-de-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://www.pmsfi.rj.gov.br/secretaria-de-saude-se-reune-com-comunidades-quilombolas-para-planejamento-de-vacinacao-contra-a-covid-19/
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Ainda com base na pesquisa de Silva (id.), em razão das constantes 

rebeliões dos escravos da Fazenda São Pedro, seu proprietário cercou um pedaço de 

terra e permitiu que seus trabalhadores morassem e trabalhassem nela. Entretanto, 

esses trabalhadores não ganharam essas terras, na verdade eles trabalharam até 

pagar por elas. Essa prática favoreceu a existência de diversas comunidades negras 

rurais vizinhas que possuem interações simbólicas e consanguíneas, como Barrinha, 

Samambaia, Coréia e Buena. 

A Comissão Pastoral da Terra é uma das instituições que atuam dentro da 

comunidade e participou ativamente do processo de seu reconhecimento enquanto 

CRQ. Para a CPT o não requerer da titulação da terra tem a ver com medo da 

iminência de um conflito e com uma questão simbólica. 

 

[...] A comunidade depois de anos de abandono e ultraje, hoje 

teme enfrentar os fazendeiros locais, mesmo que seja para obter 

um pedaço de terra maior e de direito. Além disso, essas 

fazendas, em especial, a São Pedro é símbolo da escravidão, 

lugar de dor e sofrimento. (SILVA, 2009, p. 82). 

 

Mesmo a ocupação sendo histórica, o reconhecimento da comunidade é 

recente, e as famílias não terem o documento de propriedade é parte de um processo 

que se arrasta por anos, portanto, é dever do estado a regularização dessas áreas.   

 

 Aspectos socioeconômicos e culturais de Barrinha 

 

Quando a comunidade de Barrinha decidiu buscar o seu reconhecimento 

junto a FCP, o Jongo foi o elemento cultural que reforçou e valorizou a identidade do 

grupo enquanto quilombola. O jongo é uma forma de expressão afro-brasileira de 

origem banto que integra mais do que percussão de tambores e dança coletiva, é 

também uma maneira de louvar os antepassados, de consolidar as tradições e de 

afirmação da identidade do negro no país. De origem africana, a dança veio para o 

Brasil com os escravos bantos destinados à cultura do café e da cana-de-açúcar na 

região sudeste. 
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Segundo Cardoso (2009) o jongo em Barrinha acontecia até a década de 

70 quando houve o adoecimento e logo falecimento do Sr. Orlando (o tocador de 

tambor e jongueiro que animava a comunidade). 

 

O Jongo de Barrinha é caracterizado apenas pelo tambor, por 

isso ser considerado de raiz. As pessoas dançam em volta da 

fogueira sendo uma dança de roda que se movimenta de forma 

contrária ao ponteiro do relógio (sentido anti-horário) coisa 

pouco comum, como passos para frente, pulos, giros. [...] O 

Jongo termina quando a fogueira se apaga e assim são servidos. 

(CARDOSO, 2009. s/p). 

 

Neste momento, considera-se relevante tratar a noção de identidade de 

maneira clara a fim de compreender que esse processo de construção da identidade 

é fluido e leva a uma ação política eficaz, que é formação de um nós coletivo. Neste 

sentido, Novaes (1993) afirma que a identidade de um grupo emerge quando os 

sujeitos políticos se constituem e então, a ideia de um nós, de uma identidade coletiva 

desconsidera as diferenças que marcam indivíduos e/ou grupos formando um único 

sujeito político. Isso é o que se observa na comunidade de Barrinha e a prática do 

Jongo a partir do momento que reivindicam o seu reconhecimento como 

remanescente quilombola. Desde que se tem constituído esse nós coletivo, “nós 

moradores de Barrinha. ” 

Quanto aos elementos que compõe esse território e que são significativos 

à comunidade, a praia é uma delas, pois, além de ter esse apelo simbólico por ser 

considerada um cemitério dos seus antepassados, é também fonte de sustento das 

famílias da comunidade através da extração de mariscos. Para Araújo (2019), o 

reconhecimento da FCP fortaleceu a identidade quilombola e sua relação com a terra, 

especialmente, na atividade da extração de ostras, ofício realizado pelas mulheres 

que, atualmente solicitam o reconhecimento político e legal (da atividade) junto aos 

órgãos competentes. No entanto, durante o estudo observou-se que esta atividade é 

realizada por um número pequeno de mulheres, conforme poderá ser observado mais 

adiante no capítulo 10.  Nesta mesma praia, encontra-se um cemitério de Manguinhos, 

com ossadas de negros trazidos da África para serem escravizados e, que já foi 

registrado e reconhecido pelo IPHAN. É uma narrativa construída para o 
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reconhecimento da comunidade quilombola no Processo Reconhecimento, no 

entanto, em nenhum momento, esta informação foi objeto de pesquisa no campo 

arqueológico. Contando assim, com apenas um pequeno cercado.  

 

 Dados Socioeconômicos do processo nº. 01420.001799/2011-34 

 

A seguir serão apresentadas informações levantadas pela Fundação 

Cultural Palmares (2012), no período do reconhecimento da comunidade de Barrinha 

como remanescente quilombola, no qual consta que a comunidade está situada a 10 

km de distância da sede do município de São Francisco de Itabapoana. É uma 

comunidade rural, constituída por aproximadamente 70 famílias com 

aproximadamente 140 pessoas. 

 

7.2.1 Saúde na comunidade 

 

Identificou-se que não existe postos de saúde, o mais próximo está a 6 km 

(em verificação confirmou-se que é 3 km de distância), a comunidade não é 

contemplada com os Programa Saúde da Família e Programa Saúde Bucal, as 

principais doenças preexistentes entre os moradores, são diabetes e hipertensão. Na 

prática da medicina alternativa fazem o uso de chás caseiros, rezas e banho de ervas.  

  

7.2.2 Educação na comunidade 

 

Não há escola na comunidade, a mais próxima está localizada a 6 km de 

distância, fornecendo Ensino Fundamental, a 15 km Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), e o acesso à escola ocorre por meio do uso do transporte 

escolar. Entretanto, em trabalho de campo, comprovamos que a escola que oferece o 

Ensino Fundamental, está localizada a 3 km de distância e não 6 km como 

mencionado do processo da Fundação Cultural Palmares para o CRQ.  
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7.2.3 Infraestrutura da comunidade  

 

O sistema de abastecimento de água é realizado por poços, construídos 

nos quintais das residências e armazenada em caixas d’agua, tambores e baldes.  

São utilizadas fossas para o esgotamento sanitário e a destinação final do lixo é a 

coleta realizada pelo serviço da prefeitura, além da queima. As residências contam 

com energia elétrica monofásica.  As pessoas se locomovem utilizando: carros, 

ônibus, bicicletas, a pé etc.  

 

7.2.4 Atividades produtivas e renda  

 

As informações do processo nº. 01420.001799/2011-34, apontam que na 

comunidade a maioria das pessoas trabalhavam no corte de cana-de-açúcar, na 

produção agrícola destacavam o cultivo aipim, mandioca, quiabo, hortaliças, abóbora. 

etc., o alimento produzido tem como função a subsistência10, existe também a prática 

da extração de ostras, mas a atividade de maior geração de renda é o serviço em 

empresas como prefeitura, restaurantes e faxinas. 

Algumas famílias moradoras de Barrinha criavam animais domésticos, 

como galinhas, porcos, cabritos e bois para consumo familiar, não havendo registro 

de produção voltada para comercialização.  

 

7.2.5 Tradições culturais da comunidade de Barrinha 

 

Segundo Martins (2011), “Barrinha ainda preserva seus costumes 

seculares de modo de vida e divertimentos”, dentre as importantes comemorações 

realizadas na comunidade ocorrem duas festas, no mês de julho o Festival Folclórico 

da Barrinha; e no mês de outubro comemora-se a festa da Padroeira Santa Tereza de 

Jesus de D'Ávila. E, recentemente em novembro comemora-se o Dia da Consciência 

Negra, na comunidade, data essa que homenageia “Zumbi dos Palmares”.  

 

10 Não há produção agrícola para a comercialização, apenas para consumo familiar.  
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Na comunidade quilombola de Barrinha as religiões praticadas pelos 

moradores são a evangélica e a católica.  
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8 PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL E IMATERIAL  

 

O município de São Francisco possui um relevante patrimônio natural e 

cultural, “como valores geológicos, geomorfológicos, climáticos, paisagísticos, 

ecológicos e culturais” (MORAES, 2012, n.p.), parte desse patrimônio foi construído 

ao longo do tempo e se constitui um potencial histórico, que, segundo Alves (2008 

apud  MORAES 2012), conta a história de São Francisco de Itabapoana a partir da 

sua arquitetura colonial,  seus grandes latifúndios com casarões da época da 

escravidão, atividades artesanais, tradição passada de geração em geração como as 

fabriquetas de farinhas, e, principalmente suas danças com descendência afro-

brasileira, portuguesa, indígena e um costume tipicamente colonial. 

A existência do Cemitério de Manguinhos, localizado na praia de 

“Manguinhos” constitui um acervo registrado e reconhecido como sítio arqueológico 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  

Todas as informações referentes ao Patrimônio do município de São 

Francisco de Itabapoana que estão diretamente relacionadas com os valores e 

tradições da Comunidade Quilombola de Barrinha, serão descritos neste item.  

 

 Cemitério arqueológico praia de Manguinhos  

 

Uma pesquisa realizada a partir de reportagens realizadas no município de 

São Francisco de Itabapoana, apontam para outro cemitério arqueológico. A primeira 

ossada descoberta na praia de Manguinhos ocorreu na década de 1970, em 2003 

após uma forte ressaca, vários outros esqueletos foram descobertos11.  Após o 

movimento do mar em 2019, foram descobertas novas ossadas12, o material 

encontrado foi analisado por técnico do Iphan, e o acervo foi registrado e reconhecido 

como sítio arqueológico. A Prefeitura de São Francisco de Itabapoana apenas cercou 

a área, isolando de modo provisório, sinalizando o local. Na  Figura 21, encontra-se a 

área de parte do cemitério de Manguinhos, localizado na praia de maguinhos.  

 

11 https://www.museuonlinesfi.com/2016/07/video-sitio-arqueologico-cemiterio-de.html  

12 Um cemitério de pessoas traficadas da África para serem escravizadas na região. 

https://www.museuonlinesfi.com/2016/07/video-sitio-arqueologico-cemiterio-de.html
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Figura 21 – Área cercada do Cemitério de Manguinhos 

 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

 

Nestes locais, eram sepultados os corpos de negros recém-chegados da 

África que não resistiam à travessia do Atlântico. Por iniciativa da Prefeitura a área foi 

cercada, mas esta ação não surtiu efeito, visto que não barra a ação das ondas, 

responsável pelo desaparecimento do sítio. 

 Nesse relatório, estamos apenas demonstrando que existe esse cemitério 

de Manguinhos, nesse trabalho não vamos abordar e nem aprofundar nesse tema, 

pois ele deverá  abordado no Componente de Estudos Arqueológicos em um processo 

específico no Iphan.  
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9 PESQUISA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS  

 

 Perfil socioeconômico Comunidade Quilombola da Barrinha 

 

Essa etapa do trabalho de campo se caracteriza pelo conhecimento e 

reconhecimento das condições de vida da comunidade quilombola de Barrinha. Como 

não se trata de cadastro para identificação de todos os moradores com objetivo de 

remoção ou relocação de população, o foco principal desse trabalho foi identificar as 

condições de vida das famílias entrevistadas, para que a partir desse diagnóstico, 

possamos juntos, buscar as melhores ações para diminuir o impacto que o 

empreendimento, já citado no início desse trabalho, possa ser agravado, prejudicando 

as famílias ali residentes.  

Esse diagnóstico foi realizado através de questionários com perguntas 

fechadas, tendo como objetivo identificar demandas específicas de cada família 

entrevistada.  Durante o processo, fomos informados pela Secretária de Saúde 

Municipal, através do programa de saúde da família, que na localidade vivem nesse 

momento 65 famílias, das quais nem todas são identificadas como quilombolas, como 

será demonstrado no capítulo de pesquisa qualitativa. 

Durante o processo de pesquisa, houve a necessidade de realizar um longo 

trabalho de negociação de conflito, pois a comunidade estava insegura sobre o que 

estava para acontecer na propriedade vizinha de suas residências. Esta insegurança 

é reforçada pela postura dos representantes da comunidade em não abrir diálogo 

direto entre empreendedor, liderança e comunidade. Desta forma, fez-se necessário 

que a equipe técnica desse relatório, ao chegar na comunidade, buscasse contato 

com moradores que discordam das pessoas que se apresentam como seus líderes.  

Assim, iniciamos o processo de esclarecimento sobre o que é uma consulta 

livre, prévia e informada, definida pela Convenção nº 169 da OIT, e sobre a 

importância do trabalho a ser realizado através de entrevistas e aplicação de 

questionários, que permitiria a equipe conhecer o cenário social atual da comunidade.  

A finalização do trabalho ocorreu com uma reunião realizada no sábado, 

dia 08 de maio de 2021, solicitada pelos moradores da comunidade Rodrigo e 

Elisangela. A reunião contou com a presença do Superintende Regional do Incra do 

Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Cassius Rodrigo de Almeida Silva, comparecendo um 

número importante de pessoas interessadas em buscar esclarecimento sobre o que 
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pode acontecer com a comunidade e com seu povo com a construção do 

empreendimento na fazenda vizinha, a reunião realizada respeitou todos os cuidados 

que as condições sanitárias pedem nesse momento. (Vide anexo 8 – Ata de Reunião).  

Foram realizadas 41 entrevistas o que compõem um universo bastante 

consistente para o entendimento das condições sociais e econômicas em que vivem 

as pessoas dessa comunidade.  

Os eixos de trabalho foram a busca por identificação do morador ou 

moradora chefe da família, condições dos vínculos estabelecidos na comunidade, 

renda, escolaridade, condições ambientais, de saúde e moradia, também 

relacionadas ao covid-19, bem como quadro de caracterização de cada família 

entrevistada e uma pergunta aberta para explorar brevemente a história dos 

participantes. Com essa estrutura buscamos entender as reais demandas 

socioeconômicas das famílias ali residentes. 

Como trabalhamos com referências estatísticas na Tabela 7 e 8, ambas 

apresentam dados sobre o sexo das pessoas entrevistadas e idade. Como podemos 

ver, temos um percentual maior de mulheres respondendo a pesquisa, no número 

total de moradores, o sexo feminino aparece ligeiramente maior.  

Entre os entrevistados podemos observar que o maior percentual está entre 

a idade de 36 a 45 anos e acima de 65 anos. Como visto, a predominância de pessoas 

em idade produtiva, faz com que haja interesse em conhecer o empreendimento para 

participar do processo de seleção para trabalhadores, seja no período de obra ou após 

a conclusão, nos serviços que serão disponíveis, essa foi a maior demanda da idade 

entre 30 e 45 anos. Já entre os demais moradores das residências, que estão entre 

21 e 40 anos, há pequena predominância feminina.  

Tabela 7 – Sexo do entrevistado 

Sexo Chefe da família Frequência Percentual 

Feminino 25 60,98% 

Masculino 16 39,02% 

Total 41 100,00% 

Sexo por moradores Frequência Percentual 

Feminino 67 53,17% 

Masculino 59 46,83% 

Total 126 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Tabela 8 – Idade do Chefe da família (Entrevistado) e dos demais familiares 

Idade chefe  Frequência Percentual 

Menos de 25 6 14,63% 

Entre 26 e 35 6 14,63% 

Entre 36 e 45 10 24,39% 

Entre 46 e 55 4 9,76% 

Entre 56 e 65 5 12,20% 

Acima de 65 10 24,39% 

Idade moradores Frequência Percentual 

Menos de 10 24 19,05% 

Entre 11 e 20 14 11,11% 

Entre 21 e 40 41 32,54% 

Entre 41 e 60 22 17,46% 

Acima de 60 24 19,05% 

N/R 1 0,79% 

Total 126 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Na Tabela 9, observamos que 43,65% dos entrevistados são solteiros, 

sendo 23,81% casados e 23,81% vivem em união não formalizada. Com essa 

característica percebemos que essa é uma comunidade onde o núcleo familiar é 

dominante.  

O que se confirma na Tabela 10, onde 50,79% se declaram de religião 

evangélica/protestante, sendo 41,27% católicos, mesmo sendo uma comunidade 

quilombola remanescente de ex-escravos, não foi declarado como religião praticada 

pela comunidade as religiões de matriz africana, sendo essa uma tendência 

observada nas comunidades mais tradicionais de remanescentes de ex-escravos. 
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Tabela 9 – Estado Civil do chefe da família e demais moradores 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 10 – Religião declarada pelo entrevistado 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio, de 2021. 

 

A Tabela 11 mostra que a maioria dos entrevistados (as) nasceram no 

município de são Francisco de Itabapoana, sendo que 14 pessoas identificam seu 

local de nascimento com a própria comunidade, essa identificação seja por ter nascido 

em casa ou por entender como local de nascimento, a casa onde vive. Porém, mesmo 

os que informam que nascerem no Município de Campos pode ser devido à falta de 

maternidade no município de São Francisco de Itabapoana. 

  

Estado Civil Frequência Percentual 

Casado 30 23,81% 

Solteiro 55 43,65% 

Companheiro 30 23,81% 

Separado 2 1,59% 

Viúvo (a) 4 3,17% 

Não Declarado 2 1,59% 

Outros 2 1,59% 

N/R 1 0,79% 

Total 126 100,00% 

Religião  Frequência Percentual 

Católica 52 41,27% 

Evangélica/protestante 64 50,79% 

Não Sabe 5 3,97% 

N/R 5 3,97% 

Total 126 100,00% 
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Tabela 11 – Local de Nascimento 

Local Frequência Percentual 

Barrinha 14 34,15% 

Campos 6 14,63% 

São Francisco de Itabapoana 4 9,76% 

São Gonçalo 3 7,32% 

Maguinhos 1 2,44% 

Rio de Janeiro 1 2,44% 

Barra Mansa 1 2,44% 

Bom Jardim Grande 1 2,44% 

Pingo D'água 1 2,44% 

Batelão 1 2,44% 

Casemiro de Abreu 1 2,44% 

São João da Barra 1 2,44% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Já os que nasceram em outras localidades mais distantes e são moradores 

mais recentes na comunidade, conforme mostra a Tabela 12, afirmam viver a mais de 

40 anos na localidade e representam 43,90%. Já na Tabela 13, 34,92%, vivem a mais 

de 20 anos na comunidade, o que confirma o vínculo dos moradores com o local e 

com sua história. 

 

Tabela 12 – Tempo que o entrevistado vive na comunidade 

Tempo que vive na comunidade Barrinha Frequência Percentual 

Menos de 20 anos 11 26,83% 

Entre 20 e 40 anos 11 26,83% 

Mais de 40 anos 18 43,90% 

N/R 1 2,44% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Tabela 13 – Tempo que os familiares vivem na comunidade 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

9.1.1  Educação 

Na Tabela 14, podemos observar que 51,22% dos entrevistados 

responderam que tem ensino médio, com destaque para a informação que a maioria 

deste número é do sexo feminino, portanto, observamos uma tendência apontada no 

último senso, no qual as mulheres vêm alcançando maiores escolaridades que os 

homens como chefe de família. Não foi encontrado na comunidade de Barrinha chefes 

de família com nível superior de ensino.  

Conforme a Tabela 15, 6,34% dos entrevistados afirmam ter ensino 

superior incompleto, 17,46% têm ensino médio completo, 10,32% são analfabetos, 

sendo esses os mais velhos da comunidade. Esse dado é relevante porque na 

sequência analisaremos trabalho e renda dos chefes de família e demais moradores 

da comunidade e é claramente perceptível que a escolaridade interfere na capacidade 

de gerar renda dos moradores de Barrinha bem como na sociedade de modo geral. 

 

Tabela 14 – Escolaridade do chefe da família 

Escolaridade Frequência Percentual 

Fundamental 18 43,90% 

Médio 21 51,22% 

Superior 0 0,00% 

Não frequentou a escola 2 4,88% 

Fonte: Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

  

Tempo que a família vive na comunidade Frequência Percentual 

Até 1 ano 14 11,11% 

De 1 a 5 anos 33 26,19% 

De 5 a 20 anos 32 25,40% 

Acima de 20 anos 44 34,92% 

N/R 3 2,38% 

Total 126 100,00% 
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Tabela 15 – Escolaridade dos familiares residentes 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

9.1.2 Caracterização de Trabalho e renda 

 

Por se tratar de uma comunidade onde as propriedades estão em uma área 

rural foi perguntado sobre produção agrícola. Como mostra a Tabela 16 , 65,85% dos 

entrevistados afirmam ter algum tipo de produção agrícola, porém, entre as plantações 

e criação de animais apenas 11,11% vende o que planta e 7,41% vendem alguma 

criação como mostra a  Tabela 17, sendo, portanto, uma forma de produção doméstica 

e para consumo próprio. 

  

Escolaridade Frequência Percentual 

Analfabeto 13 10,32% 

Pré-escola 4 3,17% 

1° série 5 3,97% 

2° série 7 5,56% 

3° série 10 7,94% 

4° série 12 9,52% 

5° série 8 6,35% 

6° série 1 0,79% 

7° série 7 5,56% 

8° série 9 7,14% 

1º ano 8 6,35% 

2ºano 9 7,14% 

3º ano 22 17,46% 

Superior incompleto 4 3,17% 

Superior completo 4 3,17% 

N/R 3 2,38% 

Total 126 100,00% 
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Tabela 16 – Produção Agrícola 

Possuí Produção Agrícola Frequência Percentual 

Sim 27 65,85% 

Não 14 34,15% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 17 – Produção para consumo e venda.  

Produção para Consumo Quantidade Percentual 

Plantações 19 70,37% 

Animais 21 77,78% 

Produção para Venda Quantidade Percentual 

Plantações 3 11,11% 

Animais 2 7,41% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Nesse tópico do trabalho tratamos do tema trabalho e renda. Conforme 

apresentado anteriormente sobre educação, a escolaridade dos moradores da 

comunidade da Barrinha é predominantemente de formação do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio, o que leva a uma condição de trabalho limitada às poucas ofertas no 

entorno da comunidade, alguns moradores têm que sair para buscar alguma 

colocação profissional com vínculo trabalhista e melhores salários.  

Como podemos ver nas Tabela 18 e Tabela 19, as atividades de trabalho 

dos chefes das famílias são como autônomos, serviços eventuais (bicos) e outros, os 

trabalhos informais representam 60,38% do trabalho que gera renda para as famílias, 

já entre os demais moradores das residências 28,57% não tem atividade, 42,11% tem 

atividades diversas e também não tem vínculo direto de emprego.  

Como já comparamos, essa condição de trabalho e renda está ligada a 

baixa escolaridade, mas também a histórica inclusão social que as comunidades 

descendentes de ex-escravos estão expostas, tendo o agravante desse momento de 

pandemia onde as populações mais pobres e pretas são as mais atingidas pela perda 

direta de renda. 
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Tabela 18 – Atividade profissional do chefe da família 

Atividade profissional Frequência Percentual 

Funcionário Público 3 5,66% 

Empregado Empresa Privada 6 11,32% 

Autônomo 7 13,21% 

Comércio (proprietário) 1 1,89% 

Aposentado 6 11,32% 

Serviços Eventuais (Bico) 10 18,87% 

Agricultura 1 1,89% 

Pesca 1 1,89% 

Doméstica 7 13,21% 

Desempregado 3 5,66% 

Outros 8 15,09% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 19 – Atividade profissional dos membros da família 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Podemos confirmar o dado apresentado nas tabelas acima citadas quando 

olhamos a Tabela 20 e 21, observamos que 19,51% dos entrevistados ganham menos 

Atividade Principal Frequência Percentual 

N/R 1 0,79% 

Sem atividade 36 28,57% 

Trabalhador Rural 2 1,59% 

Autônomo 27 21,43% 

Produção doméstica 2 1,59% 

Trabalhador na indústria 6 4,76% 

Dono de comércio 3 2,38% 

Trabalhador de comércio 10 7,94% 

Trabalhadora Doméstica 5 3,97% 

Desempregado 2 1,59% 

Dona de casa 10 7,94% 

Estudante 8 6,35% 

Aposentado 13 10,32% 

Outros 1 0,79% 

Total 126 100,00% 
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de R$ 500,00 e 58,54% vivem com renda entre R$ 500,00 a R$ 1.500,00 por mês.  

Quando analisamos as condições de renda dos demais membros da família em 

salários-mínimos, a situação se confirma mostrando que 19,84% ganham menos de 

um salário-mínimo e 32,54% ganham entre um e dois salários-mínimos e 39,68% não 

possui renda alguma. Essa realidade mostra a fragilidade em que vivem essas 

famílias no que tange a segurança alimentar e condições de vida dignas. Lembrando 

que uma parte dessa renda vem do salário dos aposentados. 

 

Tabela 20 – Renda do chefe da família em Reais 

Renda Frequência Percentual 

Menos de 500,00 8 19,51% 

Entre 500,00 e 1.500,00 24 58,54% 

Mais de 1.500,00 7 17,07% 

N/R 2 4,88% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

Tabela 21 – Renda dos membros da família em salário-mínimo 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

Nas Tabelas Tabela 22 e 23, podemos confirmar alguns dados já 

apresentados nas tabelas anteriores, quando perguntados se estavam trabalhando, 

75,61% dos chefes das famílias responderam que sim, mas em condições de 

trabalhos precarizadas, sem vínculos de emprego e com baixos salários, sendo que 

17,07% não estavam trabalhando, sabemos que parte dos entrevistados são 

aposentados como mostra tabelas anteriores.  

Um dado interessante é o tempo de trabalho mesmo sem registro em 

carteira 54,84% dos chefes de família tem permanência longa de até mais de 10 anos 

no mesmo local de trabalho, esse dado pode parecer destoante, mas para quem 

Renda Mensal Frequência Percentual 

Não possuí renda 50 39,68% 

Menos de 1 salário-mínimo 25 19,84% 

De 1 até 1,9 salários 41 32,54% 

De 2 até 2,9 salários 7 5,56% 

N/S 2 1,59% 

N/R 1 0,79% 

Total 126 100,00% 



                                                               

Página 60 de 193 

 

conhece um pouco da história do Brasil em relação a população negra (preta) 

sabemos que em muitas famílias eles são mantidos como um agregado, dando a 

impressão de ser amigo próximo dos patrões quando na verdade se mantém ali laços 

históricos de exploração.  

Informação essa confirmada nas Tabela 23 e Tabela 24, onde 48,78% não 

tem como comprovar a renda, esse é um pequeno retrato de um Brasil que teima em 

não avançar no processo de inclusão das populações descendentes dos escravos em 

nosso país, mas que é visivelmente mais forte em determinadas regiões tais como o 

Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

Tabela 22 – Condições de trabalho do chefe da Família. Se trabalha? 

Trabalha Frequência Percentual 

Sim 31 75,61% 

Não 7 17,07% 

N/R 3 7,32% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

Tabela 23 – Tempo de Trabalho do chefe da família 

Quanto Tempo Trabalha Frequência Percentual 

2 anos ou menos 6 19,35% 

Entre 2 e 10 anos 4 12,90% 

10 anos ou mais 17 54,84% 

N/R 4 12,90% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 
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Tabela 24 – Comprovante de renda do chefe da família 

Possui Comprovante de renda Frequência Percentual 

Sim 13 31,71% 

Não 20 48,78% 

N/R 8 19,51% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

A Tabela 25,  fecha esse nosso bloco sobre renda e trabalho confirmando 

a fragilidade social em que esse grupo está inserido, mais de 90% não tem vínculo 

com nenhum sindicato, sabemos também por conhecimento da história recente da 

humanidade, mais especificamente da Europa do pós-guerra e até mesmo no Brasil 

mais industrializado, que a força e a organização dos trabalhadores através dos 

sindicatos, foi o que mudou a realidade no mundo do trabalho nos últimos 70 anos. 

 

Tabela 25 – Participação em sindicatos 

Participa de sindicato Frequência Percentual 

Sim 4 9,76% 

Não 37 90,24% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Para finalizar esse bloco perguntamos aos entrevistados sob o possível 

interesse em trabalhar no empreendimento caso ele seja de fato construído, como é 

possível ver na Tabela 26, 68,29% dos entrevistados disseram ter interesse em 

trabalhar no empreendimento. Na Tabela 26, sobre a expectativa de algum outro 

membro da família ter expectativas em trabalhar no empreendimento mais de 80% 

disseram que sim, essa informação nos coloca frente a algumas questões, tais como 

a qualificação da mão de obra para ser aproveitada no processo de construção do 

empreendimento bem como a expectativa de trabalho após a conclusão da obra.  

Essa questão não pode ser respondida no momento, pois ela precisa ser 

discutida com a comunidade, bem como independente da geração de emprego, o 

empreendimento pode investir para que algumas atividades já desenvolvidas pela 

comunidade tais como coleta de aroeira possam ser incentivadas e melhoradas, de 
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modo, a ser inserida no mercado. Mas essas demandas serão detalhadas nos 

aspectos qualitativos dessa pesquisa. 

Tabela 26 – Expectativa sobre o empreendimento 

Espera trabalhar no empreendimento Frequência Percentual 

Sim 28 68,29% 

Não 12 29,27% 

N/R 1 2,44% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 27 – Expectativa sobre condições de trabalho no empreendimento para membros da 

família. 

 Algum Familiar pode querer trabalhar no 

 empreendimento  

Frequência Percentual 

Sim 33 80,49% 

Não 7 17,07% 

N/R 1 2,44% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

9.1.3 Caracterização de Moradia 

 

A caracterização da residência onde a comunidade vive não nos conta 

apenas a sua condição socioeconômica, mas também a sua história e a forma como 

as famílias se organizam e vivem seu dia a dia, principalmente frente às dificuldades, 

seja pela falta de serviços como uma creche para as crianças menores e nesse 

contexto os familiares se ajudam cuidando da criança para que a mãe possa trabalhar, 

ou como cuidador de familiares doentes, que ocorre por muitos (parentes) viverem no 

mesmo terreno (lote), um cuida do outro.  

