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A grande concentração 
construída na atual Re-
gião Metropolitana do 

Rio de Janeiro (RMRJ), conhecida 
por ter mais de 11 milhões de habi-

tantes, além do PIB e o número total de empregos, gerou 
historicamente um conjunto de mazelas e miséria, gesta-
das pelo capitalismo brasileiro avesso ao planejamento e 
à intervenção estatal, defensor em décadas recentes do 
poder milagroso das leis de mercado.

Em momento diferente, quando sopram ventos po-
sitivos após as mudanças do governo federal a partir de 
2003, temos no Rio de Janeiro grandes oportunidades 
de alterar esta ausência do Estado nos rumos da vida do 
povo fluminense.

Estratégias de desenvolvimento, articuladas entre os 
19 municípios da RMRJ e os demais 73, começam a ser 
seriamente debatidas, retiradas de gavetas e elaboradas, 
sempre comandadas pelo binômio desenvolvimento-pla-
nejamento. Embora ainda não consensuais, estas duas 
palavras crescem e avançam em nosso Governo do Esta-
do e algumas prefeituras. 

Ganham força em nível nacional e em nível estadual 
propostas de Governança Metropolitana, sem a qual os 
problemas profundos das grandes cidades brasileiras não 
encontrarão solução. Como resolver problemas de trans-
porte, emprego, habitação, segurança, saúde, lixo, entre 
outros, sem esta governança?

Nossa revista de maio de 2013 procura registrar um 
pouco desses debates, retomando temas de maior fôlego 
sobre o futuro da metrópole fluminense e o conjunto do 
estado, sempre inserindo o Rio de Janeiro no contexto na-
cional, buscando assim apresentar as soluções locais que 
irão se somar às grandes transformações nacionais.

Jorge Guilherme de Mello Barreto  
Presidente da Fundação Ceperj

A metrópole carioca e o 
estado do Rio de Janeiro
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Os professores Mauro Osório (UFRJ), Jorge Britto (UFF) e 
Alex Ferreira Magalhães (UFRJ)
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Lançamento da Revista 
Cadernos do Desenvolvimento Fluminense 

24 de abril de 2013 - UFRJ 

Alex Magalhães e Mauro Osório debateram a política das UPPs e as perspectivas do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável do estado do Rio de Janeiro. O evento reuniu mais de 150 pessoas, entre 
elas, Antônio Ferreira Xaolin, liderança da Rocinha.
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O futuro dos municípios flu-
minenses tem sido uma 
preocupação constante da 

Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag). Desde 2007, várias ini-
ciativas foram planejadas e executadas 
com o objetivo de apoiar o desenvolvi-
mento das regiões do estado do Rio de 
Janeiro, sempre considerando suas ca-
racterísticas e potencialidades. 

O Programa de Desenvolvimento 
Social de Macaé e Regiões (Prodesmar), 
resultante da parceria entre Petrobras, 
Estado - através da Seplag - e os muni-
cípios de Macaé e Rio das Ostras foi for-
mulado com a finalidade de aprimorar o 
planejamento e o desenvolvimento das 
Regiões Norte e Noroeste fluminenses, 
afetadas pelas atividades do setor pe-
trolífero.

Esse processo teve início com a ela-
boração do Plano de Desenvolvimen-
to Sustentável do Norte e Noroeste do 
estado e resultou na inclusão de alguns 
projetos no Plano Plurianual (PPA) 2012-
2015. A iniciativa abriu precedente para 
ações semelhantes, como o Plano Dire-
tor para o Desenvolvimento e a Revita-
lização da Cadeia Produtiva da Cana de 
Açúcar da Região Norte.

Em conjunto com o Sebrae/RJ e a Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, a Seplag participa do Pro-
grama Compra Mais, com o objetivo de 
viabilizar o aumento da participação das 
micro e pequenas empresas como for-
necedores dos governos municipais e 

estadual. A realização de seminários nos 
principais municípios de cada uma das 
regiões do Estado serviu para aproximar 
empresários e órgãos de governo, con-
tribuindo para o desenvolvimento eco-
nômico local.

Recentemente, a Seplag concluiu a 
terceira versão do trabalho intitulado 
Municípios em Dados. Trata-se de uma 
coletânea de informações organizadas 
e configuradas para servir de subsídio à 
tomada de decisão e ao aprimoramento 
do planejamento governamental. Com 
esta iniciativa, a Seplag busca incentivar 
os municípios a assumirem práticas de 
modernização da gestão e de estrutura-
ção de consórcios intermunicipais.

O primeiro relatório Municípios em 
Dados foi publicado em 2010, como pro-
duto de consultoria da Fundação Uni-
versitária José Bonifácio (FUJB) à Seplag. 
O segundo foi elaborado ainda em 2010 
pela equipe da Subsecretaria de Planeja-
mento da Seplag e objetivou selecionar, 
apresentar e analisar os dados mais rele-
vantes do banco de informações gerado 
pela consultoria. Ambos os documentos 
estão disponíveis no site www.rj.gov.br/
web/seplag.

A Seplag reconhece que um grande 
desafio para o gestor público, seja ele 
estadual ou municipal, é o de poder 
contar com informações sobre o desen-
volvimento de sua realidade territorial. 
Conhecer pelos dados municipais, num 
espaço temporal, o comportamento de 
números relativos ao desempenho fis-

cal, demografia, infraestrutura urbana, 
saúde e educação auxilia a formulação 
de diagnósticos e proposição de solu-
ções no âmbito das políticas públicas.

Por tudo isso, é fundamental o desen-
volvimento de diagnósticos territoriais 
para o estado do Rio de Janeiro em que 
as desigualdades e diversidades inter-
nas de suas regiões sejam observadas 
para que Estado e municípios possam 
elaborar políticas públicas coerentes 
com a realidade.

A publicação Municípios em Dados é 
um processo permanente de atividades 
de pesquisa voltadas ao planejamen-
to da administração pública municipal. 
Com este e outros trabalhos, a Seplag 
procura oferecer aos municípios flu-
minenses instrumentos para apoiar o 
planejamento das políticas públicas e 
disponibilizar ao público em geral um 
retrato das di-
mensões de-
mográfica, 
fiscal, so-
cial e de 
i n f r a e s -
trutura ur-
bana, fun-
damentais 
ao diálogo 
que ora se 
amplia en-
tre a gestão 
pública e a socie-
dade.

PALAVRA DO SECRETÁRIO

Sérgio Ruy Barbosa
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Apoio ao 
desenvolvimento 
dos municípios
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Pedro da Luz Moreira
Professor Adjunto III da EAU-UFF
Vice presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB

Q uatro fragilidades no de-
senvolvimento da cidade 
brasileira comprometem a 

construção de uma política habitacional 
no país. Estas tendências presentes na 
cidade brasileira, também estão mani-
festas no estado do Rio de Janeiro. Com 
base nestas considerações, o cenário 
aponta para uma desconfiança com re-
lação aos Planos Diretores como prin-
cipais instrumentos de implantação de 
efetiva política habitacional, pois vêm 
revelando uma baixa capacidade de ter 
um valor demonstrativo para o conjunto 
da população urbana em seu cotidiano 
efetivo.

A habitação corresponde a 80% da 
demanda de espaço físico construído 
da cidade contemporânea. Habitamos 
primordialmente, antes de trabalhar, de 
desfrutar de lazer ou de outra atividade 
qualquer. O que significa que a definição 
da questão habitacional da cidade tam-

bém definirá o perfil desta mesma cida-
de. Portanto, as perguntas ‘Que cidade 
desejamos construir?’ e ‘Que cidade es-
tamos construindo?’ são fundamentais, 
quando se busca um direcionamento 
para a política habitacional no Brasil e 
no estado do Rio de Janeiro.

De uma maneira geral, as cidades bra-
sileiras se caracterizam por apresentar 
uma face perversa, que invariavelmente 
penaliza os estratos de renda mais fra-
gilizados. Este modelo vem se demons-
trando insustentável numa série de itens 
tais como: a saúde humana, a ecologia, 
a mobilidade, a segurança. E impacta, 
portanto, toda a população.

O modelo hegemônico da habita-
ção, que é compartilhado por amplas 
camadas sociais, é o simulacro do con-
domínio clube, onde um agrupamento 
de unidades se articula em torno de um 
território controlado e vigiado, com uma 
série de comodidades de lazer, que inva-
riavelmente impedem o acesso de não 
proprietários e estimulam o isolamento 
do mundo exterior. Por outro lado, exis-
te uma forma de produção da cidade 
brasileira, chamado de favelas ou lote-
amentos clandestinos, subnormalidade, 
precariedade, etc, onde predomina a au-

toconstrução. De um lado, a cidade for-
mal, projetada, construída pelo merca-
do oficial e, de outro, a cidade informal, 
do mercado negro, onde cada família, 
de maneira própria e particular, promo-
ve sua habitação.

Neste sentido, é de fundamental im-
portância na política habitacional rom-
per com o ciclo vicioso de manutenção 
de um mercado residencial de luxo, 
contraposto a um mercado negro da 
autoconstrução em terras irregulares e 
frágeis. Precisamos passar a promover 
empreendimentos onde exista a diver-
sidade de estratos sociais, onde passe a 
ser possível a convivência entre pobres 
e ricos.

Além destas questões, que estão no 
âmbito do estar ou do habitar, a cidade 
industrial com grandes contingentes 
populacionais, sempre demandou siste-
mas de circulação de mercadorias e pes-
soas, que foram consolidando o modo 
urbano de vida.

Desde o século XIX, a grande cida-
de industrial explodiu os limites da pe-
quena comunidade, passando a ocupar 
imensos territórios, que demandaram 
sistemas de mobilidade, para garantir 

Uma boa política habitacional deve ser capaz de 
neutralizar as tendências perversas do desen-
volvimento das cidades brasileiras

A questão da 
habitação e a cidade 
do cotidiano efetivo

Que cidade desejamos 
construir? e Que cidade 
estamos construindo?

ARTIGO

Foto: Fernanda Almeida / Secretaria de obras
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que seus habitantes acessassem traba-
lho, educação, lazer, etc. A partir da dé-
cada de 30 do século XX, nos EUA, e no 
resto do mundo, no segundo pós-guer-
ra, começou a emergir um agente que 
iria transformar a face das cidades, o au-
tomóvel individual. Um modo de trans-
porte, que, pela primeira vez, seria capaz 
de levar seus usuários de porta a porta, 
em seus deslocamentos na cidade, em 
pouco tempo. No entanto, logo se per-
cebeu que o mais glamourizado meio 
de transporte da contemporaneidade, o 
que permite maior liberdade individual 
de ir a qualquer lugar em qualquer mo-
mento, funciona desta maneira apenas 
quando restrito a poucos.

Apesar da constatação da impor-
tância do transporte público ter sido 
empreendida pelo mundo afora nos 
anos 80 do século XX, no Brasil poucas 
cidades iniciaram a melhoria de seus 
sistemas de mobilidade, ficando ainda 
baseadas fartamente no veículo indivi-
dual. Importante salientar que a maio-
ria das cidades brasileiras, até o final 
da década de 50 do século XX, possuía 
sistemas complexos de bondes e trens 
metropolitanos, que estruturavam a 
sua mobilidade. Estes sistemas sobre 
trilhos, invariavelmente foram desmon-
tados e sucateados, sendo substituídos 
em meados da década de 60 por ôni-
bus e carros. 

Em 2008, o Brasil produziu 2,8 mi-
lhões de carros. Em 2010, este número 
pulou para 2,9 milhões. A indústria au-
tomobilística brasileira produzia o equi-
valente a 13% do PIB nacional em 1999. 
Em 2009, esta percentagem atingiu 
19,8%. Estima-se que, em 2015, serão 3,9 
milhões, passando o Brasil a ser o tercei-
ro mercado consumidor de automóveis 
no mundo. O mais grave na hegemonia 
avassaladora do carro individual não é o 
sobrecarregamento de ruas e avenidas, 
que passam a ser inóspitas, sujas e mal 
frequentadas, mas a ampliação da dis-
persão da cidade brasileira.

De acordo com o Censo de 2010, cer-
ca de 11,83 milhões de pessoas vivem 

na Cidade Metropolitana do Rio de Ja-
neiro (CMRJ). Os cálculos apontam que a 
densidade neste território é de 2.225,22 
habitantes por km². O grande problema, 
que precisa ser revertido, é que a área 
urbanizada da CMRJ está se expandin-
do desenfreadamente: 50 km² por ano, 
aproximadamente 17 mil novas habita-
ções por ano. Mas a densidade bruta é 
muito baixa e, segundo estudos diversi-
ficados, foi produzida pelo advento do 
transporte sobre pneus. Isto é, a cidade 
brasileira antes da hegemonia do carro, 
que baseava sua mobilidade no bonde 
e nos trens urbanos, possuía uma clara 
tendência a se densificar, enquanto a ci-
dade do automóvel e do ônibus tende 
a dispersão interminável. É fundamental 
reverter esta tendência, não só cons-
truindo de forma densa, mas principal-
mente investindo em modais de trans-
porte sobre trilhos de alta capacidade 
como trens e metrôs, que induzem à 
densificação.

A questão da densidade é central nas 
cidades brasileiras e deve ser revertida 
por uma política habitacional mais ar-
ticulada, coerente e transparente. Na 
cidade dispersa e espalhada, a infraes-
trutura urbana, como fornecimento de 
água, coleta de esgotos, águas pluviais, 
energia elétrica, transporte coletivo, re-
presenta altos custos de implantação 
e de manutenção. Enquanto na cidade 
compacta estes custos são bem meno-

res e muito melhor gerenciados, a pega-
da ecológica da cidade é muito menos 
comprometedora.

Estudos recentes sobre a economia 
verde indicam que uma densidade óti-
ma encontra-se entre 15.000 e 45.000 
pessoas por km², sendo que os números 
apresentados pela Cidade Metropolita-
na do Rio de Janeiro, por exemplo, são 
bastante inferiores a este patamar ideal 
e estão na faixa de 2.225 habitantes por 
km². No estado do Rio de Janeiro, o dé-
ficit habitacional segundo a Fundação 
João Pinheiro, de Minas Gerais, é de 650 
mil unidades. Apenas na Cidade Metro-
politana do Rio de Janeiro este número 
chega a 520 mil unidades, o que repre-
senta 80% do total do déficit no estado. 
O número total de domicílios na Cidade 
Metropolitana do Rio de Janeiro é de 3,9 
milhões. Portanto, precisamos produzir 
13% deste total já instalado sem consi-
derar os incrementos da demanda, tan-
to pelo aumento populacional, quanto 
pela tendência histórica de diminuição 
do número de habitantes por domicílio.

A política habitacional deverá cons-
truir sobre os vazios urbanos existentes, 
evitando, de forma enfática, a expansão 
do perímetro urbano. Os empreendi-
mentos habitacionais deverão ser den-
sos e evitar a expansão do perímetro 
existente, construindo onde já há cidade 
implantada.

A maioria das cidades possuía sistemas complexos de bondes até o final da década de 1950
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Não menos importante, será funda-
mental rever um dos paradigmas mais 
arraigados na cultura urbana moderna, 
de que o ambiente urbano é um am-
biente artificial, onde a racionalidade 
humana controlou e submeteu os rit-
mos naturais. A cidade contemporânea 
deverá procurar uma aproximação po-
sitiva com biomas complexos, trazendo
-os para o convívio da cidade, reafirman-
do e expondo suas variações e humores. 
Em nossas cidades, submetidas a ritmos 
pluviais intensos, notadamente no ve-
rão, os rios e sistemas lacunares deve-
rão ampliar sua visibilidade, mostrando 
aos habitantes urbanos a premência de 
parar com a impermeabilização do solo 
urbano. As orlas de rios e córregos deve-
rão ser restauradas, com suas faixas mar-
ginais de proteção, com a demanda por 
arborização ciliar de forma a demons-
trar para a população urbana que estes 
acontecimentos devem ter seus ritmos e 
humores respeitados.

Assim, a política habitacional brasilei-
ra ou do estado do Rio de Janeiro deverá 
ser capaz de reverter tendências perver-
sas no desenvolvimento da cidade bra-
sileira, com foco nas quatro fragilidades 
aqui sintetizadas:

• Implantação de empreendimentos 
habitacionais com forte incentivo à pro-
ximidade e convivência entre os estratos 
sociais mais pobres e mais ricos.

• Implantação de sistemas de trans-
porte público com alta capacidade 
como metrôs e trens, melhorando sig-
nificativamente a mobilidade de seus 
habitantes, tanto no que se refere ao 
tempo dispendido, quanto com relação 

à tarifa das passagens.
• Combater de forma sistemática as 

grandes dispersões territoriais, fomen-
tando implantações densas inseridas na 
cidade existente.

• Busca de uma aproximação positiva 
com relação aos biomas e ritmos natu-
rais como mares, rios, lagos, buscando 
superar os impasses com relação a fenô-
menos naturais, como chuvas tropicais, 
desabamentos de encostas, transborda-
mentos de rios ou mananciais. 

A partir destes princípios estruturan-
tes, será possível sinalizar para a popu-
lação em geral as melhorias em seus pa-
drões cotidianos de existência.

Cabe aqui a menção a um aspecto 
metodológico a respeito da construção 
da política habitacional no Brasil e no 
estado do Rio de Janeiro. Um aspecto 
mais afeito aos arquitetos e urbanistas, 

que militam pela melhora da qualidade 
de vida das populações urbanas, refe-
rente ao instrumental de implantação 
da política habitacional no país e em 
nosso estado. Desde 2001, a política 
habitacional brasileira e no estado do 
Rio de Janeiro vem sendo operacionali-
zada a partir dos instrumentos existen-
tes no Estatuto das Cidades, e se baseia 
na confecção de Planos Diretores. Este 
instrumento - o Plano Diretor - tem se 
demonstrado para o conjunto da popu-
lação de difícil compreensão e assimila-
ção, não importando muito a sua orien-
tação de esquerda ou de direita no 
nosso espectro político. Envolto num 
discurso técnico de iniciados, apon-
tando tendências apenas para o longo 
prazo, os Planos Diretores esquecem 
da existência concreta das pessoas nas 
cidades brasileiras, que são submetidas 
diariamente à precariedade das infraes-
truturas, presas em engarrafamentos, 
diante de desastres climáticos, sem 
transporte coletivo eficiente e acessí-
vel, etc. Os Planos Diretores são muitas 
vezes engavetados, reproduzindo uma 
lógica perversa da cidade brasileira: a 
existência de planos sem obras, assim 
como obras sem planos. Não se trata 
aqui de abrir mão dos objetivos de lon-
go prazo dos Planos Diretores, mas de 
iniciar estes objetivos com iniciativas 
concretas, que demonstrem para o con-
junto da população a melhoria em seu 
cotidiano concreto. As intervenções de-
veriam ser selecionadas de forma a ga-
rantir uma ampliação da qualidade de 
vida urbana de forma imediata, fazen-
do referência ao cotidiano concreto das 
pessoas. Por exemplo, ainda na Cidade 

O Plano Diretor 
tem se demonstra-
do para o conjunto 
da população de 
difícil compreensão 
e assimilação, não 
importando muito 
a sua orientação 
de esquerda ou de 
direita no nosso 
espectro político

Desde a década de 30 do século XX, o carro transformou a face das cidades, permitindo maior liberdade individual, em detrimento do coletivo

Foto: Divulgação
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Metropolitana do Rio de Janeiro, o Pla-
no Estadual de Habitação de Interesse 
Social em desenvolvimento pelo gover-
no do estado deveria apontar a requa-
lificação dos ramais de trem da Central 
do Brasil, indicando de forma clara um 
trecho que deveria ser reestruturado 
de forma imediata, fazendo que seu 
funcionamento se tornasse exemplar. 
Tal atitude, de embaralhamento das 
atitudes de plano e projeto, poderia 
representar uma melhora substancial 
para parcelas da população que vivem 
na Zona Norte, garantindo transporte 
eficiente e barato.

Por outro lado e ainda dentro da pro-
posição de revisão dos instrumentos e 

objetivos da política habitacional, pro-
curando garantir melhorias imediatas 
para os padrões de vida nas cidades 
brasileiras atuais, deveria ser observado 
atentamente o direcionamento dos in-
vestimentos do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) do governo fede-
ral, para que aconteçam de forma arti-
culada com programas locais de urbani-
zação de favelas. Na verdade, as favelas 
são realidades presentes nas cidades 
brasileiras e são assentamentos que re-
únem uma série de características posi-
tivas, além das suas conhecidas preca-
riedades. As favelas brasileiras ocorrem 
onde há emprego, onde é possível para 
uma população fragilizada disputar o 
mercado de trabalho local, garantindo a 
sua própria reprodução. Por este motivo, 
nos últimos anos vem ganhando força a 
questão da sua urbanização, transfor-
mando o território de precariedades em 
um território com infraestruturas urba-
nas, garantindo a nova denominação de 
bairro. No estado do Rio de Janeiro uma 
série de prefeituras possuem programas 
que visam promover uma maior inte-
gração entre favela e cidade, rompendo 
com antigos estigmas. 

O PMCMV do governo federal, com 
uma série de empreendimentos em an-
damento na Cidade Metropolitana do 

Rio de Janeiro, vem se viabilizando ape-
nas em localidades onde o valor da terra 
é baixo, isto é na periferia da atual man-
cha urbana. Portanto, o programa vem 
promovendo a indesejável ampliação da 
cidade, a sua dispersão, que não deveria 
ser tolerada de forma nenhuma, uma 
vez que representa comprometimento 
ecológico e ampliação dos custos de 
manutenção dos serviços urbanos. 

