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Este artigo é oferecido gratuitamente por Jan Walraven
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Entre 2017 e 2019, o porto de Antuérpia investiu US $ 20 milhões no porto privado brasileiro
de Porto do Açu. O objetivo: fortalecer o comércio com o Brasil, que é rico em matérias-
primas. O porto brasileiro teve um passado turbulento de despejos forçados, suborno e
corrupção, pesca em queda e promessas vazias sobre novos empregos.

No início de maio de 2019, estivadores brasileiros com capacetes brancos e macacões vermelhos
içaram uma turbina a gás gigante da Siemens no casco do cargueiro BBC Amethyst.

Em três partes , Apache e Médor contam a história do Porto do Açu , o primeiro porto brasileiro
totalmente privado. A Autoridade Portuária de Antuérpia também investiu nesse controverso
porto por meio de uma subsidiária .

Nesta primeira parte: como o sonho megalomaníaco do bilionário brasileiro condenado por suborno,
Eike Batista, selou o destino de dezenas de famílias de agricultores.

     

 

Este site utiliza cookies e outras tecnologias. Ao continuar a navegar, você concorda com esta
publicação. Saber mais acordo

https://www.apache.be/auteur/1558895614/
https://www.apache.be/registreren/word-lid/
https://www.apache.be/nieuwsbrief/
https://www.apache.be/auteur/1294450494/
https://www.apache.be/auteur/667282518/
https://www.apache.be/2020/06/08/haven-antwerpen-braziliaanse-haven-porto-acu/#respond
https://www.apache.be/dossier/superhaven/
http://medor.coop/
https://www.apache.be/2020/06/08/haven-antwerpen-braziliaanse-haven-porto-acu/print/
https://www.apache.be/
https://www.apache.be/zoeken/
https://www.apache.be/info/algemene-voorwaarden/


08/06/2020 Porto de Antuérpia colabora com polêmico porto brasileiro - Apache

https://www.apache.be/2020/06/08/haven-antwerpen-braziliaanse-haven-porto-acu/?sh=e8bbbe61290604e079ee8-1558895614 2/20

A Autoridade Portuária de Antuérpia decidiu há três anos se misturar em

Porto do Açu. Ele injetou um total de US $ 20 milhões através da

subsidiária Port of Antwerp International

Quando os primeiros US $ 10 milhões foram liberados, o conselho de

administração da Autoridade Portuária estava pelo menos parcialmente

ciente do passado turbulento de Porto do Açu

A turbina já havia feito uma longa jornada. Em Mülheim, sede da empresa alemã, foi carregado
em um navio interior e transportado para o terminal Katoen Natie em Antuérpia. Lá, os
estivadores carregavam a turbina junto com outros materiais a bordo da BBC Amethyst.

O navio de 14.000 toneladas e 153 metros de comprimento, arvorando pavilhão de Antígua e
Barbuda, embarcou a turbina através do Atlântico e chegou duas semanas depois em Porto do
Açu , no distrito de São João de Barra, 320 quilômetros a nordeste do Rio de janeiro.

A turbina a gás é uma das partes mais importantes de um grande projeto de energia, cuja
construção começou em 2018. Gás Natural O Açu quer importar gás natural liquefeito para o
porto, a fim de convertê-lo novamente em gás natural no local. Esse gás é então enviado para
duas usinas termelétricas para gerar eletricidade. Em três anos, as duas usinas deverão produzir 3
gigawatts para abastecer 14 milhões de residências brasileiras, ou aproximadamente a
capacidade total da usina nuclear de Tihange.

Por trás desse projeto estão empresas como British Petroleum , Siemens e, um pouco menos
conhecida, Prumo Logistica . A Prumo pertence ao fundo de investimento americano EIG (76%)
e à Mubadala , um dos fundos de investimento de Abu Dhabi. A Prumo Logistica gerencia o
desenvolvimento de Porto do Açu.

A primeira das duas usinas termelétricas foi financiada com um empréstimo de US $ 750 milhões
da International Finance Corporation (braço financeiro do Banco Mundial), do Banco Brasileiro
de Desenvolvimento e do banco alemão KFW.

Brasil, parceiro de estatura

Na chegada da turbina em maio de 2019, a Autoridade Portuária de Antuérpia emitiu um
comunicado de imprensa para confirmar o bom andamento da viagem. Foi a primeira travessia
de um navio entre Antuérpia e o porto brasileiro, focado no transporte de cevada e petróleo.