Porém essa convivência nem sempre é solidária e pacífica, pois, os 

conflitos inerentes ao espaço doméstico estão sempre presente nesse cotidiano que, 

por hora é facilitado, por hora dificultado por essa condição que é sempre reforçada 

pelas dificuldades econômicas desse grupo social. 

Assim passamos a mostrar como configura a convivência nas residências, 

na Tabela 28, verificamos que 71,77% dos moradores são maiores de 15 anos de 
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idade, como mostra a Tabela 29, sendo em proporção bastante equilibrada a divisão 

por sexo entre homens e mulheres.  

 

Tabela 28 – Residentes acima de 15 anos de idade 

 Pessoas acima de 15 anos Frequência Percentual 

Maior 89 71,77% 

Total 124 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 29 – Quantidade por sexo de residentes no domicílio       

Sexo dos residentes no domicílio Frequência Percentual 

Masculino 61 49,19% 

Feminino 63 50,8’% 

Total 124 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Quando perguntamos sobre a condição de propriedade da residência, 

como mostra Tabela 30, 78,05% responderam que a casa é própria, porém não possui 

documentação de propriedade, sendo que a maioria dos moradores da comunidade 

são parte herdeira do terreno onde vive em condição de posse, não havendo até o 

momento a regularização fundiária da comunidade. 

 

Tabela 30 – Condições de residência 

Condição da residência Frequência Percentual 

Própria 32 78,05% 

Alugada 3 7,32% 

Cedida 4 9,76% 

Outro 2 4,88% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Sobre as condições materiais da residência, a Tabela 31, mostra que 

92,68% das casas são de alvenaria. Na Tabela 32 vemos que 65,85% da cobertura 

das casas é feita com telhas de amianto e 24,39% de telhas de barro. 
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Tabela 31 – Material da Residência 

Material da Residência Frequência Percentual 

Madeira 3 7,32% 

Alvenaria 38 92,68% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 32 – Material da Cobertura da Residência 

Material da cobertura Frequência Percentual 

Telha de Barro 10 24,39% 

Telha de Amianto 27 65,85% 

Outros 4 9,76% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Como encontramos muitos terrenos com mais de duas casas, deparamos 

tanto com casas muito pequenas, como com casas de construção antiga e com mais 

de 70 metros, como vemos na Tabela 33, na metragem das residências há um 

equilíbrio, onde, 41,46% são menores de 50 metros.  

 

Tabela 33 – Metragem das residências 

Metragem da casa Frequência Percentual 

Inferior ou igual a 50 m² 17 41,46% 

Entre 50 e 70 m² 13 31,71% 

Maior ou igual a 70 m² 11 26,83% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

A Tabela 34, reforça essa característica mostrando que 58,54% das casas 

têm entre 5 e 7 cômodos na residência. A Tabela 35, mostra que quase 100% das 

residências possuem banheiro interno. Com essas características podemos dizer que 

a moradia pode não ser a ideal, mas não são precárias e permitem boas condições 

de moradia para seus habitantes. 
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Tabela 34 – Número de Cômodos da Residência 

Número de cômodos   Frequência Percentual 

4 ou menos 10 24,39% 

5 a 7 24 58,54% 

7 ou mais 7 17,07% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 35 – Área molhada 

Banheiro Frequência Percentual 

Interno 40 97,56% 

Externo 1 1,22% 

Não possuí 1 1,22% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

A questão relacionada ao gasto de energia foi a que mais gerou dúvidas, 

entre os entrevistados, como mostra a Tabela 36, mas depois de observarmos as 

contas de energia observamos que muitos pagam valores relativamente altos para a 

estrutura e utensílios domésticos existentes nas residências, deste modo, a situação 

está relacionada aos tipos de utensílios existentes nas residências, que normalmente 

são muito antigos e com alto consumo de energia. Outra razão é a forma de ligação 

entre as diversas casas no mesmo terreno.  

Diante do que observamos em relação a renda dos moradores pudemos 

verificar que muitos têm direito ao programa BAIXA RENDA, onde teriam o custo da 

energia reduzido ou a sua gratuidade. Essa informação foi direcionada aos setores da 

prefeitura do município com competência para dar os devidos encaminhamentos.  

 

Tabela 36 – Gasto de Energia Elétrica 

Gasto Kw/h Frequência Percentual 

Menor ou igual que 100 Kw/h 7 17,07% 

entre 100 e 200 Kw/h 12 29,27% 

Maior ou igual a 200 Kw/h 13 31,71% 

N/R 9 21,95% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Como mostra a Tabela 37, os equipamentos e utensílios domésticos e os 

meios de locomoção são compatíveis com as declarações de renda, pois a maioria 

das famílias possui apenas os utensílios mais utilizados e necessários para o seu 

bem-estar. Apenas, 2,10% possuem computador, sendo que diante da situação 

sanitária atual (pandemia), esta ferramenta, bem como o acesso à internet, passou a 

ser uma demanda importante, principalmente, para quem tem filhos em idade escolar.  

 

Tabela 37 – Equipamentos e Utensílios Domésticos 

Equipamentos Frequência Percentual 

Automóvel 16 5,59% 

Motocicleta 13 4,55% 

Bicicleta 26 9,09% 

Celular 35 12,24% 

Geladeira 40 13,99% 

Fogão 40 13,99% 

Televisão 38 13,29% 

Ventilador 39 13,64% 

Micro-ondas 7 2,45% 

Aparelho de som 11 3,85% 

Computador 6 2,10% 

Antena parabólica 15 5,24% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

  

 Em comunidades rurais o meio de transporte é uma forma de garantia de 

acesso aos direitos e serviços, e esta foi uma queixa constante entre os moradores, 

uma vez que há a falta ou a infrequência de transporte necessitada pela comunidade. 

O que observamos na Tabela 38, que a dinâmica de mobilidade se dá por vários 

meios, sendo a motocicleta, o automóvel e a bicicleta os meios mais utilizados pela 

comunidade. 
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Tabela 38 – Meio de Transporte 

Principal meio de locomoção Frequência Percentual 

N/R 1 1,64% 

A pé 12 19,67% 

Bicicleta 13 21,31% 

Motocicleta 11 18,03% 

Automóvel 9 14,75% 

Ônibus 7 11,48% 

Outro 8 13,11% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Nas Tabela 39 e Tabela 40, estão contidas preocupações importantes para 

a comunidade. A principal delas é a qualidade da água que pode sofrer alterações 

com a instalação do empreendimento. Para lidar com essa questão de forma clara, 

depois de identificar que a maioria das casas possui poço (cacimba) e, também fossa 

rudimentar no mesmo terreno, e, muitas vezes muito próximo um do outro, solicitamos 

a Universidade Estadual Norte Fluminense a análise da água consumida pela 

comunidade. Com esta análise poderemos verificar as condições de consumo atual 

da água, e acompanhar possíveis mudanças em relação a qualidade dessa água no 

processo de construção do empreendimento, pois sabemos que a água consumida 

pela comunidade pode afetar diretamente na saúde da população, elevando o custo 

na área de saúde do município e trazendo sofrimento para as famílias que ali residem. 

 

Tabela 39 – Sistema de consumo de Água 

Sistema de Água Frequência Percentual 

Poço rudimentar/ cacimba 36 87,81% 

Poço artesiano 5 12,20% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Tabela 40 – Sistema de Saneamento e Esgoto 

Saneamento Frequência Percentual 

Fossa séptica 2 4,88% 

Fossa Rudimentar 39 95,12% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

9.1.4 Condições de Saneamento Básico na Comunidade Quilombola de 

Barrinha 

Em relação as condições de saneamento básico observadas na 

Comunidade Quilombola de Barrinha, podemos afirmar que estas são precárias, não 

havendo nem mesmo tratamento simplificado para o consumo e abastecimento de 

água desta população.   

 

9.1.4.1 Abastecimento de água   

 

O abastecimento de água é realizado por poços rudimentares, tipo cacimba 

(poço raso), os quais foram perfurados de forma manual e são abastecidos por águas 

pluviais que infiltram no solo e por diferenças de pressão.  

 A extração das águas é realizada tanto por baldes quanto por bombas 

d’água, sendo destinada diretamente a caixas d’água, e casas dos morados, não 

havendo tratamento, nem mesmo simplificado ou apenas cloração e/ou desinfecção 

desta água consumida. 

 

Figura 22 – Poço cacimba na comunidade de Barrinha. 

 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Figura 23 – Poço cacimba na comunidade de Barrinha. 

 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

9.1.4.2 Esgoto doméstico  

 

Quanto ao esgoto sanitário, ele é destinado apenas para fossas 

rudimentares, não compreendendo nem mesmo o sistema de fossa séptica e 

sumidouro, ou fossa filtro e sumidouro.  

Em muitos pontos a estrutura de fossa não comporta o volume total do 

esgoto, ou ainda é lançado a céu aberto, sendo este um grande passivo ambiental 

encontrado na comunidade, processo este que desencadeia diversos problemas, 

principalmente quanto a saúde pública, disseminação de vetores e doenças 

parasitárias. 

Cabe destacar que em todo o município de São Francisco de Itabapoana 

não existe rede pública para coleta e tratamento de esgoto sanitário, ou mesmo 

instrução normativa quanto a qual sistema de tratamento deverá ser adotado pelos 

moradores. 

De acordo com o Portal Trata Brasil (2021), há uma relação íntima e 

próxima entre saneamento, saúde pública e meio ambiente, sendo que o saneamento 

é a base de todo o sistema de saúde de um país, ou seja, a saúde pública está ligada 

ao saneamento. O aumento de doenças infecciosas e contagiosas aumenta 
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proporcionalmente à falta de saneamento, assim quanto mais se investe em 

saneamento, menores são os custos com saúde pública, como as incidências de 

doenças infecciosas que levam a queda de produtividade, aumento de custos, 

aumento da conta em saúde, e estão totalmente ligados justamente a presença ou 

ausência de saneamento básico. 

Utilizando a mesma referência, temos a relação entre o saneamento e o 

meio ambiente, quando não há tratamento adequado do esgoto sanitário, estes 

detritos acabam por chegar a céu aberto. Quanto a esgotos a céu aberto, tem-se que 

mesmo que não sejam carreados por águas pluviais e/ou pelos rios este acaba por 

evaporar levando as substâncias a longas distâncias. 

Junto a isto tem-se ainda a presença de resíduos sólidos, os quais se 

espalham no meio, no solo, nas águas e com isto ocasionam a contaminação do 

ambiente. 

O Portal Trata Brasil (2021), nos traz ainda: 

Para concluir, a ausência de saneamento é uma das grandes 

causas de atraso de um povo, além de ser uma das principais 

causas de doenças que afetam a população, e mais ainda, a po-

luição dos rios e oceanos afetam a vida marinha que será usada 

também como fonte de alimento, gerando um grande ciclo de 

doenças que se originaram pela falta de saneamento básico. 

 

Assim, os investimentos em saneamento básico, trazem melhores 

condições de vida a população, como ainda proporcionam reduções de custos, sejam 

em custos com atendimento à saúde básica da população, quanto custos com 

remediações, descontaminação e reparação de danos e passivos ambientais.  
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Figura 24: Esgoto sanitário lançado diretamente no solo, onde não há sistema de tratamento. 

 
Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Figura 25 - Esgoto sanitário lançado diretamente no solo, onde não há sistema de tratamento. 

 
Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021. 
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Figura 26 - Esgoto do doméstico lançado diretamente no solo, onde o sistema não comporta a 

demanda gerada. 

 

Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021. 

 

9.1.4.3 Resíduos sólidos  

 

Junto à comunidade Quilombo de Barrinha existe a coleta pública municipal 

de resíduos sólidos (Figura 27), porém não existem registro da segregação de 

resíduos ou coleta de materiais recicláveis, de forma que a pressão ambiental possa 

ser reduzida junto a aterros, e ainda se pode promover a ciclagem de materiais e 

redução de matérias primas.  

Observou-se também a existência de uma diversidade de resíduos sólidos 

espalhados e/ou amontoados ao longo da rodovia, como apresentado nas Figura 28,  

Figura 29, Figura 30 e Figura 31, sendo este um grande passivo ambiental encontrado 

no local, sendo também um processo cumulativo de danos ao meio ambiental, 

estando relacionado também à disseminação de vetores.  
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Figura 27 - Coleta de resíduos realizada na comunidade de Barrinha 

 
Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021. 

 

Figura 28 - Resíduos espalhado na comunidade de Barrinha. 

 
Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021. 

 

Figura 29 - Resíduos espalhado na comunidade de Barrinha 

 
Fonte: Roberto Roche & Associados 
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Figura 30 - Resíduos espalhado na da comunidade de Barrinha 

 
Fonte: Roberto Roche & Associados 

 
Figura 31 - Resíduos espalhado na da comunidade de Barrinha. 

 
Fonte: Roberto Roche & Associados 

 
9.1.4.4 Drenagem de águas pluviais 

 

Não foram observadas a existência de sistema de drenagem de águas 

pluviais, tanto da rodovia, quando entre as moradias. 

Toda a água pluvial escoa superficialmente, e juntando e existência de 

fossas rudimentares que não comportam o volume de efluente, despejos de esgotos 

a céu aberto, resíduos sólidos espalhados ao longo da rodovia e ainda a fonte 

abastecedora de água ser poços rudimentares, a junção destas características nos 

traz uma situação de vulnerabilidade, principalmente entre crianças e idosos, na qual 

a comunidade fica exposta a vírus, bactérias e condições insalubres. 
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9.1.5 Infraestrutura e Condições ambientais 

 

A comunidade de Barrinha fica localizada em área rural, porém tem um 

pequeno centro urbano à aproximadamente 3 km. Segundo os entrevistados os 

terrenos são altos e sem alagamentos. Como mostra Tabela 41, o principal acesso 

até as residências é asfaltado, 87,80% das casas ficam de frente para a estrada RJ - 

196, ainda segundo 80,00% entrevistados, como mostra a Tabela 42, a prefeitura faz 

coleta do lixo (Figura 23), porém como veremos em fotos, há lixo espalhado ao longo 

da estrada (Figura 24) e algumas pessoas queimam o lixo. Não há por parte da 

comunidade a prática de separar o lixo orgânico do lixo reciclável. 

 
Tabela 41 – Condições das Vias de Acesso a residência 

Condição do logradouro Frequência Percentual 

Asfalto 36 87,80% 

Terra 5 12,20% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 42 – Coleta de Lixo 

Destino do Lixo Frequência Percentual 

Coleta (Prefeitura) 36 80,00% 

Queima 7 15,56% 

Descarte 2 4,44% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Na relação da comunidade com a estrutura de serviços na vizinhança, 

perguntamos sobre acesso aos serviços para compras de gênero alimentício, e como 

mostra a Tabela 43, mais de 40% responderam que compra no mercado local, no 

entanto muitos pescam e plantam parte do que consomem para se alimentar. 

Já na Tabela 44, quando perguntamos sobre os serviços perto da 

residência, fomos informados que tem escola na comunidade de Buena, Posto de 

Saúde, mas o que há próximo da comunidade é igreja. 
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Tabela 43 – Onde adquire os alimentos do dia a dia 
Onde adquire os alimentos do dia a dia Frequência Percentual 

Mercado Local 39 40,63% 

Outra cidade 3 3,13% 

Pesca 13 13,54% 

Coleta 11 11,46% 

Agricultura 15 15,63% 

Criação 15 15,63% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

 

Tabela 44 – Serviço próximo à residência. (3km) 
Serviços próximos a residência Frequência Percentual 

Escola 17 24,29% 

Igreja 40 57,14% 

Associação 4 5,71% 

Posto de saúde 8 11,43% 

N/R 1 1,43% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Na Tabela 45, perguntamos sobre as relações de sociabilidade na 

comunidade, que no momento está restrita em razão da crise sanitária pela qual 

passamos, mesmo assim, mais de 29% dos entrevistados responderam que visitam 

amigos e familiares e mais de 16% saíram para festas, viagens e bailes. Mesmo 

sabendo que a comunidade já recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 e 

que ela não tem mantido o isolamento social necessário para evitar a propagação da 

pandemia. Sabemos que muitos entrevistados também saem para trabalhar a fim de 

manter o sustento de sua família. Vale ressaltar que a equipe envolvida neste projeto 

tomou todas as precauções orientadas OMS.   
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Tabela 45 – Práticas de atividades de Lazer. 

Atividade de lazer Frequência Percentual 

Nenhuma 14 29,17% 

Viagem 2 4,17% 

Festas 3 6,25% 

Bailes 3 6,25% 

Pesca 9 18,75% 

Visita a amigos e parentes 14 29,17% 

Outros 3 6,25% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Perguntados sobre problemas enfrentados pela comunidade como mostra a Tabela 46 e  

Tabela 47, no tema segurança 42,86% citaram acidentes de carro e moto, 

já problemas com poluição 25% citaram ruídos e, mais de 49% citaram fuligem e 

poeira.  

 

Tabela 46 – Problemas de segurança 

Problemas de segurança Frequência Percentual 

Brigas na comunidade 3 6,12% 

Assaltos 1 2,04% 

Acidentes (Carro, Moto) 21 42,86% 

Animais silvestres 9 18,37% 

N/R 15 30,61% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

Tabela 47 – Problemas com poluição 

Problemas a poluição Frequência Percentual 

Ruído 14 25,00% 

Poeira 11 19,64% 

Fuligem 17 30,36% 

Água Contaminada 2 3,57% 

Lixo Doméstico 3 5,36% 

Outros 2 3,57% 

N/R 7 12,50% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Quanto aos problemas enfrentados pela família, como já mostramos no 

bloco sobre trabalho e renda, o desemprego aflige 27,03% dos entrevistados, os 

serviços de saúde 26,13% e transporte 20,72%.  Na Tabela 48, observamos que a 

demanda por trabalho e cuidados com a saúde são os pontos mais sensíveis para a 

comunidade. 

Tabela 48 – Problemas enfrentados pela família.  

Problemas enfrentados pela família Frequência Percentual 

Nenhum 3 2,70% 

Emprego 30 27,03% 

Abastecimento de água 4 3,60% 

Oferta de energia 6 5,41% 

Serviços de saúde pública 29 26,13% 

Transporte 23 20,72% 

Educação 8 7,21% 

Segurança Pública 5 4,50% 

Poluição 2 1,80% 

Outros 1 0,90% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

9.1.6 Condições e serviços de Saúde 

 

A importância de conhecermos mais sobre a saúde dos entrevistados e 

seus familiares se faz necessária para que possamos entender se as condições de 

saúde são frágeis e se precisam de atenção especial caso o empreendimento traga 

algum tipo de impacto ao município, seja porque pode aumentar a demanda do 

serviço, seja porque a comunidade possa sofrer algum impacto sobre as condições 

de saúde dos membros da família em especial. 

A Tabela 49,  apresenta um padrão que segue a tendência brasileira em 

comunidades com menor renda, ou seja, doenças crônicas tais como, pressão alta, 

diabetes, artrose, e doenças respiratórias. 
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Tabela 49 – Condições de saúde do chefe da família  

Problemas de saúde do chefe da família Frequência Percentual 

Doenças respiratórias 4 9,09% 

Doenças do Coração 3 6,82% 

Lesões/Acidentes 2 4,55% 

Dengue 1 2,27% 

Mal de chagas 1 2,27% 

*Outras/ Pressão Alta/ Diabetes/Artrose 13 29,55% 

N/R 20 45,45% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

*AVC/ Coluna/Osteoporose/Tireoide. 

 

A Tabela 50, mostra que os demais membros da família sofrem de 

problemas similares, mas que 65,87% dos moradores das residências gozam de boa 

saúde. 

Tabela 50 – Condições de saúde dos membros da família 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

 

Esse bloco de perguntas tem como objetivo identificar as condições 

enfrentadas pela comunidade quanto à contaminação por covid-19, por se tratar de 

tema relacionado à saúde da comunidade, mas também de suas condições sociais, 

para enfrentar uma pandemia que mesmo para os cidadãos com melhor capacidade 

econômica causou impactos. Sabemos que esse impacto vai além das perdas de 

familiares e amigos, passa por perda de renda, trabalho, acesso à educação e 

Condição de saúde Frequência Percentual 

Boa condição 83 61,94% 

Cardíaco / hipertenso 22 16,42% 

Diabético 11 8,21% 

Doenças respiratórias 5 3,73% 

Doenças reumáticas 4 2,99% 

Psicológico/Depressão 1 0,75% 

Deficiência física/mental 4 2,99% 

Outros 3 2,24% 

N/R 1 0,75% 

Total 134 100,00% 
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principalmente a dificuldade de buscar atendimento de saúde para os cuidados com 

quem foi contaminado. 

 Mesmo os quilombolas estando dentro do grupo prioritário para receber a 

vacina contra o covid-19, os da comunidade de Barrinha receberam a primeira dose 

da vacina no início do mês de abril, como a contaminação pelo vírus do covid-19 pode 

trazer a morte para o contaminado, nossa equipe, respeitando os 22 dias para a que 

a população atingisse a imunidade, só foi para a comunidade realizar o trabalho no 

dia 01 de maio de 2021. 

Conhecer o número de contaminados da comunidade é importante para 

que eles possam receber atendimento de saúde, para o acompanhamento dos 

possíveis efeitos colaterais que o vírus provoca no organismo humano. Dos 

entrevistados, como mostra a Tabela 51, 17,07% pegaram covid-19 e 24,39% dos 

demais membros da família também pegaram. Desses 60,98% responderam que 

fizeram o isolamento, ou distanciamento social como mostra a Tabela 52. 

. 

Tabela 51 – Contaminação por Covid-19 
Pegou Covid19 Frequência Percentual 

Sim 7 17,07% 

Não 34 82,93% 

Mais alguém da família Pegou Covid19 Frequência Percentual 

Sim 10 24,39% 

Não 30 73,17% 

N/R 1 2,44% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

 

Tabela 52 – Condições de isolamento 

Conseguiu ficar em isolamento Frequência Percentual 

Sim 25 60,98% 

Não 14 34,15% 

N/R 2 4,88% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 
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Nessa perspectiva abordamos os temas relacionados a prevenção, como 

mostra a Tabela 53, cerca de 72,22% da população comprou máscaras e álcool gel 

que utiliza para os cuidados recomentados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

Tabela 53 – Acesso e uso a equipamento de proteção 

Teve acesso a máscara e álcool Frequência Percentual 

Ong 3 5,56% 

Prefeitura 3 5,56% 

Comprou 39 72,22% 

Outros 7 12,96% 

N/ 2 3,70% 

Usou álcool e máscara Frequência Percentual 

Sim 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

Dos que pegaram covid-19, 71,43% receberam tratamento para os 

sintomas como mostra a Tabela 54. 

 

Tabela 54 – Recebeu tratamento ou atendimento médico 

Se pegou Covid19 - recebeu tratamento Frequência Percentual 

Sim 5 71,43% 

Não 2 28,57% 

N/R 35 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 

 Porém ficou claro que o serviço de saúde prestado a comunidade, não 

atende as suas reais demandas.  

Sobre as condições relacionadas a pandemia e a educação, como mostra 

a Tabela 55, 48,78% dos entrevistados responderam que tem alguém em idade 

escolar na residência.   

Tabela 55 – Frequência na escola 

Alguém na família que frequenta escola Frequência Percentual 

Sim 20 48,78% 

Não 19 46,34% 

N/R 2 4,88% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021 



                                                               

Página 82 de 193 

 

As crianças que frequentam Ensino Fundamental I que é municipal, tiveram 

acesso ao material de apoio para estudar em casa, como mostra a Tabela 56, já os 

alunos de Ensino Médio tiveram mais dificuldades, pois dependiam de acesso à 

internet, o que é dificultado, seja por ser área rural ou pelas condições econômicas 

familiares. 

 

Tabela 56 – Frequentou a escola e teve acesso a ensino remoto durante período de isolamento. 
Foi à escola durante o isolamento Frequência Percentual 

Sim 1 2,44% 

Não 19 46,34% 

N/R 21 51,22% 

Teve acesso ao ensino remoto Frequência Percentual 

Sim 16 39,03% 

Não 4 9,75% 

N/R 21 51,22% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

  

Nas Tabela 57 e Tabela 58 obtivemos as respostas mais complexas desse 

bloco de perguntas, pois ao ser perguntado sobre visita a familiares, 82,93% dos 

entrevistados responderam que sim, visitaram familiares, seja para cuidar ou apenas 

para a socialização, pois segundo os entrevistados o isolamento para eles não se 

referia a ficar sem visitar os familiares ou mesmo até sem ir à igreja, e 85,63% saíram 

para fazer compras. Desses a maioria saiu para trabalhar.  

Com essas respostas podemos avaliar que o isolamento não foi uma 

realidade possível para os membros dessa comunidade. 

 

Tabela 57 – Visitou familiar durante período de isolamento. 
Saiu visitar familiares Frequência Percentual 

Sim 34 82,93% 

Não 7 17,07% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 
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Tabela 58 – Realizou atividades de Lazer e saiu para fazer compras no período de isolamento. 

Atividade de lazer Frequência Percentual 

Sim 16 39,02% 

Não 25 60,98% 

Total 41 100,00% 

Saiu fazer compras Frequência Percentual 

Sim 35 85,37% 

Não 6 14,63% 

Total 41 100,00% 

Fonte:  Empresa Roberto Roche & Associados; maio de 2021. 

 

9.1.7 Dados consolidados sobre Comunidade de Barrinha e sua condição de 

saúde 

 

Nesse capítulo apresentaremos os dados da comunidade de Barrinha, 

fornecido pelo posto de Saúde de Guaxindiba, disponibilizados pela agente 

comunitária de saúde que presta atendimento aos moradores da comunidade de 

Barrinha. Os dados fornecidos através de uma planilha continham o número de 

famílias, total de pessoas por família, sexo, idade e os problemas de saúde. Essas 

informações foram compiladas e permitiram a verificar que esses dados, estão em 

consonância, com os dados obtidos durante pesquisa de campo realizada com os 

moradores de Barrinha.  

De acordo, com os dados da saúde da família na comunidade residem 

atualmente 66 famílias que contam com 1, 2, 3 e 4 membros predominantemente. Ao 

todo são 168 pessoas, desse total 84 são mulheres, 77 são homens e 7 pessoas estão 

sem identificação do sexo.  

 

Tabela 59: distribuição da População de Barrinha por sexo 

Sexo Total de Pessoas 

Feminino 84 

Masculino 77 

Não respondeu 7 

Total  168 

Fonte: Posto de saúde de Guaxindiba, adaptado pela Roberto Roche & Associados, 2021 
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Em relação a idade das pessoas da comunidade de 0 a 29 anos soma-se 

um total de 62 pessoas que correspondendo a 37%, na faixa de idade dos 30 a 59 

anos contabilizou 63 moradores essa contagem corresponde a 38%, acima de 60 

anos existem 37 moradores representando 22% da população da Comunidade 

Quilombola de Barrinha. E, 6 moradores estão sem identificação da idade, conforme 

informado pelo Posto de saúde de Guaxindiba.  

  

Tabela 60: Faixa Etária da população da Comunidade de Barrinha 

Faixa etária 
Contagem de 
pessoas 

Não identificado a idade 6 

0 - 9 23 

10 - 19 13 

20 - 29 26 

30 - 39 22 

40 - 49 20 

50 - 59 21 

60 - 69 21 

70 - 79 12 

80 - 89 3 

90 - 99 1 

Total Geral 168 
Fonte: Posto de saúde de Guaxindiba, adaptado pela Roberto Roche & Associados, 2021 

 

 O que mais nos chamou a atenção foram os dados referentes a saúde das 

pessoas e os problemas de saúde, 35 pessoas têm problema de hipertensão, 12 

pessoas têm hipertensão e diabetes, 2 pessoas apresentam problema de diabetes, 4 

pessoas são alérgicas, 4 estão acima do peso e os demais moradores apresentaram 

outros problemas de saúde conforme mostra a Figura 32.    

A doença predominante entre os moradores é a hipertensão. 
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Figura 32: Doença dos moradores de Barrinha  

 

Fonte: Posto de saúde de Guaxindiba, adaptado pela Roberto Roche & Associados, 2021 

 

Diante desses dados verificamos uma informação relevante que tem sido 

apontada em dados nacionais sobre as condições de saúde da população negra no 

Brasil, onde as doenças crônicas estão se tornando uma epidemia de saúde básica 

de atenção, pois trata - se de doenças que necessitam de tratamento contínuo e 

alteração nos hábitos de vida. Sabemos que as condições econômicas e educacionais 

podem dificultar no controle de tais doenças.  
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10 DIÁRIO DE CAMPO E ANÁLISE ANTROPOLÓGICA  

 

 Diário de campo 

 

A equipe profissional do Estudo do Componente Quilombola, efetuou 

diversas tentativas de dialogar com a comunidade através da sua representante, a 

Senhora Valdemira da Silva, com objetivo de fornecer informações sobre a decisão 

do processo da Ação Civil Pública movida pela comunidade exigindo o Estudo de 

Componente Quilombola. Diante da resistência da liderança, a equipe passou a 

acompanhar as informações sobre a comunidade por meio de recursos da internet 

como site da prefeitura do município, redes sociais e até mesmo pelos moradores da 

comunidade, realizando pesquisa de dados secundários, mediante contato com 

representantes do município (secretários municipais).  

Neste sentido, foi sabido que no dia 08 e 09 de abril, os moradores de 

Barrinha haviam recebido a 1ª dose da vacina AstraZeneca, a qual após 22 dias da 

aplicação já dá imunidade de aproximadamente 76% aos seus receptores. Diante 

disso, a equipe chegou ao consenso de que seria possível iniciar o trabalho de campo 

atendendo as medidas de segurança como distanciamento, utilização de máscaras, 

álcool e testagem para a Covid-19, em toda equipe antes de entrar na comunidade.  