A articulação entre o PMCMV do go-
verno federal e a urbanização de favelas 
torna-se de suma importância, uma vez 
que as favelas apresentam uma certa 
centralidade com relação ao desenvolvi-
mento da mancha urbana e demandam 
a relocação de algumas residências pre-
cárias ou instaladas em áreas de risco, 
para que se promova a melhora geral do 
conforto e do ambiente habitacional.

Assim, com a reversão das quatro 
tendências inerciais da cidade brasileira, 
bem como a contaminação dos Planos 
Diretores por agendas projetuais, de im-
plantação no curto prazo, poderemos 
construir um ambiente urbano mais in-
clusivo, onde a convivência das diferen-
ças assume um papel didático inequívo-
co e onde a população em geral percebe 
melhoras efetivas em seu cotidiano.

Sistema de ônibus carece de investimentos
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No estado do Rio 
de Janeiro uma 
série de prefeituras 
possuem 
programas que 
visam promover 
uma maior inte-
gração entre 
favela e cidade, 
rompendo com 
antigos estigmas

As favelas brasileiras ocorrem onde há emprego, onde é possível para uma população 
fragilizada disputar o mercado de trabalho local
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Cidade 
pra quem?

O      primeiro conceito importante 
sobre planejamento urbano 
é ter presente o processo his-

tórico de formação da cidade. Por que 
ela tem determinada configuração no 
presente, que é resultado de um longo 
processo, muitas vezes secular. 

O segundo ponto de partida é que 
tipo de concepção de cidade se tem em 
relação ao futuro, ao amanhã. Para quem 
tem a visão da cidade como um elemen-
to da nação, partindo da hipótese de 
que nenhuma cidade é uma ilha, mas 
cumpre um papel em relação à nação, 
o planejamento estará voltado para o 
melhor atendimento das necessidades, 
aspirações e sonhos de seus moradores, 
sem infringir a concepção nacional de 
onde está localizada aquela cidade. Este 
seria o ponto de partida de um processo 
de planejamento. 

No entanto, pode-se imaginar, como 
pensam os neoliberais, que a adminis-
tração pública é um mal e que o princí-
pio correto é definir a cidade como uma 
empresa, que teria múltiplas potencia-
lidades e obrigações, e o planejamento 
deve estar voltado para tornar a ativida-
de empresarial melhor sucedida. Essa 

visão de cidade-empresa vem associada 
à idéia de globalização mundial e de 
atrofia do conceito de nação e a visão do 
mundo como uma rede de cidades que, 
ao mesmo tempo, competem e conver-
gem entre si. É a maneira liberal de redu-
zir o papel do Estado na cidade. 

Depois da Revolução Francesa, a pri-
meira visão de cidade se impôs. Esta ideia 
foi se aperfeiçoando. Emerge no final do 
século XVIII e torna-se paradigmática no 
século seguinte, porque o chamado Pri-
meiro Mundo vive um período com cres-

cente influência da industrialização. A 
Revolução Francesa começa redefinindo 
o conceito de território, mas logo depois 
vem a Revolução Industrial, que modifica 
radicalmente o tamanho da cidade e sua 
escala de funcionamento.

Antes da Era do Vapor, as pessoas que 
viviam no campo produziam para si e 
apenas um excedente para o abasteci-
mento da cidade. As populações urba-
nas eram muito menores. Londres, no 
século XVIII, possuía 200 mil habitantes. 
O colosso da Alexandria chegou apenas 
a 150 mil habitantes. Roma, no auge, 
tinha no máximo 400 mil habitantes. A 
trajetória da Roma imperial pode ser en-
tendida a partir dessa trajetória. 

O fenômeno da transferência da po-
pulação do campo para a cidade é típi-
co da Revolução Industrial. No passa-
do encontramos uma ou outra grande 
concentração demográfica. Na América 
do Sul, Potosí, na Bolívia, teria chegado 
(não se sabe ao certo) a 200 mil pessoas, 
como também a região de Outro Preto, 
no início Vila Rica, toda a comarca teria 
essa população – a cidade propriamente 
teria 70 mil habitantes.  Já era uma cida-
de colossal. Aliás, Vila Rica de Ouro Preto 
é a primeira Brasília, já que a decisão de 
explorar o ouro levou ao processo de 
unificação de uma série de garimpos. 
No final do século XVIII, Ouro Preto já ti-
nha esses 70 mil habitantes e uma casa 
de ópera, a primeira da América do Sul. 
Na época, havia 17 pontes de pedra e 14 

A construção das cidades do futuro 
depende de planejamento urbano, 
que leve em conta principalmente seus 
moradores e não o capital e os empresários

Carlos Lessa 
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Presidente do BNDES entre 2003 e 2004
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2002 e 2003

O Rio tem história 
de ser nacional, sua 
retaguarda é o Brasil 
e sua vanguarda é o 
mundo
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bebedouros na cidade, uma infraestru-
tura incrível para o seu tempo.

Então, ao pensar em planejamento 
urbano, a primeira pergunta a ser feita é 
qual a visão de futuro que está por trás 
desse planejamento. Será uma cidade

-empresa ou uma cidade para a nação e, 
por conseguinte, seus moradores? 

Isto leva a visões muito diferentes. 
Por exemplo, toda a lógica da Revolução 
Francesa, que vem com a ideia de cida-
de nacional, da cidade a serviço de seus 
moradores e o conjunto (cidade e mora-
dores) a serviço de sua nação, levou a ci-
dade moderna a adotar uma quantidade 
enorme de procedimentos, que dizem 
respeito ao abastecimento, à moradia, 
utilização do território. Criou-se na ad-
ministração pública local uma variedade 
enorme de instrumentos e serviços. Essa 
concepção atinge seu ápice na chama-
da Convenção de Atenas (1974). A cida-
de que mais se aproxima da concepção 
desta convenção no mundo é Brasília.

Recentemente, de maneira muito 
rápida, no início dos anos 1980, se di-
fundiu no mundo a ideia de cidade-em-
presa. A globalização é o fenômeno 

dominante, que vai corroendo a ideia 
das fronteiras nacionais, exigindo que 
as grandes cidades entrassem na lógi-
ca da globalização, que leva sempre ao 
reforço da empresa, de pensar a cidade 
a partir do mercado. E como atender ao 
modelo que se consolidou durante dois 
séculos, a partir desse fenômeno agora 
dominante? Pela exceção. 

A projeção da ideia de pensar a ci-
dade como empresa, priorizando a 
competição, tem um reflexo espantoso: 
aumenta fantasticamente o poder dos 
empresários em relação àquela cidade. 
Desloca da representação os outros ato-
res, que passam a estar subordinados à 
lógica do capital. Significa que ao capital 
tudo, e à população os benefícios deri-
vados da atividade empresarial. Mas não 
o pensamento voltado aos moradores. 

Assim, podem ser criadas cidades sel-
vagens, como foi Londres no Século XIX. 
No entanto, era uma das cidades mais 
industrializadas do mundo. Péssima 
qualidade de vida, retratada por Char-
les Dickens. Vitor Hugo faz o mesmo em 
relação à Paris. Ou seja, a prevalência da 
lógica empresarial desarrumou brutal-
mente aquelas cidades. 

Mas a idéia de nação se mantém in-
tacta, não do ponto de vista ideológico, 
e sim em função de que a globalização 
não evoluiu na direção de um governo 
mundial, pactuado. Na verdade, a expe-
riência mais avançada nessa direção, a 
União Europeia, está vivendo uma crise 
que só será superada lançando mão dos 
estados nacionais outra vez. Quando 
leio que Cameron (David, primeiro mi-
nistro inglês) declarou que a Inglater-
ra pode sair do bloco, cuja moeda não 
é nacional e a dívida sim, vemos que o 
projeto europeu entrou em crise. A so-
ciedade alemã, que está na ponta, co-
meça a pagar um preço. 

Não quero vaticinar, mas essa visão 
de cidade-empresa é  absolutamente 
neolítica, não estão atentando para o 
exemplo das cidades da época da in-
dustrialização, que se desenvolveram 
da pior maneira possível. Seria extrema-
mente importante colocar em discus-
são, em torno do planejamento urbano, 
o que queremos fazer no Rio de Janeiro. 
Cidade aberta ao mundo, talvez a mais 
extrovertida do país, e que ao mesmo 
tempo recolheu, historicamente, frações 
de todo o Brasil.

Quando escrevi o livro, O Rio de To-
dos os Brasis (Editora Record), tinha 
essa visão do Rio como um caldeirão de 
brasilidade. Não podemos apagá-lo. Um 
editor me convidou para escrever sobre 
o Museu Histórico. Aqui no bairro do 
Catete, onde estou agora, há uma gran-
de importância nacional, se pensarmos 
que no Palácio do Catete governaram 
16 presidentes da República, que aqui 
Getúlio Vargas deu um tiro no próprio 
peito. Mas na visão cidade-empresa não 
se vai conservar isto. A ideia de preser-
var a história, até para pensar o futuro, 
vai desvanecendo. 

É muito grave e relevante a discussão 
sobre planejamento urbano. Começaria 
perguntando, na avaliação do planeja-
mento, como o Rio se constituiu. Depois, 
qual é o papel da cidade. Se for ligado 
a um projeto de nação, qual é esse pro-
jeto nacional. O Rio tem história de ser 
nacional, sua retaguarda é o Brasil e sua 
vanguarda é o mundo.

Não gosto da ideia da exceção. Eu 
gosto da ideia de nação. Não vejo salva-
ção fora dela. Basta ver o que acontece 
no mundo. Não acho que seja correto 
pensar o Rio como empresa. Pode pro-
duzir situações extremamente incômo-
das para sua população.

... ao pensar em planejamento urbano, a primeira pergunta a ser feita é qual a 
visão de futuro que está por trás desse planejamento. Será uma cidade-empresa 
ou uma cidade para a nação e, por conseguinte, seus moradores?
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ENTREVISTA

Economia Fluminense: Qual sua opi-
nião sobre o começo do estudo da Geo-
grafia no Brasil e a importância do IBGE? 

Pedro Pinchas Geiger: Terminei o ensino 
secundário, realizado no Colégio Pedro 
II, em 1939.  Na época, terminado o se-
cundário de cinco séries, os alunos eram 
encaminhados ao Curso Complemen-
tar de dois anos, dividido em Medicina 
e correlatos; Engenharia e correlatos; e 
Direito e correlatos. No entanto eram 
dispensados do Curso Complementar 
aqueles que fizessem o vestibular para as 
recém formadas faculdades de Filosofia. 
Pensei então me formar como professor, 
para custear meus estudos de Medicina, 
que era o meu sonho. Porém o professor 
francês Francis Ruellan me indicou para 
trabalhar no IBGE e a carreira de geógrafo 
prevaleceu.  A Geografia já era cultivada 
em instituições desde o século XIX, como 
na Sociedade Brasileira de Geografia ou 
no Instituto Histórico e Geográfico, como 
área de interesse nacional. Reunia diplo-
matas, militares, engenheiros, advoga-
dos e outros. O IBGE se tornou um palco 
de encontro de atuantes tradicionais na 
Geografia e de geógrafos profissionais 
saídos dos cursos de Geografia das Facul-
dades de Filosofia, e eu fui dos primeiros 
a representar o profissionalismo. O traba-
lho de campo com utilização das técnicas 
modernas foi um fiel da balança para a 
imposição da Geografia profissional.

A minha participação na expedição 
do IBGE ao Jalapão (TO), por indicação 

de Francis Ruellan, em 1943, para acom-
panhar os levantamentos cartográficos 
e geodésicos da Carta do Brasil ao mi-
lionésimo, era parte desta estratégia de 
fazer avançar a Geografia profissional.  
No relatório desta excursão, realizei a 
primeira classificação hierárquica de ci-
dades, considerando a composição de 
classes presente em cada cidade. Assim, 
Barra do Rio Grande ocupava a maior 
hierarquia dada a presença dos atacadis-
tas como classe dominante, comprando 
e exportando por atacado produtos do 
sertão, importando e distribuindo pro-
dutos adquiridos em Salvador ou no 
“Sul”. A antiga Rio Preto, de hierarquia 
abaixo, era dominada por comerciantes 
varejistas na distribuição de produtos 
importados, como panos, sal, etc. e ata-
cadistas na venda de produtos regionais, 
como peles, penas, ceras, buriti, compra-
dos na região. Os comerciantes de Barra 
ou Três Rios eram fazendeiros, uma vez 
que esta atividade dava status social. Já 
Correntes no Sul, do Piauí, era de hierar-
quia menor, dominada por fazendeiros.  

E.F.: Como vê o processo de globali-
zação e como as cidades se encaixam 
neste contexto?

PPG: A globalização é uma fase histó-
rica que se caracteriza, por entre outros 
aspectos, pela “cooperação competitiva” 
entre as potências mundiais. Sua pre-
sença compreende a internalização do 
termo globalização entre as camadas po-
pulares da sociedade. Conexos, o inter-

A metrópole traz 
novas questões de 
gestão, acirra o tema 
de localização dos in-
vestimentos públicos, 
o tema das posturas 
públicas. Ela expõe 
contradições de difícil 
solução

Professor de Geografia com graduação pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1943) e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1970), Pedro Pinchas Geiger, atualmente professor da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), tem longa experiência na área de Geogra-
fia, com ênfase em Geografia Urbana e Regional e em Geografia Econômica e 
Política. Geiger também se especializou em Geografia pela Université Joseph 
Fourier - Grenoble I, UJF, França. 
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câmbios entre os lugares são mais inten-
sos com a globalização. O turismo é um 
setor que se expandiu na globalização 
e o Rio de Janeiro assiste a um número 
crescente de navios de turistas passando 
por seus portos. Contudo, a globalização 
vai selecionar certos lugares, que serão 
inseridos em suas redes, enquanto outros 
ficam à margem e não crescem. Então, 
essas outras regiões precisam se alertar e 
procurar ações que possam desenvolver, 
a exemplo de movimentos de resistência 
à globalização, como os das economias 
comunitárias e das indústrias criativas.

E.F.: Como vê a vinda de grandes in-
vestimentos para o estado do Rio?

PPG: A entrada de novos grandes 
empreendimentos industriais, como 
no caso do setor petroquímico, é posi-
tiva para o estado do Rio de Janeiro, e 
o suporte oferecido pelas autoridades 
estaduais e municipais, para que isto 
ocorra é, via de regra, bem-vindo. A 
grande  empresa cria empregos, contri-
bui para as contas públicas, que servirão 
aos investimentos sociais e econômicos 
do Estado e dos municípios. No entan-
to, o movimento do desenvolvimento 
regional não se atém à implantação de 
grandes empresas, depende de efeitos 
multiplicadores que possam gerar, da 
capacidade de empreendimentos de 

tamanhos diversos realizados pela po-
pulação regional e local. Nas condições 
tecnológicas comuns aos grandes em-
preendimentos, a sua oferta de empre-
go é insuficiente para atender o cresci-
mento demográfico. Além do que, se o 
empreendimento vem de fora, os seus 
ganhos financeiros podem ser dirigidos 
para fora e a sua propensão para migrar 
é maior. A capacidade multiplicadora 
das grandes empresas varia muito com 
o setor econômico a que pertencem. Pe-
quenos empreendimentos, como os das 
indústrias criativas, são via de regra de 
trabalho intensivos, envolvem empresá-
rios locais, menos condicionados a migra-
ções fáceis. Sua multiplicação expressa a 
difusão do desenvolvimento.  Portanto, 
o pleno desenvolvimento de uma região 
econômica se reconhece quando se rea-
liza o aparecimento simultâneo de gran-
des e de pequenas empresas. 

E.F.: Como os prefeitos reeleitos e os 
que assumem, pela primeira vez, em 
2013 devem atuar nas cidades? 

PPG: Um ponto importante é conside-
rar as características geográficas, físicas 
e humanas do município. A Geografia é 
o constituinte externo da estrutura eco-
nômica e social do município e se presta 
para tanto. É como olhar uma pessoa e 
observar se está esquelética ou obesa, 
ereta ou recurvada, antes de fazê-la pas-
sar por exames. E os professores de Geo-
grafia podem ajudar nisso. A que região 
pertence o município? Quais as suas 
questões sociais e históricas? São ques-
tões de resposta relativamente rápida. É 

preciso conhecer as diferenças locais 
entre as diversas áreas dos municípios. E 
nunca cair na ideia de se entregar a um 
estudo de diagnóstico minucioso que 
leva tempo para que o planejamento 
aconteça depois. Você não pode dividir 
a gestão em estudar, preparar um plano 
e finalmente planejar. Deve ir planejan-
do, gerindo e estudando. Por outro lado 
é fundamental tratar de produzir siner-
gias através da mobilização dos diversos 
setores sociais da população em diver-
sas formas de gestão participativa.

E.F.: Como vê o crescimento das gran-
des cidades e como prepará-las?

PPG: Um dos fenômenos associado 
à globalização é o da urbanização ge-
neralizada do mundo, e, dentro dele, o 
desenvolvimento da metropolização. 
O sentido do crescimento da cidade, o 
seu fim, é o de se tornar uma metrópo-
le. Mas a palavra fim possui dois senti-
dos, um deles, o de alvo, de destino, de 
chegar a um auge; o outro, significando 
terminar, acabar. A cidade era um es-
paço urbanizado onde as pessoas que 
lá viviam estavam familiarizadas com a 
totalidade daquele espaço. Realmente a 
metrópole deixa de ser a cidade na qual 
cada cidadão a vivencia por inteira. Se 
eu for à Zona Oeste do Rio de Janeiro 
não saberei me orientar e um morador 
de Bangu se perderá no Leblon.  Cidade 
e metrópole são conceitos que mudam 
no tempo.  O que é uma cidade como 
Rio de Janeiro e São Paulo? Já não são 
mais cidades, mas sim uma aglomera-
ção de cidades. 

Portanto, a metrópole traz novas 
questões de gestão, acirra o tema de 
localização dos investimentos públicos, 
o tema das posturas públicas. Ela expõe 
contradições de difícil solução. Veja que 
tem gente que acusa Copacabana de ser 
uma selva de pedra, que não dá mais 
para ver o mar de lugares onde antes 
era possível. O pessoal do meio ambien-
te critica, mas se não tivesse essa selva 
de pedra a população que mora em Co-
pacabana seria muito reduzida. Se você 
quer o bairro mais bonito e arrumado 
não vai dar para muita gente. 

A entrada de novos 
grandes empreendi-
mentos industriais, 
como no caso do 
setor petroquímico, 
é positiva para o 
estado do Rio de 
Janeiro, e o suporte 
oferecido pelas auto-
ridades estaduais e 
municipais, para que 
isto ocorra é, via de 
regra, bem-vindo

Os investimentos do petróleo ajudam 
no crescimento do Rio de Janeiro
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Por outro lado, no Brasil já vem se 
dando, há bastante tempo, uma des-
concentração geográfica da população, 
com as principais metrópoles crescendo 
menos do que outras aglomerações. Tal 
fato é associado à desconcentração in-
dustrial, e a outras razões. No estado do 
Rio de Janeiro, cidades como Resende, 
Macaé, Cabo Frio estão crescendo mais 
do que a Região Metropolitana. Não te-
mos mais uma grande migração para as 
principais áreas metropolitanas.

Existe hoje, na ciência regional, um 
novo termo associado a novos arranjos 
geográficos da atividade social: o da 
região cidade global. Trata-se de uma 
região na qual as suas diversas cidades 
passam a atrair investimentos indus-
triais e de serviços qualificados voltados 
para a economia globalizada. Tais regi-
ões tendem a se tornar importantes fo-
cos econômicos e sociais à semelhança 
das regiões metropolitanas, porém sem 
maior diferenciação interna entre centro 
e periferias.

E.F.: Voltando um pouco na história 
do Rio de Janeiro, como avalia a fusão 
do estado?

PPG: O argumento muito debatido 
para acabar com o estado da Guanabara 
e realizar a sua fusão com o estado do 
Rio de Janeiro foi de que era necessário 
criar uma Região Metropolitana para 
manter um equilíbrio com as outras duas 
do Sudeste: São Paulo e Belo Horizonte. 

A oposição à ditadura dizia que era um 
pretexto para diminuir o número de se-
nadores, pois os da Guanabara eram su-
cessivamente eleitos pela oposição aos 
militares. Como sempre, as consequên-
cias trazem vantagens e desvantagens 
segundo os interesses de setores sociais 
diferentes. Os ganhos da economia mais 
dinâmica da época, as da metrópole, 
passaram a ser divididos com as regiões 
mais pobres do estado. Agora, porém, 
com o pré-sal operando desde Macaé, 
com o eixo industrial do Vale do Paraíba, 
Resende/Porto Real se tornando pólos 
industriais, a metrópole participando de 
certa forma destes eventos, também se 
beneficia destes desenvolvimentos.   

E.F.: Estamos às vésperas de grandes 
eventos no Brasil, principalmente para a 
capital do Rio, que receberá as Olimpí-
adas e as Paralimpíadas de 2016, entre 
outros. Como a cidade deve se preparar?