“O Brasil é a sétima maior economia global e um dos principais parceiros do porto de Antuérpia.
A nova conexão deve fortalecer ainda mais as relações comerciais ”, afirmou. Mais de 6 milhões
de toneladas de mercadorias são transportadas entre os dois países todos os anos pelas docas     
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de Antuérpia.

A Autoridade Portuária de Antuérpia, que pertence à cidade de Antuérpia, fundiu-se há três anos
em Porto do Açu. Desde 2017, a Autoridade Portuária é acionista da Porto do Açu Operações ,
uma das empresas da Prumo Logística responsável pelo gerenciamento do porto , por meio de
sua subsidiária Port of Antwerp International . O Porto de Antuérpia Internacional injetou um
total de US $ 20 milhões em duas parcelas iguais, pagas em 2017 e 2019, controlando cerca de
2% das ações da Porto do Açu Operações.

A planta de gás em construção (Foto: © Gustavo Louzada (Porã imagens))

A missão do Porto de Antuérpia Internacional é 'fortalecer portos estrangeiros' investindo neles
ou prestando serviços de consultoria, colocando Antuérpia no mapa dos portos mundiais.

No entanto, o investimento teve uma avaliação completa prévia, assegurou o porto de Antuérpia.
Assim, no momento da liberação dos primeiros US $ 10 milhões, o conselho de administração da
Autoridade Portuária estava pelo menos parcialmente ciente do passado turbulento de Porto do
Açu, caracterizado por escândalos de corrupção, poluição ambiental e expropriações.

Centenas de famílias foram forçadas a deixar seu país para construir esse 'superporto'. A história
real começa com eles.

A perda de terra
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De sua casa, o fazendeiro Reginaldo Rodrigeuz Almeida (37) tem vista para uma vasta planície
arenosa com arbustos e cactos espinhosos. Os grandes pilotos do porto brasileiro de Porto do
Açu aparecem à distância. O arame farpado marca o limite da área industrial de 90 km2. As vacas
de Almeida pastam atrás daquela cerca, dentro da zona industrial.

O fazendeiro foi preso inúmeras vezes. "Eles dizem que somos invasores, mas invadiram nosso
país", explica ele calmamente, enquanto seus olhos traem uma raiva profunda. Uma e outra vez,
a polícia local o acusa de quebrar a herança hereditária enquanto pasta suas vacas em terras
familiares. Ele ainda paga impostos pelos 3 hectares de terra que o porto tirou dele e de seus
sete irmãos há dez anos, durante um grande processo de desapropriação.
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Reginaldo Rodrigeuz Almeida, criador de gado (Foto: © Gustavo Louzada (Porã imagens))

Enquanto Almeida caminha entre suas vacas, ele conta como de repente havia uma cerca de
arame farpado e uma placa dizendo "sem entrada" no pasto. "Removemos o prato e cortamos
em pedaços", diz ele com orgulho.

No sol escaldante, parte de suas cem vacas brancas e marrons calmamente ruminam. Um
recipiente de leite de plástico preto está cheio até a borda com leite fresco. Agora, um pedaço
do sinal 'sem entrada' fornece sombra para os bezerros recém-nascidos.

As cercas e placas foram rapidamente substituídas, mas Almeida continuou a levar seu gado de
volta aos locais confiscados. Muitas vezes, no meio da noite, para enganar os incontáveis   
seguranças e policiais. Vez após vez ele foi levado à delegacia com grande demonstração de
poder e libertado no dia seguinte.

Ele nunca viu um juiz, embora adorasse contar a ele como sua família nunca recebeu uma
compensação decente. A mãe de Almeida, que mora mais longe na estrada arenosa do país,
mostra uma nota manuscrita que ela recebeu anos atrás de um funcionário público após longa
insistência. Neste único documento "oficial", o valor dos 3 hectares confiscados é calculado,
aproximadamente 100.000 euros. Eles não viram um centavo disso.

X de multiplicação

Para a construção do Porto do Açu, o sonho do bilionário Eike Batista , 7.900 hectares de terra
foram desapropriados desde 2009, começando com a expulsão de 1.500 famílias de agricultores.
O grupo EBX de Batista recebeu um empréstimo de mais de US $ 3 bilhões do banco nacional
brasileiro em 2000. Em nome EBX, EB significa Eike Batista e X como um símbolo para a
multiplicação de riqueza.