No dia 30 de abril de 2021, ao chegar ao município de São Francisco de 

Itabapoana, iniciamos o diálogo com pessoas residentes na comunidade Quilombola 

de Barrinha. E então, verificamos que os moradores não tinham conhecimento do 

Plano de Trabalho para elaboração do Estudo de Componente Quilombola, ou seja, 

essa população foi privada de participar do processo da Consulta Livre, Prévia e 

Informada, a comunidade fez uma representação no Ministério Público Federal. E o 

MPF entrou com a Ação Civil Pública, exigindo a realização do Estudo de Componente 

Quilombola.  

 Uma das estratégias adotadas para se aproximar da comunidade foi a 

busca por informantes ou stakeholders (pessoa que pode ser impactada por um 

projeto e auxilia na gestão da comunicação). Uma dessas pessoas foi o senhor 

Anderley Carneiro Viana, que no dia 21 de abril de 2021 conversou com a equipe 

virtualmente por meio da plataforma google meet, falando um pouco sobre a realidade 
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da comunidade, além do seu posicionamento frente ao empreendimento, bem como 

seus medos e anseios. Neste momento é que a equipe decidiu ir à campo. 

Logo na chegada da equipe técnica no município, foi feito um breve 

reconhecimento do campo, e no dia seguinte pela manhã, na intenção de conhecer 

os temores da comunidade em relação ao empreendimento, a antropóloga assistiu ao 

vídeo de uma live13 (disponível no youtube) realizada no dia 29 de abril por professores 

da Universidade Federal Fluminense, os senhores Roberto Moraes e Ana Costa e 

com a participação de um morador da comunidade de Barrinha, Manoel Luzia 

conhecido como Bigu e dona Noêmia Magalhães Batista, membro do movimento de 

resistência aos impactos causados pelo Porto do Açu.  

A antropóloga se dedicou a ouvir as falas dos interlocutores a fim de 

identificar as possíveis dúvidas e medos dos moradores da comunidade de Barrinha 

que pudessem ali ser expostos e virem a aparecer no campo. Na ocasião, foram 

identificadas falas que não condiziam à realidade do empreendimento e percebeu-se 

que estavam criando um espectro que aterrorizava a comunidade quilombola de 

Barrinha, sendo que os maiores medos eram a remoção das famílias para outro 

quilombo, no caso, Deserto Feliz, também localizado no município de São Francisco 

de Itabapoana e a salinização da água da comunidade, afetando então a qualidade 

de vida dos seus moradores. Neste encontro virtual a live “Quem avisa amigo é” 

produzido pela professora Carolina de Cássia que atua junto à comunidade de 

Barrinha há aproximadamente 15 anos. 

Diante das observações da antropóloga sobre o encontro, ficou clara a 

necessidade de esclarecimentos à comunidade sobre o empreendimento e que houve 

uma falha na comunicação entre os empreendedores e os quilombolas. A comunidade 

quer e deve saber quem são os proprietários do empreendimento, no que ele consiste 

e quais os impactos reais, para assim compreenderem que o Terminal Portuário Porto 

Norte Fluminense, Parque Termoelétrico e o Gasoduto são propostos bem distintas 

do Porto do Açu e tão logo, os seus impactos. 

Nesse mesmo dia a equipe técnica do Estudo do Componente Quilombola 

se reuniu pessoalmente com o senhor Anderley, respeitando todas as medidas 

sanitárias necessárias, para conhecer melhor a realidade da comunidade e também 

 

13 “Quem avisa amigo é: Impactos do Porto Norte Fluminense no Quilombo de Barrinha/SFI/RJ”. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=J4bUN_djT5U&t=1017s. Acesso em 01 de maio de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4bUN_djT5U&t=1017s
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fazer esclarecimentos acerca do trabalho a ser desenvolvido ali. Vencida esta etapa, 

Anderley poderia divulgar essas informações pela comunidade e indicar pessoas para 

que a equipe pudesse conversar, realizar questionários, entrevistas e os grupos 

focais, conforme a metodologia descrita no plano de trabalho.  

Além disso foi solicitado também que Pretinho (apelido de Anderley) 

apontasse moradores que pudessem aplicar os questionários na comunidade, 

diminuindo então o contato da equipe com os moradores. Destacamos que essa 

função seria remunerada e em reunião com a representante da comunidade, a sra. 

Valdemira da Silva, ela já havia sido informada sobre a possibilidade/necessidade, 

mas mesmo sabendo da carência de recursos dos moradores de Barrinha, não 

demonstrou interesse em indicar pessoas.  

A socióloga Sandra Ramalho conduziu a entrevista com Pretinho que fez 

uma breve apresentação da realidade da comunidade, seus bens culturais e medos 

em relação ao empreendimento. Anderley já não reside mais na comunidade, mas 

nasceu e foi criado ali e sua mãe permanece até hoje na comunidade. Ele, assim como 

tantos outros, diz ter saído de Barrinha por falta de oportunidade, por isso, hoje mora 

na localidade de Buena que fica a aproximadamente 4km da comunidade.   

No período da tarde, a antropóloga na companhia da socióloga foi até a 

casa da mãe de Anderley, a sra. Gelcileia Carneiro Viana, moradora de Barrinha há 

41 anos, que já havia sido previamente informada pelo filho de nossa visita e a 

autorizado. Nesta ocasião as profissionais fizeram esclarecimentos à família acerca 

do empreendimento, seus possíveis impactos (negativos e positivos), o motivo de 

estarmos na comunidade e aplicarmos o questionário na matriarca da família Viana. 

Dona Gelcileia, bem como os presentes (filha e genro), tiveram a oportunidade de 

esclarecer suas dúvidas e se posicionaram em favor do empreendimento diante de 

tantas necessidades da comunidade, especialmente pela falta de emprego.  

A filha de Gelcileia destacou a necessidade da oferta de cursos de 

qualificação profissional para a população de Barrinha, a fim de que possam trabalhar 

no empreendimento não apenas na etapa da construção, mas também ocupando 

outros cargos, inclusive técnicos. 

Dona Gelcileia falou sobre a importância de ações voltadas à terceira idade, 

já que a comunidade possui muitos idosos. Ela relatou a atuação de uma organização 

da sociedade civil (ong) que desenvolvia projetos com eles e que era muito positivo. 

As mulheres fizeram cursos de cozinha (produção, manuseio e higienização de 
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alimentos), faziam viagens, aulas de pilates. Mas as atividades se encerraram há 

alguns anos e Dona Gelcileia sente falta. 

No diálogo com a família Viana ficou claro que, assim como em outras 

comunidades, existe um conflito latente ali e que os divide. Pretinho fez alguns relatos 

desses conflitos como na eleição da diretoria da associação de moradores e até 

mesmo no dia da vacinação. Segundo ele, é comum que pessoas que não residem 

no quilombo interfiram na rotina da comunidade, e novamente aponta a situação do 

dia da eleição da diretoria da associação onde, pessoas “de fora” votaram e também 

receberam a vacina.  

Sobre as eleições, Anderley diz ter protocolado uma denúncia no Ministério 

Público Federal solicitando a impugnação do processo eleitoral, questionando 

também o possível repasse de recursos à associação e a sua utilização, tendo em 

vista que não há registros de balanço fiscal.  
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Figura 33 – Procedimento instaurado no MPF por Sr. Anderley 

 

                 

No dia 02 de maio, a antropóloga voltou até a casa de Dona Gelcileia, dessa 

vez na companhia da coordenadora do estudo e economista Lindoirdi Flavia para 

conversar com outros moradores da comunidade. Nesta ocasião, as profissionais 

fizeram mais esclarecimentos sobre o empreendimento, o conteúdo do estudo do 

componente quilombola, tiraram dúvidas dos moradores, conheceram um pouco mais 

a realidade da comunidade sob os olhares de dois jovens, Eduardo, estudante de 

ciências contábeis e Abraão, que trabalha embarcado com montagem de andaime, 

ambos conscientes dos impactos negativos que o empreendimento pode causar, mas 

com expectativas positivas por conta da geração de emprego.  
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Os rapazes confirmaram as situações de conflito dentro da comunidade e 

a dificuldade do acesso às informações sobre os assuntos que afetam à comunidade 

como um todo, não apenas sobre o empreendimento. O que se percebe é que a 

gestão atual da associação não age de acordo com os princípios da transparência e 

os moradores de Barrinha acabam sendo privados dos direitos de fala e participação. 

 

Figura 34 – Reunião com Sr. Abraão e Anderley na casa de D. Gelcileia 

 

                             Fonte: Roberto Roche & Associados; maio, 2021. 

 

No dia 03 de maio, a equipe profissional responsável pelo Estudo 

Componente Quilombola de Barrinha esteve em contato com o Secretário de 

Educação do município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para que cedesse o 

espaço físico da Escola Municipal Aníbal Abreu Viana, localizada no bairro de Buena, 

para que este disponibilizasse o local que fornecesse segurança sanitária a equipe 

profissional e a população de Barrinha durante a aplicação do cadastro 

socioeconômico. Um local que permitisse manter a distância entre o entrevistador e o 

entrevistado, num local arejado e com circulação de ar, promovendo, deste modo, a 

oportunidade da comunidade Quilombola de Barrinha em participar do processo da 

consulta livre, prévia e informada.  

Em seguida a equipe esteve com as assistentes sociais da Secretaria de 

Assistência Social, Kelly e Regina explicando sobre o Estudo de Componente 
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Quilombola a ser realizado junto à comunidade Quilombola de Barrinha. Buscou-se 

informações acerca da existência de programas sociais que contemplassem a 

comunidade, bem como o levantamento do quantitativo da população que são 

beneficiados com programas sociais do Governo Federal como Bolsa Família (BF) e 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ao questionar sobre a documentação da 

eleição da presidência da comunidade e a legalidade, visto que está contestação por 

parte de pessoas da comunidade no Ministério Público, fomos informadas que não foi 

entregue ao departamento que cuida dos conselhos municipais da Secretaria de 

Assistência Social, a documentação referente a eleição, como a ata e a lista de 

presença que elegeu a senhora Valdemira Silva, como presidente da Associação 

Rural das Mulheres Artesãs e Agricultores Quilombolas.   

Em seguida, nossa equipe se dirigiu ao posto de saúde de Guandixiba para 

uma reunião com a enfermeira Glorinha e a agente de Saúde Ana, para efetuar um 

levantamento de dados secundários relacionados ao número total de famílias 

cadastradas no Programa de Saúde da Família do Sistema Único de Saúde – SUS, 

tal como o número total de residências, famílias e pessoas existentes e residentes na 

comunidade Quilombola de Barrinha. 

Na fala das profissionais ficou evidente, mais uma vez, a situação de 

conflito dentro da comunidade, especialmente no episódio da vacinação. Convidamos 

a agente de saúde a aplicar os questionários na comunidade, atividade remunerada, 

já que ela conhecia todos os moradores da comunidade, mas Ana achou melhor não 

se envolver na pesquisa. Neste dia a agente de saúde nos informou que em Barrinha 

residem 154 pessoas distribuídas em 65 famílias.    

Neste mesmo dia, por volta das 14 horas, a equipe foi até a escola onde 

deu início ao preenchimento dos cadastros socioeconômicos e o esclarecimento das 

dúvidas da comunidade. A antropóloga iniciou a aplicação de questionários na 

residência dos moradores da comunidade que haviam sido previamente consultados 

pelo nosso stakeholder Pretinho. Nessa conversa foi possível verificar que os 

moradores pouco sabiam sobre o empreendimento, portanto tinham muitas dúvidas 

como a remoção para outro local, a salinização da água, a diminuição dos peixes e 

mariscos da praia.  

Uma das entrevistadas do dia 03 de maio foi dona Elisangela, 35 anos, 

casada com Gilberto, um dos poucos moradores que tem a escritura das terras de sua 

família. Gilberto sempre residiu na comunidade, se casou com dona Elisangela que 
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veio de Pernambuco e lá constituiu família. Ele é caminhoneiro e sua esposa trabalha 

fazendo faxina em casas de veraneio, deste modo, a família não tem renda fixa, tendo 

em vista que Gilberto só trabalha no período da moagem da cana-de-açúcar, ou seja, 

quatro meses no ano. Diante da falta de emprego e renda, ambos têm interesse em 

trabalhar no empreendimento.  

Quando questionados sobre a associação, eles disseram ser associados, 

mas apenas assinam os papéis e não sabem de nada que se passa internamente. O 

casal demonstrou temor em relação ao empreendimento por ter sido dito que as 

famílias de Barrinha seriam remanejadas para Deserto Feliz e que a água que eles 

utilizam para lavoura e suas criações seriam salinizadas. A antropóloga fez todos os 

esclarecimentos das dúvidas do casal e dias depois convidou a engenheira ambiental, 

Ediane Daleffe e Felipe Sotero, engenheiro civil do empreendimento, para ir até a casa 

de Gilberto explicar o projeto do Terminal Portuário Norte Fluminense para que não 

restasse dúvidas sobre os verdadeiros impactos na comunidade.  

Ainda no dia 03 de maio, a antropóloga visitou dona Vera, 71 anos, 

moradora de Barrinha há 21 anos e proprietária de um comércio local, para aplicar o 

questionário socioeconômico e retornou dia 05 de maio para realizar entrevista. Dona 

Vera é neta de Sr. Libório, fundador da comunidade de Barrinha juntamente com o Sr. 

Gregório Ferreira. Apesar de Vera não ter sido criada na comunidade, tem lembranças 

desde a infância do local, pois sempre passava as férias em Barrinha. Depois do 

falecimento do avô, decidiu se mudar para o quilombo pois a família não tinha 

interesse nessas terras que segundo dona Vera, são de grande extensão (parte de 

baixo da rodovia, sentido praia e, também a parte de cima da rodovia), e como ela 

sempre teve boas lembranças do local se mudou sem maiores dificuldades e inclusive 

passou o título das terras para seu nome já que a família não tinha interesse. Quando 

a comerciante relatou sua relação de parentesco com Libório a antropóloga logo 

solicitou uma entrevista com dona Vera e assim foi feito.  

Na entrevista, dona Vera relatou que pessoas da comunidade vieram falar 

com ela sobre o reconhecimento de Barrinha como uma comunidade quilombola e a 

possibilidade do registro do território como coletivo, mas ela disse não renunciar à sua 

terra e para ela uma coisa não tem a ver a outra, ou seja, é possível ser quilombola e 

cada um possua a sua propriedade. 

Neste sentido, a antropóloga questionou D. Vera sobre a identidade 

quilombola e se ela se considerava uma. Para ela quilombola é quem vive no quilombo 
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e ela não tem lembranças de falas de sua família sobre o assunto, sequer do avô que 

era neto de escravos, então ela nem sabe o significado de quilombola. Dona Vera 

comenta que uma vez foi assistir um filme sobre Zumbi dos Palmares e para ela 

quilombo era aquilo, um local para onde os negros expulsos ou fugidos das senzalas 

se reuniam formando uma espécie de associação e por isso ela não se identifica como 

quilombola. Para a comerciante, quilombola é “gente que não tem nada, não tem terra, 

não tem origem, não tem nada! ”, inclusive ela veio ouvir falar sobre o assunto 

recentemente, em Barrinha mesmo. Dona Vera destaca que sua prima (dona Lídia) 

fica muito brava com ela por esse posicionamento e diz que ela é sim quilombola, mas 

Vera não se reconhece como tal e sugere que essa não identificação pode ser por ela 

ter sido criada no Rio de Janeiro desde os sete anos de idade.  

Para dona Vera, Barrinha é o seu paraíso, local tranquilo, próximo da praia 

que é um espaço bem reservado e ela pode ir a pé pelos fundos da sua propriedade 

onde ela planta legumes, frutas, cria galinhas (mas só come os avos). Seu desejo é 

trazer o filho para perto com suas netas e vê no empreendimento essa oportunidade, 

tanto para empregar o filho e nora como para expandir seu comércio que segue 

fechado desde o início da pandemia. Dona Vera é proprietária de bar/restaurante e 

serve refeições sob encomenda. A neta de Libório acredita que aqueles que têm medo 

do empreendimento é porque o associam ao Porto do Açu que removeu famílias de 

suas propriedades e danificou o meio ambiente, como por exemplo, salinizando a 

água. Dona Vera revelou que há alguns anos a Comissão Pastoral da Terra levou os 

moradores de Barrinha para ver os estragos que Porto do Açu havia causado no 

território onde foi instalado.  

A última visita no dia 03 de maio foi na casa do senhor Teodomiro, pai de 

três filhos, sendo uma bebê que na época tinha apenas 47 dias. Teodomiro atualmente 

trabalha como vigia, mas considera o trabalho muito perigoso e pretende deixá-lo em 

breve. Antes desse trabalho ele fazia “bicos” como ajudante de pedreiro e 

provavelmente é o que fará ao deixar o trabalho atual.  

Na conversa com Teodomiro, a falta de emprego mais uma vez é 

evidenciada e o serviço de saúde também foi apontado pelo entrevistado como 

incipiente diante das demandas da população do município. Teodomiro relatou que 

precisa pagar por consultas com o pediatra (R$ 120,00 fora as medicações receitadas) 

para atendimento da filha bebê já que não tem profissional na rede pública, contou 

também que naquele mesmo dia a esposa tinha ido até a UBS em Guaxindiba com a 
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criança para vacinação de acordo com o calendário vigente, no entanto a vacina 

pentavalente não estava disponível e as duas tiveram que retornar para casa sem a 

vacina e segundo Teodomiro, sair de casa nunca é fácil, pois o sistema de transporte 

público na comunidade é falho e após as 18:00 se encerra. Inclusive pudemos 

observar que não existem pontos de ônibus com cobertura que possa proteger os 

passageiros em dias de muito sol ou chuva. O morador relatou a dificuldade que é 

viver com uma renda em torno de R$ 1.000,00 e garantir o bem-estar da família. 

No dia 04, no período da manhã, a equipe responsável esteve na prefeitura 

de São Francisco de Itabapoana reunião com a Prefeita Francimara Azeredo, para 

informar sobre a realização do estudo com a comunidade de Barrinha, juntamente 

com o Engenheiro do Projeto Felipe Otero, um dos sócios do empreendimento o Sr. 

Paulo Cesar Henrique Gomes. Em seguida foi realizada uma visita à Fazenda Canaã 

a fim de conhecer o espaço onde está prevista a construção do empreendimento. 

Nesta ocasião, foi possível compreender a preocupação da comunidade com o 

empreendimento, pois os moradores são vizinhos de muro da fazenda, na realidade 

nem todos os vizinhos possuem muros e o que os separam são pequenas vegetações.  

Verificou-se inclusive que as criações dos quilombolas têm livre acesso a 

fazenda, portanto o empreendedor deverá fazer uma barreira de contenção a fim de 

evitar que esses animais avancem os limites das propriedades e os moradores da 

comunidade sejam prejudicados. 
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Figura 35 – Fundos de uma propriedade quilombola com cerca 

 

Roberto Roche & Associados; maio, 2021. 

 

Figura 36 – Fundos de uma propriedade quilombola sem cerca 

 

Roberto Roche & Associados; maio, 2021. 
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Na ocasião da visita à Fazenda Canaã, a antropóloga conheceu o caseiro 

do local, Sr. Francisco, 74 anos, morador da localidade há 16 anos e que se dispôs a 

conversar com a pesquisadora no mesmo dia. 

Senhor Francisco alegou ter uma boa relação de vizinhança, apesar de não 

possuir vínculos de parentesco com a comunidade quilombola que é um local 

tranquilo, mas muito carente e por isso, os jovens, assim como os filhos dele tiveram 

que ir para outros municípios trabalhar. Segundo seu Francisco, as pessoas com 

menos de 40 anos entendem a importância do empreendimento e querem que ele se 

concretize por conta da geração de emprego, já os mais velhos têm muito medo de 

serem retirados de suas casas, tal qual ocorreu no município de São João da Barra 

com o Porto do Açu. O caseiro relatou que o senhor César, dono da fazenda Canaã 

tentou por duas vezes conversar com a antiga liderança da comunidade, a Sra. Lídia, 

inclusive foi seu Francisco que o levou até a casa dela, mas não teve sucesso, pois 

ela nunca estava em casa. Francisco disse que César gostaria de conversar com Lídia 

sobre o empreendimento, fazer alguns esclarecimentos e convidá-la para uma 

reunião14 que estava por acontecer há alguns dias, mas não tiveram êxito. No dia da 

reunião, Lídia apareceu fazendo comentários injustos e que, segundo senhor 

Francisco, não agradou aos presentes. Francisco disse que já questionou a ex-

presidente da associação sobre um recurso destinado a comunidade quilombola e ele 

enquanto quilombola cadastrado tem direito de saber o uso do dinheiro e caso ele 

descubra algo, irá denunciá-la. Ele lembra que Lídia já tem um processo15 e pode ser 

presa a qualquer momento.  

O caseiro da fazenda, mesmo aposentado, diz ter interesse em trabalhar 

no empreendimento numa função adequada à sua idade, como ele mesmo sugeriu, 

de porteiro por exemplo. Ele disse ainda não saber se deverá sair da casa onde reside 

(na fazenda), mas caso seja necessário, ele tem casa própria. Senhor Francisco 

enfatizou que se for possível manter a casa onde reside com sua esposa, mesmo com 

a construção do empreendimento ele gostaria de permanecer ali pois já tem um 

vínculo estabelecido com o espaço, inclusive com a vizinhança que o trata por 

Francisquinho. 

 

14 Seu Francisco se referia a uma reunião ocorrida em meados de 2012 com a comunidade quilombola de Barri-
nha a fim de apresentar o empreendimento. 
15 No caso, Sr. Francisco se refere à denúncia feita por Anderley ao Ministério Público Federal em 2020. 
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Também no período da tarde a economista Lindoirdi Flavia e a socióloga 

Sandra Ramalho estiveram novamente no Posto de Saúde de Guaxindiba para 

apresentar à agente comunitária de saúde “Ana”, uma explicação quanto a elaboração 

dos dados secundários solicitados à secretaria de saúde, sobre as condições de 

saúde dos moradores de Barrinha, identificando a idade dos moradores, o gênero e 

os principais problemas de saúde que essa comunidade possui.  

Ainda no dia 04 de maio, a antropóloga acompanhada de senhor 

Anderley16, foi até a casa de dona Jocely e Senhor José Antônio. O casal de 

aposentados, ela como trabalhadora rural e ele como ex-funcionário da INB (Indústria 

Nuclear Brasileira), empresa hoje em vias de fechamento.  

Seu José é nascido e criado em Barrinha, os filhos moram em outro 

município pela falta de oportunidade de emprego, segundo o morador ele tem poucas 

informações sobre o empreendimento e afirmou não ter recebido nenhum conteúdo a 

respeito da realização do Estudo do Componente Quilombola. Quando questionado 

sobre o funcionamento da organização e atuação junto à comunidade seu José 

Antônio afirmou que é comum a exclusão dos moradores das discussões sobre a 

associação, ele relatou inclusive que ninguém sabe o que aconteceu com o projeto de 

construção da associação que já havia recebido um terreno de doação de uma 

senhora chamada Vera e por meio do repasse de recurso que ele não soube informar 

a procedência, a obra já estava em andamento, mas paralisou e assim estava até 

aquele momento. Dona Jocely e o senhor José Antônio pegaram covid-19 e por isso 

não puderam se vacinar, mas o casal já está apto a ser imunizado e em breve 

receberiam a vacina. O casal recebeu tratamento, mas na rede privada. 

Saindo da casa de dona Jocely, a antropóloga foi ao encontro de uma 

mulher que havia encontrado anteriormente às margens da rodovia carregando um 

saco com aroeira. Essa mulher era Tatiane, moradora há apenas cinco anos da 

comunidade de Barrinha. Ela é nascida em São Gonçalo e após a separação dos pais 

viveu em uma instituição de acolhimento (abrigo) dos 13 aos 19 anos em Campos dos 

Goytacazes. Quando saiu de lá conheceu Jocimar, seu esposo, que ao perder o 

emprego em Campos teve que se mudar com a família para São Francisco de 

Itabapoana, na comunidade de Barrinha, pois a sogra de Tatiane já residia lá. Ela e o 

 

16 Durante as manhãs Anderley fazia a intermediação com os moradores da comunidade de Barrinha buscando 

pessoas que pudessem responder aos questionários e também conceder entrevistas à equipe. 
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esposo, com muito esforço e ajuda da avó deste, conseguiram comprar uma casa na 

comunidade e lá residem com os três filhos. A antropóloga conversava com Tatiane 

enquanto ela e a sogra peneiravam a aroeira, pois no dia seguinte uma pessoa já ia 

buscar a mercadoria. 

 

Figura 37 – Tatiane e a sogra peneirando aroeira 

 

Roberto Roche & Associados; maio, 2021. 

 

 

Tatiane se mostrou com um senso crítico aguçado fazendo observações 

consideráveis quanto ao empreendimento e as condições de vida no município de São 

Francisco. Para a moradora seria muito importante a cidade oferecer educação 

integral às crianças para que os pais possam trabalhar. Tatiane e o marido atualmente 

só fazem “bicos” e não possuem renda fixa. O marido trabalha como ajudante de 

pedreiro, ela quando possível (por conta dos três filhos, sendo o mais novo de apenas 

três anos de idade) faz faxina e na temporada colhe aroeira. A planta é vendida a um 

atravessador no valor de R$ 3,00 o quilo, mas Tatiane não sabe dizer ao certo quem 

é a pessoa e onde o produto é revendido. A coletora afirma ter uma carteirinha de 

catadora de aroeira de uma cooperativa chamada Agro Rosa, na verdade a carteirinha 

é do esposo. Ela afirma que o documento não tem utilidade alguma, pois eles não 

vêm nenhum benefício a partir da sua aquisição, pelo contrário, segundo Tatiane essa 

carteirinha só trouxe custos, pois para adquiri-la foi preciso pagar uma taxa de R$ 

10,00.  

Quando questionada sobre o empreendimento, Tatiane destacou alguns 

dos impactos negativos como barulho, aumento no número de pessoas que poderiam 

circular pela comunidade e consequentemente, casos de prostituição, tráfico de 
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drogas, ou seja, seria o fim do sossego da comunidade. Mesmo diante dessas 

informações, Tatiane prefere não opinar sobre o empreendimento antes dele pronto, 

mas acha que é politicagem.  

Frente à necessidade de trabalho formal, ela disse ter interesse em 

trabalhar no empreendimento, bem como o marido e até mesmo o filho que hoje tem 

16 anos, mas até o projeto sair do papel possivelmente já terá alcançado a maioridade. 

Segundo Tatiane, o único recurso que a família recebe regularmente é o benefício do 

Bolsa Família e a falta de emprego é um mal que assola a comunidade de Barrinha 

que, por sua vez, segundo a entrevistada, é um local tranquilo e bom de se residir. 

Tatiane pegou Covid e se sentiu bem ruim, com dificuldades de respirar e muito 

cansaço. Ela recebeu orientação por telefone de uma médica a quem prestou serviço 

um tempo, se manteve em isolamento em casa e ninguém mais da família teve 

sintomas da doença. 

No dia 05 de maio no período da manhã, parte da equipe técnica deu 

entrevista à rádio FM São Francisco 87,9 de São Francisco de Itabapoana para 

esclarecer sobre o Estudo do Componente Quilombola que está sendo elaborado com 

os moradores de Barrinha. 

No período da tarde a equipe do estudo permaneceu na escola aguardando 

os moradores para aplicação dos questionários socioeconômicos e ao fim do dia as 

faixas com as informações sobre a reunião informativa para a comunidade de Barrinha 

foram instaladas nas duas extremidades da comunidade.  

Na noite do dia 05 de maio a antropóloga foi até o comércio da senhora 

Rosane, localizado às margens da rodovia RJ-196 (Estrada Campos Barra). Rosane 

é casada com Reinaldo há mais de 40 anos, ele é nascido em Barrinha mesmo, já 

Rosane veio de São Gonçalo, mas sempre visitou Barrinha pois os avós moravam lá. 

Rosane tem muitas lembranças da sua infância no quilombo como as músicas do 

jongo, as quadrilhas, a bolandeira na casa dos avós, as brincadeiras de roda, a fartura 

de frutas no quintal da família, a reunião de mulheres raspando aipim cantando e 

recitando versinhos, contando histórias como a da mulher do rio e a dança da mana 

Chica. Rosane se lembra com saudades desse tempo em que a comunidade respirava 

coletividade, pois hoje as coisas estão muito difíceis.  

No dia da entrevista fazia dois anos que a mãe de Rosane havia falecido e 

segundo ela, Maria José (Tia Zezé, como sua mãe era conhecida) lhe contava muitas 

histórias sobre o tempo dos escravos, o porto aonde eles chegavam próximo à praia 
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de Manguinhos, dos homens (brancos) que se deitavam com senhoras (negras) a fim 

de ter mais escravos para lhes servirem. Dona Rosane lembra das histórias de uma 

cancela grande onde matavam as pessoas e Tia Zezé dizia que a noite essas cancelas 

gemiam por conta do sofrimento das pessoas que ali morreram.  

Rosane diz que mesmo morando em São Gonçalo, a mãe estendia um 

lençol no quintal e contava histórias sobre o quilombo e recitava versinhos. É possível 

encontrar na internet um vídeo que conta a história de Dona Maria José chamado “Tia 

Zezé, presente! ”17. Hoje Dona Rosane voltou a estudar, está fazendo supletivo e 

cursa no primeiro ano do ensino médio. 

Senhor Reinaldo, filho de Orendino Dias e Maria das Neves (Dona Nevinha) 

falou um pouco sobre a sua história na comunidade e suas relações de parentesco. 

Segundo ele, próximo à Manguinhos tem um vilarejo e de lá até Barrinha, todo mundo 

é parente! Seu Reinaldo diz que desde muito cedo trabalhou na roça e por isso enjoou 

de Barrinha já que ali não se tem outra coisa a fazer senão trabalhar na lavoura, por 

isso gostaria de morar na cidade. Ele morou muitos anos em Niterói e São Gonçalo 

trabalhando de pedreiro, mas lá as coisas têm ficado difíceis e por isso, há pouco mais 

de um ano, retornou à Barrinha e continua fazendo “bicos” como pedreiro.  