PPG: Eu me lembro bem que fiz essa 
observação em uma reunião, da As-
sociação Comercial do Rio de Janeiro, 
sobre o crescimento, organizada por 
André Urani, e na qual estava presente 
o geógrafo e brasilianista Michael Stor-
per. Lembrei que Barcelona entrou em 
uma nova posição no mapa do mundo a 
partir da olimpíada.  Storper respondeu 
que o sucesso de Barcelona se deveu ao 
fato de que a Olimpíada serviu de opor-
tunidade para que os governos locais e 
regionais mobilizassem todos os setores 
sociais de Barcelona e da Catalunha para 

No estado do 
Rio de Janeiro, 
cidades como 
Resende, Macaé, 
Cabo Frio estão 
crescendo mais 
do que a Região 
Metropolitana. 
Não temos mais 
uma grande 
migração para as 
principais áreas 
metropolitanas

um movimento de sinergia, na partici-
pação da organização e gestão do even-
to. E que esta mobilização foi mantida 
depois, para sustentar um movimento 
de desenvolvimento. Portanto, é impor-
tante que as autoridades fluminenses e 
as autoridades municipais, mobilizem 
os setores da sociedade civil, empresá-
rios, artistas, intelectuais e outros, reunir 
as pessoas num movimento de sinergia 
com vistas ao sucesso do evento e para 
que traga consequências benéficas para 
o futuro. Pensar no que fazer depois, 
para que a atividade com a Olimpíada 
possa ser aproveitada em longo prazo 
pela cidade e pelo estado. Aproveitar a 
criação de sinergia visando o futuro do 
Rio de Janeiro. 

A região portuária do Rio de Janeiro é porta de entrada para milhares de turistas e vem recebendo investimentos para melhorias estruturais
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Apontamentos sobre 
o mercado de trabalho 
fluminense, 2004 a 2011
O crescimento da economia no estado do Rio de Janeiro 
se refletiu na melhoria do rendimento dos trabalhadores 
e no maior número de pessoas com carteira assinada

ARTIGO

E ntre 2004 e 2010, acompa-
nhando o ciclo de aceleração 
do crescimento da economia 

brasileira, a produção do estado do Rio 
avançou, porém em menor ritmo que 
o conjunto do país. O crescimento da 
demanda interna, que resultou da ado-
ção de políticas distributivas, através da 
elevação do salário mínimo, dos progra-
mas sociais e do acesso ao crédito à po-
pulação de baixa renda, refletiu-se em 
taxas de crescimento do PIB de 23,0%, 
no estado, e 28,2%, no país, no período. 
Anualizadas, as taxas foram de 3,5%, no 
estado, e 4,2%, no país.

As atividades que mais cresceram 
no Rio foram Intermediação Financeira, 
Seguros e Previdência complementar e 
serviços relacionados, cuja taxa acumu-
lada foi de 71,25%; e Produção e distri-
buição de eletricidade e gás, água, esgo-
to e limpeza urbana, com uma taxa de 
44,13%, conforme as Contas Regionais 
2010, divulgadas pelo IBGE.

Já, segundo a Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios – PNAD realiza-
da pelo IBGE, o número de pessoas de 
10 anos ou mais de idade, economica-
mente ativas, cresceu 8,5%, enquanto o 
número de pessoas de 10 anos ou mais 
de idade, ocupadas, teve um crescimen-

to de 12,5%, levando à redução da taxa 
de desocupação no estado do Rio de 
11,5%, em 2004, para 8,2%, em 2011.  Os 
fatores que mais contribuíram para esta 
melhora foram a variação de 18,4% do 
número de empregados e de 35,7% do 
número de empregados com carteira de 
trabalho assinada, que passou de 2,5 mi-
lhões para 3,4 milhões de pessoas. 

Em conjunto, as pessoas empregadas 
e trabalhadores domésticos com cartei-
ra de trabalho assinada, que representa-
vam 64,3% do total de empregados, em 
2004, atingiram 73,5%, em 2011, o que 
levou à retração do total de emprego 
sem carteira de 35,7% para 26,5%. 

Apesar da redução da participação de 
todas as demais posições na ocupação 
em favor dos empregados, os trabalha-
dores por conta própria mantiveram um 
peso importante no total de ocupados, 
embora tenha se reduzido de 22,3% 
para 20,3%.

A análise da evolução do emprego, 
segundo os grupamentos de atividade, 
mostra que as atividades que mais con-
tribuíram para o crescimento de 18,4% 
do número empregados, no estado, fo-
ram Alojamento e alimentação (61,2%), 
Outras atividades (34,7%), Transporte, 

armazenagem e comunicação (40,2%), 
Construção (29,4%), Comércio e repara-
ção (24,0%) e Indústria extrativa mineral 
(21,7%). Dentre os demais grupamen-
tos de atividade apenas Administração 
pública e Educação, Saúde e serviços 
sociais apresentaram crescimento do 
emprego, com taxas de 13,8% e 10,8%, 
respectivamente. Houve perda de em-
prego na Indústria de transformação de 
10,3%, em Outros serviços coletivos, so-
ciais e pessoais de 10,7%, em Atividades 
agrícolas de 16,8% e em Atividades mal 
definidas de 73,5%.

Com a evolução do emprego aci-
ma descrita, o grupamento de ativi-
dade de Comércio e reparação seguiu 
respondendo pelo maior número dos 
empregos no estado. Ao mesmo tem-
po, provocou a troca de posições entre 
Outras atividades e Educação, saúde e 
serviços sociais como segundo e tercei-
ro grupamento maior empregador, em 
favor do primeiro. Do mesmo modo, a 
Administração pública, ao ampliar em 
13,8% o número de pessoas emprega-
das, oscilou da condição de quinto para 
quarto lugar, mudando de posição com 
a Indústria de transformação que retraiu 
em 10,3% o emprego. Por sua vez, o alto 
crescimento do emprego em Alojamen-
to e alimentação o fez saltar de décimo 

Foto: Divulgação
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para o nono lugar, trocando de posição 
com Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais, que perdeu 10,7% de postos 
de trabalho, entre 2004 e 2011. 

 
Tais mudanças não provocaram 

maiores alterações na estrutura de dis-
tribuição do emprego por grupamentos 
de atividade. Elas apenas acentuaram o 
predomínio dos grupamentos do setor 
de serviços como maiores geradores de 
emprego no estado.

O crescimento da economia e do 
mercado de trabalho no estado do Rio 
de Janeiro, no período estudado, se re-
fletiu sobre os rendimentos das pesso-
as ocupadas de forma diferenciada.  O 
primeiro destaque a ser feito refere-se 
ao crescimento mais intenso da massa 
de rendimento dos empregados, fren-
te às alcançadas pelos demais grupos 
de ocupações. Diante de um aumento 
da massa de rendimento real mensal 
do total de ocupados de 34,4%, o total 
dos rendimentos dos empregados cres-
ceu 48,7%. O maior aumento da massa 
de rendimento real dos empregados se 
deveu ao avanço de 66,3% da massa de 
rendimento dos trabalhadores com car-
teira assinada.

No entanto, o elevado incremento 
da massa de rendimento deste grupo 
deveu-se mais ao crescimento de 35,7% 
do número de pessoas empregadas que 
da melhora do rendimento real médio 
mensal, que aumentou apenas 22,5%, 
no período. A posição na ocupação que 
teve menor crescimento no rendimento 

real médio mensal foi dos trabalhadores 
com carteira assinada. Nos demais casos, 
a massa de rendimento foi puxada pelo 
rendimento real médio mensal, embo-
ra, em nenhum dos casos, igualarem-se 
à elevação de 46,2% do salário mínimo 
nacional do período.

É de se supor que o comportamento 
dos rendimentos dos empregados no 
mercado formal de trabalho esteja asso-
ciado à maior influência da política de 
elevação do salário mínimo, adotada a 
partir de 2007, sobre os rendimentos, as 
ocupações mais vulneráveis e aquelas 
com padrões de rendimento mais baixos. 

Dois outros aspectos a serem apon-
tados neste sentido referem-se, de um 
todo, ao elevado índice de rotatividade 
no emprego, visto que 28,9% dos em-
pregados com carteira de trabalho as-
sinada, em 2011, tinham permanência 
no emprego inferior a dois anos, e, de 
outro, à ocorrência sistemática de sal-
dos anuais positivos, entre admitidos e 
desligados no mercado formal de traba-
lho, apenas nas faixas de remuneração 
limitadas até dois salários mínimos, em 
todo período analisado, conforme da-
dos do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) divulgados 
pelo Ministério do Trabalho.

O retrato dos efeitos causados se tra-
duz na distribuição das pessoas de 10 
anos ou mais de idade, empregadas no 
trabalho principal da semana de refe-
rência, segundo as classes de rendimen-
to mensal do trabalho principal. Apesar 
dos resultados positivos sobre a econo-
mia, o mercado de trabalho e a renda 
da população, 59,7% dos trabalhadores 
empregados no estado do Rio de Janei-
ro possuíam rendimentos mensais limi-
tados a até dois salários mínimos, saltan-
do para 77,3%, quando o limite passa a 
três salários mínimos, no ano de 2011. 

A título de conclusão, gostaria de 
afirmar que as razões que impedem a 
integração do mercado de trabalho, 
no desenho de um efetivo modelo de 
desenvolvimento com distribuição de 
renda para o país devem ser buscadas 

fora do lugar comum, como aponta o 
professor David Kupfer, da Uerj, em ar-
tigo recente: 

“No mercado de trabalho brasileiro, 
ainda predomina um segmento informal 
urbano de grandes proporções, um con-
tingente volumoso de subocupados no 
mercado formal e rendimentos do traba-
lho que, embora crescentes, ainda são em 
média muito baixos, ... evidências pouco 
compatíveis com uma situação de pleno 
emprego. Por essa razão, há muito espaço 
para aumentar a produtividade deslocan-
do trabalhadores de ocupações de baixa 
produtividade para outras mais produti-
vas. Para isso, no entanto, é necessária a 
realização de investimentos que abram 
essas novas oportunidades de trabalho. 
Há, portanto, boas razões para se acredi-
tar que a explicação central para o com-
portamento indesejável da produtividade 
está na insuficiência da formação bruta 
de capital na economia brasileira.”

O maior aumento da 
massa de rendimento 
real dos empregados 
se deveu ao avanço 
de 66,3% da massa 
de rendimento dos 
trabalhadores com 
carteira assinadaCresce o número de empregos no setor de 

alojamento e alimentação

Carteira assinada: 23% dos trabalhadores 
ganham mais do que 3 salários mínimos
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A  cidade do Rio de Janeiro e sua 
periferia destacam-se no cená-
rio nacional pelo porte popu-

lacional, era a primeira em tamanho e, 
atualmente, assumiu a segunda posição 
no país. Em 1900, a população do mu-
nicípio do Rio de Janeiro era três vezes 
maior que a de São Paulo. Esta relação 
diminuiu ao longo das décadas e, em 
1960, o Rio de Janeiro foi superado por 
São Paulo. Nas décadas de 1980, 1991 
e 2000, o Rio de Janeiro apresentou um 
quadro de estagnação econômica e 
demográfica que manteve o município 
com a população pouco acima de cinco 
milhões, enquanto São Paulo já alcança-
va o dobro deste valor em 2000 e 2010.

Desde a fusão do estado da Guanaba-
ra e do antigo estado do Rio de Janeiro, 
ocorrida em 1975, verifica-se em esca-
la estadual outro processo, que é o de 
concentração e hegemonia populacio-
nal na capital fluminense – a cidade do 
Rio de Janeiro, e nos limites metropoli-
tanos diante do interior¹. Apesar desta 
distribuição populacional diferenciada, 
nestes mais de 35 anos de fusão, o in-
terior apresenta crescimento relativo 
expressivo, frente ao núcleo e a perife-
ria metropolitanos, onde alguns muni-

cípios apresentam totais populacionais 
com destaque no contexto estadual, a 
exemplo de municípios localizados nas 
regiões das Baixadas Litorâneas: Ararua-
ma, Cabo Frio, Rio das Ostras; na Costa 
Verde: Angra dos Reis, Mangaratiba e no 
Médio Paraíba: Resende, nos quais o di-
namismo econômico se evidencia mais 
recentemente. Contudo, quando compa-
rados com alguns municípios localizados 
no espaço metropolitano, os quantitati-
vos são menores em termos absolutos.

Posto isto, o estado do Rio de Janeiro 
é dominado pelo peso da concentra-
ção metropolitana, ou seja, é na Região 
Metropolitana, instituída por lei federal 
em 1969, e atualmente constituída por 
19 municípios² que está concentrada 
grande parte da população estadual, 
fato que se consolidou antes mesmo da 
fusão (RIBEIRO, 2002).

Segundo os resultados do Censo 
Demográfico 2010 (IBGE), aproximada-
mente 11.838.752 indivíduos residem 
nos limites metropolitanos, correspon-
dendo a 74,1% da população estadual, 
na qual acusou 15.974.617 habitantes.

Do total dos mais de 11 milhões de 

habitantes, residentes na Região Metro-
politana, 6.323.037 vivem no núcleo me-
tropolitano, ou seja, no município do Rio 
de Janeiro, concentrando 39,5% da po-
pulação estadual; enquanto 5.515.715, 
correspondendo a 34,5%, residem na pe-
riferia metropolitana, e 4.135.867 (25,8%) 
habitam o restante do estado, corres-
pondendo a 73 municípios do interior.

Tais resultados apontam que há uma 
tendência de diminuição relativa das 
populações residentes nos limites me-
tropolitanos, principalmente no núcleo 
em relação à periferia e, destes em re-
lação ao interior, fato verificado a partir 
dos anos 1990 no contexto brasileiro e 
que pode ser exemplificado para esta 
unidade federada.

Dos 26 municípios mais populosos 
do estado do Rio de Janeiro e que acu-
saram população residente superior a 
100 mil habitantes em 2010, 14 estão 
localizados nos limites metropolitanos e 
12 no interior.

O perfil metropolitano de concen-
tração populacional afirmou-se desde 
passado remoto, principalmente em seu 
núcleo, o município do Rio de Janeiro, 

O estado do Rio de Janeiro é dominado pelo peso 
da concentração na região metropolitana da capital

Distribuição da População 
Fluminense: contrastes entre 
a metrópole e o interior

ARTIGO
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como apontou Davidovich (2000). Tal 
situação acentua-se para a cidade do 
Rio de Janeiro, quando passa a exercer 
a função de capital do país, além de de-
ter outras funções, como a portuária e 
a comercial, provocando significativa 
atração populacional. Esta concentração 
eclode com o papel de núcleo metropo-
litano a partir dos anos de 1940, quando 
do início da formação da Área Metropo-
litana, atraindo levas de migrantes pro-
veninentes principalmente do Nordeste; 
culmina nos anos de 1960, e ratifica este 
papel em anos posteriores, assumindo 
tal hegemonia (RIBEIRO, 2002).

No processo de formação da Área 
Metropolitana do Rio de Janeiro, a ma-
lha construída do núcleo espraiou-se 
em direção à periferia – Baixada Flumi-
nense, além de ocupar o lado oriental 
da Baía de Guanabara, notadamente os 
municípios de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí. Por outro lado, o tecido urbano so-
freu um processo de esgarçamento, fato 
evidenciado em grande parte das metró-
poles brasileiras, principalmente em suas 
periferias carentes de infra-estrutura.

Este perfil de concentração popula-
cional na metrópole fluminense ainda 
vai se manter por muitos anos, pois a 
discrepância é muito expressiva, mas 

novos espaços passarão por profundas 
transformações economicas alicerçadas 
em investimentos públicos e privados, 
influenciando no aumento de seus con-
tingentes populacionais, podendo-se 
mencionar, na parte leste da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, a cons-
trução do Comperj (Petrobras), no mu-
nicípio de Itaboraí; o porto do Açu, pelo 
grupo EBX, em São João da Barra, e o 
porto de Furado, na divisa de Quissamã 
com Campos dos Goytacazes no Norte 
Fluminense, entre outros, além da explo-
ração do petróleo no pré-sal, como pode 
ser registrado na reportagem no Rio Pes-
quisa (2010) intitulada “Ouro Negro na 
Mira” e da atividade turística que se faz 
presente em várias localidades do inte-
rior, destacando-se o Vale do Café, men-
cionado em Caderno Especial do Jornal 
O Globo (2011) quando da realização do 
Festival Vale do Café, ocorrido em 14 ci-
dades localizadas nas regiões do Médio 
Vale do Paraíba e Centro Sul Fluminenses.

Estes empreendimentos, apesar de 
pontuais, estimularão a interiorização 
da população, consequentemente mu-
dando a dinâmica populacional vigente, 
por outro lado, provocarão impactos so-
cioambientais irreversíveis, como já vem 
se manifestando, caso verificado com o 
Porto do Açu.

1. Considera-se como interior, 
segundo Ribeiro (2002), todos os 
municípios não incluídos nos limi-
tes metropolitanos, não importan-
do sua localização geográfica. Para 
este autor, o estado do Rio de Ja-
neiro apresenta dois subespaços: a 
metrópole constituída pelo núcleo 
e pela periferia e o interior.

2. Atualmente (fevereiro de 
2012) constituem a Região Metro-
politana do Rio de Janeiro os muni-
cípios: Rio de Janeiro, São Gonçalo, 
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 
Niterói, Belford Roxo, São João de 
Meriti, Magé, Itaboraí, Mesquita, 
Nilópolis, Queimados, Maricá, Ita-
guaí, Japeri, Seropédica, Guapimi-
rim, Paracambi, Tanguá, segundo 
o Censo Demográfico 2010 (IBGE).
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ARTIGO

O transporte público deve 
necessariamente ser nor-
teado por uma política 

governamental sistêmica de transporte 
que atenda ao crescimento da deman-
da com taxa de ocupação adequada no 
interior dos veículos e nas plataformas 
das estações, evitando a solução mais 
fácil que é a superlotação ao manter 
constante o intervalo (headway) entre 
veículos consecutivos, o que amplia a 
taxa de ocupação no interior do veícu-
lo e, por consequência, nas plataformas 
das estações.

O único ente a ganhar com esse pro-
cedimento é o concessionário privado 
que amplia expressivamente a TIR (Taxa 
Interna de Retorno), portanto dese-
quilibra financeiramente o contrato de 
concessão a seu favor, e ainda amplia o 
custo social na rede pública de saúde a 
cargo do governo.

 Por exemplo, a exposição dos passa-
geiros no ambiente interno do veículo 
no qual a taxa de ocupação seja de 4 
passageiros/m2, essa situação não deve 
perdurar mais que 25 minutos, que é o 
limite fisiológico a partir do qual afeta a 
saúde de alguns passageiros gerando, 
por consequência, custo social.

Os sistemas de transporte 
público urbano de baixa, 
média e alta capacidade
O transporte público no Rio de Janeiro deve estar 
adequado às necessidades da população e ao 
ambiente que ele vai percorrer

Entretanto, se essa taxa atinge seis 
passageiros/m² esse tempo é reduzido 
para apenas 2 minutos, que é a duração 
da viagem entre uma ou até duas esta-
ções sequenciais de aeromóvel ou de 
metrô.

O transporte público como serviço 
de utilidade pública que possibilita o 
deslocamento de pessoas, contribuindo 
para a redução da poluição, é parte es-
sencial do planejamento de uma cidade. 
Um sistema de transporte fornecido com 
qualidade à população deve ser sistemi-
camente competente, abrangente, inte-
grado com inteligência aos demais meios 
de transportes, mantendo o valor da ta-
rifa, sem jamais operar como um indutor 
de custo social, como tem sido a prática, 
o que é um contrassenso político.

Por outro lado, a população deve 
claramente ser informada, com honesti-
dade técnica-política, quanto à escolha 
dessas ou daquela tecnologia a ser im-
plantada. Até porque ninguém operará 
uma linha aérea entre Rio e Paris com 
um teco-teco, nem tampouco utilizará o 
Boeing 747 numa linha entre o Rio e Du-
que de Caxias, na Baixada Fluminense, ou 
seja, escolher a tecnologia que melhor se 
adequa às características do corredor ur-

bano que se deseja resolver o problema 
do transporte, sem induzir custo social.

Em última análise, aquela tecnologia 
que mais se aproxima do cumprimento 
dos três grandes grupos de equilíbrio 
deverá certamente ser a utilizada.

Em síntese, os três grandes grupos de 
equilíbrio são:

GRUPO 1: Equilíbrio Urbanístico (ocu-
pação e tipologia compatíveis com vis-
tas ao achatamento do pico horário da 
demanda do sistema de transporte; Eco-
nômico (redução de custos de operação 
dos veículos e do tempo de viagem na 
área de entorno); Social (minimizar a 
exclusão social com valor adequado da 
tarifa); e Ambiental (respeito aos limites 
fisiológicos do homem no Sistema de 
Transporte, reduzir as emissões veicu-
lares e os conflitos com os veículos do 
sistema viário e eliminar acidentes com 
os pedestres no seu entorno);

GRUPO 2: Equilíbrio Técnico (hea-
dway e sua regularidade na via, sistemas 
de segurança operacional, ATO-Automa-
ticTrainOperation, ATC-AutomaticTrain-
Control, PA-Pilotagem Automática, que 
são utilizados nas tecnologias aeromó-
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vel, metrô, trem metropolitano e ainda 
o sistema de alimentação de energia, 
traçado, cronograma de investimento 
em frota, sistemas e equipamentos vin-
culados tecnicamente e otimizado no 
tempo a valor presente); e Operacional 
(Desempenho operacional segundo dis-
tintas concepções de projeto de linha, 
das diferentes tecnologias de transpor-
te público que possibilitam determinar 
o balanço energético correspondente, 
bem como a evolução dos custos ope-
racionais e de manutenção correlativos).