“Eu tenho algo especial com a natureza. Eu encontro algo onde quer que eu cave ”, Batista
gostava de dizer. EBX era sinônimo de (muitas) minas de petróleo, logística e ferro no estado
brasileiro de Minas Gerais. Em 2006, o estado do Rio de Janeiro ofereceu a ele a oportunidade de
construir o primeiro porto privado do Brasil.

Batista prometeu 40 bilhões de euros em investimentos e dezenas de milhares de empregos. O
porto foi concebido como um link de logística em um projeto maior.

Saiba mais sobre os controversos projetos da gigante da mineração Anglo American aqui .

ANGLO AMERICAN
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A maioria dos residentes expropriados não recebeu compensação do

governo. Aqueles que conseguiram um tiveram que se contentar com

uma média de 0,3 € por metro quadrado

Batista queria exportar 25 milhões de toneladas de ferro por ano para a China de suas minas em
Minas Gerais. Açu está idealmente localizado para isso. A construção de um oleoduto de 525 km
de extensão para o transporte de minerais começou em 2008. 1.121 parcelas foram
desapropriadas. Batista logo vendeu o projeto de oleoduto e suas minas por US $ 4,6 bilhões
para a gigante mineradora Anglo American . Batista manteve o controle do porto.

'Atire nele'

O destino dos agricultores que moram perto do futuro porto foi selado na véspera de Ano Novo
de 2008. A Prefeitura de São João da Barra aprovou um regulamento que mudou o destino do
quinto distrito de agricultura para indústria. Isso aconteceu sem a menor consulta com
moradores e agricultores, de acordo com um relatório de 2015 da ONG brasileira Homa (Direitos
Humanos e Centro de Negócios). Um decreto federal de desapropriação assinado por Sergio
Cabral , então governador do estado do Rio, seguiu-se no ano seguinte.

A desapropriação seguiu a uma velocidade vertiginosa. Em dois anos, a nova área industrial foi
esvaziada, com o governo e o porto não fugindo da violência. Dezenas de policiais armados e
agentes de segurança vinham a cavalo regularmente para expulsar os agricultores de suas terras
e casas. "Éramos Deus e eu contra 8 a 10 policiais armados", disse um fazendeiro em 2013.

No dia da desapropriação, Wauter Alves Barreto (92), vizinho de Almeida, encontrou um
exército de policiais armados e seguranças em sua terra. "Atire nele", um deles chamou quando
veio ver o que estava acontecendo. Diante de seus olhos, seus campos cheios de maxixe, uma
variedade brasileira de pepino e abacaxi foram destruídos por um trator. Barreto nunca superou
o choque. "Nunca mais pus os pés em minha terra."

A construção legal usada para expulsar Almeida e seus vizinhos de suas terras é agitada por
todos os lados, explica o advogado Rodrigo Pessanha . Por exemplo, um dos decretos de
desapropriação foi emitido antes da mudança oficial do país de destino. Mais tarde, também
emergiu que o Codin , a agência governamental responsável pela venda das terras
desapropriadas para o porto, já havia revendido parte do território dos agricultores antes da
expropriação do decreto. Pessanha auxilia centenas de famílias em seu processo contra o porto.

A maioria dos residentes não recebeu compensação do governo. Quem recebeu uma
compensação teve que se contentar com uma média de R $ 1,90 por metro quadrado, diz Marco
Pedlowski , professor de geografia da Universidade do Norte Fluminense. Ele acompanha o
projeto do porto há uma década.
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Uma área muito maior foi ocupada do que era realmente necessário para

o porto

A perda de renda das vítimas da desapropriação nunca foi levada em consideração. Segundo o
Centro de Direitos Humanos e Negócios, isso é uma violação da constituição: em caso de
desapropriação, uma compensação justa deve ser garantida.

90% das terras expropriadas não utilizadas

Em seu escritório na Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes,
Ana Costa pesquisa há anos o impacto social de Porto do Açu. Ela lança vários mapas grandes
sobre a mesa que indicam exatamente quais pedaços de terra foram desapropriados por qual
decreto e onde estavam as casas dos agricultores que moravam lá.

“Usamos esses mapas para mostrar que não era um país árido. Gerações de agricultores
tornaram esse solo arenoso fértil. Agora é usado para especulação ”, explica ela.

Depois de quase dez anos, o setor ainda não utilizou 90% das terras desapropriadas. Assim, no
auge da economia brasileira, uma área muito maior foi ocupada do que era realmente necessário
para o porto. Pelo contrário, foi um negócio lucrativo para as empresas envolvidas.