O casal fala sobre a falta de oportunidade de emprego na comunidade e as 

dificuldades de trabalhar, por exemplo, com a coleta da aroeira que é um trabalho 

difícil por ter que se embrenhar no mato, correr o risco de ser picado por uma cobra e 

ainda receber pouco. Dona Rosane fala do trabalho que dá para coletar 10 kg de 

aroeira e ao final receber só R$ 30,00.  

Diante desse cenário de dificuldades, Rosane se recorda com saudades do 

que ela chama de “tempo do quilombo” onde as famílias se ajudavam, faziam trocas 

do tipo um pouco de farinha de mandioca por uma galinha. Segundo Rosane, dessa 

forma ninguém passava necessidade. Ela inclusive relata sua vontade de fazer um 

fogão à lenha que lhe traz muitas lembranças do passado e vai ajudar a economizar 

nos gastos com gás de cozinha.  

No que tange ao custo de vida da família, Rosane diz ser bem econômica, 

toma banho de água fria, retira água do poço com a carretilha (cacimba), ela controla 

bem o consumo de água e, também energia, mas, mesmo assim sua fatura de energia 

 

17 O vídeo sobre dona Maria José encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=P4vn9wZb-

VMo. Acesso em: 18 de maio de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4vn9wZbVMo
https://www.youtube.com/watch?v=P4vn9wZbVMo
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elétrica vem com o valor de R$ 1.000,00 todos os meses. Ela acredita que o custo 

elevado seja pelo freezer do seu pequeno comércio, mas para uma família que não 

tem renda fixa, arcar com esse custo dificulta muito sua sobrevivência. Para a Rosane, 

a alternativa ao problema seria a instalação de placas de energia solar, mas 

infelizmente ela não tem condições financeiras de fazer esse investimento e por isso, 

segue pagando os R$ 1.000,00 mês a mês. “O pobre vive sem saída! ” (Rosane em 

entrevista). 

Durante o verão, Rosane diz não faltar emprego, inclusive é quando suas 

filhas conseguem trabalhar nas casas de veraneio, mas pós temporada a realidade 

da escassez de trabalho vem à tona novamente e junto dela as necessidades. 

Quanto a alimentação, Rosane diz que se não fosse pelo abacate, banana, 

aipim dos quintais a condição de vida seria ainda pior. No entanto, a quilombola traz 

à luz um outro problema que é a não divisão dos terrenos na comunidade. No caso 

do terreno onde Rosane mora com a família, coabitam no mesmo espaço mais duas 

famílias (seus tios) e como Rosane foi a última a vir para a comunidade ela ficou num 

espaço bem limitado, mas afirma que o avô tem hectares de terras e o problema é 

que os filhos ainda não fizeram o inventário para dividir a propriedade entre os 

herdeiros. E por conta dessa situação, ela não tem espaço para plantar e nem 

expandir sua casa ou comércio, os vizinhos/familiares estão sempre “cuidando” do 

espaço. “Eu não posso me mexer” (Rosane em entrevista). Recentemente, Rosane 

conseguiu plantar aipim nas terras de uma tia que viu as dificuldades de sobrinha e 

cedeu um espaço para que ela fizesse sua roça. 

Dentre as preocupações de Rosane está uma passagem para caminhão 

que fica ao lado de sua casa. Essa passagem leva até um espaço (ainda de sua 

família) que foi arrendado pelos tios de Rosane para plantação de cana, aipim, 

abacaxi. A preocupação da comerciante é por conta de seus três netos que brincam 

livremente pelo quintal, além disso, também lhe causa preocupação as fossas abertas 

no quintal. 

Por fim, a antropóloga pergunta a Rosane se ela se considera quilombola 

e ela diz que sim, mas de acordo com a entrevistada, ser quilombola tem a ver com 

coletividade e isso Barrinha já não tem mais. Para Rosane o coletivo não deve ser 

acionado apenas nos momentos de comemoração, mas no dia a dia como no 

passado. Quanto às festividades, Rosane diz que não se faz mais muitas 
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comemorações no quilombo; mas no passado a comunidade organizava muitas festas 

com dança (jongo, quadrilha) e comida.  

Ela revela que nunca foi de participar das rodas de jongo e a antropóloga 

pergunta se é por conta da religião; à princípio a quilombola diz que não, mas ao longo 

da conversa ela diz que a igreja dela, no caso a Assembleia de Deus, não é muito de 

dança, mas ela relata ter conhecido um local em que irmãos da igreja fazem um 

trabalho de coreografia e ela vê a possibilidade de trazer essa prática para dentro do 

quilombo de Barrinha.  

Rosane se recorda com muito saudosismo do antigo modo de viver e se 

relacionar no quilombo e lamenta por terem dado cabo de praticamente toda a cultura 

material da comunidade como as antigas moradias e as bolandeiras, ela lamenta o 

fato dos netos não poderem conhecer, ver esse passado. Assim como os demais 

entrevistados, D. Rosane teme que com o empreendimento ela e os familiares tenham 

que deixar sua casa tal qual aconteceu com a comunidade impactada pelo Porto do 

Açu. Ela se preocupa com o futuro dos netos e vê no empreendimento uma 

oportunidade de desenvolver não só a comunidade, mas o município como um todo. 

No dia 06 de maio no período da tarde a equipe profissional recebeu uma 

moradora de Barrinha na escola que se disponibilizou em aplicar o questionário dos 

moradores da comunidade. Thayná foi indicada por um dos moradores que esteve em 

contato com a equipe durante a realização do estudo. Após a preparação de Thayná, 

a antropóloga acompanhou a moradora na aplicação dos primeiros questionários e 

depois segue para a casa de dona Vera para realizar a entrevista semiestruturada 

conforme consta no relato do dia 03 de maio.  

No dia 07 de maio, enquanto a antropóloga ia até a casa de alguns 

moradores com nosso stakeholder, Anderley, parte da equipe conversou com 

moradores da comunidade de maneira informal. Nessas conversas ouvimos os 

moradores que se posicionam contrários e também favoráveis ao empreendimento, 

mas não acreditam que o empreendedor vá cumprir o que está dizendo que vai fazer 

ou que pode fazer porque em outro entendimento eles  observam os problemas 

ocorridos por conta da existência e/ou instalação de um empreendimento e esses 

problemas não foram resolvidos, mesmo com a comunidade reclamando junto ao 

Ministério Público, eles acreditam que é muita conversa e pouca ação concreta para 

que a vida deles possam de fato melhorar, porém, uma moradora de Barrinha fala que 

se, de fato, o empreendimento acontecer, a prioridade não apenas dos quilombolas, 
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mas de todos os moradores de São Francisco de Itabapoana, é a construção de um 

hospital para atendimento de todos os moradores do municípios, pois quando existe 

demanda de emergência, precisam buscar atendimento na cidade de campos dos 

Goytacazes, que está a cerca de 50km.  

Outro apontamento é o fato de não existir uma maternidade na cidade, 

sendo assim, não há nascidos aqui, colocando em riscos o bebê e a mãe. A moradora 

preocupa-se com a possibilidade de acidente com máquinas pesadas durante o 

empreendimento e o município não tem um hospital para prestar atendimento 

emergencial com média complexidade. 

Alguns moradores acham que participar de reuniões, discussões é perda 

de tempo, outros já dizem querer ouvir o que o empreendedor tem a dizer, alguns têm 

expectativa positiva, mas muita insegurança, em visita ao pequeno comércio na 

comunidade podemos perceber os anseios registradas e identificadas nesse relatório, 

a mesmas pessoas estão sendo coagidas a não conversar com a equipe que veio 

realizar o Estudo do Componente Quilombola, alegam ter medo e não querer confusão 

com as lideranças.  

A partir desses diálogos estabelecidos com os moradores de Barrinha, 

percebe-se a existência de lideranças que não promovem o debate, a discussão e o 

repasse de informação aos moradores, além disso, desencorajam as pessoas a 

buscarem informações. Essas conversas informais não estavam previstas na 

metodologia do plano de trabalho do estudo, porém foi uma forma de poder conhecer 

a realidade da comunidade garantindo a segurança de seus moradores que têm muito 

medo de sofrer algum tipo de retaliação, serem impedidos de tomar a segunda dose 

da vacina contra o covid-19.  

Desde a nossa chegada na comunidade, os moradores têm recebido 

mensagens de áudio pelo aplicativo Whatsapp dizendo que aqueles que participarem 

do estudo não receberão a segunda dose da vacina. Quando essa informação chegou 

até a nossa equipe, decidimos fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal 

através da manifestação de número 20210037718 - Número PRM-CAM-RJ-

00002288/2021 

Em uma dessas conversas, num comércio local tomando uma água de 

coco, sem microfone, caneta ou gravador nas mãos, as pessoas com quem 

conversamos se sentiam mais seguras, de modo que pudemos ouvir suas opiniões e 

assim identificar suas reais condições de vida, não apenas material, mas também 
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simbólicas e subjetivas tais como a insegurança alimentar, abastecimento de água, 

falta de saneamento, segurança e por fim as suas condições de saúde no contexto da 

pandemia, como o direito a vacina. A comunidade está amedrontada com a 

possibilidade de perder o pouco que tem por conta das informações falsas que tem 

sido divulgada como por exemplo, a remoção das famílias de Barrinha para um 

quilombo próximo dali chamado Deserto Feliz.  

Neste dia a antropóloga conversou com dona Ângela, 67 anos, nascida em 

Manguinhos, mas residente em Barrinha há 52 anos. Dona Ângela se casou aos 15 

anos e teve quatro filhos, se separou do marido aos 30 e teve que criar os filhos 

sozinha, tirando o sustento do trabalho na lavoura de cana-de-açúcar. Ângela 

atualmente cata ostra e, também aroeira, apenas uma filha seguiu morando em 

Barrinha depois de casada e exerce a mesma atividade da mãe (coleta de ostras). A 

marisqueira18 relata que quando vai até Manguinhos catar ostra tira em média 2kg que 

é vendido à R$ 30,00, desta forma, dona Ângela recebe em média R$ 60,00 por dia. 

Ela nos conta que já não cata ostra com tanta frequência e hoje o número de mulheres 

que realizam a prática é menor do que há alguns anos. Ângela diz que atualmente 

aproximadamente quatro mulheres exercem a atividade, dentre elas, sua filha.  

Todo molusco coletado por dona Ângela já tem comprador e ela diz que se 

tirasse mais, com certeza também venderia, mas é uma atividade que demanda 

disposição e hoje ela realiza, especialmente para consumo próprio, quando os netos 

que moram fora vêm visitar já que eles adoram as ostras da avó. Uma outra atividade 

que Ângela realiza é a coleta de aroeira e assim como Tatiane (entrevistada do dia 04 

de maio), ela também tem a carteirinha da cooperativa Agro Rosa. D. Ângela entrega 

a aroeira coletada a um atravessador três vezes na semana e tira aproximadamente 

R$ 30,00 por dia, ou seja, R$ 90,00 por semana. Hoje Ângela está aposentada e 

realiza essas atividades para complementar a renda, por isso não faz todos os dias. 

Quando questionada sobre o empreendimento a marisqueira diz saber de 

pouca coisa e por isso não pode opinar. Na ocasião, a antropóloga explica no que 

consiste o empreendimento, quais impactos positivos e negativos a comunidade 

poderá sofrer caso o Terminal Portuário Norte Fluminense se concretize e a 

importância da realização do Estudo do Componente Quilombola. A pesquisadora, ao 

 

18 Essa é a forma como a comunidade se refere às mulheres que catam ostras, inclusive própria entrevistada 

utiliza o termo marisqueira. 
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falar de programas de compensação, pergunta se dona Ângela acha que algo pode 

ser feito para as marisqueiras e ela diz não saber. Assim como na maioria das 

entrevistas, nesta ocasião, a antropóloga está acompanhada de Anderley que incita 

alguns questionamentos à Ângela sobre, por exemplo, o cultivo de ostras em cativeiro 

dentro do mar, a formação de uma associação das pessoas que coletam tanto as 

ostras como a aroeira. Dona Ângela diz que nunca comeu ostras criadas em cativeiro, 

mas imagina que não deva ter o mesmo sabor, além disso, segundo ela, o mar da 

região é bravo e por isso acha que o sistema de gaiolas não daria certo. A marisqueira 

aproveita o momento para enfatizar que não há falta de ostras na praia, se ela for tirar 

as ostras todos os dias, todos os dias ela volta com os moluscos e tem a quem vender, 

no entanto são poucas as pessoas que se dedicam a fazer isso diariamente na 

comunidade. 

Quanto à vida na comunidade, dona Ângela diz que só sai de Barrinha 

quando for para o cemitério, pois gosta muito de viver ali, mesmo hoje morando 

sozinha. No entanto, a moradora diz que ali existem alguns problemas como a falta 

de médico, já que durante a pandemia, o médico que vinha até a comunidade realizar 

atendimentos na igreja a cada dois meses não vem mais, fazendo com que ela tenha 

que buscar atendimento na rede privada19.  

O desemprego também é um fator que dificulta muito a vida na comunidade 

e segundo a moradora, o empreendimento pode ser positivo neste sentido, inclusive 

ela tem familiares que podem trabalhar lá. Dona Ângela reclama também dos 

problemas com a iluminação pública, ela relata que o poste em frente à sua casa está 

com a lâmpada queimada há dois anos e que já fez a solicitação de substituição, mas 

não foi atendida até o momento. Por fim, a antropóloga pergunta à dona Ângela se 

ela se considera uma quilombola e a resposta da moradora é que se ela mora no 

quilombo, ela é sim uma quilombola. 

Neste mesmo dia, a antropóloga entrevistou um comerciante residente na 

comunidade Barrinha, o senhor Luiz Silva dos Santos de 63 anos e residente em 

Barrinha há 46 anos. Luiz e a esposa, dona Nevinha, moram numa casa cedida pelo 

dono da fazenda onde moram, o casal cria vaca leiteira e comercializam queijos. Aos 

15 anos de idade Luiz veio trabalhar em uma fazenda da região, aos 21 se casou e 

 

19 Angela é hipertensa e tem problema de tireoide. 
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veio morar em Barrinha, mas já conhecia o local, pois sua mãe era do quilombo. Seu 

Luiz tem muitas lembranças da comunidade, em especial de um líder local chamado 

Admar Ferreira que era uma figura de muito respeito para Luiz. O comerciante se 

lembra das festas que tinha o jongo, muita comida na fogueira (batata doce, aipim, 

milho) e bebida. Luiz se lembra da avó dançando o jongo e o som do tambor, inclusive 

ele já havia visto o senhor Admar confeccionar o instrumento feito com couro e 

madeira. 

Seu Luiz diz já ter ouvido falar que sairia um empreendimento na Fazenda 

Canaã, mas não sabia informar do que se tratava. Ele espera que seja algo positivo 

para a comunidade pela oportunidade da geração de emprego, inclusive para ele e a 

esposa que atualmente, cuida de uma casa de veraneio. Apesar de aposentado, Luiz 

ainda tem a intenção de trabalhar mesmo com os problemas de saúde20 que tem. 

Quando perguntado sobre a existência de associação na comunidade, Luiz 

disse que já participou da Associação dos moradores de Buena que está desativada, 

mas há um movimento de retomada das atividades e ele pretende voltar a participar. 

A antropóloga perguntou à Luiz se ele se considera um quilombola e as 

resposta foi positiva e o critério levantado pelo comerciante é a filiação, tendo em vista 

que sua mãe, hoje já falecida, foi moradora do quilombo bem como seus avós.   

No dia 08 de maio, no período da manhã um carro de som passou por toda 

a comunidade informando sobre a realização da reunião e a tarde, a partir das 15:30 

a equipe iniciou a recepção das pessoas da comunidade na Fazenda Canaã para se 

acomodarem para a reunião.  

As 16h e 04 minutos a socióloga Sandra Ramalho de Paula, iniciou uma 

explicação sobre o Estudo do Componente Quilombola e os direitos que a 

comunidade tem de esclarecimentos sobre o projeto, por ser vizinha e estarem na 

Área Diretamente Afetada. Deverão participar do processo da consulta livre, prévia e 

informada, para que o empreendedor e principalmente os órgãos públicos que 

regulamentam o processo de licenciamento ambiental, conheçam a comunidade e as 

suas condições de vida. Para que saibam de que forma o empreendimento irá afetar 

suas vidas.  

 

20 Luiz sofre de hipertensão e artrose, além disso, há seis anos foi contaminado por uma bactéria que fez com 

que ele quase perdesse a visão. Segundo o comerciante, o contato com a bactéria pode ter sido pelo trato com 

as vacas no curral da fazenda onde reside.  
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Sandra em sua fala, abordou claramente com os presentes que a vinda do 

empreendimento, poderá trazer a comunidade impactos positivos e negativos. Que 

esses impactos devem ser conhecidos por todos, deste modo, os impactos positivos 

devem ser potencializados e os impactos negativos mitigados e compensados, 

através da participação ativa da comunidade no processo, tendo acesso a todas as 

informações referentes ao projeto e a sua comunidade. Entretanto, é preciso que a 

comunidade seja conhecida através do levantamento com a aplicação de 

questionários e entrevistas qualitativas, sendo esta etapa parte da Consulta Livre, 

prévia e informada, segundo é definido pela OIT 169, da qual o Brasil é signatário.  

A comunidade deve estar atenta a todo o processo, conhecer e participar, 

para o caso do programa e projeto previsto não sejam cumpridos a comunidade 

recorra aos órgãos judiciário e ao Incra para exigir que o empreendimento cumpra. 

Salientou-se a importância de a comunidade ser um agente fiscalizador do 

empreendimento, pois eles serão vizinhos. Após sua fala, Sandra abriu para 

perguntas, passando a palavra aos moradores de Barrinha.  

No dia 09 de maio, a socióloga em companhia da economista esteve na 

residência da senhora Claudileia Abraão para entrevista qualitativa e aplicação de 

questionário. Claudileia, conhecida como Claudinha, pescadora e coletora (de aroeira 

e ostras), conversou com as pesquisadoras sobre o modo de vida em Barrinha. A 

entrevistada diz se considerar quilombola, pois em seu entendimento, quilombola é 

aquele que vive daquilo que a terra pode-lhe oferecer. A socióloga pergunta a 

Claudinha o que ela pensa sobre o empreendimento e a quilombola diz ter muito medo 

por conta das consequências causadas pela construção do Porto do Açu como a 

contaminação da água utilizada pela comunidade, além da especulação imobiliária, 

pois segundo a quilombola, a uma certa altura os moradores de Barrinha serão 

forçados a sair de suas terras pela necessidade financeira pondo fim então ao 

quilombo e por fim, a preocupação recai sobre os meios dela própria e demais famílias 

do quilombo garantirem o seu sustento por meio da coleta de aroeira, extração de 

ostras e também a pesca.  

A economista Lindoirdi Flavia, explica a Claudileia que o empreendimento 

não será mais um porto e sim uma usina termoelétrica, inclusive expõe a moradora 

de Barrinha como funciona a termoelétrica fazendo analogia ao funcionamento de um 

forno a gás para justificar a não interferência nas práticas de subsistência das famílias 

quilombolas. A partir da explicação de Lindoirdi Flavia, Sandra fala sobre a 
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importância da comunidade se unir neste momento para criação dos programas de 

compensação, já que os impactos negativos, de fato, acontecerão. Neste sentido, a 

socióloga vai dando exemplos de programas para que Claudinha possa ter uma ideia 

das possibilidades como por exemplo, a criação de uma cooperativa para as mulheres 

coletoras de aroeira, ou até mesmo para as pessoas que dançam o jongo, trazendo 

para Barrinha um potencial turístico, já que a quilombola havia dito que antes da 

pandemia era comum a prática do jongo.   Para ambas propostas, Claudinha se 

mostra um pouco reticente dizendo não poder falar pelas outras pessoas, mas ela 

teria interesse em participar de iniciativas como as propostas. 

Outro exemplo dos benefícios que o empreendimento pode trazer à 

comunidade seria o tratamento de água, já que será necessário na usina e o 

empreendedor, caso seja da vontade da comunidade, pode estender à comunidade 

de Barrinha e sem custos. Por fim, as pesquisadoras esclarecem à Claudinha que o 

município de São Francisco de Itabapoana tem uma  Lei Municipal que prevê que 60% 

da mão de obra contratada para o empreendimento seja do município e por isso, é 

preciso pensar em programas de formação e capacitação para os moradores de 

Barrinha. 

Por fim, a socióloga reforça a importância da comunidade de unir neste 

momento a fim de que cobrem as autoridades, o empreendedor bem como suas 

lideranças a garantia de seus direitos enquanto comunidade remanescente de 

quilombo impactada por um empreendimento. 

Após conversa com Claudinha, as pesquisadoras conversam com Abraão 

que, assim como Pretinho, desenvolveu a função de stakeholder para a realização do 

estudo do componente quilombola fazendo contato com a comunidade e esclarecendo 

os motivos da presença da equipe na localidade de Barrinha. Abraão, relata que nas 

últimas eleições da associação ele montou uma chapa e saiu como candidato a 

presidente, mas como já fora citado anteriormente, esse processo eleitoral já foi 

denunciado ao Ministério Público Federal e segue em análise, pois segundo ele houve 

muitas irregularidades durante todo o processo. Uma das falhas apontadas por 

Abraão da atual gestão da associação é, por exemplo, a falta de esclarecimentos à 

comunidade sobre o empreendimento e esse é um dos motivos pelo qual a 

comunidade lhe procura pedindo orientação.  

A socióloga pontua à Abraão que é muito importante que a comunidade 

esteja unida e informada sobre o empreendimento para que possa ser beneficiada 
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como forma de compensação pelos impactos negativos que virão. Quanto aos 

possíveis e futuros programas que o empreendimento possa desenvolver na 

comunidade, Abraão fala que existe uma população jovem, de aproximadamente 20 

pessoas, apta a trabalhar no terminal portuário desde que haja capacitação e, também 

a geração de empregos indiretos como por exemplo, os comércios da comunidade 

que segundo o quilombola, poderiam ter parcerias com bancos para que os 

comerciantes pudessem investir em seus negócios. 

A socióloga questiona Abraão se o empreendimento pode afetar 

negativamente a organização social da comunidade e ele diz que havendo a união 

dos moradores e o apoio dos empreendedores é possível desenvolver ações de 

fortalecimento social e cultural do quilombo de Barrinha. 

Ao longo da semana a engenheira ambiental realizou a medição de ruídos 

na comunidade, para verificar o nível de barulho que atualmente ocorre em Barrinha 

e na área da Fazenda Canaã onde será construído o empreendimento. E assim, se 

encerra o trabalho de campo.  

 

 Reflexões do campo acerca da teoria antropológica 

 

A comunidade Barrinha apesar de composta por apenas 154 pessoas é 

permeada por conflitos internos de caráter sociopolítico. Em nosso primeiro contato 

com moradores da comunidade já foi possível identificar esse fenômeno que segundo 

Arruti (1997) acaba por ser algo comum entre os grupos que passam pelo processo 

de reconhecimento, no caso de Barrinha como remanescente quilombola, e esse 

promove uma série de mudanças tanto na relação intracomunidade (entre os próprios 

quilombolas), como extracomunidade (com as populações vizinhas, poderes locais e 

ou aparelhos do Estado). 

Os relatos colhidos no campo demonstraram uma insatisfação da 

comunidade com suas lideranças pelos privilégios que elas e os seus têm em relação 

aos demais, além do medo de serem prejudicados por determinados posicionamentos 

que vierem a tomar como foi o caso verificado com esse trabalho.  

No relato do senhor Anderley (Pretinho) à socióloga, ele conta que a 

comunidade reclamava pela falta de informação e transparência da antiga gestão da 

associação e por isso, ele e mais alguns moradores de Barrinha decidiram montar 
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uma chapa para concorrer às eleições, no entanto, no dia da votação houve muito 

tumulto, nem todos os moradores conseguiram participar, tendo em vista que a 

votação aconteceu num dia de semana e com horário restrito. Pretinho diz ainda que 

pessoas que não residem no quilombo tiveram direito à voto e por todos esses 

motivos, resolveu entrar com um processo junto ao Ministério Público Federal 

questionando o processo eleitoral.  

Além disso, há relatos de alguns dos moradores de um possível desvio de 

verbas e um dos motivos de se levantar a suspeita é a construção, ou melhor dizendo, 

a intenção da construção de uma sede para a associação. Segundo os moradores, o 

terreno foi doado por uma senhora chamada Vera, a associação recebeu o recurso 

(de onde não sabe ao certo), mas a obra apenas se iniciou.  

Muitos moradores demonstravam receio de falar com a equipe do estudo e 

ao longo da semana fomos compreendendo o porquê. A senhora Valdemira enviou 

um áudio por meio de aplicativo de mensagens à um grupo com membros da 

comunidade dizendo que se alguém conversasse com algum “boneco” (ela fazia 

menção aos pesquisadores que andavam pelo quilombo), ficaria sem a segunda dose 

da vacina. 

Diante desse episódio, não houve como a equipe se manter isenta e a 

socióloga Sandra Ramalho denunciou ao Ministério Público Federal a ação da 

liderança que estava coagindo a comunidade a não participar do Estudo do 

Componente Quilombola que ela mesma havia solicitado, impedindo-os assim de 

participar do processo da Consulta Livre, prévia e Informada como prevê a Convenção 

nº 169 da OIT. 

No que tange à vacinação na comunidade de Barrinha, percebeu-se que 

esse também foi um momento bem conturbado, pois nem todos os quilombolas foram 

vacinados, como foi o caso de Pretinho, que apesar de não residir na comunidade tem 

vínculo com a localidade (parentesco e autoidentificação como quilombola), em 

contrapartida, outras pessoas não residentes em Barrinha foram vacinadas. Quando 

fomos à UBS de Guaxindiba a enfermeira Glorinha já havia relatado o clima tenso 

durante o período da vacinação, porém não tivemos acesso à lista das pessoas 

vacinadas na comunidade. 
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 Noções de identidade e autoimagem na comunidade de Barrinha 

 

Os critérios de pertencimento étnico são bem porosos e por isso, é difícil 

identificar quais critérios foram elencados pela comunidade de Barrinha para tal 

identificação. Para questões como essa, a teoria antropológica se baseia nos estudos 

de Friedrik Barth (2011) e suas noções de fronteiras e grupos étnicos, as quais dizem 

respeito, respectivamente, a limites que distinguem categorias étnicas sem depender 

de uma ausência de mobilidade (ou seja, não tem a ver como localização geográfica); 

e 

  

1. uma população que se perpetua biologicamente de modo 

amplo, 2. compartilha valores culturais fundamentais, realizados 

em patente unidade nas formas culturais, 3. Constitui um campo 

de comunicação e interação, 4. Possui um grupo de membros 

que se identifica e é identificado por outros como se constituísse 

uma categoria diferençável de outras categorias do mesmo tipo 

(BARTH, 2011, p. 189 e 190).  

 

Essa definição não está clara entre os quilombolas de Barrinha, o que 

acaba por gerar discussões como a levantada por Pretinho sobre os critérios de quem 

poderia ser beneficiário da vacina. Entretanto a incompetência da gestão atual da 

nossa federação expõe, não só a população de Barrinha, mas toda nação brasileira, 

à risco de morte gerando conflitos entre seus pares a fim de definir quem ou quais são 

as prioridades, é como se os cidadãos tivessem que decidir quais vidas têm mais valor 

e na verdade a imunização é um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro. 

Ainda sobre os critérios de pertencimento, durante o trabalho de campo os 

moradores de Barrinha foram questionados sobre sua identidade enquanto quilombola 

e as respostas variaram.  Dentre os entrevistados, apenas uma pessoa afirmou não 

se considerar quilombola, pois para ela ser quilombola tem a ver com passar 

necessidade e ela não vivia essa realidade, apesar da vida modesta. Já os demais 

entrevistados afirmaram sim ser quilombolas seja por morarem no quilombo, ou pela 

relação de parentesco ou ainda a memória e vínculo com a localidade.  

Foi comum ouvir entre as mulheres que não eram da localidade, nascidas 

em Barrinha, se auto identificarem como quilombolas demonstrando vínculo com o 
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local e a comunidade, além do parentesco fruto do matrimônio com o companheiro 

nativo como foi o caso de dona Gelcileia (funcionária pública) e dona Angela 

(marisqueira). 

Diante dos relatos dos quilombolas sobre o sentimento de pertencimento 

étnico, pode-se embasar essa discussão a partir dos conceitos de identidade e 

autoimagem trabalhados por Novaes (1991). Para Levi-Strauss (1976 apud Novaes; 

1991) a identidade é um foco virtual e neste sentido, Novaes (id.) reforça que essa 

identidade pode ser evocada no plano do discurso e surge como recurso para a 

criação de um nós coletivo. Esse coletivo remete a uma identidade no sentido de 

igualdade que, efetivamente não se verifica, pois não somos iguais, mas é um recurso 

indispensável do nosso sistema de representações (nós mulheres, nós indígenas, nós 

quilombolas). Segundo a autora, esse conceito de identidade é indispensável porque 

“é a partir da descoberta e reafirmação – ou mesmo criação cultural – de suas 

semelhanças que um grupo qualquer, numa situação de confronto e de minoria, terá 

condições de reivindicar para si um espaço social e político de atuação” (NOVAES, 

1991, p. 24). 

 O nós coletivo é como uma identidade invocada sempre em momentos de 

reivindicação por visibilidade social, especialmente frente ao esquecimento a que o 

grupo foi relegado e isso é visível em Barrinha. Um dos elementos culturais 

aglutinadores, ou seja, que unifica o grupo é a prática do jongo, mas nos dedicaremos 

a ele mais adiante. 

O uso da identidade enquanto um discurso político é o justamente a 

proposta que este estudo levou à comunidade de Barrinha. A todo momento, a equipe 

técnica falou da importância da união entre os moradores para que eles se 

organizassem e reivindicassem pelos seus direitos coletivos frente ao 

empreendimento. A maioria sabia que seriam afetados negativamente, mas não tinha 

ideia das possibilidades que podem se abrir à comunidade desde que eles estejam 

em sintonia e dispostos a acompanhar todo o processo que está por vir, a começar 

pela participação no Estudo do Componente Quilombola e o levantamento dos 

programas de compensação que possam beneficiar a comunidade. 