 
GRUPO 3: Equilíbrio Financeiro (Mo-

delo Sistêmico de Engenharia Financeira 
para definir as alternativas de modalida-
de de concessão e as diferentes formas 
de PPP em função de se obter o valor de 
tarifa a ser socialmente praticado).

É fundamental que a análise técnico
-operacional no transporte público para 
o uso da melhor tecnologia seja neces-
sariamente sistêmica, sem partidarismo 
por essa ou por aquela tecnologia, para 
evitar declarações “técnicas” feitas publi-
camente, que confundem a imprensa e a 
população por consequência, quando se 
imagina que “amanhã” ninguém mais se 
lembrará da estupidez técnica proferida.

 
Cabe ressaltar, que esse tipo estreito 

de “inteligência” já não condiz hoje com a 
inteligência popular ampla de sabedoria.

Na conferência que proferi a convi-
te, em São Paulo, por ocasião da World 
Cup-Infrastructure Summit, Fórum Para 
o Desenvolvimento da Infraestrutura 

das Cidades Sede na Copa do Mundo de 
2014, entre os dias 6 a 9 de dezembro 
de 2009, tive a oportunidade de mostrar 
que as cidades teriam agora uma chan-
ce de melhorar o sistema de transporte 
com a possibilidade de utilizar sistemas 
de média capacidade, portanto, entre o 
de menor capacidade - o BRT (Bus Ra-
pid Transit) - ao de maior capacidade de 
transporte, o metrô.

Os sistemas de média capacidade, 
com as respectivas capacidades máxi-
mas em passageiros/hora/sentido são 
apresentados entre parêntesis e referen-
ciadas a taxa limite de 6 passageiros/m².

O aeromóvel (até 26 mil passagei-
ros/hora/sentido), o VLT-pre-metrô-Rio 
(até 26 mil), o monotrilho asiático ou o 
Bombardier 100 (até 26 mil), o HSST - 
Trem urbano de levitação magnética, 
tecnologia japonesa (até 40 mil), o novo 
monotrilho 300 da Bombardier, em im-
plantação na cidade de São Paulo (até 40 
mil), e o VLT da Prefeitura do Rio (até 9,8 
mil passageiros/hora/sentido), enquanto 
originalmente o metrô-Rio Linha 1 até 
68 mil passageiros/hora e por sentido e 
Linha 2 até 83 mil.

O sistema aeromóvel apresenta sim-
plicidade de implantação e operação, 
elevado índice de carga útil compara-
tivamente à tara do veículo, portanto, 
contrariamente ao que ocorre com os 
sistemas clássicos de transporte sobre 
trilhos, daí resulta o baixo custo, tanto 
de implantação quanto de operação, e 
ainda proporciona baixo consumo de 
energia elétrica.

Além disso, é um sistema de trans-
porte ambientalmente correto, movido 
a ar, através de ventiladores centrífugos 
de prateleira que permitem atingir ve-
locidade operacional máxima na via de 
70 km/h.

E mais, é tecnologia brasileira desen-
volvida pelo gaúcho Oskar Coester que 
opera há 24 anos em Jacarta-Indonésia, 
inaugurado pelo Papa João Paulo II e 
já transportou mais de 100 milhões de 
pessoas sem registro de acidente.

O carro do sistema de transporte aero-
móvel foi projetado com a mesma bitola 
de 1,60 m, em uso nos trens dos metrôs 
do Rio e de São Paulo, com carro de 25 
metros de comprimento (metrôs do Rio 
e de São Paulo - 22 m), opera com pilo-
tagem automática e o seu desempenho 
operacional na via se aproxima ao do 
metrô em função da simultaneidade dos 
empuxos gerados na ventilação e sucção.

Nos projetos coordenados pelo autor, 
estão as estações do aeromóvel desen-
volvidos para Nova Iguaçu, tanto na li-
nha do anel central do centro da cidade, 
quanto na linha Santa Rita e do projeto 
vencedor do PAC2 das grandes cidades, 
a linha Cabuçu e mais 35 anos de con-
cessão através da SAC (Secretaria de 
Aviação Civil) da Presidência da Repú-
blica, para o aeródromo de Nova Iguaçu, 
após análise do projeto de desenvolvi-
mento socioeconômico apresentado 
pelo autor. Além de escadas rolantes, es-
tão previstos equipamentos para o aten-
dimento às pessoas com necessidades 
especiais envolvendo, simultaneamen-
te, rampa para cadeirante e elevador. 

O aeromóvel é um meio de transpor-
te automatizado em via elevada, con-
cepção brasileira, que utiliza veículos 
leves sobre trilhos, não motorizados, re-
sultando estruturas de sustentação mais 
esbeltas e ainda não apresenta neces-
sidade de isolamento da estrutura para 
evitar corrosão metálica devido às altas 
correntes de fuga geradas pelos moto-

O transporte público 
como serviço de 
utilidade pública 
que possibilita o 
deslocamento de 
pessoas, contribuindo 
para a redução da 
poluição, é parte 
essencial do 
planejamento de 
uma cidade

Rio receberá o veículo leve sobre trilhos
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res elétricos nos veículos como os do 
VLT, trem metropolitano e metrô.

A tecnologia aeromóvel, cuja capaci-
dade de transporte se enquadra entre o 
BRT e o sistema metroviário, pode atin-
gir capacidade evolutiva de até 26 mil 
passageiros/hora com 6 passageiros/
m2, com duração não superior a dois mi-
nutos, via para evitar a geração de custo 
social. E ainda é a que apresenta menor 
custo de implantação e de operação em 
relação aos seus pares, considerando 
idênticas as mesmas condicionantes de 
demanda e valor de tarifa.

A capacidade do veículo aeromóvel, 
segundo as configurações da compo-
sição e para as taxas de ocupação em 
pé de 4 e 6 passageiros/m², pode iniciar 
com 235 e 328 passageiros e evoluir, até 
a configuração da composição, com 470 
e 656, enquanto o BRT, por exemplo, 120 
e 160, respectivamente.

Além disso, os sistemas clássicos de 
transporte sobre trilhos são expressiva-
mente mais pesados e ainda transmitem 
elevados esforços tratores tangenciais 
aos trilhos da via permanente através 
das rodas, o que não ocorre com a tec-
nologia aeromóvel. Isso porque não 
utiliza motores que tracionam os eixos 
motrizes, pois seu desempenho propul-
sivo está na via e se dá através dos em-
puxos e sucção do ar produzido pelos 
ventiladores centrífugos elétricos, que 
atuam numa vela de aço fixada no veí-
culo e que se desloca no interior da viga, 
semelhante a um duto clássico.

Portanto, no aeromóvel, não há des-
gaste de trilhos e de rodas por esforços 
tangenciais impostos pelos motores de 
tração como nos seus pares.

Ressalta-se nessa abordagem que a 
carga por eixo no aeromóvel é de ape-
nas 3,5 tf, contra, 9,08 tf do VLT pré-me-
trô, 12,5 tf do VLT da prefeitura do Rio, 
14,85 tf do metrô-rio e 20 tf/eixo do trem 
metropolitano-Rio.

Adiciona-se ainda uma peculiarida-
de extremamente importante que é di-
ferente do aeromóvel. Todas as demais 
tecnologias sobre trilhos, sem exceção, 
inclusive até o sistema monotrilho, pre-
cisam ter o centro de manutenção com 
acesso físico vinculado diretamente à li-
nha em que opera.

Por outro lado, o aeromóvel ainda 
é a tecnologia, por consequência, que 
exige para sua implantação a menor 
participação de recursos públicos (30%) 
quando se trata, por exemplo, da moda-
lidade de PPP (Parceria Público Privada), 
por conseguinte, maior participação do 
setor privado (70%), como resultado do 
modelo sistêmico de engenharia finan-
ceira para as mesmas condicionantes de 
demanda e de valor da tarifa em relação 
aos seus pares.

 Portanto, diferentemente dos siste-
mas de BRT, em que a participação do 
setor público no investimento global 
é de 95,2%, metrô, 80,9%%, VLT, 86% e 
HSST, 70%.

Isso se deve ao baixo custo operacio-
nal do sistema aeromóvel em relação, 
por exemplo, ao BRT de 65,4% menor, 
ou ainda em relação aos seus pares so-
bre trilhos como o VLT (Veículo Leve 
Sobre Trilhos) 71,7%, o HSST – trem de 
levitação magnética (Japão) 74% e final-
mente em relação ao monotrilho (tipo 
São Paulo) atinge 91,2%.

As taxas de aceleração entre zero e 
70 km/h com 4 e 6 pass./m2 são respec-
tivamente de 0, 928 m/s2 e 0,742m/s2, 
correspondentes aos tempos de 21 e 26 
segundos.

O aeromóvel é um 
meio de transporte 
automatizado em 
via elevada, con-
cepção brasileira, 
que utiliza veículos 
leves sobre trilhos, 
não motorizados

Os investimentos no sistema BRT têm sido uma opção para o trânsito no Rio de Janeiro
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Bruno Leonardo Barth Sobral
Professor da FND/UFRJ
Doutor em Desenvolvimento Econômico pelo IE/UNICAMP
Ganhador como melhor tese de 2012 segundo o Prêmio Brasil de Economia do Cofecon (com apoio do IPEA)

                                                                 “O que distingue os processos de crescimento e desenvolvimento é que o primeiro 
acaba escondendo interesses e o segundo exige revelá-los e friccioná-los”

Carlos Brandão (parafraseando Celso Furtado)

Ao longo da história do Brasil, não 
houve nenhum trauma considerável na 
estrutura da riqueza e na forma de apro-
priação privada do território. Além dis-
so, o poder de coordenação estratégica 
do Estado sempre se viu limitado pelos 
compromissos constitutivos da instável 
correlação de forças que o sustentou. 
Essa problemática se explicita na econo-
mia fluminense, conforme abordei em 
minha tese de doutorado premiada pelo 
Cofecon a ser publicada em breve (SO-
BRAL, 2012). Por um lado, a dominância 
do grande capital mercantil se manteve 
e ainda impõe constrangimentos para o 
pleno desenvolvimento das forças pro-
dutivas. Por outro lado, permanece o 
vácuo em políticas de desenvolvimento 
regional e urbano, em especial, na pers-
pectiva metropolitana. Isso deixa o Rio 
de Janeiro incapaz de ser uma alavanca 
de retomada do projeto nacional, apesar 
das potencialidades que reúne para de-
sempenhar um grande protagonismo.

Visando resgatar esse papel destaca-
do de centro de decisões, é fundamental 
reconhecer as permanências históricas e 
como uma poderosa macroeconômica 
das riquezas mercantil e financeira se 
sobrepõem aos desafios de geração de 

Construir o futuro sem reproduzir 
o atraso: elementos de economia 
política para guiar uma agenda de 
planejamento do território
É preciso montar um aparato de planejamento que estenda o horizonte 
de possibilidades além do atendimento dos interesses dominantes

emprego e renda. Uma política para a 
expansão econômica pode avançar às 
custas de manter riquezas envelheci-
das que sobrevivem sem se tornarem 
riquezas produtivas novas, ligadas a um 
padrão de acumulação superior. Assim, 
os recursos territoriais tendem a ser 
convertidos previamente em patrimô-
nio de grandes capitais mercantis. Seus 
detentores pressionam e exigem que 
o ente público sancione a reprodução 
dessa estrutura de riqueza, garantindo 
a proteção de seus interesses dispersos 
e o valor do conjunto heterogêneo de 
capitais envolvidos.

Portanto, a tolerância com a preserva-
ção de uma estrutura de riqueza pretéri-
ta é o mecanismo usual para abrir cami-
nho à expansão produtiva pela linha de 
menor resistência, ou seja, sem romper a 
coalizão de forças dominantes. Contudo, 
essa inércia tende a dificultar a susten-
tação e a maior evolução do processo 
produtivo devido aos próprios conflitos 
distributivos, frequentes ao “jogo” patri-
monialista. Por essa razão, a agenda po-
lítica não pode ficar baseada apenas em 
diagnósticos apressados sobre as mani-
festações mais superficiais – a capacida-
de de crescimento – em lugar de buscar 

o conhecimento das duras limitações 
estruturais a serem enfrentadas.

Não basta aperfeiçoar e dar maior 
operacionalidade aos mecanismos da 
gestão pública, mas principalmente cabe 
montar um aparato de planejamento 
que estenda o horizonte de possibilida-
des além do atendimento dos interesses 
dominantes. Dessa forma, os municípios 
devem sistematizar a cultura de planos 
diretores e plurianuais, bem como buscar 
arranjos institucionais de cooperação re-
gional: fóruns, consórcios e agências. Em 
particular, é urgente criar uma agência 
metropolitana de caráter público no Rio 
de Janeiro, dotada de um fundo próprio 
para o financiamento de projetos.

Chama atenção a importância de um 
sério tratamento da dimensão territorial 
do processo de desenvolvimento. Isso 
porque permite evidenciar os controles 
e comandos sobre recursos econômi-
cos enraizados socialmente ao longo da 
história, e passíveis de valorização di-
ferenciada. Deve ser interrogado quais 
os usos desses recursos: são aqueles 
de maior interesse coletivo e, sempre 
apostando no potencial da diversidade, 
como agregar valor e torná-los compe-
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titivos frente as outras alternativas a fim 
de serem priorizados.

Cabe esclarecer que o território é o 
resultado de uma complexa organiza-
ção social com enorme capacidade de 
emitir valores ao solo urbano constru-
ído, logo, metamorfoseando recursos 
subvalorizados em recursos sobrevalori-
zados. Aos “donos da terra”, o que inte-
ressa é uma expansão produtiva sobre 
seus domínios associada a um padrão 
de acumulação extensivo em termos es-
paciais. Esse padrão torna necessário a 
abertura constante de novas fronteiras, 
formando bases econômicas “passagei-
ras” para que se possa alimentar uma 
lógica eminentemente especulativa. Por 
isso que o grande capital mercantil assu-
me um caráter “itinerante”, desbravando 
vazios na ocupação do território para 
que novos recursos sejam absorvidos e 
valorizados em ciclos sucessivos sobre 
um tecido urbano esgarçado.

Nesse sentido, ganha evidência “a 
dialética da alta concentração geográfi-
ca” e, ao mesmo tempo, altíssima “capi-
laridade” e capacidade de interiorização 
e “saída para dentro” que o capitalismo 
brasileiro aprendeu a utilizar” (BRAN-
DÃO, 2007, p.91-92). Como resultado, 
certas regiões ou áreas das cidades 
são degradadas e outras promovidas. 
O objetivo acaba sendo garantir novos 
ganhos patrimoniais, a despeito da re-
produção da pobreza. Tal fenômeno se 

manifesta na débil metropolização flu-
minense.

Esse processo vem configurando um 
tecido urbano constantemente esgar-
çado sobre uma fronteira móvel, com 
contrastes espaciais e sociais acentua-
dos pela limitada divisão do trabalho no 
contexto regional. Especificamente, a 
ocupação ficou marcada por uma gran-
de mancha urbana que se alonga incor-
porando novas áreas seguindo o trajeto 
das principais rodovias e ferrovias. Em 
contraponto, permanecem vazios in-
tercalados por áreas rurais geralmente 
de baixa produtividade. Cabe enfatizar 
que o alargamento do perímetro urbano 
vem recriando o quadro de desigualda-
des sociais em uma escala maior, porque 
a universalização dos serviços coletivos e 
infraestruturas essenciais ficam travadas 
pela expansão desenfreada de áreas cen-
trais expandidas (muitas vezes, de forma 
predatória em termos ambientais).

Além disso, não foi superada a carên-
cia de maior densidade produtiva. Um 
exemplo disso é o impacto de projetos 
de investimento sobre o estoque, ges-
tão e preservação da estrutura de rique-
za. Só o anúncio da instalação de um 
grande empreendimento tende a ser 
sucedido pela ocupação desordenada, 
seja pela favelização, seja pela especu-
lação de natureza fundiária-imobiliária. 
Dito em outras palavras, um paradoxal 

indicador de promessa de prosperidade 
econômica acaba se tornando o próprio 
acirramento do “jogo” patrimonialista, 
buscando reservas de valor como um pré
-requisito para impulsionar o próprio pro-
cesso de acumulação de capital, ao qual a 
expansão produtiva ficará atrelada.   

O caso de Itaboraí ilustra bem essa 
situação. A instalação do Comperj reves-
te-se de altas expectativas sobre uma 
reestruturação econômica positiva, já 
levando à expressiva atração de massas 
populacionais e à expansão de serviços 
comerciais e de incorporação imobili-
ária. Contudo, existem sérias dúvidas a 
respeito da força motriz do empreendi-
mento. Em especial, boa parte das po-
tencialidades esperadas como polo pe-
troquímico podem não ser confirmadas. 
Por conseguinte, um grave problema so-
cioeconômico pode estar em gestação 
diante das desconexões e intermitências 
na reconfiguração do território coman-
dada antecipadamente por grandes ca-
pitais mercantis.

O cerne dos problemas fluminenses 
dizem respeito não apenas aos impac-
tos socioambientais dos grandes proje-
tos de investimentos em curso ou pre-
vistos. Particularmente, identificam-se 
restrições a seu papel estruturante pela 
carência de uma maior coordenação po-
lítica das decisões. Diante da implanta-
ção de numerosos projetos no território, 
torna necessário um plano de desenvol-
vimento que não seja encarado como 

Aos ‘donos da 
terra’, o que 
interessa é 
uma expansão 
produtiva sobre 
seus domínios 
associada a um 
padrão de 
acumulação 
extensivo em 
termos espaciais

A instalação do Comperj reveste-se de altas expectativas sobre uma reestruturação econômi-
ca positiva para o estado
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sinônimo de um mero somatório dos 
planos de negócios das grandes e pode-
rosas corporações envolvidas.

Ao contrário, uma agenda de planeja-
mento deve reter que o caráter estrutu-
rante de um investimento envolve não 
apenas a formação de setores líderes, 
mas também de centralidades econô-
micas no espaço urbano junto a me-
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canismos de indução que aumentem 
o domínio tecnológico e a capacidade 
de impulsão recíproca entre unidades 
produtivas e suas áreas de influência. É 
preciso ter claro que a exploração de van-
tagens competitivas nos empreendimen-
tos (microiniciativa) não deve estar desar-
ticulada da maior capacidade de agregar 
valor e de dinamizar o resto da estrutura 
econômica regional (macroestrutura).

Em particular, carece de ser recupera-
da a capacidade de realizar investimen-
tos públicos. Ademais, exige que sejam 
evidenciados os principais interesses 
em jogo e mediados os conflitos sobre 
processos em diversas escalas espaciais. 
Esquematicamente, o quadro a seguir 
apresenta uma proposta para a ação 
planejadora em prol de consolidar com-
plexos logístico-produtivos:
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O objetivo deste artigo é re-
fletir sobre o significado do 
planejamento urbano nas 

cidades fluminenses.

Trata-se de uma reflexão oportuna 
num contexto em que novos prefeitos – 
ou prefeitos reeleitos – que tomaram pos-
se para um novo quadriênio, marcado por 
altos investimentos em infraestrutura.

Numa primeira seção discute-se o 
sentido dado ao “planejamento urbano”, 
introduzindo elementos que permitam 
entender a complexidade de fenôme-
nos que ocorrem nas cidades, para mui-
to além do que é tradicionalmente en-
tendido como “questão urbana”. 

Numa segunda seção, destacamos 
um instrumento de planejamento ur-
bano criado dentro do atual marco ju-
rídico, segundo o qual o município é o 
responsável pela política urbana: a pos-
sível utilização do IPTU para fins de or-
denamento urbanístico em municípios 
fluminenses selecionados. 

Uma terceira é dedicada à análise dos 
motivos da pouca efetividade dos ins-
trumentos inovadores que o movimen-

to pela reforma urbana tanto lutou para 
ver incorporados na legislação urbanís-
tica. Trata-se de análise dirigida à refle-
xão sobre a complexidade da tarefa de 
planejar as cidades.

Finalmente, uma seção de conclusões 
apresenta algumas reflexões que deve-
riam estar presentes neste início de no-
vos mandatos municipais.

Reconhecer os limites do planejamento urbano 
não significa desconsiderar sua relevância

Planejamento Urbano: 
uma agenda para o futuro 
das cidades fluminenses

Introdução

Planejamento urbano

H á grande confusão sobre o 
significado do “planejamen-
to urbano”, prevalecendo o 

senso comum de que todos os proble-
mas enfrentados numa cidade sejam 
resultado da “falta de planejamento 
urbano”. Não se deve resumir assim o 
problema. Afinal, o que é a “questão ur-
bana”? Tudo o que acontece na cidade? 
Não pode ser, pois em um país em que 
a taxa de urbanização alcançou o índice 
de 85% da população brasileira, quase 
todos os fenômenos sociais e econômi-
cos ocorrem em cidades.

O Planejamento Urbano surgiu como 
intervenção pública no espaço urbano 

quando as cidades tornaram-se locus 
do capitalismo industrial e o emprego 
no setor primário foi insuficiente para 
manter contingente significativo de po-
pulação na área rural. A concentração 
demográfica fez, por sua vez, emergir 
novos e complexos problemas de repro-
dução social, como os desafios na área 
da mobilidade, habitação e saneamento 
ambiental.