Costa aponta para uma casa que ainda é habitada no meio do mapa. Milagrosamente, Noémia
Magalhães (73) e seu marido conseguiram evitar a expropriação. Eles são os únicos que agora
vivem entre terrenos baldios e as ruínas das casas destruídas dos vizinhos; pequenos agricultores
que cultivavam abacaxi e maxixe.

Caminhões correm na estrada em frente à casa. Os prédios altos do porto agora podem ser
vistos à distância entre os tomateiros e os coqueiros no jardim exuberante.

Através da malha da rede

Magalhães mudou-se da cidade para o campo há 25 anos e construiu seu próprio paraíso, cheio
de árvores e plantas comestíveis. Ela só vai ao supermercado buscar arroz e açúcar, ela até
produz seu próprio café. "Sempre sonhei em um lugar para passar meus últimos anos em paz,
onde pudesse andar descalço."

     

 

Este site utiliza cookies e outras tecnologias. Ao continuar a navegar, você concorda com esta
publicação. Saber mais acordo

https://www.apache.be/2020/06/08/haven-antwerpen-braziliaanse-haven-porto-acu/print/
https://www.apache.be/
https://www.apache.be/zoeken/
https://www.apache.be/info/algemene-voorwaarden/


08/06/2020 Porto de Antuérpia colabora com polêmico porto brasileiro - Apache

https://www.apache.be/2020/06/08/haven-antwerpen-braziliaanse-haven-porto-acu/?sh=e8bbbe61290604e079ee8-1558895614 9/20

Noemia Magelhaes (Foto: © Gustavo Louzada (Porã imagens))

Pouco veio desse descanso. Quando a ex-professora soube dos planos para o porto, ela
convocou uma reunião na rádio local. Centenas de pessoas se reuniram em seu jardim. "Eles
pisaram nas minhas plantas", ri Magalhães, pensando no momento.

Juntamente com os agricultores, ela decidiu se opor aos barões do porto. Ela foi uma das poucas
pessoas altamente educadas e ricas da região a liderar o protesto. Uma foto, impressa em uma
camiseta, mostra-a sentada com o punho erguido ao lado de um obstáculo em chamas.

O protesto dos agricultores apenas levou à procrastinação. Um a um, os vizinhos de Magalhães
foram embora porque a intimidação e a violência se tornaram demais para eles. Quase 500
famílias iniciaram ações judiciais para recuperar seu país.

"O risco era muito maior do que eu imaginava", suspira Magalhães enquanto bebe água de coco
de um coco de seu próprio jardim. Eles tentaram suborná-la várias vezes e ela também foi
fisicamente ameaçada. Desesperado, o porto até propôs comprar-lhe um novo pedaço de terra e

Amanhã na parte 2: como o porto de Antuérpia surgiu como investidor e qual o papel das empresas
de dragagem belgas e holandesas no desenvolvimento portuário

PARTE 2
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mover todas as suas árvores. No entanto, ela continuou a recusar. "A única maneira de conseguir
esse país é me matar", ela respondeu sistematicamente a todos os negociadores que chegaram
ao portão.

Uma reviravolta do destino - ou uma intervenção divina, pensa o próprio Magalhães religioso -
invalidou a ordem de expropriação de sua casa. Como último bastião da resistência, ela continua
teimosamente a viver no meio da área desapropriada. Os portões da casa dela estão cheios de
faixas.

Ela se chama uma formiga. "Eu posso ser pequeno, mas posso morder violentamente." Uma nova
ordem de despejo pode ser emitida a qualquer momento, mas Magalhães não desistirá da luta:
“Se você não defende seu país, não defende sua família. A terra não tem preço, tem um valor. ”

Eike Batista queria fazer do porto de Açu um importante ponto de exportação de ferro do projeto
Minas-Rio , da futura mina de Conceição do Mato Dentro, no estado vizinho de Minas Gerais. Um
oleoduto de 525 quilômetros foi construído para transportar minério de ferro entre os dois locais. Em
2008, Batista vendeu o projeto inacabado por US $ 5,5 bilhões para a Anglo American , uma das maiores
empresas de mineração do mundo.