Outro conceito defendido por Novaes (id.) e que se aplica à realidade de 

Barrinha é o de autoimagem que é relacional e se constitui a partir do contato com o 

outro, isto é, o indivíduo ou grupo cria a sua imagem a partir do olhar do outro. Nas 

palavras da autora “quando uma sociedade focaliza um outro segmento populacional, 
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ela simultaneamente constitui uma imagem de si própria, a partir da forma como se 

percebe aos olhos deste outro segmento” (NOVAES, 1991, p. 107). Na fala de dona 

Vera e sua explicação do que, para ela, é ser quilombola trata-se exatamente desse 

jogo de espelhos que trata Novaes, o ver-se a partir do olhar do outro.  

Em geral, os grupos reconhecidos como remanescentes quilombolas são 

vistos pela sociedade nacional como desfavorecidos (e de fato, os são) por conta de 

sua trajetória histórica marcada pela escravidão e o desamparo quando libertos, 

vulnerabilidade está presente até os dias atuais. Neste sentido, Carneiro (2000) afirma 

que, com base nas informações do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

os dados sobre a população negra no Brasil não permitem chegar a outra conclusão 

senão da necessidade de tomá-la como prioridade nas políticas públicas buscando o 

desenvolvimento e a inclusão social mais equitativos no país. E ainda assim, há quem 

diga que no Brasil não há preconceito racial, mas sim desigualdade social; entretanto 

essas pessoas só não conseguem explicar porque entre os pobres há tantos pretos e 

entre os ricos tão poucos. O que fundamenta esse pensamento é nosso conhecido 

mito da democracia racial. 

Essa negação do preconceito, a nebulosidade que paira nas questões 

raciais no Brasil, impulsionam ações discriminatórias e preconceituosas por parte da 

sociedade (não só da elite, mas principalmente), o que aparentemente assombra dona 

Vera que nega sua identidade quilombola. Além disso, ela diz não ter lembranças de 

seus antepassados fazendo menção aos tempos da escravidão e a constituição de 

um quilombo, mesmo o seu avô sendo um dos primeiros moradores de Barrinha. 

Assim como dona Vera, muitos de nós brasileiros não conhecemos nosso passado e 

o pouco que sabemos a respeito dele, muitas vezes, são construções e quando 

confrontadas com a realidade que está em nossas lembranças provoca um 

distanciamento. 

No caso de dona Vera, por exemplo, ela fala da ocasião em que assistiu 

um filme de Zumbi dos Palmares e lá compreendeu que os quilombos eram lugares 

onde os negros que fugiam das fazendas onde eram escravizados se refugiavam 

formando movimentos de resistência. Na lembrança de Vera, Barrinha não se parecia 

com o quilombo de Palmares, por isso sua dificuldade em reconhecer o local como 

quilombo e se reconhecer como quilombola.  

Com base nos depoimentos colhidos em campo, pode-se afirmar que a vida 

daquelas pessoas é sim um ato de resistência, existir é resistir. Foi comum ouvir 
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histórias de violações de direitos como crianças sendo levadas para casas de família 

no Rio de Janeiro para trabalhar e lá vivam situações análogas ao trabalho escravo 

(baixo salário, jornadas extenuantes) como é o caso da mãe de Rosane, Dona Maria 

José, que foi para o Rio de Janeiro aos 12 anos de idade com a promessa de estudar 

e ser babá quando na verdade exerceu a função de empregada doméstica durante 

oito anos e foi impedida de realizar seu sonho que era estudar. Outro caso que 

chamou a atenção foi na família de dona Vera que ao contar sobre sua vida relatou à 

antropóloga que foi criada pela avó para que a mãe pudesse ir trabalhar no Rio de 

Janeiro na casa de um oficial da Marinha. Vera conta que sua mãe estava grávida de 

seu irmão quando foi para essa casa e o casal de patrões “cuidou” de seu irmão desde 

seu nascimento para que a mãe pudesse continuar trabalhando. Passados uns anos, 

a mãe de D. Vera foi demitida e o casal não deixou que ela levasse o filho com ela 

alegando que eles teriam condições de proporcionar uma vida melhor à criança. Vera 

narra o episódio com naturalidade, convencida de que foi melhor para o irmão, mas 

imaginemos nós a dor de uma mãe de ter seu filho retirado dos seus braços e ter de 

arrumar forças para seguir em frente, pois parar não é uma alternativa, é preciso 

resistir! É isso que essas famílias fazem em Barrinha, elas resistem. E talvez seja 

justamente por essa resistência que Vera negue sua identidade quilombola, pois para 

ela ser quilombola está associado a vulnerabilidade e uma mulher forte como ela, que 

construiu sozinha a própria casa, não pode se dar ao luxo de ser vulnerável. 

Diante disso, conclui-se que é preciso promover ações de fortalecimento 

da identidade étnica dos moradores de Barrinha para que então fique claro que eles, 

enquanto uma coletividade etnicamente diferente, tem direitos garantidos por lei e a 

sua efetivação não é um favor que destaca as suas vulnerabilidades, é preciso 

interromper esse ciclo de culpabilização da pobreza e exclusão dos próprios 

excluídos. 

 

 O acesso (ou a falta de) à direitos pela comunidade de Barrinha 

 

A equipe do Estudo do Componente Quilombola solicitou ao município de 

São Francisco de Itabapoana, por meio da secretaria de Assistência Social, 

informações sobre as famílias cadastradas no CadÚnico. Fomos respondidos por 

meio de ofício o qual informou que em Barrinha existem apenas 16 famílias 
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cadastradas e outras 20 autodeclaradas quilombolas, mas que residem fora da 

comunidade. 

O baixo número de cadastros é um dado preocupante, pois é a partir do 

CadÚnico que as famílias podem ser beneficiadas por programas sociais seja na 

esfera municipal, estadual ou federal, além disso a partir desse instrumento é possível 

identificar demandas para a criação de novos programas e políticas a fim de atender 

especificamente a comunidade quilombola.  

De acordo com o material do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome de 2011, o Guia de Cadastramento de Famílias Quilombolas, para 

atender essa coletividade é recomendado que o cadastramento seja feito via visita 

domiciliar, pois já é prevista a dificuldade de locomoção dessas famílias. O caso de 

São Francisco de Itabapoana nos leva a crer o município não tem seguido essa 

orientação em razão do baixo número de cadastros. 

O critério para inclusão no CadÚnico é exclusivamente por corte de renda, 

ou seja, a pessoa deve ter rendimento mensal de até meio salário-mínimo ou até três 

salários-mínimos por família. De acordo com o levantamento socioeconômico feito 

nesse estudo, é possível afirmar que a maioria delas têm condição de serem incluídas 

neste cadastro. 

Dentre as demandas levantadas pela comunidade estão os altos custos 

com energia elétrica, a falta de saneamento básico, horários reduzidos de transporte 

público, falta de médico e posto de saúde, educação em tempo integral e ausência de 

escola na comunidade, falta de emprego, ausência de manutenção na iluminação 

pública, falta de espaços para práticas esportivas, culturais e de lazer, além da falta 

de acesso à internet. 

Diante dessas demandas, a equipe fez uma busca na internet por 

programas e políticas destinadas à população quilombola pelo Governo Federal e 

encontramos o Programa Brasil Quilombola alocado na pasta do Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos e que consiste num conjunto de ações, denominada 

“Agenda Social Quilombola” (Decreto nº 6.261/2007), voltadas para a melhoria das 

condições de vida e ampliação do acesso a bens e serviços públicos das pessoas que 

vivem em comunidades de quilombos no Brasil. Essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada pelos diversos órgãos do Governo Federal responsáveis pela 

execução dessas ações. A Agenda Social Quilombola compreende ações 

voltadas aos seguintes eixos:  
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• Eixo 1: Acesso a Terra – execução e acompanhamento dos trâmites 

necessários para a regularização fundiária das áreas de quilombo, que 

constituem título coletivo de posse das terras tradicionalmente ocupadas. O 

processo se inicia com a certificação das comunidades e se encerra na 

titulação, que é a base para a implementação de alternativas de 

desenvolvimento para as comunidades, além de garantir a sua reprodução 

física, social e cultural. 

• Eixo 2: Infraestrutura e Qualidade de Vida – consolidação de mecanismos 

efetivos para destinação de obras de infraestrutura (habitação, saneamento, 

eletrificação, comunicação e vias de acesso) e construção de equipamentos 

sociais destinados a atender as demandas, notadamente as de saúde, 

educação e assistência social. 

• Eixo 3: Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local – apoio ao 

desenvolvimento produtivo local e autonomia econômica, baseado na 

identidade cultural e nos recursos naturais presentes no território, visando a 

sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política das 

comunidades. 

• Eixo 4: Direitos e Cidadania – fomento de iniciativas de garantia de direitos 

promovidas por diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil, 

estimulando a participação ativa dos representantes quilombolas nos espaços 

coletivos de controle e participação social, como os conselhos e fóruns locais 

e nacionais de políticas públicas, de modo a promover o acesso das 

comunidades ao conjunto das ações definidas pelo governo e seu envolvimento 

no monitoramento daquelas que são implementadas em cada município onde 

houver comunidades remanescentes de quilombos.  

 

Este Ministério, por meio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial, tem desenvolvido e executado diversas iniciativas para cumprir 

essa Agenda: 

• Eixo 1: Regularização Fundiária 

O Ministério, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial, tem transferido recursos para o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao qual compete a identificação, o 
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reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas 

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, com o objetivo de 

realizar transferência de recursos que tenham por finalidade promover a 

regularização fundiária de territórios quilombolas. 

Por meio de termos de execução descentralizada, projetos para a elaboração 

de Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação – RTID, bem como para 

indenização de imóveis incidentes em territórios quilombolas declarados de 

interesse social, a fim de promover a regularização fundiária de territórios 

quilombolas. 

• Eixo 2: Fomento ao acesso a água 

O Ministério, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial, firmou parceria com o Ministério da Cidadania com o 

objetivo de incluir comunidades quilombolas entre os públicos atendidos pelo 

Programa Cisternas na capacitação para operação e na construção de 

cisternas para o público quilombola localizado em regiões de difícil acesso a 

água de qualidade. 

• Eixo 3: Oportunidade para todos 

O Projeto “Oportunidade para todos” tem por objetivo a capacitação em 

empreendedorismo e cooperativismo e o aprimoramento de técnicas de 

agricultura familiar, para que os povos tradicionais possam, a partir dos 

conhecimentos adquiridos, desenvolver atividades produtivas que gerem 

trabalho e renda, promovendo igualdade étnico-racial e, ao mesmo tempo, 

preservando suas tradições culturais. Esse projeto é realizado por meio de 

recursos próprios da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial e com recursos de Emendas Parlamentares destinadas para 

sua execução. 

• Eixo 4: Censo Demográfico 

O Ministério, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial, tem buscado trocar dados e informações cadastrais com 

o IBGE, visando a facilitação da operação do Censo Demográfico 2021 nos 

territórios quilombolas e o mapeamento da realidade das comunidades 

remanescentes de quilombos. 

Durante o trabalho não verificamos nenhuma dessas ações sendo 

realizadas na comunidade de Barrinha, exceto a atuação do INCRA no processo de 
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reconhecimento da comunidade como remanescente quilombola além do 

acompanhamento nesse processo que poderá impactar a comunidade por meio da 

construção do Terminal Portuário Norte Fluminense.  

Dentre os benefícios eventuais como o BPC (Benefício de Prestação 

Continuada), BF (Bolsa Família) levantados pela secretaria de assistência social de 

SFI tendo os quilombolas como beneficiários, a Tarifa Social de Energia Elétrica não 

está entre eles e no trabalho de campo, verificou-se que os custos com o pagamento 

das tarifas de energia tomam grande parte do orçamento das famílias, como é o caso 

de Rosane que gasta em média R$ 1.000,00/mês. Além disso, o município pode 

atender essa comunidade além dos programas sociais do Governo Federal, por meio 

de iniciativa municipais através de serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, 

segurança alimentar, entre outros. 

 

 Trabalho e geração de renda 

 

A maioria das famílias entrevistadas não possuem renda fixa, o principal 

recurso que garante o sustento das famílias são os benefícios sociais como Bolsa 

Família e aposentadoria. 

A comunidade de Barrinha, bem como as demais comunidades 

quilombolas no Brasil, tem entre suas principais atividades, a agrícola, seja através de 

roças particulares e criações de animais para consumo ou o trabalho temporário em 

ciclos de plantio e colheita em propriedades privadas como em canaviais e outros tipos 

de plantação. Tanto homens quanto mulheres trabalham nesse tipo de atividade, no 

entanto, em Barrinha foi possível perceber a predominância da mão de obra masculina 

enquanto as mulheres trabalham como diarista em casas de veraneio21.  

No período em que fomos à campo, era época de coleta da aroeira 

(abril/maio) e apesar dos entrevistados afirmarem que homens e mulheres realizam 

essa atividade, observamos que a maioria da mão de obra destinada a esse fim era 

feminina.  

 

21 Durante as entrevistas, as mulheres que desenvolviam as atividades domésticas em casas de veraneio disse-

ram que com a pandemia o trabalho diminuiu e elas acabaram ficando sem renda. 
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Outra atividade identificada no campo foi a coleta de ostras, atividade 

predominantemente, feminina e a pesca nas áreas alagadas da localidade. Sobre a 

coleta dos mariscos, a antropóloga em conversa com a coletora Ângela, soube que é 

bem pequeno o número de mulheres que ainda hoje desenvolvem essa atividade, 

cerca de quatro mulheres em toda a comunidade. Ela própria conta que vai à praia de 

Manguinhos de duas a três vezes na semana e sempre que recebe a família, pois 

gosta de recepcioná-los com os mariscos fresquinhos.  

A pesca também é comum em Barrinha, porém a prática se configura como 

uma atividade de lazer, as pessoas gostam de pescar, é um momento para relaxar e 

aproveitar para colocar comida na mesa.  

É importante destacar que aqueles que têm trabalhos temporários, por 

exemplo, na época de plantio ou colheita podem deixar de atender os critérios para 

inclusão no CadÚnico, no entanto, esse não deve ser motivo para o não 

cadastramento das famílias, uma vez que se deve considerar o rendimento total que 

elas têm durante todo o ano e é sabido que no período da entressafra, a situação 

financeira delas sofre muitas variações. 

Essa instabilidade da renda é um fator preocupante para a sobrevivência e 

qualidade de vida das famílias. É preciso pensar em formas de geração de renda que 

lhes proporcione segurança e estabilidade aproveitando suas potencialidades, ou 

seja, explorar atividades que eles já desenvolvem como o trabalho com a aroeira, a 

coleta dos mariscos, programas de fomento à agricultura familiar, cursos que 

qualifiquem o trabalho dos comerciantes da comunidade, beneficiamento de suas 

produções agrícolas (desde que haja possibilidade de ampliá-las) ou até mesmo das 

doações de frutas que não atendem os padrões do mercado e então, eles recebem 

dos produtores locais, neste caso, seria possível a produção de geleias, compotas e 

outros doces.  

Quanto às alternativas para as coletoras de ostras, dona Ângela acredita 

que a criação, por exemplo, de um viveiro dos mariscos no mar da praia de 

Manguinhos não seja uma proposta viável, pois o mar é bravo e as gaiolas não 

suportariam a intensidade da maré. É preciso nos atentar para ouvir as vozes da 

comunidade e reconhecer a sua expertise embasada na experiência prática e o 

Estudo do Componente Quilombola traz consigo essa proposta de ouvir os moradores 

de Barrinha e construir, conjuntamente, propostas de criação de programas de 

compensação. Dona Ângela ainda não vê como beneficiar esse pequeno grupo da 
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comunidade, mas caberá à equipe técnica oferecer esse suporte e encontrar formas 

de beneficiar a comunidade como um todo. 

 

  “Cada qual por si”... O resgate da coletividade no Quilombo de Barrinha 

 

Durante as entrevistas, foi possível perceber que a estrutura coletiva da 

comunidade Barrinha não está com bases fortes. De início, já percebemos que 

Barrinha tinha uma característica que a diferenciava das demais comunidades 

remanescentes quilombolas, após um longo processo que teve início em 2003 com o 

decreto nº 4.887 de 20 de novembro daquele ano, em 2012 a comunidade obteve 

reconhecimento como CRQ junto a FCP, mas não querem a titulação do território 

como coletivo preferindo manter o regime de propriedade individual.  

Neste sentido, Silva (2009) aponta em sua pesquisa que 

 

Segundo os moradores, cada um de seus antepassados 

trabalhou muito para poder comprar a terra dos antigos 

senhores, principalmente, de Seu Simão Mansur, proprietário da 

Fazenda São Pedro, no início do século XX, e não querem que 

ela passe a ser administrada pela Associação de Moradores, 

pois temem que ela venha a ser presidida por alguém que não 

confiem. (SILVA, 2009, p. 82). 

 

A partir desse relato, a fala de dona Rosane, Pretinho e Claudinha passa a 

fazer mais sentido, pois a todo momento eles enfatizam a questão da individualidade 

que paira em Barrinha. Rosane, por exemplo, se considera remanescente quilombola, 

porém Barrinha já não se parece mais com um quilombo como já havia sido um dia. 

A moradora fala com muita saudade do passado e do senso de coletividade que 

permeavam as relações sociais na comunidade, desta maneira, era mais fácil superar 

as adversidades. Claudinha tem receio em expressar sua opinião, pois não pode falar 

em nome do coletivo e teme ser retaliada por isso; Pretinho diz que as atuais 

lideranças da comunidade agem pensando em suas próprias necessidades deixando 

de lado a população a qual deveria representar. Mas então o que aconteceu com 
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Barrinha? Em que momento essas famílias se distanciaram? O que seria capaz de 

aproximá-las novamente? 

É preciso trazer à memória da comunidade que seus integrantes têm um 

passado em comum e eles compartilham elementos culturais e étnicos que os fazem 

diferentes dos demais (os de fora). A proposta é semelhante ao conceito de identidade 

contrastiva usada por Cardoso de Oliveira (2000), o qual defende que no momento do 

confronto com o outro é que eu me percebo pertencente a um grupo, uma coletividade. 

Esse momento pelo qual vem passando Barrinha é ideal para isso, pois vem chegando 

um vizinho (o outro/empreendimento) que pode ser visto como uma ameaça, mas 

também como um parceiro e a comunidade enquanto um coletivo é quem vai decidir 

qual papel esse empreendimento irá assumir. 

Nesse momento de confronto é que aparecem o que Cardoso de Oliveira 

(id.) vai chamar de operadores simbólicos que consistem em sinais culturais 

diacríticos, isto é, elementos que marcam a diferenciação entre nós e os outros. 

Apesar de todos esses conflitos internos existentes na comunidade, tem algo que está 

presente memória da maioria, se, não de todos os entrevistados, é o Jongo.  

O Jongo é uma dança brasileira de origem africana que se originou dos 

batuques das rodas trazidos do Congo e de Angola, pelos negros aqui cativos comum 

entre as comunidades negras rurais e urbanas no estado do Rio de Janeiro e inclusive, 

foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) em 2005. 

Estudos como o de Perez (2005) apontam que o Jongo pode ser uma forma 

de transmissão de conhecimento dos seus ancestrais à juventude quilombola 

promovendo encontros intergeracionais, além de estar presente no processo de 

formação identitária de crianças e jovens. Neste sentido, o Jongo assume um caráter 

político que carrega consigo um discurso de reconhecimento da identidade 

remanescente quilombola que dá coesão ao grupo, constituindo assim um coletivo.  
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11 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

Os estudos de avaliação dos impactos ambientais são realizados para 

identificar, prever e interpretar, visando prevenir, as consequências e os efeitos 

socioambientais de ações, projetos, planos e empreendimentos que podem causar 

perturbações a saúde e ao bem-estar humano e ao entorno (BOLEA, 1984). 

Estes estudos incluem alternativas à ação ou projeto e pressupõem a 

participação do público e da comunidade, representando não um instrumento de 

decisão em si, mas um instrumento de conhecimento a serviço da decisão.  

A Resolução 001/86 do CONAMA em seu Art. 1º define impacto ambiental 

como: 

 

“Toda alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a segurança e o bem-estar ambiental”.  

 

 Metodologia empregada 

 

Para a avaliação dos impactos ambientais inerentes a Comunidade 

Quilombola de Barrinhas, foram utilizadas as metodologias de:  

• Listas de Verificação (checklists);  

• Aplicação de questionários; 

• Entrevistas; 

• Matrizes de Interação;  

• Método Ad hoc;  

• Interação entre equipe técnica; 

 

A avaliação dos impactos englobará também uma qualificação de cada 

impacto relacionado ao empreendimento e sua vida útil, os quais serão delineados 

tendo como base os atributos e qualificações constantes no Quadro 4. 

 

 



                                                               

Página 124 de 193 

 

Quadro 4 - Atributos dos impactos e respectivas qualificações 

Atributos Qualificação Descrição 

Escala 
Local municipal 
ou regional 

É a amplitude geográfica do impacto ambiental, pode 
ser local quando o impacto chega até a área de 
influência direta ou área diretamente afetada onde as 
ações são geradas. É dito regional quando a 
ocorrência do impacto for abrangente passando dos 
limites geográficos estabelecidos na AID. 

Temporalidade 
Curto, médio ou 
longo prazo 

É dado com o espaço temporal que o impacto será 
sentido. Quando dito temporário está ligado a uma fase 
específica, como durante obras de instalação do 
empreendimento, já permanente quando o efeito 
gerado for definitivo para a área. 

Origem 
Direta, indireta 
ou ambas 

As causas do impacto podem ser diretas, quando são 
decorrentes direta e unicamente do efeito causal 
presente na descrição do impacto, ou indiretas, 
quando são originárias de algum outro impacto ou 
efeito sinérgico. 

Condição 
Reversível ou 
irreversível 

Delimita as possibilidades de reversibilidade de um 
impacto ambiental e as consequências deste impacto 
no ambiente. Reversível é dito quando a ações que 
causou um impacto é cessada e as condições naturais 
são retomadas. Os irreversíveis são tratados os 
impactos que quanto cessadas as ações que os 
causaram o meio afetado não retomarão o seu estado 
anterior. 

Duração do 
impacto no 
ambiente 

Imediato, médio 
ou longo prazo 

É tratado como o tempo de permanência do impacto 
no ambiente após ser interrompida a ação ou atividade 
que o causou.  

De curta duração são os impactos que em um curto 
período existe possibilidade de reversão das 
condições ambientais. Média duração quando se faz 
necessário um período decorrente até a neutralização 
do impacto.  

De longa duração, quando o período para a 
permanência do impacto seja longo ou até mesmo 
definitivo.  

Ocorrência 
Certa, provável 
ou incerta 

Refere-se às reais possibilidades de o impacto vir a 
acontecer. A ocorrência do impacto pode variar entre 
certa, provável ou incerta. 

Caráter/Natureza 
Benéfico ou 
adverso  

O impacto é positivo quando gera benefícios ao 
ambiente, negativo quando é prejudicial e 
indeterminado quando não se sabe quais serão seus 
efeitos. Na determinação desta variável, não foram 
consideradas a aplicação de medidas de controle ou a 
sinergia do impacto com outros (s). 

Cumulatividade 
Cumulativo ou 
não cumulativo 

Refere-se às reais possibilidades de iteração entre os 
impactos e atividades. Impactos cumulativos ocorrem 
quando há a sobreposição de impactos de diferentes 
naturezas, já os não cumulativos são ditos quando não 
há sobreposição de impactos de diferentes naturezas.  
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Magnitude 
Pequena média 
grande 

Refere-se a característica do impacto onde são 
quantificados os efeitos do impacto sobre o meio 
ambiente, considerando sua duração, extensão e 
intensidade. 

Importância 
(potencial do 
impacto) 

Pequena média 
grande 

A importância do impacto é dada referente aos efeitos 
que este impacto cause ao meio ambiente, a 
acumulação do impacto no meio, a reversibilidade do 
impacto e a sensibilidade do meio.  

Fonte: adaptado de Sanches (2020) e Bressane (2017). 

 

Dada a diversidade de formas e olhares ao se considerar a magnitude dos 

impactos ambientais, será adotada a metodologia de critérios exemplificada no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Combinação de atributos para determinação da magnitude dos impactos 

ambientais. 

Magnitude do Impacto 

Importância Temporalidade Reversibilidade 

Reversível Irreversível 

Baixa 

Curta Pequena Pequena 

Média Pequena Moderada 

Longa Pequena Moderada 

Intermediária 

Curta Pequena Moderada 

Média Moderada Grande 

Longa Moderada Grande 

Alta 

Curta Moderada Moderada 

Média Grande Grande 

Longa Grande Grande 

Fonte: Adaptado de Sanches (2020) 

 

Considerando a temporalidade da obra, prazos estipulados para canteiros 

de obras, início de operação e sua via útil, em relação a temporalidade do impacto 

ambiental serão considerados os prazos apresentados no Quadro 6. 

  

Quadro 6 - Temporalidade do impacto ambiental. 

T
e

m
p

o
ra

lid
a
d

e
 

Curto prazo 
0 a 2 anos, ligado ao início das tratativas, licenças ambientais para 
as obras, preparações de terreno. 

Médio prazo 2 a 7 anos, durante as obras de construção do empreendimento 

Longo prazo > 7 anos, durante funcionamento do empreendimento 
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Para definição e considerações a respeito da potencialidade de um impacto 

ambiental, além da aplicação de toda a metodologia de base para análise do impacto, 

a Figura 38 ilustra a questão. 

 

Figura 38 - Potencial de impacto ambiental.  

 

Fonte: adaptado de Sanches (2020), página 91. 

 

 Análise dos Impactos Ambientais  

 

Os impactos resultantes da interferência do empreendimento junto à 

Comunidade Quilombola de Barrinhas, serão avaliados conforme a metodologia 

descrita no tópico anterior, e finalizados após conclusão da aplicação de questionários 

e análises estatísticas junto à Comunidade Quilombola de Barrinhas.  

Será apresentada uma matriz de interrelação dos impactos ambientais aos 

quais serão mensurados seus atributos, relativos à implantação do Porto Norte 

Fluminense, a serem sentidos pela Comunidade Quilombola de Barrinha.  
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E os índices de aplicação e mensuração dos impactos a serem utilizados 

nesta construção da matriz de avaliação dos impactos socioambientais são 

apresentados nos Quadro 7 e Quadro 8. 

 

Quadro 7 – Mensuração dos Impactos Ambientais. 

Atributo Conceito Pontuação 

Escala 

Local 1 

Municipal 3 

Regional 5 

Temporalidade 

Curto prazo 1 

Médio prazo 3 

Longo prazo 5 

Origem 
Direta D 

Indireta I 

Condição 

Reversível 1 

Parcialmente 3 

Irreversível 5 

Duração do impacto no ambiente 

Imediato 1 

Médio 3 

Longo 5 

Ocorrência 

Incerta 1 

Provável 3 

Certa 5 

Natureza 
Positivo P 

Negativo N 

Cumulatividade 
Cumulativo c 

Não cumulativo NC 

Magnitude 

Pequena 1 

Média 3 

Grande 5 

Importância 

Pequena 1 

Média 3 

Grande 5 

                     Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021. 
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Quadro 8 - Índice de Significância dos Impactos Ambientais. 

Índice de 

Significância (IS) 
Significância 

1 a 12 Não significativo 

13 a 19 Pouco significativo 

20 a 27 Moderadamente significativo 

28 a 35 Altamente significativo 

                       Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021. 

 

Os impactos resultantes da instalação do empreendimento Terminal 

Portuário Porto Norte Fluminense sob a Comunidade Quilombola de Barrinha, 

envolvendo as fases de estudos e preparações que antecedem o empreendimento, a 

fase de mobilização de canteiro de obras construção do empreendimento, 

desmobilização de canteiros de obras e operação do empreendimento. 

Assim, a Tabela 61 apresenta a matriz de interrelação e os atributos dos 

impactos ambientais elencados, bem como o nível de interação dos impactos com as 

atividades elencadas, conforme metodologia de avaliação de impactos apresentada 

para este estudo. 
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Tabela 61- Resumo impactos socioambiental na Comunidade Quilombola de Barrinha. 

 Impacto 

E
s
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a
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g
n

it
u

d
e
 

Im
p

o
rt

â
n

c
ia

 

IS Significância 

Formação de expectativas quanto aos efeitos da implantação do 
empreendimento 

5 1 D 5 1 5 P C 3 5 25 
Moderadamente 
Significativo 

Geração de Conflitos na Comunidade Quilombola de Barrinha 
1 3 I 3 5 3 N C 5 3 23 

Moderadamente 
Significativo 

Agravamento da Situação de Vulnerabilidade Social da Comunidade 
Quilombola de Barrinha 

1 5 I 1 5 3 N C 5 5 25 
Moderadamente 
Significativo 

Interferência no território Quilombola de Barrinha 
1 1 D 5 1 5 P C 1 1 15 

Pouco 
Significativo 

Alteração dos Níveis de Pressão Sonora 
1 3 D 3 1 5 N C 5 5 23 

Moderadamente 
Significativo 

Alteração da Qualidade do Ar 
3 3 D 3 3 3 N C 5 5 25 

Moderadamente 
Significativo 

Aumento do Fluxo Viário 
3 3 D 5 1 5 N C 5 5 27 

Moderadamente 
Significativo 

Aumento dos riscos de acidentes automobilísticos 
3 3 I 1 1 3 N C 5 5 21 

Moderadamente 
Significativo 

Geração de Emprego 
5 1 D 3 1 5 P C 3 5 23 

Moderadamente 
Significativo 

Interferência na Qualidade da Água Marinha e qualidade da Pesca 
5 3 D 5 5 5 N C 5 5 33 

Altamente 
Significativo 
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Continuação da Tabela 61. 
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IS Significância 

Interferência em águas Superficiais e Subterrâneas. 
5 3 I 5 5 1 N C 5 5 29 

Altamente 
Significativo 

Mudança de uso do solo e valorização dos imóveis localizados no 
entorno 

3 3 I 5 3 3 P C 3 1 21 
Moderadamente 
Significativo 

Alteração da paisagem e impacto visual 
3 3 D 5 3 5 N C 1 1 21 

Moderadamente 
Significativo 

Infraestrutura social: saúde, educação, segurança pública e lazer 
3 3 I 3 5 5 N C 5 5 29 

Altamente 
Significativo 

Infraestrutura básica: transporte, energia, saneamento e habitação 
3 3 I 3 3 5 P C 5 5 27 

Moderadamente 
Significativo 

Aumento da temperatura no ambiente 1 5 D 3 3 1 N C 3 3 19 
Pouco 
Significativo 

Fonte: Roberto Roche & Associados; maio 2021.
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 Descrição dos impactos 

 

Este estudo foi realizado visando descrever os possíveis impactos 

ambientais gerados na Comunidade Quilombola de Barrinha, com a instalação do 

empreendimento Terminal Portuário Porto Norte Fluminense, expondo os efetivos 

impactos resultantes desde a implantação do empreendimento até a sua operação.  