Inicialmente identificado como polí-
tica higienista, o planejamento urbano 
logo seria considerado uma técnica para 
expandir  e/ou criar novas cidades. Mas 
ficaria evidente que uma nova sociabili-
dade emergia, o que significa considerar 
novas formas de representação política 
do fenômeno urbano, especialmente 
considerando os casos das grandes ci-
dades (SANTOS, 2006). 

As condições de reprodução social nas 
cidades fariam com que o conflito entre 
trabalho e capital tivessem sua dimen-
são territorial, tornando o controle sobre 
o solo urbano e as políticas de infraes-
trutura urbana em elementos constitu-
tivos do “direito à cidade”. Tal evidência 
colocaria em xeque a abordagem tec-
nicista do planejamento urbano e faria 
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As condições de 
reprodução social
nas cidades fariam 
com que o conflito 
entre trabalho e 
capital tivessem sua 
dimensão territorial, 
tornando o controle 
sobre o solo urbano 
e as políticas de in 
fraestrutura urbana 
em elementos 
constitutivos do 
‘direito à cidade’

emergir a luta pela participação social 
nas políticas urbanas. 

O entendimento do que seja o “di-
reito à cidade” passou a incluir acesso a 
direitos sociais, recepcionados nas cons-
tituições nacionais, como nos casos de 
Educação, Saúde,  Assistência Social e 
também Moradia. 

A criação da Agência Habitat/ONU foi 
um importante instrumento de dissemi-
nação de uma nova e ampliada agenda 
de direitos dos residentes urbanos. O 
direito à moradia, cuja origem está na 
própria constituição da ONU, em 1948, 
ganharia um sentido preciso, como “mo-
radia adequada”. Por esta denominação 
inclui-se não apenas a edificação, mas 
também a regularização do terreno 
onde esteja edificada a moradia, além 
de acesso a infraestruturas necessárias 
para a vida cotidiana, caso das redes de 
energia, saneamento, transportes. 

Diante destas transformações, o 
planejamento urbano deixou de estar 
identificado com construção de novas 
cidades ou com projetos arquitetônicos 
idealizados, mas deslocados das dinâ-
micas social e econômica responsáveis 
pela emergência da “questão urbana”. 
Entretanto, o planejamento urbano 

também não pode prescindir de uma 
visão de futuro, se quer manter-se como 
instrumento orientador da expansão 
das cidades.

Neste contexto, duas visões passam a 
disputar o sentido do planejamento ur-
bano: a abordagem da “urbanização so-
cial” e o “empreendedorismo urbano”. A 
primeira está identificada com a agenda 
dos direitos, um dos quais o direito à ci-
dade. Mas, é a segunda que vem predo-
minando na administração das cidades, 
em particular, das metrópoles, como é o 
caso atual da cidade do Rio de Janeiro  
que vem sofrendo intenso processo de 
transformação socioterritorial sustenta-
da no projeto de sediar os Jogos Olím-
picos de 2016.

E, no entanto, cada uma ilumina uma 
parte da “questão urbana”. O urbanismo 
social remete para a necessidade de 
administrar a cidade de modo a torná
-la acessível aos seus residentes, isto é, 
permitindo-lhes acesso à terra e à in-
fraestrutura urbana. Já o planejamento 
por projeto facilita mobilizar recursos 
em escala suficiente para implementar 
grandes blocos de investimentos de di-
fícil “engenharia financeira”.

Cabe ainda lembrar que o planeja-
mento urbano também envolve dimen-
sões distintas, que precisam ser consi-
deradas: a regulação do uso do solo e o 
fomento ao desenvolvimento urbano.

A regulação urbanística é represen-
tada pela legislação urbanística visan-
do o controle do processo de expansão 
urbana, em prol do direito a cidades 
social e ambientalmente sustentáveis. 
Trata-se de uma dimensão de direito 
“em negativo”, impedindo usos incom-
patíveis e em favor da manutenção do 
interesse coletivo.

Já o fomento ao desenvolvimento ur-
bano envolve “prestações positivas” do 
Estado, isto é, alocação de recursos or-
çamentários para financiar a expansão 
da infraestrutura. Num contexto de cres-
cimento extensivo da mancha urbana, 

extravasando para outros municípios e 
formando metrópoles muito mais com-
plexas do que as cidades nucleares,  tor-
na-se necessária a intervenção pública 
para viabilizar a produção de bens públi-
cos, como são os casos da malha viária e 
da rede de saneamento. Tais investimen-
tos pesados, por sua vez, tendem a pro-
duzir vetores de expansão urbana susci-
tando respostas do mercado imobiliário 
que acabam por gerar mais demandas 
por infraestrutura urbanística. O resul-
tado tende a envolver mais “engenharia 
financeira” para administrar uma cidade 
cujos compromissos não são simples 
gestão local, mas sim parcelas significa-
tivas da economia do país.

Conforme evidência encontrada pela 
ONU em seus Relatórios Anuais sobre a 
Situação da População Mundial, está em 
curso um processo de concentração da 
população em grandes cidades na maior 
parte dos estados nacionais. Estas gran-
des cidades concentram o PIB nacional, 
além da população de seus países. Nes-
tas condições, tais cidades tornam-se 
centros econômicos e seus governantes 
atores políticos de grande relevância no 
cenário nacional (SANTOS, 2012a).

Fenômeno semelhante, ainda que 
em escala menor, ocorre dentro de cada 
pedaço do território nacional, que, no 
caso brasileiro, são os estados. Em cada 
uma destas unidades da federação, há 
uma rede urbana constituída de cidades 
de diferentes pesos demográfico e eco-
nômico, sendo que as mais importantes 
tendem a se tornar agentes que articu-
lam o território estadual. Administrar 
essas cidades requer que seus prefeitos 
assumam responsabilidades relativas 
às condições de vida de sua população, 
mas também que cuidem da adequada 
inserção das economias municipais nas 
redes de geração de produção, maximi-
zando suas potencialidades. Não se trata 
de objetivos concorrentes, mas devem 
ser complementares.

E quais devem ser os compromissos 
das prefeituras em relação ao “planeja-
mento urbano”?
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No Brasil, a lei federal 10.257/01, cha-
mada Estatuto da Cidade, define o Plano 
Diretor como o instrumento jurídico por 
meio do qual os governos municipais 
estabelecem seus objetivos de política 
urbana.  Tais objetivos devem se sub-
meter aos princípios desta legislação, 
destacando-se a “função social da pro-
priedade” e a “função social da cidade”, 
introduzindo aí a orientação para que 
os municípios se comprometam com a 
regularização fundiária. 

O Plano Diretor, no entanto, não se 
resume a regular o uso do solo urbano, 
mas também inclui diretrizes para o de-
senvolvimento urbano ao tratar do ter-
ritório municipal, e não urbano, como 
seu objeto. Incluir a área rural no Plano 
Diretor acaba por expressar de forma 
mais direta o tema do desenvolvimento 
territorial, que pode ou não estar restrito 
às fronteiras municipais.

E aqui introduzimos a questão da 
forma jurídica de ordenamento do terri-
tório nacional. Segundo o artigo 182 da 
Constituição de 1988, o município é o 
ente federativo responsável pela políti-
ca urbana. A União manteve sua compe-
tência pelo estabelecimento de normas 
gerais de política urbana (e o fez pela 

edição do Estatuto da Cidade), ficando 
os estados com a responsabilidade pelas 
competências residuais (as que não são 
exclusivas da União ou dos municípios).

Cabe lembrar que os avanços nos 
direitos sociais e difusos incluídos na 
Constituição, ampliou muito o entendi-
mento do que seja um dos elementos 
constitutivos mais relevantes do plane-
jamento urbano, isto é, o direito à mora-
dia, que passou a ser definido por “mo-
radia adequada”. Como já mencionado 
anteriormente, não se trata apenas da 
edificação, a unidade habitacional, mas 
sim de uma moradia regularizada em 
termos fundiários e de acesso às redes 
de infraestrutura urbana. Portanto, o 
compromisso das prefeituras com o pla-
nejamento urbano avançou para muito 
além da tradicional regulação urbanísti-
ca, uma vez que passou a incluir inves-
timento pesado em redes de infraestru-
tura cujo financiamento também está 
muito além da autonomia financeira 
municipal (SANTOS, 2012b).

Nestas condições, o enorme avanço 
normativo que o Movimento Nacional 
pela Reforma Urbana logrou instituir  na 
Constituição da República/1988 e na Lei 
do Estatuto da Cidade constitui apenas 
uma parte dos desafios da política ur-
bana atual. Falta avançar na regulamen-
tação municipal desta legislação, bem 
como na articulação entre entes fede-
rativos para que cooperem em soluções 
de políticas públicas territoriais cujos 
impactos extravasem o município.

Na próxima seção, vamos focalizar 
um dos importantes instrumentos de 
política urbana criado depois da entra-
da em vigor da Constituição, o uso da 
tributação sobre a propriedade imobi-
liária para fins extrafiscais. Inicialmente 
vamos apresentar os contornos jurídicos 
deste instrumento e, em seguida, anali-
sar seu uso por um grupo de municípios 
fluminenses selecionados.

Tributação imobiliária: 
natureza jurídica do IPTU 
e sua regulamentação¹

O IPTU é o principal imposto 
real existente no sistema 
jurídico brasileiro inci-

dente sobre o patrimônio imobiliário. 
A Constituição Federal preceitua que a 
competência arrecadatória do IPTU é do 
município. Ele incide sobre a propriedade 
predial e territorial urbana e sua base de 
cálculo é o valor venal dos imóveis.

Além de instrumento de arrecada-
ção, este imposto tem uma importância 
muito grande em questões de política 
urbana e de distribuição de renda nas ci-
dades. O arbitramento dos valores deste 
tributo deve levar em consideração a 
disponibilidade de bens e serviços pú-
blicos no local onde está situado o imó-
vel, os fins para os quais ele é destinado 
e o valor de mercado do imóvel. Para tal 
desígnio, o município deve realizar um 
tratamento qualitativo dos imóveis e 
isto é possível através da fixação de alí-
quotas diferenciadas. 

Neste particular, desde a promulgação 
da Emenda Constitucional nº 29/2000, os 
municípios têm subsídios para estabele-
cer distintas modalidades de cobrança 
do IPTU, podendo instituir alíquotas: a) 
progressivas por base de cálculo; b) dife-
renciadas por localização dos imóveis; c) 
qualificadas por espécie de uso existente 
no bem; e d) progressiva no tempo em 
função da não edificação, não utilização 
ou subutilização do imóvel.

Consoante analisado em outro traba-
lho (SANTOS, LUFT &MARTINS, 2011):

A primeira progressividade, em rela-
ção à base de cálculo, é chamada pela 
jurisprudência de fiscal, por ter função 
arrecadatória. Na verdade, trata-se de 

 ¹Esta sessão reproduz parte do artigo  de SANTOS & LUFT, 2012: “Tributação Imobiliária e Política Urbana no Brasil”.

Regular o desenvolvimento urbano é um 
desafio para os municípios
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uma tentativa de justiça fiscal por conta 
de uma presumível maior capacidade 
contributiva do proprietário de imóveis 
mais caros. Portanto, podemos dizer que 
IPTU atinge seus objetivos fiscais quan-
do consegue, por meio de suas alíquotas 
progressivas, tributar mais aqueles com 
mais capacidade contributiva. 

A progressividade extrafiscal, que 
tem função regulatória, é o artifício uti-
lizado para, por meio de exacerbação da 
carga tributária, obterem-se resultados 
diferentes, como o desestímulo à su-
butilização do solo urbano. No caso do 
IPTU, a progressividade visa pressionar o 
proprietário a adequar seu imóvel à fun-
ção social definida no Plano Diretor. 

Por último, o município pode lançar 
mão de alíquotas diferenciadas com 
base na localização e uso. Essa técnica 
tributária pode ter como finalidade o 
ajuste do tributo à capacidade contri-
butiva, já que imóveis situados em re-
giões mais nobres, normalmente estão 
servidos por melhor infraestrutura que, 
não raro, se traduz em renda fundiária 
aos proprietários. Também é presumível 
uma capacidade contributiva maior dos 
proprietários de imóveis que albergam 
atividades lucrativas como comércio e 
prestação de serviços. A diferenciação 
de alíquotas pode ser utilizada inclusive 
com objetivos extrafiscais como enten-
deu o STF (RE 229.233-SP, rel. Min. Ilmar 
Galvão, 26/03/1999), que autorizou a 
fixação de alíquota diferente para terre-
nos vazios e edificados.

Variação dE alíquotas do iPtu

Municípios

Angra dos Reis

Araruama

Cabo Frio

Duque de Caxias

Itaboraí

Macaé

Maricá

Nova Iguaçu

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Total

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

11

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

5

Não

Não

Não

Sim²

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

3

Sim

Sim

Não¹

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

6

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

11

Foi realizada uma pesquisa de campo 
em 11 municípios fluminenses com base 
em sua legislação local, sobretudo nas 
leis orgânicas, nos planos diretores e nos 
códigos tributários municipais (CTMs) a 
respeito do uso de alíquotas diferencia-
das como instrumentos de política urba-
na.  Os municípios selecionados, depois 
de introduzido um corte de 100 mil ha-
bitantes, foram os sete que apresenta-
ram as maiores taxas de crescimento de-
mográfico na década 2000/2010 (Angra 
dos Reis, Araruama, Cabo Frio, Itaboraí, 
Macaé, Maricá e Rio das Ostras), mais os 
quatro de maior peso demográfico no 
estado do Rio de Janeiro (Rio de Janei-
ro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São 
Gonçalo). Partiu-se da premissa de que 
esses seriam os municípios que mais se 
beneficiariam do uso do instrumento tri-
butário para melhor ordenar sua expan-
são urbana. A tabela abaixo demonstra 
quais empregam as possibilidades cons-
titucionais acima referidas.

Edificados 
ou não

Base de
cálculo Localização Usos Progressivos

no tempo

¹ No art. 28, I do CTM de Cabo Frio, a despeito 
de a lei tratar de diferentes usos, ela estabelece 

uma mesma alíquota para todos (“unidades 
residenciais, comercial e de uso misto – 0,75”), 

o que não permite reconhecer que haja 
diferenciação de alíquotas por espécie de usos. 

² No CTM (Lei n 1664/2002) de Duque de Caxias, 
art. 62, IV, a cobrança do imposto territorial varia a 
alíquota para áreas não urbanizadas, urbanizadas 

e pavimentadas.

Tabela 1

O desenvolvimento de algumas regiões 
no estado do Rio de Janeiro tem criado um 
crescimento desenfreado da população, que 
vive em condições precárias
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Verifica-se que menos da metade dos 
municípios, em sua legislação, explora a 
progressividade por variação da base de 
cálculo do IPTU. Quanto à diferenciação 
por usos, este número aumenta para 
seis. Contudo, o critério localização, que 
possibilitaria aos entes locais exigirem 
mais daqueles bens situados em áreas 
mais bem infraestruturadas e equipadas 
de serviços públicos, apenas três muni-
cípios o instituíram. 

A diferenciação das alíquotas nos re-
feridos sentidos poderia ser mais bem 
distribuída. Não seria necessário apenas 
aumentá-las, pois a ampliação de al-
guns índices – por localização, base de 
cálculo e usos – justificaria a diminuição 
de outros. Deste modo, explora-se de 
modo mais eficiente a capacidade dos 
contribuintes e exige-se mais daqueles 
que tiram mais proveito de seus bens e 
têm mais amplo acesso aos benefícios 
dos investimentos urbanísticos. Ou seja, 
impõe-se de maneira mais equânime o 
imposto territorial.

Outra possibilidade redistributiva en-
contra-se no IPTU progressivo no tempo. 
Esta modalidade está prevista expressa-
mente na legislação de todos os municí-
pios, seja nas leis orgânicas, nos planos 
diretores ou nos códigos tributários. 
Contudo, a mera norma geral não é sufi-
ciente. A exigibilidade concreta do IPTU 
progressivo está condicionada à sua pre-
visão expressa nos planos diretores (art. 
42, I do Estatuto da Cidade) e à fixação 
de três condições essenciais de eficácia 
que são: a) a demarcação das áreas de 
incidência; b) a caracterização de quan-
do um imóvel é considerado não edifi-
cado, subutilizado ou não utilizado, isto 
é, quando não cumpre sua função social; 
e c) a fixação de alíquotas progressivas 
para o período de cinco anos, com limi-
te máximo de 15% sobre valor do bem 
para não caracterizar confisco.

Ademais, no âmbito das políticas ur-
banísticas, alguns temas são centrais e 
demandam atenção especial do legisla-
dor, que são as questões habitacionais, 

ambientais e aquelas relativas ao pa-
trimônio histórico e cultural. Todos são 
temas inerentes ao exercício das com-
petências comuns dos entes federados, 
devendo os municípios assumirem suas 
responsabilidades, podendo utilizar a 
tributação como instrumento para ga-
rantir, por exemplo, o acesso à moradia 
e à proteção de bens históricos.

Nas grandes cidades brasileiras, a de-
manda habitacional para população de 
baixa renda é expressiva. No entanto, re-
solver o déficit habitacional não importa 
apenas dar casa, é necessário estabele-
cer condições para que não se percam 
os efeitos da política habitacional. As 
isenções tributárias, ainda que tempo-
rárias, são uma importante estratégia 
de consolidação de uma política habita-
cional, pois permitem que os moradores 
consigam arcar com os ônus exigidos de 
um proprietário e/ou legítimo possui-
dor, caso contrário, a imposição tributá-
ria pode ser um fator de exclusão, por se 
tornar muito oneroso.

Outro aspecto que também é ana-
lisado são as isenções para finalidades 
ambientais e de conservação do patri-
mônio histórico e cultural. Elas servem 
para o município compartilhar com os 
proprietários individuais o ônus de man-
ter conservados bens e valores que são 
de interesse coletivo.  

rEGulamEntação do iPtu ProGrEssiVo E isEnçõEs dE iPtu

Municípios

Angra dos Reis

Araruama

Cabo Frio

Duque de Caxias

Itaboraí

Macaé

Maricá

Nova Iguaçu

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Total

Não¹

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

5

Não

Não

Não²

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

4

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não³

Não

Não

Não

Não

Não

4

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

4

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

9

Áreas de 
incidência

Função social 
da propriedade

Alíquotas 
progressivas

Habitação 
social

Ambientais 
e culturais

¹ O Plano Diretor de Angra dos Reis, no art. 6º, es-
tabelece os bairros de incidência, mas acrescenta 
que “lei específica regulamentará os limites preci-

sos das áreas de incidência deste instrumento”.

  ² A despeito de efetuar a qualificação 
de hipóteses de não cumprimento da função 

social no art. 40 do Plano Diretor, no art. 45 prevê 
que “a Secretaria de Planejamento e Desenvol-

vimento Urbano regulamentará no prazo de 60 
(sessenta) dias e definição de utilização inadequa-

da e sub-utilização mencionados no caput deste 
artigo”.

³ Prevê alíquotas, mas art. 187 do Plano Diretor 
condiciona à regulamentação especifica a fixação 

do que é aproveitamento adequado pós-notifi-
cação dos proprietários.

  O Plano Diretor de Nova Iguaçu não foi 
atualizado com o Estatuto da Cidade, a lei munici-

pal é a Lei Complementar nº 06/1997.

Tabela 2

Progressivos no tempo Isenções

4

4
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Considerando as questões referidas, 
analisou-se quais municípios estão le-
galmente em condições de aplicar o 
IPTU progressivo no tempo – prevendo 
áreas de incidência, quando a proprie-
dade cumpre sua função social e fixan-
do as alíquotas progressivas – e quais 
municípios instituíram isenções para in-
tegrar políticas habitacionais e estimu-
lar questões ambientais, culturais e de 
interesse histórico relevantes para seus 
habitantes.

Do exame da tabela 2, verifica-se que 
nenhum dos municípios analisados está 
em condições legais plenas de aplicar o 
IPTU progressivo no tempo. Mesmo Ita-
boraí prevendo as condições de exequi-
bilidade deste instrumento urbanístico, 
disciplinou de maneira ilegal a progres-
sividade por um período de nove anos, 
sendo que o Estatuto da Cidade estabe-
lece apenas cinco.

As isenções de IPTU para finalidades 
culturais, ambientais e de proteção do 
patrimônio histórico estão presentes 
em quase todas as legislações munici-
pais. No entanto, a respeito das isenções 
para fins de habitação de interesse so-
cial, encontrou-se previsão em apenas 
quatro municípios. Nestas condições, o 
instrumento não vem sendo utilizado 
para fins de política urbana.

Por que os municípios 
não utilizam a tributação 
imobiliária como instrumento 
de política urbana?

A arrecadação dos tributos 
imobiliários não acompa-
nhou a evolução do PIB 

brasileiro ao longo da primeira década 
do século XXI, ainda que tenha sido en-
contrada evidência de que houve au-
mento desta arrecadação (Santos, 2008; 
Carvalho Jr, 2010; Santos, 2012b). Mais 
grave, entretanto, foi o pior resultado 
encontrado quanto à utilização do seu 
principal tributo para fins de política 
urbana. A análise da legislação relativa 

ao IPTU como instrumento de política 
urbana, tomando-se por referência os 
municípios fluminenses selecionados, 
indicou que há grande distância entre 
as oportunidades do uso extrafiscal do 
tributo em relação às práticas em curso 
nos referidos municípios.