O Minas Rio voltou à produção em 2014 depois que a Anglo American injetou US $ 8 bilhões no projeto.
Os minerais são exportados através do Ferroport, um dos terminais do porto de Açu, 50/50, pertencente à
Anglo American e Prumo Logistica , que também é proprietária do Porto do Açu Operaçoes , empresa
que administra o porto e o porto de Antuérpia. tem uma participação e participa ativamente da
administração. 

Os projetos Minas-Rio e Anglo American são extremamente controversos no Brasil. Em março e abril de
2018, o oleoduto rompeu, vazando quase 1.000 toneladas de polpa de minério de ferro (é adicionada
água ao minério para transportá-lo através do oleoduto), inclusive no leito de um rio usado para o
abastecimento de água do município Santo Antônio do Grama. 

Essas fraturas causaram extensa poluição ambiental e demonstraram o impacto negativo que a maior
mina de ferro do Brasil poderia ter sobre a população local. Após a primeira brecha, levou um dia e meio
para que a Anglo American pudesse levar tanques de água para os locais, cujos suprimentos de água
agora estão contaminados por minério de ferro e amônia adicionados à polpa, de acordo com a ONG
London Mining Network . A Anglo American foi multada pelas autoridades brasileiras por esses dois
vazamentos.

A lista de danos colaterais ao projeto não termina aí , escreveu a ONG em dezembro de 2017 . “Para
transportar o minério para o Rio de Janeiro, o Minas-Rio usa o equivalente às necessidades diárias de
água de 400.000 pessoas. De acordo com os dados da licença de operação Minas-Rio, a mina usa 5.023
metros cúbicos de água por hora, e sua atividade esgota o nível da água (…). ”  Isso enfraquece o acesso à
água para as comunidades ao redor da mina.

Esta informação foi fortemente negada pela Anglo American na época, mas não surgiu do nada. Em 20 de
novembro de 2017, vários relatores especiais das Nações Unidas (anexados ao Escritório do Alto
Comissariado para os Direitos Humanos) observaram que o oleoduto literalmente corta os campos em

ANGLO AMERCIAN: FERRO, OURO E ESCÂNDALOS ...
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dois. Os relatores também denunciaram a perda de água doce nas comunidades locais e na atividade
agrícola. 

A carta às autoridades brasileiras previa os riscos de uma violação e o medo das comunidades locais. A
carta destinava-se principalmente a abordar o assédio e as ameaças que vários oponentes do projeto
sofreram. Alguns deles foram colocados sob a proteção do programa nacional de proteção dos
defensores dos direitos humanos. As comunidades estavam profundamente divididas entre agricultores
que tinham tudo a perder e outros que poderiam se beneficiar do projeto. 

De acordo com a London Mining Network, “em 2013, 172 trabalhadores haitianos contratados por um
subcontratado foram 'resgatados' do local de mineração pelas autoridades brasileiras por trabalharem em
'quase escravidão'”.

A Anglo American tem grandes ambições no Brasil. Em março, em meio à pandemia de Covid-19, o site de
pesquisa Mongabay revelou  que a empresa e dois de seus sites brasileiros haviam apresentado
aproximadamente 300 pedidos de licença nos últimos anos para extrair ouro e outros minerais em áreas
de floresta nativa da Amazônia . Em particular, entre 2017 e 2019, a Anglo American mirou a Reserva
Indígena Sawré Muybu , que abriga o povo Munduruku, que deseja interromper a expansão das minas.

A questão é se o povo Munduruku será capaz de enfrentar o governo de Jair Bolsonaro , o presidente de
extrema direita do Brasil, que tem as reservas naturais à vista e deseja abri-las à mineração.

Jan Walraven contribuiu para esta pesquisa.

Este artigo de pesquisa foi criado com o apoio do Fundo Pascal Decroos para
Jornalismo Especial .

Ike Teuling é um jornalista investigativo freelancer holandês com sede em Bruxelas.
Ela escreveu anteriormente para De Volkskrant, OneWorld e o site Vers Beton, em
Roterdã, e se concentra nos temas de mudanças climáticas, violações de direitos
humanos e meio ambiente.
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Quentin Noirfalisse é jornalista independente, co-fundador da revista Médor e
funcionário da Le Vif / L'Express. Ele também é diretor e produtor da Dancing Dog
Productions. Ele fez o documentário 'Le ministre des poubelles' e atualmente está
trabalhando no próximo documentário do jornalista David Leloup.
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Você é um membro do Apache? Leia imediatamente e apoie o jornalismo
investigativo independente. Agora a partir de 6,25 € por mês.
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