Os impactos resultantes da implantação do empreendimento sob a 

Comunidade Quilombola de Barrinha, são de forma geral moderadamente 

significados, onde todos são cumulativos e possuem ligação entre si, principalmente 

dado a tamanho da comunidade, suas condições físicas e estruturas sociais. 

Na sequência todos os impactos elencados são comentados, 

caracterizados e alguns associados à possíveis diferenças de cenários futuros.  

 

11.3.1 Formação de expectativas quanto aos efeitos da implantação do 

empreendimento 

 

A instalação de um empreendimento de grande porte gera expectativas a 

toda a comunidade local, não apenas a seus vizinhos, seja um empreendimento já 

reivindicado por uma população ou algo novo. 

Assim, a expectativa criada principalmente aos lindeiros do 

empreendimento é crescente, a qual se torna um impacto socioambiental muito 

importante, dado as expectativas criadas, temos uma relação multifacetada entre a 

comunidade e o empreendedor, seja por falta de informações, sejam por informações 

irreais ou ruidosas que chegam até a população atingida.  

A relação de expectativas pode desencadear diversos outros impactos e 

conflitos, seja entre a comunidade ou entre a comunidade e o empreendedor.  

 

11.3.2 Geração de Conflitos na Comunidade Quilombola de Barrinha 

 

Quanto a geração de conflitos, este impacto está inter-relacionado 

principalmente a “Formação de expectativas quanto aos efeitos da implantação do 
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empreendimento” onde com as expectativas diferenciadas entre os moradores, e/ou 

entre as lideranças internas pode haver conflitos de diferentes formas.  

A geração de conflito pode ser em primeiro momento conflitos internos da 

comunidade, visando os anseios diferentes entre seus moradores e as discussões 

destes e suas lideranças.  

Poderá haver também conflitos entre a comunidade e o 

empreendedor/empreendimento, dado principalmente a falta de diálogo, 

esclarecimentos e segurança a está comunidade que é vizinha próxima.  

E ainda, poderá haver tensos conflitos inerentes ao novo fluxo de pessoas 

dentro da comunidade, com a instalação de canteiros de obras e posterior operação 

do empreendimento. 

 

11.3.3 Agravamento da Situação de Vulnerabilidade Social da Comunidade 

Quilombola de Barrinha 

 

Comunidades quilombolas são tradicionalmente comunidades em situação 

de vulnerabilidade social, e muitas vezes são comunidades abandonadas pelo poder 

público. 

Com a instalação de um empreendimento de grande porte vizinho a uma 

comunidade quilombola pequena, deve haver uma preocupação maior do poder 

público, órgãos que respondem pela comunidade, lideranças da comunidade e da 

própria comunidade, de forma que sejam cobrados planos de compensação e 

mitigação dos impactos que o empreendimento causará a comunidade. 

Além disto, os planos deverão ser bem elaborados e muito bem 

executados, contando com a participação dos moradores impactados, de forma que 

estes possam tirar proveito dos benefícios que o empreendimento pode agregar a sua 

comunidade, bem como buscar estes benefícios em prol da melhoria de vida local, 

evitando que a comunidade tenha aumento de sua situação de vulnerabilidade. 
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11.3.4 Interferência no território da Populações Quilombola de Barrinha 

 

Existe uma grande preocupação por parte dos moradores da Comunidade 

Quilombola de Barrinha quanto a instalação do empreendimento, e a necessidade 

deste de abranger novas áreas, necessitando então de uma expansão da área 

atualmente destinada ao empreendimento e possíveis desapropriações destes 

lindeiros. 

Foi elaborada uma carta de compromisso pelo empreendedor com o 

acompanhamento do Ministério Público Federal, dando a comunidade (Anexo 3), 

garantias de que não haverá remoção de moradores dessa localidade em razão da 

construção desse empreendimento. Estando esta implantação restrita aos limites da 

propriedade Fazenda Canaã. 

Existe ainda uma peculiaridade junto a está comunidade, na qual não há 

um território quilombola, ou seja, um terreno coletivo, mas sim cada indivíduo ou 

família possui suas delimitações de terreno. Tem-se também nesta comunidade 

diversas situações em que os moradores possuem a casa própria, porém a 

documentação de seus terrenos é incompleta e/ou desatualizada, onde estes 

moradores são os herdeiros do terreno, porém vive em condição de posse, não 

havendo até o momento a regularização fundiária. 

 

11.3.5 Alteração dos Níveis de Pressão Sonora 

 

As alterações do ambiente sonoro serão locais, dado ao funcionamento das 

máquinas e equipamentos necessários para as obras do empreendimento, como 

maquinário pesado, caminhões, perfuratriz, entre outros.  

É um impacto reversível, quando se encerra a jornada de trabalho ou as 

obras são finalizadas este impacto.  

Tem-se ainda as fontes de ruído associadas a operação do 

empreendimento, ligada também a jornadas, porém serão ruídos emitidos de formas 

contínuas, podendo ser associado a toda a vida útil do empreendimento. 
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11.3.6 Alteração da Qualidade do Ar 

 

As alterações da qualidade do ar estão atreladas a dois processos distintos: 

fase de obras e fase de operação do empreendimento.  

Durante a fase de obras da implantação do empreendimento, haverá 

alteração da qualidade do ar local com o consumo de combustíveis fósseis, geração 

de CO2, e outros gases da queima, emissão de poeira, soldas, processo de usinagem 

e uso de concreto, entre outros. 

Já durante a operação do empreendimento, haverá o deslocamento de 

caminhões no pátio e rodovia, fluxo de veículos e funcionamento da usina 

termoelétrica, sendo estes processos de geração de gases, materiais particulados e 

vapores. 

Temos ainda que o funcionamento da termoelétrica se dará por 

combustível fóssil – gás natural. Ao compararmos esta geração com outras 

termoelétricas que fazem a utilização de outros combustíveis, como o carvão mineral, 

as emissões de gases atmosféricos são expressivamente menores, como é apontado 

no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Fatores médios de emissão de poluentes para diferentes combustíveis de 

termoelétricas. 

Combustível Categoria do 
empreendimento 

Tecnologia Fator de emissão do 
poluente (g/kWh) 

SO2 CO2 PM10 

Carvão 
nacional 

1 Ciclo a vapor convencional 36,85 919 254,5 

2 Leito fluidizado 31,32 n.a. n.a. 

Carvão 
internacional 

3 Ciclo a vapor convencional 
com caldeira a carvão 
pulverizado 

5.95 865 28.15 

4 Leito fluidizado/ciclo 
combinado 

0.91 n.a. n.a. 

Gás Natural 5 Convencional 0.13 493 0.65 

6 Ciclo combinado 0 438 0 

Óleo 
Combustível 
padrão 

7 Turbina a gás 2,2 900 0 

Óleo 
Combustível 
pesado 

8 Convencional 16,9 675 0,09 

Notas: n.a.: a informação não está indisponível. Sugere-se a busca da referida informação pelo 

Setor para efeito de valoração do custo de degradação ambiental.  

1- As referidas emissões variam entre 5,7 e 68 g/kWh para SO2, entre 590 e 1248 ppm/kWh para 

CO2 e entre 119 e 390 g/kWh para PM10, de acordo com o tipo de carvão a ser usado.  

2- Segundo Rosa & Schechtman (1996), a tecnologia de geração leito fluidizada captura entre 

80% e 90% das emissões de SOx em relação a tecnologia convencional. Fonte: Elaboração 

própria a partir de dados fornecidos por Rosa & Schechtman (1996) e do Electricity Supply 

Association of Australia (1999). 

3 – A categoria do empreendimento é utilizada para o cálculo de simulação da taxa de emissão 

do poluente. 

Fonte: Eletrobrás, 2000. 

 

11.3.7 Aumento do Fluxo Viário e Aumento dos riscos de acidentes 

automobilísticos 

 

A comunidade Quilombola de Barrinha é dividida pela Rodovia Campos 

Barra, RJ – 196, já sendo um impacto para a comunidade.  
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Com a implantação do empreendimento e suas obras de edificação, haverá 

um aumento no fluxo de veículos nesta região, principalmente no que tange veículos 

pesados.  

De todo modo, a infraestrutura atual neste trecho na rodovia se apresentará 

inadequada a todo o fluxo, devendo-se considerar a imprudência dos condutores, a 

deficiência de políticas de trânsito e a proximidade da comunidade a rodovia, sendo 

fatores que podem contribuir para o aumento do número de acidentes no local, que 

poderão ser evitados com infraestrutura de mobilidade local, sinalização e 

conservação da rodovia. 

 

11.3.8 Geração de Emprego 

 

A instalação do empreendimento é um investimento de médio a longo prazo 

com demanda por bens e serviços gerais, entretanto, na demanda agregada serão 

consumidos alto volume de produtos da construção civil, produzidos em diferentes 

regiões do país e comprados de diferentes fornecedores locais e regionais aquecendo 

a demanda de produtos do setor de construção. Haverá contratação de prestadores 

de serviços local e regional colaborando para geração de empregos diretos e indiretos. 

Exemplo: restaurante localizado em município na área de influência que fornece 

refeições aos trabalhadores contratados pela empreiteira responsável pela obra para 

fornecer alimentação aos seus trabalhadores.  

Observa-se também com este empreendimento se instalando, a 

construção de empreendimentos alimentícios como (restaurantes, lanchonetes, hotéis 

próximos) para atender a demandas dos usuários por alimentos, pernoite. A abertura 

de novos negócios é um benefício econômico decorrente deste empreendimento. 

  

11.3.9 Interferência em águas Superficiais e Subterrâneas. 

 

A interferência em águas superficiais e subterrâneas é um impacto 

extremamente significativo e poderá ocorrer através de resíduos sólidos mal 

segregados, dispostos de forma incorreta ou não descartados corretamente, resíduos 

e efluentes líquidos lançados no solo, derramamento de combustíveis, óleos 
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lubrificantes, geração de efluentes entre outros, que possam ser gerados no 

empreendimento, tanto no período de obras quanto no período de operação do 

empreendimento. 

     As águas superficiais podem ter suas características físicas alteradas por 

meio do carreamento de material particulado, com a erosão do solo.  

Estes impactos poderão ser sentidos durante a instalação do 

empreendimento, os quais deverão ser evitados com o gerenciamento dos resíduos 

sólidos, drenagem de águas superficiais e bacias de contenção e sedimentação e 

sistemas de tratamentos de efluentes adequados.  

Quanto a operação do empreendimento, podem ocorrer acidentes e 

vazamentos de líquidos, combustíveis ou afins, devendo toda a área estar preparada 

com kits de mitigação ou similares para o recolhimento destes resíduos e corrigir o 

impacto causado, bem como todas as estruturas deverão ser edificadas de forma 

adequada, observando as normas vigentes e a segurança ambiental. Deverão ser 

previstos ainda sistemas de contenção de poluentes e seus respectivos tratamentos. 

Cabe ainda destacar que o empreendimento deverá possuir sistema 

adequado de tratamento dos efluentes gerados e tratamento de esgoto sanitário.  

Existe a previsão de instalação de uma Estação de Tratamento de Águas 

– ETA, no empreendimento, assim, a mesma poderá ser utilizada para abastecimento 

local, sem a necessidade de perfuração de poço artesiano e uso de água mineral.  

 

11.3.10 Interferência na Qualidade da Água Marinha e qualidade da Pesca 

 

A interferência na qualidade das águas marinhas também é um impacto 

extremamente significativo, e as alterações da qualidade da água marinha estão 

relacionadas a alteração na qualidade da pesca local.  

Apesar da pesca não ser uma fonte de renda primária para a população, e 

já haver relatos da diminuição da oferta de ostras e mexilhões, decorrente da “coleta 

sem planejamento fez com que os mariscos desaparecessem” prejudicando a pesca 

(MARTINS, 2011).  

A alteração da qualidade da água marinha poderá ocorrer desde o 

processo de preparação do terreno para o empreendimento, até sua desativação, seja 
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por resíduos sólidos mal segregados, dispostos de forma incorreta ou não 

descartados corretamente; seja durante o processo de construção do duto 

subaquáticos; seja por resíduos e efluentes líquidos lançados no solo; derramamento 

de combustíveis, óleos lubrificantes, efluentes; seja por embarcações com problemas 

de vazamento; sejam por lançamento de efluentes tratados no mar, entre diversos 

outros, que possam ser gerados no empreendimento, tanto no período de obras 

quanto no período de operação do empreendimento, quanto no período de 

encerramento das atividades no local.  

Em relação a este impacto, cabem diversas medidas de controle, as quais 

deverão estar atreladas e todos os processos de construção, controle e 

monitoramento do empreendimento. 

Durante a operação do mesmo, existe ainda a utilização de água para o 

resfriamento da usina termoelétrica, por si só apenas o lançamento destas águas com 

temperatura elevada poderá causar diversas alterações na qualidade da água 

marinha, devendo ser previstos sistemas de resfriamento e reuso da água. 

Cabe ainda a este impacto as mesmas colocações anteriores, onde podem 

ocorrer acidentes e vazamentos de líquidos, combustíveis ou afins, devendo toda a 

área estar preparada com kits de mitigação ou similares para o recolhimento destes 

resíduos e corrigir o impacto causado, bem como todas as estruturas deverão ser 

edificadas de forma adequada, observando as normas vigentes e a segurança 

ambiental. Deverão ser previstos ainda sistemas de contenção de poluentes e seus 

respectivos tratamentos. 

 

11.3.11 Mudança de uso do solo e valorização dos imóveis localizados no 

entorno 

 

A mudanças do uso ocorrerá no local destinado a implantação do 

empreendimento, a Fazenda Canaã.  

Com relação ao mercado imobiliário, com advento do empreendimento 

pode ocorrer valorização dos imóveis do entorno do empreendimento. Durante as 

obras, poderá haver valorização do valor de aluguel dos imóveis, pois ocorrerá uma 

demanda maior, do que a oferta disponível.  
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11.3.12 Alteração da paisagem e impacto visual 

 

Com a edificação de um empreendimento de grande porte as alterações da 

paisagem local serão bem perceptíveis, sendo a alteração do uso deste local algo 

impactante.  

A comunidade hoje é vizinha de uma área utilizada para a pecuária, e 

passará a ser vizinha de um Terminal Portuário e uma Termoelétrica.  

É impossível realizar implantações de novos empreendimentos sem 

alterações da paisagem local, a qual passará de uma área com agropecuária já 

degradada a uma área industrial, sendo um uso final bastante alterado.  

Durante as obras de implantação do empreendimento, o impacto visual 

será mais intenso, até a transformação final do ambiente com as obras já 

consolidadas.  

Após a finalização de todas as etapas da obra o impacto visual é reduzido, 

com a recomposição da vegetação, como barreira viva com a função de minimizar o 

impacto sonoro e visual do ambiente. 

 

11.3.13 Infraestrutura social: saúde, educação, segurança pública e lazer 

 

Devemos considerar um crescimento por demanda de infraestrutura. No 

caso da infraestrutura social, ainda que o número de famílias dos empregados que 

chegarão aos municípios através do empreendimento seja modesto, um incremento 

pequeno na quantidade de habitantes em idade escolar torna-se significativo, visto o 

reduzido número de vagas para matrículas disponíveis na Escola Municipal Aníbal 

Abreu Viana, onde as crianças de Barrinha estão matriculadas, poderá haver um 

aumento de demanda por matrícula, pressionando o serviço e comprometendo a 

qualidade. Citam-se as atividades, com seus respectivos recursos financeiros 

associados, referentes ao transporte escolar, alimentação dos alunos, entre outros. 

Na área de saúde, a população de Barrinha já tem um atendimento 

bastante precário, um aumento na demanda deste serviço, pode piorar o atendimento.  

Ainda, quanto a infraestrutura, temos uma demanda maior relacionada ao 

sistema de Saúde, há poucos leitos disponíveis na região, em casos de aumento da 
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demanda por leitos hospitalares, seja resultante de acidente de trabalho e ou 

necessidades emergenciais de outras naturezas, a região será afetada 

negativamente. 

No que tange, a segurança da comunidade, no nosso levantamento de 

campo, não foi um fato que gerou críticas por parte dos moradores da comunidade, 

porém com a construção do empreendimento, já se tem conhecimento que esse é um 

aspecto que normalmente se altera no cotidiano da comunidade mais próxima. 

Cabendo ao empreendedor, a garantia de segurança de seus colaboradores, bem 

como de toda a comunidade do entorno do empreendimento.  

O lazer praticado pela comunidade de Barrinha, está ligado as visitas 

familiares, festas populares, pesca esportivas e práticas religiosas, sendo assim, o 

empreendimento, pode trazer um impacto pouco relevante. No entanto, também é 

hábito dos moradores de Barrinha frequentarem estabelecimentos dentro da 

comunidade (que vendem bebidas alcoólicas). E neste espaço sim, pode ocorrer 

situações de violência. Nesse aspecto, o item segurança deve ser ampliado.  

Outra questão relevante, também está nas relações interpessoais que 

envolve colaboradores do empreendimento e jovens da comunidade.  Essas relações 

podem acarretar problemas de demanda na área de saúde, seja por doença 

sexualmente transmissíveis (DST), seja por gravidez não planejada por jovens 

adolescentes.  

 

11.3.14 Infraestrutura básica: transporte, energia, saneamento e habitação 

 

O eventual aumento da população com as obras de implantação e 

operação do empreendimento, ocasionado pela contratação de mão de obra externa, 

resultaria em aumento no custo de vida da população pela elevação dos preços da 

moradia na área urbana. Pois, a cidade é pequena com núcleos urbanos dispersos.  

O aumento da densidade populacional resultaria na elevação da demanda 

por transporte, energia e saneamento, podendo este resultar em diversos impactos 

cumulativos para a cidade. 

Assim, deverão ser previsto programas de apoio entre o empreendimento 

e a prefeitura, de forma a gerar a capacitação de funcionários públicos e dirigentes do 
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município, ou até mesmo uma coparticipação entre a estrutura pública e privada, de 

forma que a municipalidade esteja preparada para estes aumentos de demandas que 

afetarão a comunidade de Barrinha em relação aos serviços públicos de infraestrutura, 

seja os serviços existente e ineficiente, como novos serviços que venham atender as 

novas demandas. De modo, a reduzir os impactos tanto sociais quanto ambientais, 

decorrentes da instalação do empreendimento.  

 

11.3.15 Aumento da temperatura no ambiente 

 

Quanto a operação do empreendimento, na usina termoelétrica haverá a 

combustão de gás natural gerando calor e produzindo energia. Neste processo básico 

de funcionamento da usina há também o processo de resfriamento das instalações, 

onde com a passagem de água ocorre a troca de temperaturas entre a usina e o fluído 

(água), resfriando o local.  

Existe a preocupação da comunidade quanto a possibilidade de aumento 

da temperatura do ar local, o qual irá afetar toda a comunidade do entorno. 

Cabe destacar que o empreendimento deverá possuir um sistema 

adequado de resfriamento das instalações, de forma que a temperatura ambiente do 

entorno próximo não sofra alterações, bem como sejam previstos programas de 

controle e/ou mitigação quanto a este impacto ambiental.   

 

 Conclusões do Capítulo 

 

Pode ser observado que existe uma sobreposição de impactos negativos 

na comunidade, dada suas características e grande proximidade ao empreendimento. 

Assim, uma vez detectados e caracterizados os impactos socioambientais, é 

necessário que se adote um conjunto de medidas capazes, não só de minimizar os 

impactos negativos, como também assegurar os benefícios trazidos pelos impactos 

positivos. 

Portanto, se faz necessária o acompanhamento da execução dos 

programas e das compensações que serão elaboradas com objetivo de minimizar os 
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impactos negativos e trazer para essa comunidade benefícios que possam mudar sua 

realidade a partir da implantação do empreendimento.  

 



                                                                      

 

Página 143 de 193 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO DIAGNÓSTICO  

 

A realização do relatório se deu em condições complexas, pois, em meio a 

uma pandemia, criar as condições sanitárias e metodológicas para fazer um trabalho 

de campo exige responsabilidade para com a comunidade e com nossas vidas. 

Depois das tratativas realizadas com a representante da comunidade, e, com órgãos 

que acompanham e determinam esse trabalho, percebemos, que só a ida a campo 

nos possibilitaria o conhecimento da realidade como se apresenta nesse momento, 

tal decisão foi determinante para o sucesso do trabalho.  

Ele foi estruturado em quatro eixos, sendo o primeiro a contextualização do 

empreendimento e da comunidade, para isso trabalhamos com elementos da história 

da comunidade e com dados secundários, para valorar as condições econômicas do 

município São Francisco Itabapoana e da comunidade de Barrinha, na sequência 

trabalhamos com os dados primários levantados através da aplicação de questionário 

com perguntas fechadas, isso nos permitiu ter uma fotografia social da comunidade 

nesse exato momento, com essa caracterização podemos saber como vivem as 

pessoas que ali moram, seja sob o aspecto das relações sociais, da geração de renda, 

do trabalho bem como as condições de moradia e a infraestrutura de serviços 

disponíveis para a comunidade.  

Nesse aspecto os dados secundários foram confirmados e observamos que 

a comunidade sofre com a carência de muitas ações que já estão disponíveis para 

ela, mas que por falta de interesse do poder público local, e até por falta de 

conhecimento desses direitos, esses moradores estão sofrendo com a impossibilidade 

de acesso a esses serviços, como por exemplo, atualização do CadÚnico, para 

acessar a “Tarifa Social”, de energia elétrica. Nesses aspectos vemos que o 

empreendedor pode atuar com programas de suporte e infraestrutura para essa 

comunidade, mas também pode oferecer serviços de formação para o mercado de 

mão de obra, bem como condições para melhorar o acesso dessa comunidade no 

mundo da inclusão digital. 

As observações sobre a realidade da comunidade de Barrinha, permite 

apontamentos que direcionam para a discussão e debate com a comunidade sobre 

Programas de Mitigação e Compensação, tanto para os impactos socioambientais 

decorrentes da instalação do empreendimento, quanto para a criação de programas 
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que possam atuar pontualmente, em problemas e necessidades apontadas neste 

relatório com a qual a comunidade convive por anos. Um dos problemas identificado, 

está ligado ao temor que a comunidade tem, em relação a qualidade da água que já 

consome. A partir da análise de água consumida por eles hoje, identificou-se que em 

alguns dos pontos analisados há presença de matéria orgânica nas águas, bem como 

a presença de coliformes totais e coliformes termotolerantes indicando a presença de 

esgotos sanitários na água consumida pela comunidade (Anexo 4).  

A partir da observação das condições de saneamento, existe a 

necessidade inerente de instrução da comunidade quanto a importância do destino 

correto dos resíduos sólidos, podendo este estar atrelado a um programa de 

Educação Ambiental. Programa este que pode ser tratado ainda com instruções 

práticas para construção de sistemas de tratamento de esgoto doméstico simples e 

eficientes, como sistemas de bio e fito remediação, ou tratamento por zona de raízes. 

Também, identificou-se diversas possibilidades de geração de emprego e 

renda para essa comunidade, que possam estar aliadas ao cooperativismo e/ou 

associativismo, como, por exemplo, agregar valor ao produto que tradicionalmente a 

comunidade colhe e revende ao mercado, como a aroeira. Atualmente elas vendem o 

quilo do produto por cerca de R$ 3,00 a 4,00 reais para um atravessador, e na cidade 

do Rio de Janeiro verificamos que o quilo custa R$ 86,00 no mercado final. A partir 

dessa constatação, concluímos que há grandes possibilidades de atuação do 

empreendedor em fomentar o desenvolvimento de atividades econômicas, já 

existentes na comunidade.  

Como consta em nossos relatório, no aspecto econômico, o município é um 

dos maiores produtores de abacaxi do país, no qual sua produção é destinada ao 

mercado brasileiro e internacional, deste modo, necessitando de padronização e  

qualidade; de modo que há grande descarte do produto fora do padrão de qualidade 

internacional, sugerimos então a capacitação da população e criação de maneiras de 

uso deste produtos, que com infraestrutura adequada e negociação pode transformar, 

esses rejeitos em produtos industrializados, como geleias, polpa de frutas, tortas e 

doces que poderiam ser vendidos nos mercados locais e até mesmo receber um selo 

do ministério da agricultura no mercado estadual.  

Diante dos problemas identificados na organização social da comunidade 

de Barrinha, em relação aos seus representantes, parte da comunidade reclamou da 
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falta de transparência na comunicação, alegando que as relações não são 

democráticas. Para construirmos lideranças e força representativa, precisamos 

possibilitar aos jovens e adultos dessa comunidade condições de acesso para 

participação e conhecimento de como eles podem agir para o bem coletivo, 

possibilitando que eles identifiquem entre si, indivíduos com vocação e interesse em 

trabalhar pelo bem comum. Para evitar a manipulação e o controle ao acesso de 

informações e de recurso por representações estadual e nacional que se colocam 

como suas representantes, que de fato foram relevantes para o avanço na conquista 

de direitos nessas comunidades, porém nesse momento, o foco dessas 

representações, tanto estadual quanto nacional, é muito mais ideológico do que em 

ações de direito e inclusão social. Se distanciando das necessidades reais das 

comunidades, não reconhecendo as demandas locais, e em alguma medida chegando 

a manipulá-la para seus interesses de manutenção de poder.  

Assim se faz necessário mesmo antes de iniciar o processo de construção 

do empreendimento, que seja disponibilizada a essa comunidade, condições de 

acesso a formação para os conhecimentos dos processos burocráticos exigidos para 

criação de uma organização social formal. Só assim poderemos dizer que os 

investimentos necessários e que poderão vir com a construção o empreendimento, 

poderá melhorar as condições de vida presente e futura.   

A partir desse estudo entendemos que há muito por fazer, para que de fato 

as compensações possíveis desse empreendimento, promovam transformação social 

necessária a essa comunidade, historicamente invisibilizada e excluída dos direitos 

de uma sociedade mais justa. 
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"... E nunca considere seu estudo como 

uma obrigação, mas sim como uma oportunidade 

invejável de aprender, sobre a influência liberta-

dora da beleza no domínio do espírito, para seu 

prazer pessoal e para o proveito da comunidade à 

qual pertencerá o seu trabalho futuro."  

Albert Einstein. 
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12 PROGNÓSTICO DO ESTUDO DO COMPONENTE QUILOMBOLA DE 

BARRINHA 

 

 Introdução 

 

No dia 17 de julho de 2021 às 15h e 00 min. a equipe técnica iniciou a 

reunião com a apresentação do diagnóstico do Estudo do Componente Quilombola 

com a comunidade de Barrinha. A reunião aconteceu na propriedade da senhora 

Lucinha, moradora da comunidade de Barrinha, que regularmente cede o local para 

atividades de lazer, como jogo de futebol, e que neste momento oportuno foi utilizado 

para reunião com a comunidade referente ao estudo de componente quilombola. Este 

local é conhecido como “Campo Society de Barrinha”, pela comunidade. Este local foi 

escolhido de forma que fosse possível a participação de toda a comunidade. 

Participaram da reunião, aproximadamente 30 moradores e mesmo sendo 

um direito dos moradores a participação em todas as etapas desse processo, a 

liderança da comunidade insiste em posicionar-se contrária ao diálogo, inclusive 

coage àqueles interessados na discussão e “presenteia” os que adotam a postura do 

não diálogo. A conquista desse direito foi uma luta dos movimentos sociais que se deu 

em 1989 através da Convenção 169 da OIT e ratificada pelo Brasil em 2004. 

A atuação dos movimentos organizados como a Conaq ou Acquilerj, por 

exemplo, é uma referência na defesa dos direitos das comunidades quilombolas, e, é 

sempre citada pelas lideranças de Barrinha. É muito comum a invisibilidade dessas 

comunidades, nos processos de licenciamento, fazendo com que elas se tornem alvo 

fácil para expropriação de seus territórios e seus direitos, já que, do outro lado temos 

toda imponência do poder econômico, e isso é denominado racismo ambiental. 

Destaque-se, que o empreendimento em questão, por ser de médio porte, será 

construído em propriedade privada, não implicará na realocação dos moradores da 

comunidade. Por mais que haja o desencontro nos interesses entre a comunidade e 

o empreendimento, o diálogo é sempre a melhor saída, especialmente entre as 

entidades de representação da comunidade e seus moradores. 

O posicionamento das lideranças de Barrinha nos faz acreditar que a não 

informação é uma estratégia para manutenção de poder delas e lança o 
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questionamento sobre a efetividade da democracia representativa. Durante o trabalho 

de campo, grande parte dos entrevistados relataram não ter informação sobre o 

empreendimento e nem sobre a realização do estudo. No entanto, a presidente da 

associação já havia participado de reunião com a equipe deste ECQ juntamente com 

o Incra e representante da coordenação regional da Conaq do estado do Rio de 

Janeiro e ela (representante de Barrinha) teria como missão informar à comunidade 

sobre todo esse processo, considerando que todos os presentes na reunião 

receberam cópia do Plano de Trabalho sobre o Estudo do Componente Quilombola – 

ECQ, que deveria ter sido apresentado aos moradores de Barrinha para conhecimento 

e análise para aprovação, mas, segundo relato dos próprios moradores, isso não 

aconteceu. 