Este resultado está em linha com a 
pesquisa denominada “Os Planos Dire-
tores Municipais Pós-Estatuto da Cidade. 
Balanço crítico e perspectivas” (SANTOS 
JR & MONTANDON, 2011). Neste estudo, 
os autores relatam os pequenos resulta-
dos frente à grandiosidade das expec-
tativas alimentadas com a  normativi-
dade urbanística, comprometida com 
os princípios do Estatuto da Cidade. As 
elevadas expectativas referem-se à luta 
empreendida pelo Movimento Nacional 
pela Reforma Urbana ao longo das déca-
das de 1970 e 1980 e que logrou intro-
duzir importantes avanços normativos 
no ordenamento urbanístico na Consti-
tuição de 1988 (MARICATO, 2011). 

Cabe lembrar, no entanto, que as 
ações de planejamento urbano não se 
restringem à regulação do uso do solo 
(o que é tratado por meio da legislação 
urbanística), mas inclui o fomento ao 
desenvolvimento urbano, tornando ne-
cessário que sejam analisadas questões 
relativas ao seu financiamento (o que 
não é tratado pelo Estatuto da Cidade). 

Nas seções a seguir, analiso alguns 
aspectos relacionados com a dinâmica 
econômica e o contexto federativo em 
que se insere o município na estrutura 
federativa brasileira, visando explicar a 
pouca efetividade na utilização da tri-
butação sobre a propriedade imobiliária 
como instrumento de política urbana.

Aspectos econômicos

Ao longo do século XX, o Brasil ex-
perimentou intenso processo de urba-
nização com população muito concen-
trada em municípios de médio e grande 
portes. A forte polarização espacial da 
população em um número reduzido de 
grandes municípios levou ao acirramen-
to da crise urbana nestas localidades, ali-
mentando movimentos sociais em favor 
da reforma urbana. Esta luta esteve mais 
identificada com a crise das metrópoles, 
que haviam crescido devido ao processo 
de industrialização, cujo auge ocorreu 
entre as décadas de 1930 e 1970.

Nestas condições, o movimento pela 
reforma urbana desenvolveu uma abor-
dagem crítica dessa industrialização, 
identificando o planejamento urbano 
dos anos 1960 e 1970 como uma respos-
ta à necessidade de ordenar o território 
com vista às demandas do processo de 
industrialização (MONTE-MÓR, 2005).

Entretanto, tal planejamento urbano 
não atentou para duas áreas que se tor-
nariam críticas na dinâmica das nossas 
cidades: a moradia popular e a mobili-
dade urbana. Superar essa deficiência 
foi o principal objetivo da luta pela re-
forma urbana, o que levou à mudança 
do foco das ações do planejamento para 
o acesso à terra urbana, considerado o 
“nó” do processo de crescimento das ci-
dades. Uma nova interpretação sobre o 
fenômeno da disseminação do processo 
de expansão urbana emergiu.

A preservação das cidades desafia gestores

Foto: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
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O planejamento urbano tem mostrado 
falhas evidentes nas cidades
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A avassaladora urbanização mundial 
gerou imensas áreas urbanas que tem 
empurrado os pobres para as franjas 
desses espaços, onde o preço da terra é 
mais baixo e, assim, acessível à popula-
ção de menor nível de renda. O menor 
preço, no entanto, é a expressão da ina-
dequação da infraestrutura, o que re-
presenta um custo para o deslocamento 
quotidiano da população que ali reside.

Durante a fase em que o setor indus-
trial comandou a dinâmica econômica, 
havia tendência para a aglomeração 
espacial e a geração de metrópoles; es-
tas articulavam o território dos estados 
nacionais em benefício do processo de 
industrialização, tornando as demais ci-
dades e/ou regiões dependentes das de-
cisões emanadas desde aquele núcleo 
industrial e demográfico líder. Depois do 
último quartel do século XX, contudo, a 
indústria vem perdendo centralidade na 
dinâmica econômica e as metrópoles 
perderam atratividade como locus da 
indústria, tornando-se “economias de 
serviços”, mas continuam sustentando a 
polarização espacial. 

Esta maior concentração está asso-
ciada à geração de oportunidades de 
trabalho, como sugere a análise da dis-
tribuição espacial dos empregos formais 
gerados no país ao longo da primeira dé-
cada do século XXI. Conforme identifica-
do por SANTOS (2012a), são as cidades 
de maior porte populacional aquelas 
onde está concentrada a maior parcela 
de todos os empregos formais, aqueles 
protegidos por legislação trabalhista, 
proporcionando maior segurança aos 
trabalhadores. Apesar de ser um peque-
no número de municípios (283), corres-
pondente a 5,1% do total, aqueles com 
população superior a 100 mil habitantes 
participam com elevada percentagem 
da população (54,75%) e da criação de 
empregos (75,96%) do país, o que os 

leva a experimentarem fortes pressões 
demográficas que seguem gerando os 
já conhecidos efeitos da crise socioam-
biental vivenciada pelas metrópoles.

A evidência da força econômica des-
te grupo de cidades médias e grandes 
sugere que, sob o atual paradigma eco-
nômico, a crise urbana tende a estar 
identificada com a crise das metrópoles 
e de um grupo de cidades médias que 
cumprem o papel de articuladoras do 
território à escala re-
gional. São essas as 
cidades que enfren-
tam o desafio de or-
denar o crescimento 
sem alimentar a crise 
urbana. E, no entanto, 
sob o forte dinamismo 
que a maior geração 
de empregos nestas 
localidades apresen-
ta, as prefeituras têm 
deixado de utilizar os 
instrumentos jurídicos 
criados para controlar 
a apropriação privada 
de rendas fundiárias, 
lançando mão de outros 
instrumentos, em particular, aqueles 
que incluem as chamadas parcerias pú-
blico-privadas. 

O caso das “operações urbanas con-
sorciadas” é paradigmático. Na cidade 
do Rio de Janeiro, só em fevereiro de 
2011, houve a edição do Plano Diretor 
(Lei Complementar 111/2011) compatí-
vel com as inovações introduzidas pelo 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). 
Antes disso, porém, o governo munici-
pal decidiu realizar obras de revitaliza-
ção da área portuária, motivo da criação 
da Companhia de Desenvolvimento Ur-
bano da Região do Porto do Rio - CDURP 
(Lei Complementar 102/2009). Para rea-
lizar as obras, houve a edição anterior de 

outra lei (Lei Complementar 101/2009) 
regulamentando as “operações urbanas 
consorciadas”, instrumento previsto pelo 
Estatuto da Cidade (art. 32) desde 2001. 
Vale dizer que, antes de regulamentar 
todos os instrumentos do Estatuto da 
Cidade, a prefeitura carioca regulamen-
tou apenas os instrumentos que lhe per-
mitiram adiantar recursos para financiar 
os investimentos envolvidos numa par-
ceria com a iniciativa privada.

Aspectos federativos

Um elemento muito importante que 
deve ser considerado nas análises sobre 
as limitações desta normatividade para 
a política urbana é o papel do municí-
pio no federalismo brasileiro. A legisla-
ção do Estatuto da Cidade tomou como 
princípio o fortalecimento institucional 
dos municípios, que foram considerados 
responsáveis pela política urbana, con-
forme definido no artigo 182 da Consti-
tuição brasileira. Ademais, os municípios 
receberam maiores responsabilidades 
pela execução de políticas públicas 
sociais, de responsabilidade comparti-
lhada entre as três esferas de governo. 
A autonomia política conquistada pela 

A avassaladora urbanização mundial gerou imensas áreas urbanas que 
tem empurrado os pobres para as franjas desses espaços, onde o preço da 
terra é mais baixo e, assim, acessível à população de menor nível de renda

É preciso crescer sem alimentar a crise urbana

Foto: Divulgação
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elevação de sua condição a “ente federa-
tivo” alimentou expectativas exageradas 
quanto à sua capacidade de controlar o 
processo de expansão urbana.

Houve forte crítica a respeito de tal 
fortalecimento municipal sob o argu-
mento de que a excessiva fragmenta-
ção territorial comprometeria a capa-
cidade de o poder público planejar e 
ordenar o território (Brandão, 2007). 
Mas a Constituição também introduziu 
artigos definindo os governos estaduais 
como responsáveis pelo ordenamento 
do território à escala regional, ficando o 
governo federal responsável pelo orde-
namento do território à escala nacional 
(SANTOS, 2010). Não houve, contudo, 
planejamento à escala regional nem 
nacional até a criação do Ministério das 
Cidades, em 2003. Neste ínterim (1988-
2003) prevalecia o entendimento de que 
cabia às prefeituras ordenar o território, 
ainda que muitas políticas setoriais, so-
bretudo a do saneamento ambiental, 
não sejam passíveis de estarem circuns-
critas à escala municipal.

 
Após a criação do Ministério das Ci-

dades, o governo federal buscou supe-
rar o problema das escalas por meio do 
estímulo ao que ficou conhecido como 
“coordenação federativa”. Trata-se de 
uma estratégia segundo a qual o gover-
no federal formula o desenho institucio-
nal da política e estimula a adesão dos 
estados e municípios por meio da oferta 
de recursos, que contribuem (total ou 
parcialmente) para o financiamento das 
ações governamentais. 

Assim, a partir do governo Lula 
(2003/10), a autonomia municipal seria 
respeitada, os municípios receberam 
estímulos financeiros para participar de 
pactos federativos para execução dos 
serviços inerentes a várias políticas seto-
riais, o que inclui o já mencionado setor 
de Saneamento, mas também serviços 
de Saúde e Educação, além de Mora-
dia Social. O consorciamento municipal 
passou a ser estimulado, bem como a 
formação de redes federativas verticais 
e, sobretudo, aumentou o peso das 

“transferências de capital” nas receitas 
orçamentárias dos municípios (SANTOS, 
2012). Conforme dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional, entre 1995 e 2010, o 
peso desta fonte nas receitas municipais 
foi elevado de 1,77% para 3,18%. Esta 
elevação não foi gradual, mas crescia ao 
longo dos mandatos presidenciais dos 
presidentes Fernando Henrique Cardoso 
(1995/2002) e Lula da Silva (2003/2010), 
sugerindo a sua utilização política como 
instrumento de troca entre os interesses 
do Poder Executivo (responsável pela 
elaboração do orçamento) e o Poder 
Legislativo (que tem a responsabilidade 
de emendar e aprovar a proposta orça-
mentária).

Esta “coordenação federativa” cor-
respondeu a um fortalecimento do 
governo federal, a uma renovação do 
tradicional centralismo das políticas 
públicas, ainda que pactuado entre 
entes federativos. Vem permitindo 
mitigar a alegada fragmentação ter-
ritorial, mas também implica a dimi-
nuição dos espaços para o surgimen-
to de inovações na área da gestão 
das políticas públicas nos municípios, 
como ocorreu na década de 1980.

Aquelas inovações (que incluíram 
a utilização do orçamento participa-
tivo e as políticas de transferências 
condicionadas de renda, como o 
“Programa Bolsa Escola”, origem do 
atual programa federal “Bolsa Famí-
lia”) foram introduzidas por gover-
nos municipais eleitos com o apoio 
dos movimentos sociais. O ímpeto 
reformista das lideranças destes movi-
mentos, ao chegar ao poder, com o pre-
sidente Lula, seria arrefecido, ocorrendo 
mesmo a sua cooptação pelo governo 
federal (Maricato, 2011). 

À fraca autonomia municipal corres-
pondeu, assim, a crescente dependên-
cia financeira do governo federal, ainda 
que não tenha havido perda de auto-
nomia política. O resultado tem sido a 
prevalência das prioridades do governo 
federal sobre os controles urbano-am-
bientais introduzidos pelo Estatuto da 

Cidade. A prioridade do governo fede-
ral ao longo da última década tem sido 
sustentar o crescimento econômico, 
gerador de mais empregos, permitindo 
a ascensão de aproximadamente 30 mi-
lhões de brasileiros pobres à condição 
de consumidores de uma nova classe 
média, com rendimentos entre três e 10 
salários mínimos (Neri, 2010).

Ao observar o impacto do cresci-
mento econômico no território, verifi-
ca-se que houve alguma redistribuição 
macrorregional a favor das regiões do 
Centro Oeste e do Nordeste, o que deve 
ser comemorado. No entanto, um olhar 
intrarregional revela-nos que o cresci-

mento está concentrado nas cidades de 
médio e, sobretudo, de grande porte, as 
capitais estaduais, em primeiro lugar.

Avanços normativos em xeque

Conforme já mencionado, o impacto 
concentrado nestas cidades da geração 
de empregos sugere que a prioridade 
do governo federal está alimentando a 
crise urbana das metrópoles nacionais e 
regionais. Este resultado, longe de sus-
citar maior preocupação das prefeitu-
ras, é comemorado pelo efeito positivo 
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que causa no aumento do emprego, da 
renda e da arrecadação fiscal. Neste ce-
nário, os prefeitos dão pouca prioridade 
ao controle do crescimento urbano e, 
portanto, fazem menor uso dos instru-
mentos tributários introduzidos pelo 
Estatuto da Cidade.

Urbanista identificada com o movi-
mento pela reforma urbana, que lutou 
pela criação do Ministério das Cidades, 
e sua primeira secretária executiva, Er-
mínia Maricato (2011), buscou entender 
o pouco sucesso do avanço normativo 
do Estatuto da Cidade em gerar cidades 
mais inclusivas, socioambientalmente 
mais justas. Mas concedeu grande res-

ponsabilidade ao “ajuste neoliberal” re-
alizado no Brasil durante a década de 
1990. No entanto, na década seguinte, 
a crise urbana tornou-se mais aguda, 
como ela própria reconheceu, ainda que 
sob um governo comprometido com os 
movimentos sociais, do presidente Lula, 
marcado pela retomada do crescimento 
da economia brasileira e pela expansão 
dos gastos públicos. Sem priorizar ajuste 
fiscal, portanto.

Nunca é demais lembrar que as inter-
venções no espaço urbano experimen-

tadas no passado não seriam possíveis 
se estivessem submetidas a legislação 
urbanística atual. Os desmontes dos 
morros do Castelo (década de 1920) e 
Santo Antônio (década de 1950) no cen-
tro da cidade do Rio de Janeiro foram 
obras impossíveis de serem aprovadas 
no presente marco regulatório urbanís-
tico. Mesmo intervenções mais recen-
tes, na década de 1970, que incluíram a 
demolição de patrimônio histórico para 
obras do metrô, não seriam realizadas 
a partir dos anos 1990. Outro exemplo 
que merece ser destacado refere-se ao 
atraso e reformulação do projeto de ins-
talação de um complexo petroquímico 
em Itaboraí devido à legislação urbano

-ambiental, preocupação que ine-
xistia por ocasião da implantação 
de antigos polos petroquímicos 
que, a exemplo de Paulínia (no es-
tado de São Paulo) causou graves 
índices de poluição. 

Cabe reconhecer, contudo, que 
sob a atual dinâmica econômica, a 
polarização espacial vem se inten-
sificando e tornando as cidades po-
los que seguem atraindo capitais e 
população. Nestas condições, a ter-
ra urbana tornou-se uma fronteira 
para a aplicação de grande rentabi-
lidade pelo capital imobiliário. Dian-
te destas oportunidades rentáveis, 
os interesses empresariais enfren-
tam facilmente os custos adicionais 
gerados pela legislação urbanística. 
Assim, a crise urbana vai se reprodu-
zindo ampliadamente e mostrando 
os limites dos instrumentos urba-

nísticos e jurídicos em controlar e orien-
tar a expansão destas cidades, o que 
gera enorme frustração aos urbanistas 
que lutaram pela reforma urbana.

O que dizer, então, das perspectivas 
do planejamento urbano? Reconhecer 
seus limites não significa desconsiderar 
sua relevância. O avanço da legislação 
urbanística tem representado limita-
ções ao uso mercantilizado da terra ur-
bana em prol do interesse coletivo. Mas 
é preciso não confundir problemas de 
regulação urbanística com agenda do 
desenvolvimento urbano. Apesar de in-
terrelacionados, este segundo aspecto 
do planejamento urbano envolve ques-
tões mais complexas cujo enfrentamen-
to está muito além das possibilidades da 
legislação urbanística e envolve dispu-
tas políticas por interesses econômicos.

Ademais, é preciso considerar que a 
agenda de planejamento urbano está 
misturada a problemas sociais, ambien-
tais e econômicos que são impossíveis 
de serem enfrentados com instrumen-
tos urbanísticos. E, no entanto, cabe 
reconhecer que uma melhor regulação 
urbanística pode afetar positivamente 
questões ambientais e de segurança pú-
blica, por exemplo.

Acredito que a agenda dos prefeitos 
que assumiram seus mandatos em ja-
neiro de 2013 deve incluir, entre outros 
temas relevantes, os seguintes aspectos:

- regulamentação dos instrumentos 
jurídicos de controle do uso do solo, pois 
se trata de tarefa indelegável para outras 
esferas de poder, sendo  imprescindível 
para que sejam efetivamente utilizados;

- maior clareza sobre o papel do IPTU 
por sua importância como instrumento 
de arrecadação fiscal e sua utilização 
como para fins de ordenamento urba-
nístico;

- maior cooperação intermunicipal e 
interfederativa visando a viabilidade de 
investimentos cujo impacto ultrapasse 
as fronteiras municipais e/ou a capaci-
dade técnica e financeira de cada muni-
cípio isoladamente.

Conclusões

... a terra urbana tornou
-se uma fronteira para 
a aplicação de grande 
rentabilidade pelo 
capital imobiliário
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Q ue o estado do Rio de Ja-
neiro atravessou décadas 
de gradativo declínio po-

lítico, econômico e sociocultural nin-
guém duvida. Mas também é cada vez 
mais evidente que a situação começa 
a se inverter e, quanto mais eficaz for o 
planejamento, maior o potencial dessa 
recuperação. O livro Rio de Janeiro, um 
estado em transição, lançado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia da Funda-
ção Getúlio Vargas (Ibre/FGV), traz uma 
radiografia bastante ampla desse movi-
mento ascendente sem esconder as fra-
gilidades que ainda persistem. 

Organizada por Armando Castelar Pi-
nheiro, coordenador da Economia Apli-
cada do Ibre/FGV, e Fernando Veloso, 
pesquisador do Centro de Economia da 
Educação da FGV, a publicação aborda 
variados aspectos da vida fluminense. 
Em seus 17 capítulos, vai da economia 
à política de segurança, passando pelos 
programas sociais e tecnologia. Apesar 
do amplo leque, talvez a cultura, o turis-
mo e o esporte não estejam representa-
dos na proporção em que historicamente 
se afirmaram e no que poderão ganhar 
em dinamismo a partir do desenvolvi-
mento da indústria do petróleo e da reali-
zação de grandes eventos, como Copa do 
Mundo (2014) e Olimpíadas (2016). 

A publicação está dividida em três 
grandes blocos: Economia; Políticas e 
Gestão Fiscal e Aspectos Sociais. No pri-
meiro, as análises se prendem ao cresci-
mento e às mudanças estruturais, ciclos 
econômicos, produtividade e encadea-
mento na indústria do petróleo, agroin-
dústria, exportações, setor financeiro, 
ambiente de negócios, mercado de tra-
balho e economia verde.

No segundo bloco, deu-se ênfase nos 
critérios de medição da eficácia das po-
líticas públicas, na questão dos royalties 
do petróleo, destinação da renda petrolí-
fera e na estrutura das finanças públicas.

Por fim, quanto aos Aspectos Sociais, 
trata-se das favelas, da educação, das 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) 
e do novo federalismo social.

Entraves perigosos

Apesar dos números bastante posi-
tivos relacionados, sobretudo, à econo-
mia do petróleo, a própria FGV nos trás 
à realidade fazendo um convite à refle-
xão sobre perspectivas otimistas e en-
traves perigosos. Estes últimos estariam 
ligados ao fato de que a economia do 
petróleo não impulsionou como deve-
ria, segundo a FGV, o desenvolvimento 
pleno de nenhum dos municípios be-
neficiados pela “enxurrada” de royalties 
após o ano de 2000. 

Também a evasão no ensino médio 
compromete a formação de mão de 
obra qualificada, essencial para a indús-
tria intensiva em capital humano que no 
Rio se instala. “O ensino médio confi-
gura-se como um dos maiores obs-
táculos”, assinala Rodrigo Leando de 
Moura, do Ibre/FGV. Isto porque as 
taxas de matrícula e a qualidade do 
ensino nesta faixa estão abaixo da 
média da Região Sudeste. 

De um modo geral, o Rio apre-
senta características educacio-
nais piores que a de seus vizi-
nhos próximos. “No entanto, a 
proporção de trabalhadores 
com alta qualificação (ensino 
superior e pós-graduação) é 
alta”, ressalva Moura, admitin-
do, porém, que tal proporção 
ainda está “aquém do neces-
sário”. O autor pondera, ain-
da, que tais dados refletem 
um estado com alto nível 
de desigualdade em rela-
ção ao acesso educacio-
nal, o que está em linha 
com as condições verificadas em 
todo o país. 

Com relação ao setor financeiro, an-
tes forte, mas que amarga décadas de 
decadência contínua, deve-se consi-
derar que sua cúpula migrou para São 
Paulo – inclusive a parte mais nobre do 
mercado de capitais. Assim, o Rio viu 
cair sua participação do no setor finan-
ceiro nacional de 28,3%, em 1950; para 
19,6%, em 1980; 10,9%, em 2000; e mo-
destos 9,5% em 2009. 