Neste sentido, Lüchman (2012) indica que os apontamentos das limitações 

do modelo da democracia representativa vêm fomentando o debate e o 

desenvolvimento de novos modelos democráticos que ampliam os atores, os espaços 

e os sentidos da política. Seriam esses, a democracia participativa, democracia 

deliberativa e democracia associativa e esta última merece destaque nessa 

discussão. Sobre a participação, Pateman (1992) defende que ele é educativa e 

promove, por meio de um processo de capacitação e conscientização, seja ela 

individual ou coletiva, o desenvolvimento da cidadania, cujo exercício configura-se 

como requisito central para ruptura com o ciclo de subordinação e injustiças sociais.  

As lideranças de Barrinha têm receio de que a comunidade tenha acesso 

às informações porque ela pode se posicionar favorável ao empreendimento, em 

razão dos benefícios que ele pode trazer, como a geração de emprego, por exemplo, 

e tal hipótese foi confirmada neste estudo, o qual mostrou que dos 41 entrevistados, 

33 têm interesse em trabalhar ou que alguém da família trabalhe no empreendimento. 

Assim como apontou o ECQ, Barrinha é uma comunidade com alto índice 

de vulnerabilidade. A renda média dos chefes de família está entre R$500,00 e R$ 

1.500,00 e são, em sua maioria, autônomos, ou seja, não têm registro em carteira e, 

possivelmente, sem estabilidade financeira, o que faz com que suas rendas oscilem. 

Sem falar na falta de infraestrutura da comunidade, como saneamento básico. O 

acesso à água é por meio de poço cacimba, não existem espaços de lazer, escola e 

posto de saúde ficam no bairro vizinho. Ainda sobre a água, foi feita a coleta em seis 
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casas e dessas seis, três apresentaram alto índice de contaminação de coliformes 

fecais. 

Esta fotografia social de Barrinha foi exposta na reunião e a partir daí os 

moradores fizeram suas intervenções colocando em pauta seus anseios, dúvidas e 

expectativas. Durante o diálogo, a equipe do estudo foi explicando cada etapa do 

processo pelo qual o empreendimento tem que passar, desde o licenciamento 

ambiental, licença prévia (LP), licença de instalação (LI) até a licença de operação 

(LO), tudo isso de forma clara e didática. 

A partir dos relatos dos moradores de Barrinha presentes na reunião, 

observamos que existem muitos receios em relação a instalação do empreendimento 

como o aumento da violência, do consumo de drogas, da presença de “gente de fora”, 

especulação imobiliária, sobrecarga dos serviços de saúde, a salinização da água que 

a comunidade consome, poluição do ar, mar e lençol freático, explosão por vazamento 

de gás, mudança na temperatura (clima). A engenheira ambiental fez esclarecimento 

acerca das questões ambientais, descartou a possibilidade de salinização da água, 

por exemplo, que é uma preocupação já apontada lá no campo durante as entrevistas 

e tem sido um argumento utilizado pelas lideranças de Barrinha. A todo momento, a 

equipe deixou claro à comunidade que todo empreendimento gera impacto, positivo e 

negativo, mas os impactos negativos devem ser compensados a partir de programas 

que eles, naquele momento, iriam indicar.  

As indicações, em sua grande maioria, foram de infraestrutura: melhorias 

na estrada que passa pela comunidade, construção de uma ciclovia, de posto de 

saúde, creche, quadra poliesportiva, padaria comunitária, área de lazer para crianças, 

saneamento básico e instalação de placas de energia solar. As demais propostas 

estavam relacionadas a trabalho, como planejamento e repasse de EPI’s para as 

marisqueiras e cursos profissionalizantes; em seguida, segurança; serviços como 

assessoria jurídica gratuita; e, por fim, qualidade de vida a partir da oferta de 

atividades esportivas para crianças (inclusive a capoeira); prestação e assistência 

para idosos. 
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 O reconhecimento como comunidade remanescente quilombola para além 

do papel 

 

Durante a reunião de apresentação do ECQ a socióloga Sandra Ramalho 

juntamente com o representante do Incra Regional do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. 

Cassius Rodrigo, questionaram os moradores de Barrinha lhes perguntando o que 

havia mudado na vida deles com o reconhecimento de comunidade quilombola. E a 

resposta, foi que nada mudou com o reconhecimento de comunidade quilombola. A 

intenção socióloga e do técnico foi despertar nos moradores a importância de se ter 

um movimento organizado, no caso, através de uma associação atuante, devidamente 

registrada, pois acredita-se que a tão citada Associação existente e registrada no 

nome de Associação Rural das Mulheres Artesãs e Agricultores Quilombola de 

Barrinha – ARMAAQBAR, seja apenas, existente. Pois durante as pesquisas junto aos 

moradores, verificou que não existe nenhum projeto e/ou ação socia e financeira com 

objetivo e potencial de mudar a vidas das mulheres quilombolas de Barrinha. Visto 

que não identificou nenhuma moradora artesã, que obtém sua renda dessa atividade. 

Ao contrário, identificamos, algumas mulheres que catam mariscos22, quando a maré 

está baixa na praia de Manguinhos e algumas mulheres coletoras de aroeira, planta 

natural do local. Esses produtos são vendidos sem nenhum selo de produtoras, 

catadoras, as marisqueiras vendem seus mariscos a donos de restaurantes, enquanto 

as coletoras de aroeiras vendem seus produtos a atravessadores, sem agregar valor 

ao produto, de modo, que o preço pago é exploratório, uma vez que o produto vendido 

por R$ 3,00 nos mercados chega a custar R$ 114,00.    

Não identificou nenhuma participação dessa Associação ARMAAQBAR em 

ações direcionadas a garantir às mulheres de Barrinha novos olhares de 

empreendedorismo para agregação de valor aos seus produtos, de modo, a garantir 

uma melhoria na renda dessas mulheres que fazem um trabalho difícil e arriscado.   

Durante aplicação dos questionários, também foi perguntando sobre produção 

agrícola, também não se identificou nenhuma atuação dessa associação na 

organização da produção agrícola da comunidade e nem em ações voltadas para a 

 

22 Levantamos um total de cerca 6 mulheres catadoras de mariscos. 
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comercialização dos produtos produzidos pelas famílias e ações de fortalecimento da 

produção agrícola familiar. Ao conversar com as famílias durante a aplicação da 

pesquisa com os moradores, disseram que plantam em seus quintais, banana, 

mandioca, cana, frutas e alguns possui horta para consumo próprio, essa produção é 

de iniciativa de cada morador no aproveitamento de seu terreno e produção de 

alimento para consumo próprio.  

Sob esse olhar das vulnerabilidades e necessidades das moradoras da 

comunidade quilombola de Barrinha, observa-se a necessidade de uma organização, 

como uma associação de moradores, que possa desenvolver ações e projetos 

direcionados as mulheres e demais moradores de Barrinha focada em trazer melhoria 

para seus moradores. Para que isso ocorra neste estudo, está sendo proposto um 

Subprograma de Formação Política e Participação Social, que tem como objetivo 

fortalecer a comunidade quilombola de Barrinha por meio do contato, articulação das 

lideranças envolvendo-os nos debates e estudos sobre a participação política e social 

da comunidade em suas demandas, seja junto ao empreendimento que poderá ser 

construído em seu entorno, bem como na luta por direitos junto aos órgãos 

governamentais, regularizações de suas situações, e busca por atendimento a 

demandas importantes para a comunidade. Como acesso às políticas públicas e 

sociais existentes, aos quais essa população tem direito ao acesso determinado em 

legislação, mas que, por falta de conhecimento, estão sem acesso a esses benefícios.  

A vulnerabilidade da população de Barrinha é evidente, os gastos com 

energia elétrica, por exemplo, representam grande parte dos custos das famílias e por 

isso, dentre as propostas de compensação está a demanda de ações que possa 

reduzir essas tarifas. Foi sugerido inclusive, que o empreendimento, por contemplar 

uma usina termoelétrica, fornecesse energia à comunidade, mas informamos que não 

seria possível e ao longo da conversa fomos apresentando algumas alternativas, 

inclusive o cadastro na prefeitura no Programa Baixa Renda ou, através da 

associação pleitear recursos para a instalação de placas de energia solar já que está 

também foi uma solicitação da comunidade na reunião. 

Outra fragilidade identificada em Barrinha tem a ver com a noção de 

pertencimento e identidade étnica do grupo. De acordo com a teoria antropológica, o 

pertencimento étnico parte de dois princípios: a auto declaração e o reconhecimento 

do grupo como tal (Barth, 2011). A partir daí nos colocamos a pensar na noção de 
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identidade enquanto uma categoria política, no sentido da constituição de um nós 

coletivo e é esse (nós) que precisa ser fortalecido ou resgatado entre os quilombolas 

de Barrinha. 

Segundo Novaes (1993) conceito de identidade é indispensável porque “é 

a partir da descoberta e reafirmação – ou mesmo criação cultural – de suas 

semelhanças que um grupo qualquer, numa situação de confronto e de minoria, terá 

condições de reivindicar para si um espaço social e político de atuação” (NOVAES, 

1993, p. 24).  

Portanto, acreditamos que a maneira de fortalecer o nós coletivo dessa 

comunidade, o sentimento de pertencimento, seria através da atuação de uma 

associação de moradores. No ECQ identificamos a fala de moradores lamentando a 

individualidade que assola Barrinha e o distanciamento com o passado, a ausência 

de atividades coletivas que aproximava pessoas e fortalecia uma rede solidária. 

 

Nem só de comida se alimenta o homem 

A gente não quer só comida,  

a gente quer comida diversão e arte, 

A gente não quer só comida, 

A gente quer saída para qualquer parte. 

(Trecho da música Comida - Titãs)   

 

Quando se trata de comunidades tradicionais é comum, num primeiro 

momento, associá-las ao passado, a um tipo ideal ou como coloca Baudrillard (1992) 

um simulacro, ou seja, um modelo criado a partir de uma ideia que se tem do real. 

Primeiro, espera-se encontrar um grupo de pessoas que vivam em comunidade 

compartilhando valores culturais, mantendo as tradições de seus antepassados, com 

uma rede de solidariedade muito bem consolidada; entretanto, na prática, esses 

grupos, assim como a sociedade nacional, sofrem interferência do tempo, do modelo 

econômico e político. 

Nessa visão romantizada, em se tratando de comunidade remanescente 

quilombola, o que se espera encontrar? Prática do Jongo, capoeira, comidas 

tradicionais, vestimentas coloridas com grafismos africanos, religiões de matriz 

africana, entre outras características.  Encontramos isso em Barrinha? Não! Isso faz 
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dessa comunidade menos quilombola? De forma alguma! Mas então, quais as 

práticas culturais, de lazer, esportiva realizada pelos membros dessa comunidade? 

Durante o trabalho de campo não encontramos nada dessa natureza, a não 

ser no discurso, nos relatos saudosistas “do tempo de meus avós”. Enfim, essa 

comunidade tem tantas demandas, necessidades urgentes para sobreviver, que ficam 

sem tempo e disposição para pensar nas suas subjetividades, o que pode afetar 

significativamente a saúde mental dessas pessoas e partir daí, desencadear tantos 

outros problemas como depressão e demais doenças.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2017) as principais doenças entre a 

população negra são anemia falciforme, diabetes mellitus (tipo II), hipertensão arterial 

e deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase. Em Barrinha as doenças recorrentes 

identificadas por meio da aplicação de questionários foram diabetes e hipertensão, 

observamos também o sobrepeso, especialmente, entre as mulheres. E os dados 

fornecidos pelo posto de Saúde de Guaxindiba, do cadastro da agente de saúde, 

mostram as principais doenças, as informações podem ser observadas na Figura 39 

abaixo. 

Figura 39: Doenças dos moradores de Barrinha  

 

 Fonte: Posto de Saúde Guaxindiba – SFI, adaptado pela Roberto Roche & Associados 

 

No que tange a saúde mental, o racismo, as desigualdades étnicos-raciais 

e o racismo institucional são determinantes sociais das condições de saúde da 



                                                                      

 

Página 154 de 193 

 

 

população negra e de acordo com um material publicado pelo Ministério da Saúde 

(2018) “Óbitos por suicídio entre adolescentes e jovens negros 2012 a 2016"  

O desenvolvimento do potencial dos adolescentes e jovens negros, 

especificamente quanto à liderança, o envolvimento em organizações comunitárias, e 

em habilidades de comunicação permite confrontar de um modo efetivo o racismo na 

sociedade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, p. 56).  

Diante disso, é preciso pensar na saúde, física e mental, dessa população. 

Os Programas de Compensação e Mitigação devem contemplar atividades culturais, 

esportivas, como forma de proporcionar qualidade de vida aos moradores de Barrinha.  

Também, é preciso ofertar atividades de formação política e qualificação profissional 

como forma de superação das desigualdades étnico-raciais. 
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13 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DO COMPONENTE 

QUILOMBOLA  

 

 Divulgação da reunião 

 

Para divulgação da data e horário que ocorreria a reunião de apresentação 

do Estudo do Componente Quilombola realizado com a comunidade de Barrinha. 

Foram utilizados os seguintes meios de comunicação: 

 Anúncio no Grupo de WhatsApp criado para transmitir informações e 

dúvidas; 

 Faixas na entrada e saída da Comunidade Quilombola de Barrinha; 

 Moto som com mensagem anunciando para a comunidade sobre a 

reunião de apresentação do ECQ informando a data, o horário e o local 

que ocorreria, esse anúncio ocorreu nos dias: quinta e sexta-feira (15 e 

16.07.2021) das 16:30 às 17:30. 

 Ofícios de convite enviados aos órgãos: Coordenação-Geral de 

Regularização de Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenamento 

da Estrutura Fundiária; Superintendente Regional do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do Estado do Rio de Janeiro; 

ao Ministério Público Federal; à Defensoria Pública Da União e a 

Associação Comunidade Quilombola De Barrinha/RJ, todos 

apresentados no Anexo 16. 
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Figura 40: Aviso sobre a reunião divulgado no grupo de WhatsApp23  

 

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 

 

Figura 41: imagens das faixas convidando os moradores para a reunião de apresentação do 

Estudo do Componente Quilombola 

  

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 

 

 Medidas de segurança  

 

A equipe técnica realizou na sexta-feira dia 16.07.2021 exames para 

detecção de infecção por covid-19, os exames apresentaram resultados negativos e 

 

23 Grupo criado a após a primeira reunião com a comunidade ocorrida em 08.05.2021 
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a existência de imunidade contra covid-19, adquirida após a 1ª dose da vacina. Cópia 

do exame no Anexo 10.  

Para a realização da reunião foram disponibilizados Álcool em gel e 

máscara para todos que estiveram presente.   

 

 

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 

 

A apresentação do Estudo do Componente Quilombola realizado na 

comunidade de Barrinha24 com seus moradores, primeiramente abordou uma 

explicação do significado da Consulta Livre, Prévia e Informada se caracteriza por um 

processo de diálogo, seja entre a comunidade e empreendedor, ou entre a 

comunidade e o Estado. O início desse diálogo deve se dar ainda em fase de 

prospecção para a construção do empreendimento. No entanto, como é sabido, no 

caso de Barrinha, esse processo foi iniciado no final do Estudos do EIA/Rima dando 

sequência, posteriormente, com o ECQ, para um diagnóstico da realidade social desta 

comunidade. Neste momento, estamos na fase de apresentação de resultados do 

diagnóstico na construção dos que chamamos de prognóstico, ou seja, as propostas 

dos Programas de Compensação e Mitigação dos impactos identificados no estudo. 

Mas que fique claro, a Consulta Livre, Prévia e Informada deve acontecer em todas 

 

24 Campo de Futebol da Comunidade de Barrinha 
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as etapas, desde o planejamento, licenciamento, e operação do empreendimento, 

bem como por toda sua vida útil.   

Após essa explicação, iniciou a apresentação dos resultados do 

diagnóstico socioambiental da comunidade de Barrinha, produto oriundos do ECQ, 

que permitiu a realização de pesquisa com as famílias moradoras de Barrinha, que 

incluíram a aplicação dos questionários e quadro socioeconômico que diagnosticou 

as condições socioeconômicas e culturais dessa comunidade em relação a trabalho, 

saúde, educação, renda, escolaridade, saneamento.  

Durante a apresentação do diagnóstico socioambiental pela socióloga 

Sandra Ramalho, foram explicados os dados obtidos sobre as famílias, apresentado 

os impactos socioambientais que possivelmente serão causados direta e 

indiretamente à comunidade com a construção do empreendimento em sua 

vizinhança. Sendo este, o tema muito debatido pela comunidade com a equipe 

técnica, foram realizadas muitas perguntas referentes aos impactos apontados pelo 

Estudo, e, no decorrer da reunião, a Engenheira Ambiental Ediane, respondeu à 

diversos questionamentos da comunidade, sobre impactos que poderão afetá-los com 

a construção do empreendimento, abaixo algumas perguntas realizadas durante a 

reunião. 

 1) Houve perguntas sobre risco de explosão, vazamento de gás, 

existência de corpo de bombeiro. 

Respostas: explicou à comunidade que esse tipo de empreendimento, deve 

ter obrigatoriamente um Plano de Ação de Emergencial – PAE, exigido pelo 

órgão licenciador para operação25.   O PAE deverá conter as 

medidas/procedimentos a serem adotados para combater/reduzir os efeitos 

das consequências acidentais sobre as populações limítrofes e ao meio 

ambiente, com a utilização de pessoal treinado para o combate das 

emergências. E a comunidade deverá cobrar do empreendimento uma cópia 

 

25  Plano de Ação de Emergência deve ser elaborado e considerado como parte integrante do processo de geren-

ciamento de riscos. Esse plano deverá conter as medidas/procedimentos a serem adotados para combater/re-

duzir os efeitos das consequências acidentais sobre as populações limítrofes e ao meio ambiente, com a utiliza-

ção de pessoal treinado para o combate das emergências 
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do PAE, bem como receber treinamentos adequados, para o caso de haver 

algum acidente no empreendimento, a comunidade saiba como proceder.  

  2) Questionamentos sobre o medo de ocorrer o aquecimento água do 

mar, poluição da água, poluição do ar.  

Respostas: Explicou a comunidade que a água usada para o resfriamento da 

termoelétrica deve passar, obrigatoriamente, por um processo de resfriamento 

para uma redução da temperatura, pois existe um limite de temperatura para a 

devolução dessa água ao mar/corpo hídrico. Não é permitido que o 

empreendimento lance água quente ao mar, acima do limite estabelecido na 

legislação, pois isto traz impactos ambientais. Outro esclarecimento em relação 

a poluição da água é que para o resfriamento da termoelétrica durante o seu 

funcionamento, o empreendimento não poderá utilizar águas subterrâneas 

oriundas de poços artesianos, para esse fim. Assim, deve buscar alternativas 

como água de rios ou água do mar para o resfriamento.  

 3) Foram feitas perguntas sobre o risco do aumento da violência na 

comunidade de Barrinha, devido ao aumento de circulação de pessoas de 

fora da comunidade, no seu entorno e nas obras.  

Respostas: É responsabilidade do empreendedor a segurança interna do 

canteiro de obras e do seu entorno, para isso deverá ser contratada segurança 

privada. 

 4) Pergunta sobre a possibilidade de fornecimento de energia elétrica 

gratuita pela termoelétrica a comunidade. 

 Respostas: Foi explicado que a energia elétrica produzida pela termoelétrica 

é colocada na rede geral, pois sua produção acontece para atender à um 

contrato que tem com o governo, para o fornecimento de energia a todos os 

consumidores. Entretanto, poderá ser feito um programa para a avaliação das 

instalações elétricas das casas, averiguar as condições. E a comunidade 

poderá ser cadastradas no CADúnico e acessar a política de baixa renda, para 

pagar contas de energia mais baratas.  

 5) Se havia possibilidade de a construção de uma padaria comunitária 

para as pessoas da comunidade produzirem pão e vender o excedente. 
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Respostas: Sim, existem essa possibilidade, sendo necessário a construção 

de um espaço com cozinha industrial, com equipamento para a produção dos 

pães. Sendo, esta, uma proposta excelente para a comunidade de Barrinha.  

Inclusive foi citado o exemplo, da APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, em Curitiba onde os pais que não podem ter um trabalho formal, 

pela necessidade de se dedicar integralmente ao cuidar dos filhos, trabalham 

na padaria comunitária dentro da instituição e conseguem dessa forma obter 

renda, durante o período de aulas de seus filhos na APAE.  

 6) Sobre as mulheres que coletam aroeira, que precisam de equipamentos 

adequados, como Equipamento de Proteção Individual – EPI, treinamento 

para reconhecimento de animais como cobra. 

Respostas: Sim, é possível que as pessoas que trabalham com a coleta da 

aroeira recebam treinamento para o uso dos EPIs, e também para 

reconhecimento dos perigos e perigos que envolvem este trabalho, como o 

risco de serem picados. E atualmente, a aroeira que as mulheres de Barrinha 

vendem o quilo por R$ 3,00 ao atravessador, na cidade do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais custam mais de R$ 99,00, podendo chegar a R$ 114,00, para 

que as mulheres consigam um preço justo pelo produto coletado, é importante 

a organização dela, a existência de uma associação com CNPJ, a busca de um 

selo do Ministério da Agricultura, de produto originário de comunidade 

quilombola. Estabeleça uma relação direta com compradores, para evitar os 

atravessadores, desse modo, consigam receber um valor justo pelo produto 

colhido, beneficiado.  

 

As perguntas e respostas descritas acima, são relatos da participação da 

comunidade na reunião, que buscaram esclarecimentos sobre os riscos provenientes 

dos impactos citados no estudo que poderão afetar a comunidade. Todas as questões 

levantadas pela comunidade foram respondidas com transparência, de modo, que ao 

terminar a reunião os moradores presentes que se dispuseram a participar, 

retornassem para as suas casas com suas dúvidas esclarecidas.   

A comunidade participou ativamente da reunião, enriquecendo o debate, 

dizendo quais eram suas preocupações, seus medos em relação a geração de 

impactos decorrentes da construção do empreendimento. Também, puderam dizer 



                                                                      

 

Página 161 de 193 

 

 

quais são suas demandas para os Programas de Compensação e Mitigação, que 

poderão beneficiar a comunidade, e são de responsabilidade do empreendedor, que 

devem ser descritos no Plano Básico Ambiental Quilombola – PBAQ, na etapa da 

Licença de Instalação (LI) do empreendimento.  

 Na Figura 42, a reunião de apresentação do ECQ, no campinho de 

Barrinha.  

 

Figura 42: Imagens da reunião de apresentação do Estudo do Componente Quilombola na 

Comunidade de Barrinha no município de São Francisco de Itabapoana  

  

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 

 

Figura 43: Comunidade fazendo perguntas e tirando dúvidas 

  

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 
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 Realização da oficina 

 

Após apresentação do diagnóstico do Estudo do Componente Quilombola, 

os moradores foram instruídos a participar de uma oficina, onde foram agrupados em 

torno de uma mesa, foram fornecidas cartolinas em branco e canetão, para que os 

moradores escrevessem, quais são suas preocupações e medos com a instalação do 

empreendimento que poderá afetá-los. E também escreveram suas ideias e 

demandas para a propostas para Programas de Compensação e Mitigação que 

beneficiassem a comunidade, com a construção do empreendimento. Abaixo na 

Figura 44, os moradores estão reunidos colocando suas ideias no papel.  

 

Figura 44: Moradores da Comunidade de Barrinha, escreve as ideias e propostas para 

programas de compensação e mitigação de ideias 

  

  

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 

 

Após o período dado a comunidade para que colocasse suas ideias no 

papel, cada grupo de moradores teve a oportunidade de apresentar os tópicos e temas 
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que escreveram. A equipe técnica imediatamente anotou as ideias das propostas da 

comunidade, para que após apresentação pudesse descrever essas ideias em forma 

de programas que pudessem ser apresentados para a comunidade ainda durante a 

reunião. Nas imagens da Figura 45, os moradores estão participando e falando sobre 

o que escreveram em suas cartolinas.  

 

Figura 45: Moradores da Comunidade Quilombola de Barrinha apresentado as ideias e 

propostas para programas de compensação e mitigação dos impactos 

  

 

Fonte: Roberto Roche & Associados; julho, 2021. 

 

Além destes, com a realização da oficina, tivemos o pronto conhecimento 

dos medos dos moradores em relação ao empreendimento, bem como os anseios 

desta comunidade em relação as suas demandas, os quais foram elencados pelos 

grupos de moradores, sendo:  
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Receios da Comunidade 

 Água ficar salgada; 

 Vazamento de Gás; 

 Explosão; 

 Aumento do uso de drogas; 

 Aquecimento da temperatura;  

 Medo das pessoas de fora que virão para trabalhar no local; 

 Poluição do ar; 

 Aumento da violência; 

 Não receberem benefícios devido a divisão com os quilombolas; 

 Poluição dos mares e lençóis freáticos; 

 Poluição sonora; 

 Aumento da violência; 

 Impacto na água consumida; 

 Venda das moradias/terrenos; 

 Educação; 

 Saúde; 

 

Questionamentos da Comunidade 

 A energia gerada vai beneficiar a comunidade? 

 Impactos com as marisqueiras, serão afetadas? 

 

Demandas da Comunidade 

 Mais oportunidades de estudo para todos; 

 Campo de futebol; 

 Creche para crianças; 

 Praça para lazer; 

 Posto de saúde com médico; 

 Mais segurança; 

 Trabalho social; 

 Advocacia pública; 

 Cursos profissionalizantes; 
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 Aproveitar para utilizar a mão de obra local – 60%; 

 Energia Solar; 

 Tratamento de Água; 

 Tratamento de Esgoto; 

 Segurança; 

 Curso para jovens; 

 Cursos de capacitação; 

 Quadra poliesportiva; 

 Qualidade de vida para idosos; 

 Ciclovia; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Mobilidade; 

 Fazer eventos de evangelização; 

 Projeto de energia barata; 

 Melhoria das Estradas; 

 Saneamento básico; 

 Água potável; 

 Área de lazer; 

 Padaria comunitária; 

 Sede para comunidade; 

 Produção artesanal; 

 Policiamento 24h para comunidade; 

 Benefício gratuito de energia para a comunidade; 

 Planejamento para as marisqueiras com equipamentos e segurança para 

a renda delas; 

 Pracinha; 

 Saúde e assistência para idosos;   

 Geração de Emprego. 

 

Tomando como base as ideias, medos e demandas da comunidade, junto 

a eles a equipe técnica elencou os programas possíveis de serem contemplados pelo 

empreendimento, tendo como resultados os programas socioambientais 

apresentados junto a Tabela 62. Tiveram algumas demandas e preocupações da 
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comunidade, as quais não se aplicam única e exclusivamente a eles, onde fora 

observada a existência de programas que contemplem estas demandas nos Estudos 

de Impacto Ambiental – EIA, dos empreendimentos, os quais são elencados na Tabela 

63.  

Houve ainda alguns pontos esclarecidos junto à comunidade, no qual a 

garantia dos serviços demandados pela comunidade de Barrinha como creche, 

escolas, posto de saúde e policiamento 24h, como possíveis programa de 

compensação e mitigação pelos impactos que gerados, não são de responsabilidade 

do empreendedor, sendo estes serviços públicos. Assim estas demandas são 

responsabilidade o poder público, pois as gestões dos serviços oferecidos bem como 

os custos de manutenção são de sua responsabilidade. Desta forma estas demandas 

não serão contempladas como programas a serem descritos no presente relatório. 
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Tabela 62 – Programas Socioambientais da Comunidade Quilombola de Barrinha. 

Demandas da Comunidade Programas Ambientais 

Associação: cursos profissionalizantes 
espaço internet/comunicação inclusão digital 

Programa Juventude, Meio Ambiente e 
Inclusão digital; 

Espaço de Lazer (praças e quadras) Programa de Lazer, Esporte e Qualidade 
de Vida. 

 

Saneamento: água, esgoto 
Educação Socioambiental;  

Saúde Epidemiológica 

Energia elétrica para a comunidade: 
Readequação de infraestrutura no entorno 

do empreendimento e da comunidade. 

Planejamento de renda: mariscos/aroeira 
Formação profissional e 

empreendedorismo. 
 

Produção artesanal – geleia/frutas: 
Formação profissional e 

empreendedorismo. 

Padaria comunitária: 
Formação profissional e 

empreendedorismo. 

Melhoria da rodovia e segurança para o uso 
dos moradores; Ciclovia 

Readequação de infraestrutura no entorno 
do empreendimento e da comunidade. 

Geração de empregos 

Formação profissional e 
empreendedorismo; 

Programa Juventude, Meio Ambiente e 
Inclusão digital. 

Qualidade de vida 

Saúde Epidemiológica;  
Programa de Lazer, Esporte e Qualidade 

de Vida;  
Programa Juventude Meio Ambiente e 

Inclusão digital; 

Advocacia pública – Formação política 
Formação política e participação social;  
Programa Juventude, Meio Ambiente e 

Inclusão digital; 

Segurança para coletores: 
mariscos/aroeira/frutas 

Saúde e Segurança do Trabalho 
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Tabela 63 - Programas presentes no EIA, que serão estendidos a Comunidade Quilombola 

de Barrinha. 