Mas esta atividade econômica pode 
voltar a ganhar relevância no cenário 
nacional “se o estado for capaz de com-
binar um crescimento robusto com o es-
tabelecimento de um ambiente de ne-
gócios favorável”, aponta a publicação, 
que dá destaque ao mercado segurador 
e ressegurador – existem articulações 
para fazer da capital fluminense um 
centro internacional do resseguro, com 
apoio de instituições tradicionais, como 
a Associação Comercial do Rio.

RESENHA

Um estado em transição
Por Rogério Lessa
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O mesmo vale para a atividade agro-
pecuária, que apesar de apresentar o 
modestíssimo crescimento médio de 
0,08% ao ano entre 1940 e 2010, se bem 
planejada e incentivada, tem enorme 
potencial em nichos como a pecuária 
e o plantio de cana-de-açúcar para a 
produção de etanol. A favorecer o dina-
mismo do setor, está a proximidade dos 
grandes centros de consumo do país.

Perspectivas otimistas

Os desafios, portanto, não são sufi-
cientes para tirar o otimismo percebido 
por quem lê o trabalho produzido pelos 
ilustres pesquisadores reunidos no livro, 
nem todos vinculados à FGV, o que ga-
rantiu um razoável leque de tendências 
e pontos de vista. Tal otimismo, é bom 
que se diga, talvez soe exagerado pela 
crença excessiva na vitalidade e diver-
sidade econômica que a indústria do 
petróleo pode trazer. Mas é difícil fugir 
de números tão expressivos: entre 1992 
e 2011, a indústria extrativa acumulou 
taxa de crescimento de 238% e foi res-
ponsável pela totalidade da expansão 
do PIB neste período (75,3%, contra mé-
dia nacional de 67,3%).

A economista Lia Vals Pereira, do Ibre-
FGV e da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Uerj), ao refletir sobre os 
perigos da “maldição dos recursos natu-
rais”- drama que viveram alguns países 
cuja natureza privilegiada acabou por 
gerar sobrevalorização cambial e uma 
consequente acomodação no plano in-
dustrial - pondera que o Rio passou da 
nona para a terceira posição no ranking 
dos estados exportadores brasileiros en-
tre 2000 e 2008 “principalmente pelos 
ganhos obtidos com as exportações de 
óleos brutos de petróleo”, que passaram 
a representar, em média, entre 60% e 
70% das exportações fluminenses na-
quele período.

Desenvolvimento

A diversidade de autores, apesar de 
um padrão relativamente conservador 
no trato das questões fiscais, permitiu 
também que o livro adotasse cortes 
setoriais geralmente utilizados em es-
tudos de abordagem nacional, o que 
coloca o leitor em posição privilegiada 
para acompanhar as reflexões sobre de-
senvolvimento.

“Embora tenham conseguido abarcar 
amplo espectro de cobertura, os orga-
nizadores mantiveram um fio condutor 
de análise objetiva que permeia não só 
o longo prazo  abrangido (1940 – 2010), 

senão também propositiva visão para a 
frente”, destaca o ex-ministro da Fazen-
da, Marcílio Marques Moreira no prefá-
cio, assinalando a escassez de estudos 
de amplo espectro e longo prazo sobre 
o estado do Rio de Janeiro.

E como todo desenvolvimento deve 
se destinar a melhorar as condições de 
vida da sociedade, é interessante cons-
tatar fatos curiosos, como a informação 
de que, em relação à cobertura de servi-
ços essenciais domiciliares básicos, não 
existem grandes diferenças entre quem 
vive em comunidades carentes e os que 
residem fora das favelas cariocas. Sergio 
Guimarães Ferreira, do BNDES, e Maína 
Celidonio, do IPP-Rio, afirmam que esses 
dados, revelados no Censo 2010, não 
devem surpreender, por causa dos es-
forços de urbanização levados adiante 
nas décadas de 1990 e 2000, executados 
pelos governos federal, estadual e muni-
cipal, com o objetivo de reduzir o hiato 
existente entre favelas e cidade formal. 

“Os dados apresentados mostram 
que houve convergência entre as áreas 
da cidade nas dimensões de saneamen-
to, acesso à água e esgoto, e acesso à 
energia, embora o tratamento do lixo 
continue a ser um problema em 2010”, 
concluem Maína e Ferreira. 

Rio de Janeiro, um estado em transição
Editora: FGV
504 páginas
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Com a maior parte dos indicadores 
econômicos já disponíveis até o mês de 
dezembro, o que propicia uma estimati-
va preliminar bem segura, pode-se afir-
mar que a economia fluminense apre-
sentou, em 2012, crescimento real de 1,8 
% em relação a 2011, enquanto o país al-
cançava 0,9%. Considerando a variação 
média do IGP-DI (8,1%) como uma “pro-
xy” para o deflator implícito, pode-se es-
timar o PIB em R$ 472.462 milhões. Os 
setores que mais se destacaram foram 
as Intermediações financeiras (8,7%) e 
Construção Civil (8,6%). Todavia, não se 
pode considerar que estes tenham sido 
os principais responsáveis pelo desem-
penho positivo da economia como um 
todo, dado que, para tal, há que se con-
siderar, além da taxa de crescimento, o 
peso relativo do setor. Considerando-
se conjuntamente estes dois fatores, 
os destaques são pela ordem: Serviços 
de Informação (4,8%), Transporte e ar-
mazenagem (3,5%), Comércio (4,0%) e 
Produção e distribuição de eletricidade 

e gás (2,3%). Em relação à Indústria, ob-
servou-se uma redução de 5,6% na In-
dústria Geral, um desempenho negativo 
de 6,7% na Indústria de Transformação 
e um decréscimo de 0,3% na Extrativa 
(petróleo e gás).

No que concerne ao emprego formal, 
em 2012, foram criados 105.653 postos 
de trabalho, considerando apenas o uni-
verso das empresas privadas. Os setores 
que contribuíram para este desempe-
nho foram: Serviços (52.520 postos de 
trabalho), Construção Civil (18.229 pos-
tos) e Comércio (18.229 postos).

Quanto ao comércio exterior, a balan-
ça comercial do estado do Rio de Janeiro 
fechou o ano de 2012 com um superávit 
de US$ 8,5 milhões, resultado de US$ 
28.771 milhões em exportações e US$ 
20.267 milhões em importações. Com o 
desaquecimento da economia e a que-
da de preços de produtos importantes 
para a pauta fluminense, as exportações 

caíram 2,3%, com destaque negativo 
para o setor de óleo e lubrificantes, o de 
maior participação na referida pauta.

A arrecadação de ICMS, em 2012, to-
talizou R$ 26.918 milhões em valores no-
minais e os resultados apurados indicam 
que o recolhimento cresceu, em termos 
reais, no acumulado do ano, 2,9%. Os 
setores que mais se destacaram foram o 
Comércio (+3,6%) e a Indústria (+3,2). Já 
os Serviços registraram queda de 3,4%. 
As atividades econômicas responsáveis 
pela maior parte da arrecadação conti-
nuam sendo a Eletricidade; Informação 
e Comunicação; e Refino de petróleo.

Equipe responsável:
Coordenadoria de Políticas Econômicas
Ana Cristina Xavier Andrade
Armando de Souza Filho
Rodrigo Santos Martins
Seráfita Azeredo Ávila

A Economia Fluminense em 2012
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INDICADORES ECONÔMICOS

INDICADORES DE FINANÇAS PÚBLICAS          
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2012          
 
Período Arrecadação                    Transferências         
 ICMS(1)                   FPM (2)            FPE (2)      IPI-EXP (2) 
     
2005 13.396.582                   778.177            389.005             214.387      
2006 14.804.973                   866.386     430.522             267.231      
2007 15.671.288                                       992.713     489.012             348.084      
2008 17.835.539                1.251.769     585.880             423.839    
2009 18.619.452                1.176.140     553.124             358.013      
2010 22.100.628                1.301.949     596.172             465.225      
2011 24.808.160                1.557.987     734.369             626.053      
Jan    2.191.299                   133.984         66.675               56.417      
Fev    1.876.237                   144.135         71.832               53.072      
Mar    1.987.176  94.317         46.894               38.982      
Abr    1.978.603                   125.017         62.157               52.661      
Mai    2.132.716                                      143.493         71.344               44.381      
Jun    2.116.992                                      129.512         64.393               49.064      
Jul    1.905.740                   110.173               54.777               48.218      
Ago    2.068.708                                      113.646         56.504               48.385      
Set    2.107.669   90.682         45.109               44.854      
Out    2.074.003                    119.129         59.292               63.364      
Nov    2.145.455                    125.869         62.635               59.429      
Dez    2.223.561                    228.030         72.758               67.226 
     
2012 26.918.030                1.650.224      750.653             610.376      
Jan    2.407.688                                      137.005          66.351               25.860      
Fev    2.000.794                   165.728          80.261               54.023      
Mar    2.127.667                   112.556          54.510               48.117      
Abr    2.344.079                                      141.857          62.157               52.661      
Mai    2.029.227                   158.657          76.837               57.788      
Jun    2.197.543                   135.390          65.569               51.626      
Jul    2.232.963                   101.105          48.965               48.143      
Ago    2.243.382                   111.567          54.031               53.213      
Set    2.308.958  97.619          47.277               53.815      
Out    2.239.573                   103.627          50.186               52.012      
Nov    2.393.804                   140.069          67.835               52.656      
Dez    2.392.352                                      245.044          76.674               60.462 
     
No mês              -0,1       74,9             13,0                   14,8      
No mês/mês 
do ano anterior          7,6                                               7,5                      5,4                 -10,1 
Acumulada             8,5                            5,9               2,2                   -2,5    

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Estado de Fazenda -SEFAZ.        
Notas:           
(1) Valores apurados com base na data de recolhimento e não na do repasse financeiro.      
(2) Deduzidos 15% para o FUNDEF. A partir de 2007, deduzidos 18% para o FUNDEB.      
(3) FPM- dezembro/12- valor preliminar.           
Variações percentuais           
No mês = mês de referência/mês anterior           
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior        
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INDICADORES DO COMÉRCIO           
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2012           
   
Período Comércio Varejista (r)                    Comércio Atacadista                Comércio Exterior                      Registro de empresas na Junta Comercial              
    
              Índice de receita    Índice de volume        Comercialização de              Exportações Importações                  Constituição        Extinção
                      nominal  de          de vendas no        hortigranjeiros, cereais                        
                         vendas no                varejo RJ         e pescado na Ceasa -               
                           varejo RJ                                                             Grande Rio
              Índice base fixa      Índice base fixa                               (em mil t)   (FOB - 1000 US$)                                            (em unidades) 
                  (2011=100)            (2011=100)

2005            120,39 111,25  1.673  8.191.294       6.691.941 27.590                                   6.820
2006            128,81 118,01  1.786  11.469.574      7.270.810 25.936                                   7.110
2007            140,49 125,22  1.815  14.315.694      9.566.901 29.321                                   7.885
2008            159,16 134,71  1.822  18.714.366    14.420.160 33.469                                   9.327
2009           175,76 142,40  1.763  13.519.420    11.640.179 37.709                                   9.848
2010           199,89 157,19  1.727  20.455.238      6.644.031 41.025                                   9.515
2011            100,00 100,00  1.845  27.544.323    17.362.343 40.746                                   9.002
Jan               94,2     96,7      193    1.713.206        1.098.158    2.871                                     645
fev               89,5     91,2      167    2.101.753        1.657.019    3.502                                     709
Mar               93,8     94,5      154    1.815.174        1.357.339    3.184                                     642
Abr               95,8     95,8      152    2.014.643        1.532.060    3.073                                     616
Mai               97,9     98,0      156    3.284.095        1.565.051    4.047                                     807
Jun               93,3     92,7      137    3.602.964        1.719.076    4.006                                     822
Jul               96,3     96,4      144    2.477.144        1.591.301    3.066                                     883
Ago               97,8     97,6      153    3.107.100        1.970.220    4.102                                     783
Set               96,3     96,0      160    1.901.171        1.614.041    3.423                                     658
Out             101,5   100,6      146    2.208.581        1.857.337    3.238                                     599
Nov             102,2   101,8      132    2.097.560        1.471.017    3.262                                     756
Dez             141,5   138,8      151    3.122.103        1.543.765    2.972                                  1.082

2012              108,8   104,0  1.009  28.771.132     20.267.726  44.023                                   9.237
Jan               99,7     97,5     134    2.236.590        1.453.808    2.996                                     833
fev               96,4     94,3     141    2.452.972        1.062.527    2.955                                     669
Mar             104,5   102,5     137    2.811.622        1.423.110    3.873                                     835
Abr               98,7     96,6     104    3.169.251        1.874.002    3.300                                     675
Mai             102,9   100,1     113    2.330.674        2.122.945    3.694                                     890
Jun             102,8     99,0     120    1.529.905        2.035.161    3.354                                     791
Jul             105,4   100,8     118    1.999.657        1.562.546    4.940                                     994
Ago              109,1   103,4     141    2.925.198        1.889.690    4.813                                     963
Set              105,5     99,1      2.160.393        1.918.881    3.618                                     685
Out              113,0   105,5      1.626.580        1.785.580    4.244                                     701
Nov              112,1   105,3      2.962.056        1.569.855    3.299                                     571
Dez              155,4   144,5      2.566.234        1.569.621    2.937                                     630
   
Variações(%)             
No mês                38,7     37,3      9,4                               -13,4                   0,0    -11,0                                    10,3  
No mês/mês 
do ano anterior          9,8       4,1    -7,4                               -17,8                   1,7      -1,2                                  -41,8 
Acumulada                 8,8       4,0  -19,6                                   4,5                 16,7        8,0                                      2,6 

Fontes: IBGE/Diretoria de Pesquisa/Departamento de Comércio e Serviços, CEASA - Central de Abastecimento, SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, 
JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e SEF - Secretaria de Estado de Fazenda.      
Notas :(1) Quando se tratar de índices os valores anuais são médios. De 1998 a 1999 o IBGE divulgava dados do faturamento do comércio varejista com base 
fixa = 100,  a partir de 2000 os novos índices passaram a ser o Índice Nominal de Vendas do Varejo e Índice de Volume de Vendas do Varejo.    
(r) Dados retificados              
Variações percentuais             
No mês = mês de referência/mês anterior            
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior         
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior         
     

Pe
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do
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INDICADORES ECONÔMICOS

ÍNDICE DE PREÇOS            
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2012
       
Período                       Índice geral de preços -                       Índice do custo da construção - RJ
                                 disponibilidade interna BR                                  Base: ago 94 =100
                                        Base: ago 94 =100
         
   Média                          Mão de obra              Materiais de construção                 IPCA Total(2)    
  
2005  330,488  319,144             367,628                                            282,483                    2.562,452 
2006  336,182  336,457             398,625                                            289,609                    2.682,550  
2007  353,265  354,437             427,783                                            299,208                    2.770,837  
2008  392,943  383,285             462,595                                            323,566                    2.922,749   
2009  399,983  375,001             456,188                                            316,206                    3.080,190 
2010  422,292  447,831             538,696                                            368,713                    3.238,719    
2011  458,279  406,133             596,819                                            320,179                    3.450,805 
Jan 447,764  386,078             549,347                                           313,618                    3.351,869 
Fev 452,047  387,275             549,347                                           315,468                    3.374,996    
Mar 454,805  406,329             606,040                                           315,752                    3.397,609   
Abr 457,059  407,954             606,040                                           318,247                    3.425,469   
Mai 457,090  409,545             606,040                                           320,697                    3.446,022    
Jun 456,490  409,750             606,040                                           321,018                    3.450,157    
Jul 456,258  409,750             606,040                                           321,018                    3.453,953    
Ago 459,055  409,832             606,040                                           321,178                    3.470,186    
Set 462,509  410,447             606,040                                           322,110                    3.484,761    
Out 464,349  411,883             606,949                                           323,849                    3.499,745    
Nov 466,331  411,966             606,949                                           323,946                    3.515,844    
Dez 465,586  412,790             606,949                                           325,242                    3.539,050 
     
2012  485,509  393,763             596,949                                             301,091                    3.357,285     
Jan 465,979  413,780             606,949                                           326,803                    3.578,330     
Fev 467,308  415,063             603,793                                           330,431                    3.612,320   
Mar 469,910  415,146             603,793                                           330,563                    3.610,510    
Abr 474,683  433,122             664,535                                           327,092                    3.639,760   
Mai 479,019  433,858             665,664                                           327,681                    3.642,310     
Jun 482,311  434,249             667,928                                           327,124                    3.650,690    
Jul 488,621  434,292             667,928                                           327,189                    3.670,400   
Ago 495,949  433,858             667,928                                           326,535                    3.686,920    
Set 500,314  435,593             667,928                                           329,212                    3.714,200    
Out 498,739  437,509             673,471                                           329,311                    3.731,660    
Nov 499,989  438,691             673,471                                           331,155                    3.750,320    
Dez 503,283 
          
No mês       0,66        0,27                   0,00                                                 0,56                             0,50    
12 meses       8,10        6,49                 10,96                                                 2,23                             6,67   
No ano       8,10        6,27                 10,96                                                 1,82                             5,97    

Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas e IBGE.           
(1) Média anual  (2) Base dez, 93 =100           
Nota : A partir de jan 2011, a fonte do índice de construção é o IBGE.         
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INDICADORES DO NÍVEL DE EMPREGO FORMAL                    
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005 - 2012
                    
Período Total      Indústria     Construção Civil       Comércio         Serviços           Agropecuária/Outros    
 Admitido Desligado    Admitido   Desligado   Admitido   Desligado    Admitido   Desligado    Admitido   Desligado    Admitido   Desligado
   
2005 1.017.185    896.056       115.083      102.605         82.891         80.251       295.272      259.007       507.400       438.128         16.539         16.065  
2006 1.047.258    931.249       119.970      104.893       101.050         84.341       288.999      261.886       525.108       468.078         12.131         12.051 
2007 1.165.783 1.023.994       133.398      119.058       114.633       101.396       315.394      280.480       593.835       512.410           8.523         10.650 
2008 1.361.327 1.206.722       168.858      147.139       169.978       136.395       352.574      324.100       658.045       588.571         11.872         10.517   
2009 1.353.607 1.264.732       153.528      146.495       167.054       155.983       355.640      339.279       666.340       610.919         10.887         11.363 
2010 1.583.682 1.392.774       199.126      163.873       188.406       176.752       415.449      369.346       767.514       667.045         13.187         15.758   
2011 1.735.635 1.567.482       199.316      179.450       212.392       182.533       450.097      418.521       856.137       770.862         17.693         16.116
Jan     134.721     133.594           16.650        14.008         15.867          15.045         33.254         41.888         67.809          61.800           1.141   853   
Fev     146.801     126.880          16.210        15.367         17.581          13.134         33.948         35.120         77.330          62.027           1.732           1.232
Mar     137.224     134.389          16.040        15.774         16.408          15.099         32.653         34.845         71.123          67.656           1.000           1.015   
Abr     146.984     121.228          17.740        14.705         18.742          14.882         36.552         30.747         72.821          60.156           1.129   738   
Mai     157.073     138.470          18.804        15.975         20.716          15.370         38.439         37.008         76.969          69.088           2.145           1.029   
Jun     151.430     131.674          17.984        16.411         19.821          14.533         37.536         33.910         71.486          65.569           4.603           1.251   
Jul     140.973     130.005          16.435        14.812         18.338          14.749         36.123         34.252         68.634          65.182           1.443           1.010   
Ago     152.843     132.978          17.173        15.048         19.132          15.619         38.759         36.361         76.518          64.750           1.261           1.200   
Set     149.948     126.045          17.747        14.430         18.968          15.756         37.241         32.930         75.059          61.873  933           1.056   
Out     139.366     126.107          16.412        14.367         16.044          16.047         37.597         31.705         68.476          63.051  837   937   
Nov     149.334     124.467          16.003        14.596         17.441          16.566         45.277         30.974         69.801          60.786  812           1.545   
Dez     128.938     141.645          12.118        13.957         13.334          15.733         42.718         38.781         60.111          68.924  657           4.250 
  
2012 1.774.154 1.668.501        205.108      189.798       231.990        206.687       457.355      439.126       860.008        808.485        19.693         24.405   
Jan    141.614     142.208           18.281        15.645         19.186          14.157          33.826         45.635         69.044          65.498           1.277           1.273   
Fev    146.078     130.007           15.336        15.403         21.548          13.812          31.583         35.660         76.025          63.752           1.586           1.380   
Mar    158.597     146.587           19.290        17.343         21.909          17.231          38.505         39.190         77.099          70.569           1.794           2.254   
Abr    149.663     131.122           17.629        14.897         21.042          15.120          36.781         33.003         72.476          66.725           1.735           1.377   
Mai    151.703     139.673           17.660        15.907         20.372          18.101          36.956         37.091         73.450          67.174           3.265           1.400   
Jun    151.143     143.282           17.555        16.202         19.453          19.256          36.900         35.991         74.015          70.298           3.220           1.535   
Jul    156.863     143.424           17.659        16.785         20.786          18.184          38.482         35.926         78.168          70.951           1.768           1.578   
Ago    157.780     148.152           18.310        16.922         20.486          17.385          39.292         38.150         78.188          73.613           1.504           2.082   
Set    143.311     127.448            17.638        14.921         19.325          16.882          36.129         32.814         69.022          61.464           1.197           1.367   
Out    144.999     138.135           17.735        15.925         19.454          18.945          39.302         34.676         67.503          66.578           1.005           2.011   
Nov    147.555     134.322           16.457        15.158         16.311          21.808          47.002         33.352         66.932          60.882              853           3.122   
Dez    124.848     144.141           11.558        14.690         12.118          15.806          42.597         37.638         58.086          70.981    489           5.026
   