Demandas da Comunidade 
Programas Ambientais previstos no 

EIA 

Explosão 
Vazamento de gás 

Existência de corpo de bombeiros 

Plano de Ação de Emergências – PAE 
Programa de Gerenciamento de 

Riscos - PGR 

Policiamento 
Programa de Segurança interno do 

empreendimento. * 

Utilização de mão de obra local – 60% 
Plano de Capacitação de Mão de Obra 

Local 

Alteração da qualidade das águas 

Monitoramento das Águas 
Subterrâneas 

Programa de Controle e 
Monitoramento da Qualidade Físico-
Química e Bacteriológica das Águas 

do Mar 
Programa de Monitoramento da Biota 

Aquática 

Poluição do ar 

Programa de Controle e 
Monitoramento das Emissões 

atmosférica 
Programa de Manutenção e 

Regulagem de Motores 
Plano de Monitoramento da Qualidade 

do Ar 

Poluição das águas superficiais e subterrânea 

Monitoramento das Águas 
Subterrâneas 

Programa de Controle e 
Monitoramento da Qualidade Físico-
Química e Bacteriológica das Águas 

do Mar 

Poluição sonora 

Programa de Manutenção e 
Regulagem de Motores 

Plano de Monitoramento de Emissão e 
Nível de Ruído 

* Este programa não está descrito nos referidos Estudos de Impacto Ambiental - EIA do 

empreendimento, porém deverá ser aplicado ao mesmo dada as dimensões da obra.  
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14 PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE LOCAL 

 

 Apresentação 

A implantação de empreendimento, terminal portuário e termoelétrica, 

provocará alterações na dinâmica da comunidade local, porém é compromisso do 

empreendedor promover a melhoria nas condições de vida social e ambiental da 

comunidade diretamente afetada e pelo empreendimento. 

Um empreendimento do porte de uma usina termoelétrica e terminal 

portuário causa algumas transformações sociais na região onde se localizará 

independente das intervenções, pois ações sociais e políticas não dão conta da 

realidade social total, mas a tomada de medidas compensatória pode ajustar as novas 

demandas e evitar desequilíbrios na ordem social local. Porém por se tratar de um 

empreendimento de médio porte e que não provocará relocação de população do local 

não demandando desapropriação, assim não se faz necessário atividades de 

monitoramento em relação à população local.   

Assim este programa foi dimensionado para apoiar os moradores do 

entorno do empreendimento. Tendo como alvo principal os remanescentes 

quilombolas da comunidade de Barrinha, o apoio concentra-se em um grande 

programa e subprogramas que visam atender as demandas sociais e ambientais já 

existentes, bem como os impactos gerados pelo empreendimento.  

 

 Objetivo  

 

O objetivo deste programa em parceria com os moradores diretamente 

afetados pela construção do empreendimento é desenvolver atividades que vise 

melhorar as condições de vida e potencializar a capacidade de organização deles, 

mostrando a eles como a organização social e política pode fortalecê-los, na luta por 

seus direitos e minimizar os conflitos internos existentes na comunidade. Podendo 

melhorar a qualidade de vida de cada um e trazer avanços econômicos para o coletivo.  
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14.2.1 Objetivos Secundários 

Os objetivos secundários do programa ou subprogramas são: 

 

 Apoiar a comunidade no que concerne a melhoria de acesso a bens de 

serviços, infraestrutura e melhoria na qualidade de vida. 

 Em parceria com os moradores apoiá-los na área de empreendedorismo 

e desenvolvimento das atividades já executadas por eles, bem como 

novas possibilidades de geração de renda. 

 Desenvolver atividades educativas com o propósito de mudar cultura e 

comportamentos em realço a preservação ambiental, melhoria na área 

de saneamento básico e saúde. 

 Formação profissional para atuar no empreendimento e para áreas afins. 

 Criar espaços para práticas de esportes e atividades físicas visando 

melhorar a saúde dos moradores e moradoras, bem como envolver os 

jovens em projetos esportivos e educacionais. 

 

 Procedimentos 

 

Para a execução deste programa e os subprogramas deve-se adotar um 

conjunto de procedimentos a serem cumpridos, conforme descritos na sequência. 

 

 Reunir a comunidade Quilombola de Barrinha para juntos com 

empreendedor e equipe técnica construírem os programas e projetos 

específicos para cada área a ser desenvolvida, e junto com eles definir 

a melhor forma de execução do programa. 

 Definir com os moradores locais um cronograma para o desenvolvimento 

de cada etapa do programa e o subprograma, respeitando a avaliação 

dos impactos gerados, tendo claro que o cronograma deve seguir o 

roteiro estabelecido na tabela de impactos, alguns programas devem ser 

iniciados até seis meses antes das obras, outros durante as obras e 

alguns devem durar por todo o tempo de atividade do empreendimento. 

 Desenvolver procedimentos para o monitoramento das atividades 

desenvolvidas junto com a comunidade. 
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Ocorrerão impactos sobre os serviços e infraestrutura pública, pois o 

empreendimento é de médio porte. Assim todos os cuidados com o período de 

construção devem ser observados, esses já previstos no Eia Rima.  

Um dos desafios impostos à municipalidade e o empreendedor em 

decorrência da implantação do empreendimento é o de definir as prioridades a serem 

atendidas em relação à demanda local, pois a preservação e a melhoria das condições 

de vida dos moradores e a melhoria em suas propriedades devem ser prioridades 

nesse programa. 

 

 Implantar ações de compensação social acordadas entre o 

empreendedor, o poder público e comunidades a partir de diagnóstico e 

cronograma negociados e definidos em conjunto. 

 Realizar diagnósticos regulares para avaliar o atendimento e a 

satisfação da demanda pela população objeto das ações de 

compensação social, e propor adequações se necessárias, em 

cronograma a ser definido de forma conjunta com a população local. 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que o papel do empreendedor no que 

se refere à compensação social deve se ater às ações relacionadas à compensação 

de impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento, não 

cabendo executar políticas públicas, portanto, solucionar as demandas da população 

cuja competência é inerente ao poder público. 

Desta forma, o empreendedor utilizar-se-á de mecanismos e instrumentos 

que assegurem a cooperação e integração com os poderes públicos e instituições 

locais ou regionais na busca do fortalecimento de políticas públicas, contribuição 

técnica na formulação de projetos realização de atividades educativas com o objetivo 

de ajudar a comunidade local a melhorar sua forma de se relacionar com o meio 

ambiente, bem como as condições de vida dos moradores locais. Nesse caso da 

comunidade de Barrinha.  

A seguir serão descritas algumas das ações de compensação social a 

serem desenvolvidas em sistema de mútua cooperação (empreendedor / setor público 

e comunidade), sendo essas atividades apontadas como importantes pela 

comunidade em estudo realizado junto à comunidade no período de 01 de maio a 19 
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de julho. Aqui os anseios e demandas apresentados foram apontados por membros 

da comunidade em reuniões, mas também foram identificadas demandas no processo 

de diagnóstico realizado por equipe técnica junto à comunidade, em estudo do 

Componente Quilombola da comunidade de Barrinha. 

 Dentro do programa de Apoio da Comunidade de Barrinha, serão 

desenvolvidos subprogramas que visam elevar o grau de participação social da 

comunidade nas ações que o empreendimento deve desenvolver junto a essa 

comunidade para não apenas minimizar os impactos decorrentes do empreendimento, 

mas também deve trazer a essa comunidade melhorias na qualidade de vida de forma 

permanente. 

 

 Subprogramas 

 

 Formação Política e participação social:  

 

Esse programa visa fortalecer a comunidade quilombola de Barrinha por 

meio do contato, articulação das lideranças e para envolvê-la nos debates e estudos 

sobre a participação política e social da comunidade em suas demandas seja junto ao 

empreendimento que poderá ser construído em seu entorno, bem como na luta por 

direitos junto aos órgãos governamentais, regularizações de suas situações, e busca 

por atendimento a demandas importantes para a comunidade. 

A proposta é trabalhar a formação política e de participação social da 

comunidade de Barrinha para futuros projetos de desenvolvimento econômico no 

Município de São Francisco de Itabapoana. “Esse programa é importante para que a 

comunidade se veja como um coletivo e entenda suas potencialidades de juntos lutar 

por seus direitos. Os conflitos internos geram enfraquecimento da comunidade em 

suas lutas por acesso a serviços e direitos já existentes e que juntos e bem orientados 

sobre as estratégias de luta poderão acessar esses direitos de maneira mais eficiente, 

trazendo benefícios a todos os moradores de Barrinha. 

 O público-alvo é predominantemente os moradores de Barrinha e seus 

descendentes. A expectativa é o envolvimento direto de 50 famílias e 150 pessoas de 

forma indireta.  No contato direto com a comunidade foi possível perceber que os 
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conflitos internos têm dificultados aos moradores entender como podem lutar por seus 

direitos e participar dos debates que acontecem no seu entorno. Esse entendimento 

foi possível através do contato com os moradores, o Estudo do Componente 

Quilombola para processo de licenciamento de empreendimento de terminal portuário 

e usina termoelétrica no entorno da comunidade de Barrinha. Tendo em vista que é 

um programa de formação política, esperamos que seja um despertar da comunidade 

na luta por direitos e participação social.  

 

 Formação profissional e empreendedorismo:  

 

Para mão de obra do empreendimento e desenvolvimento profissional para 

outras atividades que essa comunidade seja vocacionada o planejamento das ações 

do empreendedor no setor de formação de mão de obra e educacional, assim como o 

dimensionamento do apoio à comunidade está diretamente relacionado a atividades 

educativas com os moradores para que eles se desenvolvam em relação à formação 

profissional.  

 Nesse aspecto o programa deve contemplar a formação e qualificação 

para as atividades econômicas já realizadas por membros da comunidade, tais como: 

coleta de aroeira, coleta de marisco, atividades de comércio e serviços, nesse aspecto 

a formação deve não apenas treinar para a ação do trabalho, mas para a qualificação 

do produto final e a colocação dele no mercado com as certificações que uma 

comunidade quilombola pode obter junto aos órgãos governamentais. 

 

 Programa de educação socioambiental 

 

De acordo com o que é estabelecido pela Lei Federal nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 (“Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA”), a educação 

ambiental se dá através de “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente”. Ainda, o mesmo instrumento legal 

cita o enfoque “humanista, democrático e participativo” como sendo princípio básico 
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da educação ambiental, de forma que se pode inferir que o objetivo da política é 

também social e econômico – ou seja, socioambiental. 

A ação humana sobre o meio ambiente gera interesse de estudo sobre as 

temáticas socioambientais, em caráter bastante amplo e universal. A educação 

socioambiental está presente nas sociedades de forma difundida, seja 

cientificamente/tecnicamente ou através de conhecimento e cultura popular. 

Através da chegada de um empreendimento significativo à uma 

determinada região, como o município de São Francisco de Itabapoana, gera-se 

expectativa sobre os impactos que o mesmo pode causar ao meio ambiente. Ações 

educativas junto dos atores envolvidos no processo estimulam o desenvolvimento do 

conhecimento e tendem a reduzir os impactos negativos do empreendimento, assim 

como maximizar os positivos. 

O público-alvo do programa de educação socioambiental é a comunidade 

de Barrinha, e o principal objetivo desse programa para além das atividades 

educacionais é transformar a realidade física da localidade. Para além do 

enfrentamento dos impactos gerados pelo empreendimento, esse programa pretende 

dar apoio e formação para os moradores da comunidade de Barrinha para que eles 

possam transformar sua realidade seja aprendendo como fazer a fossa ecológicas 

biodigestor como a forma correta de separar seus resíduos, e obter recursos dos 

resíduos recicláveis, sendo que os benefícios destas ações serão levados à 

comunidade além do período de obras. 

A atuação junto às crianças e adolescentes da comunidade é um fator de 

extrema importância nesse programa, pois este público personifica o futuro dessa 

comunidade. Os problemas estabelecidos na relação humana-ambiental deverão ser 

tratados, com enfoque à conscientização e à necessidade sobre preservação e 

conservação. Já há bastante interesse demonstrado por este grupo sobre as questões 

ambientais durante as reuniões realizadas previamente. 

 

 Programa de Lazer, Esporte e Qualidade de Vida: 

  

A importância do esporte e lazer para a qualidade de vida. A prática de pelo 

menos um exercício físico, aliada a uma alimentação balanceada, é um hábito que 
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todos nós, desde a infância, devemos adquirir. Mas por que, afinal de contas, é tão 

importante assim praticar algum esporte? Como consta no início deste capítulo desse 

relatório, podemos ver que a saúde das famílias da comunidade de Barrinha é uma 

questão importante, pois segundo dados do programa saúde da família, um percentual 

relevante dos moradores e moradoras adultos sofre com diabetes, pressão alta e 

doenças crônicas como alergias.  

Em reunião com a comunidade, os moradores colocaram como demanda 

importante a construção de espaço para a prática de atividades esportivas tanto para 

crianças e jovens como para adultos e idosos. Estudos em diversas áreas do 

conhecimento mostram que o lazer e o esporte são importantes para uma vida longa 

e saudável. São diversos os benefícios físicos e mentais; o ânimo melhora, temos 

mais disposição, há liberação de hormônios importantes para o organismo, e ajuda na 

parte estética, ou seja, troca a gordura por massa magra, o resultado é uma pessoa 

mais saudável e mais feliz.  

No caso das crianças, a vivência esportiva contribui para questões sociais, 

físicas e emocionais. O esporte possibilita que as crianças experimentem trabalho em 

equipe, exercitem a disciplina e o senso de responsabilidade, tenham controle 

emocional, sejam mais sociáveis e criativos – tudo isso sem falar na alegria e energia 

que o próprio exercício gera dentro dos pequeninos. Incentive seu filho, seu sobrinho 

ou qualquer criança do seu entorno a praticar esportes. Hábitos saudáveis se 

adquirem desde a infância.  

No caso dos Idosos a atividade física pode proporcionar melhora em 

quadro das doenças crônicas como a diabetes e hipertensão e melhorar o quadro de 

depressão, bem como a mobilidade do idoso e a sociabilidade, pois a convivência em 

grupo pode trazer momentos de alegria e prazer para quem hoje se sente abandonado 

e sem utilidade. Nessa perspectiva é que um programa envolvendo espaço para 

esporte, lazer e apoio nutricional fornecido através de cursos na área nutricional pode 

trazer uma melhora significativa na qualidade de vida dos moradores e moradoras de 

Barrinha. 
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 Programa Juventude, Meio Ambiente e Inclusão digital  

 

Formação e fortalecimento de lideranças locais jovens em cinco eixos: 

educação ambiental, fortalecimento organizacional, educomunicação 

empreendedorismo e participação política. A capacitação é feita na forma presencial 

e à distância. Para execução desse programa será necessário um laboratório de 

informática, como computadores e internet, nesse conceito trabalharemos com a 

inclusão digital como um elemento fundamental para a inclusão desses jovens tanto 

no mercado de trabalho como para sua formação política e participação social. 

 

 Programa de Segurança  

 

Esse subprograma poderá constar como um programa no EIA/RIMA, pois 

é de responsabilidade do empreendedor garantir a segurança dos empreendimentos, 

seja da estrutura física, material dos trabalhadores, bem como dos moradores do seu 

entorno. Deverão ser realizadas campanhas de conscientização e respeito a 

comunidade semanalmente com os trabalhadores, onde a empresa deverá trabalhar 

esse programa juntamente com seus treinamentos de saúde e segurança e orientação 

aos seus trabalhadores diretos, indiretos e empresas parceiras na execução do 

projeto. 

 

  Readequação de infraestruturas no entorno do empreendimento e da 

comunidade 

 

 O empreendedor se responsabilizará pela reorganização e relocação das 

infraestruturas afetadas pelo empreendimento (estradas e rodovias, pontes, linhas de 

transmissão de energia e telefonia), bem como a construção de uma sede para a 

associação da comunidade de Barrinha, em terreno que a associação já detém posse, 

A sede deve atender as demandas que a comunidade apresenta para os demais 

programas. Ainda relacionada a demandas importantes para a comunidade; como o 

empreendimento vai dispor de uma subestação de tratamento de água a possibilidade 
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de ser feito um programa para o fornecimento de água tratada para toda a 

comunidade, bem como, os investimentos na construção de um sistema de esgoto 

ecologicamente adequado a área ocupada pela comunidade que hoje utiliza a fossa 

rudimentar levando a contaminação da água dos poços dos quais retira a água para 

seu consumo. 

 Outra questão importante é a possibilidade da mudança na matriz 

energética que a comunidade tem hoje, a qual onera seu orçamento de maneira a 

colocar em risco o acesso a este serviço, devendo esta ser estudada. 

Tem-se ainda como uma demanda importante, o acesso da rede de internet 

que atenda a comunidade, esse serviço deverá ser disponibilizado pelo tempo de 

operação do empreendimento. 

 

 Saúde e Segurança do Trabalho 

 

A legislação aplicável em relação a saúde e segurança do trabalhador nos 

traz que devem ser observadas por construtoras/instaladores e demais envolvidas, 

bem como serem periodicamente fiscalizada pelo empreendedor.  

Assim, o empreendimento possuirá um programa específico de Saúde e 

Segurança do Trabalho, no qual fornecerá a todos os seus colaboradores, instrução, 

treinamento, equipamentos, tanto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

Equipamento de Proteção Coletivo (EPC). 

Cabendo, neste caso, um subprograma para contemplar a comunidade de 

Barrinha, onde o empreendedor poderá apoiar os empreendedores e/ou autônomos 

da comunidade, com o fornecimento de EPI’s necessários as suas atividades, 

treinamento e instruções de uso correto e importância destes equipamentos, de forma 

a garantir a segurança no trabalho destas pessoas.  

  

 Saúde Epidemiológica 

 

Nesse subprograma serão adotados procedimentos de atividade 

educativas e acompanhamento por parte do empreendedor sobre os trabalhadores do 

empreendimento e suas relações com a comunidade local. Visando evitar surtos 
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epidemiológicos na comunidade do entorno principalmente sobre doenças 

sexualmente transmissíveis.  

 

 Relatórios / Produtos 

Serão emitidos relatórios mensais com a análise dos dados, do andamento 

deste programa e respectivas atividades e dos resultados alcançados. 

 

 Interface com os outros Programas desse Estudo 

O Programa de Apoio a Comunidade Local tem interface com todos os 

demais programas deste estudo: 

 

 Agente executor e Parceiros Institucionais Potenciais 

Este programa deverá ser executado pelo empreendedor e/ou empresas 

consultoras, em parceria com a comunidade Diretamente Afetada. 

 

 Recursos humanos, materiais e orçamento estimado. 

14.17.1 Recursos Humanos 

Técnicos e funcionários do escritório e/ou consultores independentes. 

 

14.17.2 Recursos Materiais 

Material a ser definido em cada projeto no momento da elaboração do PBA. 

Porém, conforme demanda da comunidade será necessária a construção de uma 

sede para a associação da comunidade, que hoje não tem um espaço coletivo para 

encontros, cursos e apoio a comunidade. Assim o primeiro programa a ser executado 

deve ser a construção da sede em terreno já de posse da associação hoje existente, 

nesse espaço deverá conter uma sala para secretária, sala para reuniões, cozinha 

com equipamento industrial para cursos elaboração de receitas para datas comemo-

rativas e banheiros. Em um segundo pavimento uma sala para biblioteca com compu-

tadores para os moradores em especial que os jovens possam fazer cursos e estudar. 
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 Orçamento Estimado 

O valor estimado para a implantação e desenvolvimento desse programa e 

seus subprogramas será estimado no momento da elaboração dos projetos, quando 

for determinada a previsão para o início da obra. 

 

 Prazo de execução 

Este programa deverá ser desenvolvido desde as etapas iniciais de 

implantação do empreendimento até o período integral da operação do 

empreendimento. (A ser desenvolvido. Abaixo, seguem as possíveis atividades do 

cronograma de execução do programa, que será distribuído por tempo/ano de 

construção do empreendimento) 

 Diagnóstico de prioridades 

 Identificação das demandas urgentes 

 Capacitação e reorganização da comunidade local 

 Diagnóstico de andamento permanente de cada programa e 

subprograma. 

 

Tabela de cronograma a ser definida com os demais programas do estudo 

em questão, durante a elaboração do PBAQ – Plano Básico Ambiental Quilombola. 
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 Resumo dos programas 

 

Na sequência, junto a Tabela 64 é apresentado de forma sucinta, o 

programa de apoio a comunidade com todos os seus subprogramas, a natureza de 

cada um dos subprogramas e seus objetivos.  

Já, na Tabela 65 são apresentados os programas de controle e 

monitoramento ambiental previstos nos Estudos de Impacto Ambiental dos 

empreendimentos. O empreendedor deverá possuir maior atenção a estes programas 

em relação a Comunidade Quilombola de Barrinha, os quais deverão contemplar além 

do empreendimento e colaboradores estes moradores por serem vizinhos próximos.  

Cabe salientar que no tocante as naturezas dos programas são 

consideradas:  

Preventiva: são programas que visam erradicar ou minimizar ocorrências 

que se revelem com capacidade de causar danos aos elementos ambientais. Estes 

sempre devem preceder os impactos negativos. 

Compensatória: quando se tem a finalidade de reconstruir o cenário 

precedente à ocorrência de um evento danoso sobre o recurso ambiental destacado 

nos meios físico, biótico e antrópico, por meio de atividades de controle ou de 

erradicação do agente provocador do impacto. 

Potencializadora: quando visam à reposição dos patrimônios 

socioambientais lesados, em virtude das atividades indiretas ou diretas do 

empreendimento. Possuem como objetivo de maximizar e intensificar o efeito de um 

impacto positivo resultante direta ou indiretamente da construção do empreendimento 
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Tabela 64 - Resumo dos programas socioambientais a Comunidade Quilombola de Barrinha. 

PROGRAMA DE APOIO A 
COMUNIDADE LOCAL 

NATUREZA 
OBJETIVOS DO PROGRAMA 

PREV COMP POT 

Formação política e 
participação social 

   
Fortalecer a comunidade e sus lideranças, de forma que a mesma possa buscar 
seus direitos e demandas junto a empreendimentos e poder público. 

Formação profissional e 
empreendedorismo 

   
Desenvolvimento profissional para atividades que comunidade seja vocacionada, 
comtemplando ações de educação, dimensionamento e apoio a comunidade. 

Programa de Educação Sócio 
Ambiental 

   

Ações educativas junto à comunidade buscando transformar a realidade física da 
localidade, com apoio e formação para os moradores da comunidade de Barrinha, 
de forma a possibilitar a transformação da realidade aprendendo técnicas que 
podem ser aplicadas na comunidade e gerar renda diferenciada para essa 
população. 

Programa de Lazer, Esporte e 
Qualidade de Vida 

   
Promover práticas de exercício físico, visando uma melhora da qualidade devida da 
comunidade, para crianças jovens, adultos e idosos. 

Programa Juventude, Meio 
Ambiente e Inclusão digital 

   
Formação e fortalecimento de lideranças interna da comunidade, com inclusão 
destes ao mercado de trabalho, política e participação social. 

Programa de segurança    
Campanhas de apoio, conscientização e informação quanto aos trabalhadores da 
comunidade, quanto a normativas de segurança e medidas protetivas na execução 
de seus trabalhos.   

Readequação de 
infraestrutura no entorno do 
empreendimento e da 
comunidade 

   

Readequação e reorganização de infraestruturas locais, as quais serão afetas com 
o fluxo direcionado a implantação do empreendimento. Atendimento a demandas da 
comunidade como construção de uma sede para a associação da comunidade de 
Barrinha. 

Saúde e Segurança do 
Trabalho 

   

Auxiliar a Comunidade Quilombola de Barrinha e seus empreendedores no 
conhecimento, cumprimento da legislação, e proteção individual dos trabalhadores 
com orientação técnica e fornecimento de EPIs para que estes possam executar 
seus serviços e trabalhos individuais de forma segura.   
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Continuação da Tabela 64. 

PROGRAMA DE APOIO A 
COMUNIDADE LOCAL 

NATUREZA 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 
PREV COMP POT 

Saúde Epidemiológica    
Atividade e ações educativas, bem como acompanhamento do empreendedor 
quanto a seus trabalhadores com relação a comunidade local, quando a doenças 
sexualmente transmissíveis.  

Legenda: PREV: Preventiva; COMP: Compensatória; POR: Potencializadora. 
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Tabela 65 - Resumo dos programas socioambientais presentes no EIA, que estendidos a Comunidade Quilombola de Barrinha. 

PROGRAMAS DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO 

NATUREZA 
FASE DE 

ADOÇÃO OBJETIVOS DO PROGRAMA 

PREV COMP POT I O 

Monitoramento das Águas 
Subterrâneas 

     

Visa estabelecer os procedimentos para a realização da avaliação da 
qualidade das águas subterrâneas no período de implantação e operação do 
empreendimento, verificando possíveis alterações em decorrência do 
empreendimento. 

Plano de Ação de Emergências – 
PAE 

     

O Plano de Ação Emergencial visa identificar as medidas a serem tomadas em 
cada ação necessária, os responsáveis pelas ações propostas bem como seu 
objetivo principal é amenizar os dados causados quando há necessidade de 
aplicar o plano de ação emergencial. 

Plano de Capacitação de Mão de 
Obra Local 

     

Promover cursos de capacitação condizentes com o perfil atual da mão de obra 
disponível na região;  

Contribuir para que o maior número possível de mão de obra nas fases de 
implantação e operação do empreendimento seja oriunda de São Francisco de 
Itabapoana; Contribuir para o maior aproveitamento possível da mão de obra 
da fase de implantação na fase de operação.  

Promover treinamento para capacitação e qualificação de profissionais em 
atividades voltadas para as especificidades exigidas no empreendimento, 
desenvolvendo também suas habilidades com abordagens de formação, 
aperfeiçoamento e atualização, visando complementar a formação 
educacional da população da AID e instrumentalizá-los para o desempenho 
profissional, no que demanda o mercado quanto à qualidade, produtividade e 
novas tecnologias, oportunizando assim, sua maior participação social através 
da inserção no mercado de trabalho.  
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Continuação da Tabela 65. 

PROGRAMAS DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO 

NATUREZA 
FASE DE 

ADOÇÃO OBJETIVOS DO PROGRAMA 

PREV COMP POT I O 

Plano de Monitoramento da 
Qualidade do Ar e Controle e 
Monitoramento das Emissões 
atmosférica 

     

O monitoramento consiste no acompanhamento sistemático dos níveis de 
partículas totais em suspensão e partículas inaláveis presentes na atmosfera 
na região do empreendimento, bem como do grau de risco aos quais os 
receptores mais sensíveis, notadamente os habitantes da comunidade de 
Barrinhas, estarão expostos.  

De acordo com os resultados deste monitoramento pode-se verificar a 
eficiência das medidas de controle implantadas, sendo indicadas novas 
medidas de controle e de mitigação se necessário. 

Plano de Monitoramento de 
Emissão e Nível de Ruído 

     

Controlar a emissão de ruído em suas fontes geradoras e monitorar os níveis 
de pressão sonora nos corpos receptores, notadamente a comunidade do 
entorno, com vistas a minimizar a ocorrência do impacto de alteração da 
pressão sonora, durante a implantação e operação do empreendimento.  

Além disso, a implementação do presente Programa tem por objetivo garantir 
que os níveis de ruído sejam mantidos em conformidade com a legislação e as 
normas pertinentes. 

Programa de Controle e 
Monitoramento da Qualidade 
Físico-Química e Bacteriológica 
das Águas do Mar 

     
Este plano prevê o monitoramento pela avaliação da qualidade das águas, 
através do acompanhamento periódico da determinação de índices (ensaios) 
indicativos do estado da água (campanhas de monitoramento). 

Programa de Gerenciamento de 
Riscos - PGR 

     

O Programa de Gerenciamento de Riscos visa principalmente agir por 
antecipação, na forma de estabelecer uma sistemática de ações para o 
combate a possíveis emergências, buscando que estas sejam medidas sejam 
rapidamente adotadas buscando providências e minimizações de 
consequências. Busca ainda estabelecer responsabilidades e rotinas quanto a 
sistemática de ações as quais buscam o atendimento emergencial, e ainda 
criar uma rotina para estes atendimentos.  
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Continuação da Tabela 65. 

PROGRAMAS DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO 

NATUREZA 
FASE DE 

ADOÇÃO OBJETIVOS DO PROGRAMA 

PREV COMP POT I O 

Programa de Manutenção e 
Regulagem de Motores 

     

Subprograma junto ao programa de controle e monitoramento da qualidade do 
ar, o qual prevê a manutenção e revisão periódica dos caminhões e máquinas, 
dotados de motores a diesel, visando o permanente enquadramento da frota 
nos padrões aplicáveis da escala de Ringelmann, conforme Resolução 
CONAMA nº 08 de 1990. 

Programa de Monitoramento da 
Biota Aquática 

     

Visa monitorar a estrutura biológica do ambiente marinho próximo ao de 
operação do empreendimento bem como da dinâmica populacional das 
macrófitas aquáticas na AID do empreendimento, levantando informações 
técnicas necessárias para identificação e mitigação de possíveis impactos 
gerados pela implantação e operação do empreendimento sobre os referidos 
ecossistemas aquáticos.  

Procura ainda caracterizar e monitorar a estrutura de comunidades dos 
ecossistemas aquáticos na AID e ADA do empreendimento em todas as suas 
fases (planejamento, instalação e operação), identificando alterações nos 
padrões ecológicos e os fatores sensíveis aos possíveis impactos; e monitorar 
populações de macrófitas aquáticas, visando a obter informações 
fundamentais para desenvolvimento de estratégias de controle de proliferação;  

Além de contribuir para o conhecimento científico sobre os ecossistemas 
aquáticos integrantes da área de influência do empreendimento.  

Segurança**      
Campanhas de apoio, conscientização e informação quanto aos trabalhadores 
da comunidade, quanto a normativas de segurança e medidas protetivas na 
execução de seus trabalhos.   

Legenda: PREV: Preventiva; COMP: Compensatória; POR: Potencializadora. Quanto a Fase de adoção I: Instalação; O: Operação. 

*A Natureza e Objetivo do trabalho foram extraídos das premissas destes programas mencionados nos respectivos EIA; ** Programa não contemplado no 

EIA, porém visto como necessário e devendo este abranger a comunidade como descrito no capítulo, e elencados das  Tabela 64 e Tabela 65. 

Terminal Canaã; (2013) e Parque Termoelétrico Porto Note Fluminense; (2020).
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