Variações(%)
No mês        -15,4            7,3             -29,8            -3,1            -25,7             -27,5               -9,4              12,9            -13,2  16,6            -42,7   61,0   
No mês/mês 
do ano anterior     -3,2            1,8               -4,6              5,3              -9,1                0,5                -0,3              -2,9              -3,4    3,0            -25,6   18,3   
Acumulada          2,2            6,4                 2,9              5,8               9,2              13,2                 1,6                4,9   0,5    4,9              11,3   51,4   

Fontes:Ministério do Trabalho e Emprego. 
(r) Dados retificados
Variações percentuais 
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior 
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior
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INDICADORES ECONÔMICOS

INDICADORES DO NÍVEL DE EMPREGO FORMAL                    
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005 - 2012
                    
Período Total      Indústria     Construção Civil       Comércio         Serviços           Agropecuária/Outros    
 Admitido Desligado    Admitido   Desligado   Admitido   Desligado    Admitido   Desligado    Admitido   Desligado    Admitido   Desligado
   
2005 1.017.185    896.056       115.083      102.605         82.891         80.251       295.272      259.007       507.400       438.128         16.539         16.065  
2006 1.047.258    931.249       119.970      104.893       101.050         84.341       288.999      261.886       525.108       468.078         12.131         12.051 
2007 1.165.783 1.023.994       133.398      119.058       114.633       101.396       315.394      280.480       593.835       512.410           8.523         10.650 
2008 1.361.327 1.206.722       168.858      147.139       169.978       136.395       352.574      324.100       658.045       588.571         11.872         10.517   
2009 1.353.607 1.264.732       153.528      146.495       167.054       155.983       355.640      339.279       666.340       610.919         10.887         11.363 
2010 1.583.682 1.392.774       199.126      163.873       188.406       176.752       415.449      369.346       767.514       667.045         13.187         15.758   
2011 1.735.635 1.567.482       199.316      179.450       212.392       182.533       450.097      418.521       856.137       770.862         17.693         16.116
Jan     134.721     133.594           16.650        14.008         15.867          15.045         33.254         41.888         67.809          61.800           1.141   853   
Fev     146.801     126.880          16.210        15.367         17.581          13.134         33.948         35.120         77.330          62.027           1.732           1.232
Mar     137.224     134.389          16.040        15.774         16.408          15.099         32.653         34.845         71.123          67.656           1.000           1.015   
Abr     146.984     121.228          17.740        14.705         18.742          14.882         36.552         30.747         72.821          60.156           1.129   738   
Mai     157.073     138.470          18.804        15.975         20.716          15.370         38.439         37.008         76.969          69.088           2.145           1.029   
Jun     151.430     131.674          17.984        16.411         19.821          14.533         37.536         33.910         71.486          65.569           4.603           1.251   
Jul     140.973     130.005          16.435        14.812         18.338          14.749         36.123         34.252         68.634          65.182           1.443           1.010   
Ago     152.843     132.978          17.173        15.048         19.132          15.619         38.759         36.361         76.518          64.750           1.261           1.200   
Set     149.948     126.045          17.747        14.430         18.968          15.756         37.241         32.930         75.059          61.873  933           1.056   
Out     139.366     126.107          16.412        14.367         16.044          16.047         37.597         31.705         68.476          63.051  837   937   
Nov     149.334     124.467          16.003        14.596         17.441          16.566         45.277         30.974         69.801          60.786  812           1.545   
Dez     128.938     141.645          12.118        13.957         13.334          15.733         42.718         38.781         60.111          68.924  657           4.250 
  
2012 1.774.154 1.668.501        205.108      189.798       231.990        206.687       457.355      439.126       860.008        808.485        19.693         24.405   
Jan    141.614     142.208           18.281        15.645         19.186          14.157          33.826         45.635         69.044          65.498           1.277           1.273   
Fev    146.078     130.007           15.336        15.403         21.548          13.812          31.583         35.660         76.025          63.752           1.586           1.380   
Mar    158.597     146.587           19.290        17.343         21.909          17.231          38.505         39.190         77.099          70.569           1.794           2.254   
Abr    149.663     131.122           17.629        14.897         21.042          15.120          36.781         33.003         72.476          66.725           1.735           1.377   
Mai    151.703     139.673           17.660        15.907         20.372          18.101          36.956         37.091         73.450          67.174           3.265           1.400   
Jun    151.143     143.282           17.555        16.202         19.453          19.256          36.900         35.991         74.015          70.298           3.220           1.535   
Jul    156.863     143.424           17.659        16.785         20.786          18.184          38.482         35.926         78.168          70.951           1.768           1.578   
Ago    157.780     148.152           18.310        16.922         20.486          17.385          39.292         38.150         78.188          73.613           1.504           2.082   
Set    143.311     127.448            17.638        14.921         19.325          16.882          36.129         32.814         69.022          61.464           1.197           1.367   
Out    144.999     138.135           17.735        15.925         19.454          18.945          39.302         34.676         67.503          66.578           1.005           2.011   
Nov    147.555     134.322           16.457        15.158         16.311          21.808          47.002         33.352         66.932          60.882              853           3.122   
Dez    124.848     144.141           11.558        14.690         12.118          15.806          42.597         37.638         58.086          70.981    489           5.026
   
Variações(%)
No mês        -15,4            7,3             -29,8            -3,1            -25,7             -27,5               -9,4              12,9            -13,2  16,6            -42,7   61,0   
No mês/mês 
do ano anterior     -3,2            1,8               -4,6              5,3              -9,1                0,5                -0,3              -2,9              -3,4    3,0            -25,6   18,3   
Acumulada          2,2            6,4                 2,9              5,8               9,2              13,2                 1,6                4,9   0,5    4,9              11,3   51,4   

Fontes:Ministério do Trabalho e Emprego. 
(r) Dados retificados
Variações percentuais 
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior 
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

INDICADORES DA INDÚSTRIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2012             
             
Período 

                    Índice da produção física (2) (r)                      Produtos selecionados         Construção civil(r)          Serviços industriais
                        Base : média de 2002=100)                 de utilidade pública     
    
              Ind. Geral        Extrativa    Ind. de                         Aço bruto Petróleo Gás natural       Consumo aparente         Consumo de      Consumo de      Consumo
          (ponderação        Mineral      Transformação          (mil m³)    ( r )(3) (106 m³) (4)      de cimento (mil t)      energia elétrica      gás encanado     de água
                      IBGE)                                                                                                                                                                           (Gwh) ( r ) (5)       (mil m³) (r)       (mil m³)       
                 
 
2005 (1) 103,42 111,15 101,74  6.854 79.775   7.967  3.212  31.566 3.615.156            596.505  
2006  105,42 116,75 102,97  5.091 84.204   8.218  3.595  31.538 3.733.082            628.573  
2007  107,61 113,96 106,25  6.890 82.820   8.025  4.088  32.630 3.768.639            593.299  
2008  109,24 120,00 106,92  6.619 87.021   8.763  4.353  32.920 6.443.133            639.716  
2009  105,10 132,65   99,16  5.837 96.221 10.497  3.928  32.526 3.443.436            712.807  
2010  113,62 128,24 110,49  7.093 94.566 10.132  4.245  34.366 5.342.766            735.428  
2011  114,42 117,13 113,85  9.965 90.393   9.387  4.435  34.771 3.993.240            727.164  
Jan 108,26 124,32 105,28      740   7.828      811     322    3.224     345.899              59.643  
Fev 110,82 108,73 111,75      715   6.795      704     328    3.281     351.209              61.294  
Mar 113,19 122,26 111,28      826   7.669      787     334    3.145     323.688              61.461  
Abr 116,59 116,00 116,59      883   7.308      772     332    2.991     274.773              63.337  
Mai 117,79 118,34 117,51      907   7.533      789     382    2.881     307.118              64.412  
Jun 109,29 117,17 107,72      840   7.527      766     393    2.642     343.581              60.765  
Jul 115,15 115,02 114,26      898   7.507      771     396    2.584     337.123              60.894  
Ago 121,88 115,08 123,23      870   7.479      787     437    2.692     353.273              58.613  
Set 116,62 113,61 117,27      866   7.413      758     394    2.795     319.467              59.625  
Out 117,96 116,76 118,25      835   7.647      786     387    2.808     348.158              57.897  
Nov 116,13 116,54 116,25      781   7.690      802     386    2.829     334.509              58.867  
Dez 109,31 121,72 106,77      805   7.997      853     343    2.899     354.441              60.356   
          
2012  108,08 116,74 106,21   89.268 10.344                     3.604  35.562  5.554.983            733.098  
Jan   98,74 125,07   93,06     8.170       907     351    2.952     300.155              60.102  
Fev 101,14 116,38   97,86     7.583       814     343    3.096     339.902              60.930  
Mar 111,56 118,90 109,97     7.619       853     416    3.265     416.903              63.844  
Abr 105,95 113,62 104,29     7.119       810     355    3.079     498.348              63.126  
Mai 111,49 119,93 109,67     7.513       845     422    2.902     417.254              62.275  
Jun 100,00 114,22   96,94     7.261       855     378    2.805     406.960              60.721  
Jul 109,76 117,61 108,07     7.527       881     428    2.728     366.154              59.579  
Ago 115,23 116,84 114,88     7.422       879     499    2.847     364.782              60.046  
Set 107,89 107,58 107,95     6.821       862     413    2.851     531.031              56.711  
Out 115,45 116,82 115,15     7.370       889      2.905     644.229              59.486  
Nov 113,68 113,72 113,67     7.219       857      3.041     663.546              60.971  
Dez 106,06 120,22 103,01     7.644       892      3.091     605.719              65.307   
          
Variações(%)                      
No mês      -6,7       5,7     -9,4                          3,0       5,9       4,2   -17,2                           1,6            -8,7                     7,1  
No mês/mês 
do ano anterior -3,1     -1,2     -3,5     21,7     -4,4       4,7       5,0        6,6           70,9                     8,2  
Acumulado    -5,6     -0,3     -6,7     40,5     -1,2     10,2       8,6        2,3           39,1                     0,8  

Fontes: IBGE/DPE/Departamento de Indústria, IBS e Petrobras, ANP - Boletim Mensal de Produção submetido à ANP, Sind.Nac. Indústria de Cimento,     
LIGHT, AMPLA, CENF, CEG-CEGRIO e CEDAE.             
Notas:                 
(1) Quando se tratar de índices os valores anuais são médios.
(2) Dados sujeitos a retificações
(3) Petróleo: óleo e condensado. Não inclui LGN (GLP e C5+).            
(4) O valor total da produção inclui os volumes de rejeição, queimas e perdas, e consumo próprio de gás natural.        
(5) Aos dados da Light, Ampla e CENF foram agregados o consumo dos clientes do Mercado Livre de energia.        
Dados sujeitos a retificação.               
(r) dados retificados                
Variações percentuais                
No mês = mês de referência/mês anterior              
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior           
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior           
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INDICADORES ECONÔMICOS

INDICADORES DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES     
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2012                 
                 
Período(1) 

                            Transporte         Transporte ferroviário      Transporte urbano                                                                                   Tranporte aéreo (8) (r) Transporte  rodoviário(7)  Comunicação 
         marítimo(2)                        (3)
 
              Carga                                Carga transportada               Passageiros       Passageiros Consumo de  óleo diesel  (m³) Índice da Arrecadação do ICMS                                                                               
              transportada                               transportada          Transportados             transportados                                                     
                         (mil t)                              (mil TU) ( r )                              ( r )                            (mil)

                Total     Exportada   Importada                             Total (mil)     Trens sub.          Metrô        Barcas          Ônibus  
                                    (r) (mil) (4)    (mil) (5)    (mil) (6)    Mun. RJ (mil)           
   
2005      80.770         70.532            10.238   84.868           1.016.216 97.892 129.091 18.297 770.936                               12.660       2.188.716         96,91     
2006    111.799         88.208 23.591   90.032           1.082.621           105.906 135.212 19.754 821.749                               12.850       2.185.277       106,03     
2007    135.305      103.090 32.214 100.168           1.082.738           119.035 150.104 22.277 791.322           14.063       2.355.824       108,32     
2008    135.071      100.054 35.017 106.700           1.123.355           128.535 154.036 22.341 818.443           15.791       2.437.017       115,57   
2009    140.227      106.763 33.464 102.040           1.142.160           126.000 152.747 22.684 840.729           17.067       2.482.818       121,87     
2010    152.567      112.359 40.208 111.899  ...    ... ...    ...      ...           19.954       2.681.354       131,92     
2011    161.459      119.744 41.716 120.813  ...    ... ...    ...      ...           23.688       2.911.126       145,64     
Jan          12.573          9.001    3.573      9.097  ...    ... ...    ...      ...             1.980           222.319       145,94                       
Fev         11.748          8.669    3.079      9.367  ...    ... ...    ...      ...             1.642           228.418       148,54     
Mar        12.410          9.054    3.356      9.347  ...    ... ...    ...      ...             1.966           234.916       142,89     
Abr         13.297          9.565    3.732      9.259  ...    ... ...    ...      ...             1.921           235.750       141,58     
Mai         13.357        10.171    3.186    10.610  ...    ... ...    ...      ...             1.881           248.257       143,18    
Jun          13.121          9.692    3.429      9.893  ...    ... ...    ...      ...             1.779           245.018       140,97     
Jul           14.271        10.432    3.839    11.030  ...    ... ...    ...      ...             2.147           244.429       149,71     
Ago        13.871         10.391    3.480    10.679  ...    ... ...    ...      ...             2.044           260.144       144,84     
Set          13.368         10.235    3.133    10.780  ...    ... ...    ...      ...             2.053           249.555       147,75     
Out        14.517          10.747    3.770    11.613  ...    ... ...    ...      ...             2.075           245.629       140,65     
Nov        12.926           9.692    3.233      9.924  ...    ... ...    ...      ...             2.028           246.007       148,12     
Dez        16.000         12.095    3.906      9.214  ...    ... ...    ...      ...             2.172           250.683       153,48      
          
2012     165.534      120.196  45.338 101.186  ...    ... ...    ...      ...           24.876       3.012.726        152,61     
Jan          14.536          9.776    4.760      8.636  ...    ... ...    ...      ...             2.341           238.933        173,03     
Fev         12.314          8.904    3.410      9.818  ...    ... ...    ...      ...             2.025           233.409        146,59     
Mar        14.490        10.728    3.762    10.187  ...    ... ...    ...      ...             2.081           260.866        142,93     
Abr         13.209          9.780    3.429      9.878  ...    ... ...    ...      ...             2.166           243.603        133,07     
Mai        14.423         10.432    3.991    10.493  ...    ... ...    ...      ...             2.086           255.672        147,32     
Jun         14.178           9.997    4.181    10.432  ...    ... ...    ...      ...             2.080           252.754        160,82     
Jul          13.390           9.932    3.458    10.585  ...    ... ...    ...      ...             2.472           251.114        153,39     
Ago        13.552         10.211    3.341    10.851  ...    ... ...    ...      ...             2.273           273.172        153,69     
Set          13.458         10.088    3.370      9.362  ...    ... ...    ...      ...             2.250           242.590        157,17     
Out        14.613         10.631    3.982    10.944  ...    ... ...    ...      ...             1.522           266.840        152,98     
Nov        12.933           9.124    3.809   ...    ... ...    ...      ...             2.188           246.100        154,16     
Dez        14.439         10.594    3.845   ...    ... ...    ...      ...             1.392           247.674        156,13      
           
Variações(%)                    
No mês      11,6  16,1        1,0        16,9  ...    ... ...    ...      ...             -36,4  0,6 1,3    
No mês/mês 
do ano anterior -9,8        -12,4      -1,6         -5,8  ...  ... ...      ...                                -35,9                  -1,2 1,7    
Acumulada    2,5    0,4        8,7         -0,5  ...  ... ...      ...                                   5                      3,5 4,8   

Fontes: Agência Nacional do Petróleo,Gás Narural e Biocombustíveis - ANP, INFRAERO, Companhia Docas (até 2003), Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
ANTAQ,  MRS Logística Ferrovia Centro Atlântica - FCA, SUPERVIA, FLUMITRENS, Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL,
Opportrans,Barcas S.A, SMTU, RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A, Instituto Pereira Passos - IPP,  TELEMAR e Secretaria de Estado de Fazenda
Notas:                     
(1) Total anual                   
(2) Abrangência: Portos de Sepetiba, Forno, Niterói, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Em 1999 o Porto de Forno foi municipalizado.
(3) Abrangência: Movimentação de Cargas com origem e destino no Estado do Rio de Janeiro. Até setembro de 1999 os dados eram enviados pela RFFSA, a partir de 2000 os dados são enviados  pela MRS Logística S A e pela FCA. 
Em 2000 e 2001 a FCA mostra movimentação só na origem. A partir de 2003 são apresentados apenas os dados da MRS Logística S A.
(4)  Abrangência: Ramais - Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo, Gramacho e Vila Inhomirim.
(5)  Abrangência: Município do Rio de Janeiro
(6)  Abrangência: Linhas Rio-Niterói, Rio-Paquetá, Rio-Ribeira, Mangaratiba-Abraão e Abraão-Angra
(7) Até 2006, a fonte dos dados foi o Demonstratico de Controle de Produtos - DCP. A partir de 2007 a fonte é o Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.
Até 2006, inclui as vendas e consumo próprio das distribuidoras. A partir de 2007, inclui apenas as vendas.
As vendas de B2 - mistura de 98% de óleo diesel e 2% de biodiesel puro (B100) nos anos de 2005, 2006 e 2007 que anteriormente eram apresentadas separadamente, foram incluídas nas vendas de óleo diesel.
Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de 2% de biodiesel puro (B100) ao diesel passou a ser obrigatório.
A partir de julho de 2008, a mistura passou a ser de 3%, exceto o óleo diese para uso aquaviário, que só deverá conter biodiesel a partir de 01/01/2011,  conforme Resolução ANP nº 20.
As vendas de óleo diesel inclui também as vendas de óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior a 3%,  cujo percentual não é obrigatório.           
 Informações preliminares e poderão sofrer ajustes nas próximas atualizações.                
(8) Total de passageiros, embarcados e desembarcados, nos aeroportos do Rio de Janeiro.                
Até 2007 dados dos aeroportos administrados pela INFRAERO, a partir de 2008,  dados  fornecidos pela ANAC referentes às  empresas de transporte aéreo regular.          
Variações percentuais                   
No mês = mês de referência/mês anterior                  
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior               
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior                 
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INDICADORES DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES     
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2012                 
                 
Período(1) 

                            Transporte         Transporte ferroviário      Transporte urbano                                                                                   Tranporte aéreo (8) (r) Transporte  rodoviário(7)  Comunicação 
         marítimo(2)                        (3)
 
              Carga                                Carga transportada               Passageiros       Passageiros Consumo de  óleo diesel  (m³) Índice da Arrecadação do ICMS                                                                               
              transportada                               transportada          Transportados             transportados                                                     
                         (mil t)                              (mil TU) ( r )                              ( r )                            (mil)

                Total     Exportada   Importada                             Total (mil)     Trens sub.          Metrô        Barcas          Ônibus  
                                    (r) (mil) (4)    (mil) (5)    (mil) (6)    Mun. RJ (mil)           
   
2005      80.770         70.532            10.238   84.868           1.016.216 97.892 129.091 18.297 770.936                               12.660       2.188.716         96,91     
2006    111.799         88.208 23.591   90.032           1.082.621           105.906 135.212 19.754 821.749                               12.850       2.185.277       106,03     
2007    135.305      103.090 32.214 100.168           1.082.738           119.035 150.104 22.277 791.322           14.063       2.355.824       108,32     
2008    135.071      100.054 35.017 106.700           1.123.355           128.535 154.036 22.341 818.443           15.791       2.437.017       115,57   
2009    140.227      106.763 33.464 102.040           1.142.160           126.000 152.747 22.684 840.729           17.067       2.482.818       121,87     
2010    152.567      112.359 40.208 111.899  ...    ... ...    ...      ...           19.954       2.681.354       131,92     
2011    161.459      119.744 41.716 120.813  ...    ... ...    ...      ...           23.688       2.911.126       145,64     
Jan          12.573          9.001    3.573      9.097  ...    ... ...    ...      ...             1.980           222.319       145,94                       
Fev         11.748          8.669    3.079      9.367  ...    ... ...    ...      ...             1.642           228.418       148,54     
Mar        12.410          9.054    3.356      9.347  ...    ... ...    ...      ...             1.966           234.916       142,89     
Abr         13.297          9.565    3.732      9.259  ...    ... ...    ...      ...             1.921           235.750       141,58     
Mai         13.357        10.171    3.186    10.610  ...    ... ...    ...      ...             1.881           248.257       143,18    
Jun          13.121          9.692    3.429      9.893  ...    ... ...    ...      ...             1.779           245.018       140,97     
Jul           14.271        10.432    3.839    11.030  ...    ... ...    ...      ...             2.147           244.429       149,71     
Ago        13.871         10.391    3.480    10.679  ...    ... ...    ...      ...             2.044           260.144       144,84     
Set          13.368         10.235    3.133    10.780  ...    ... ...    ...      ...             2.053           249.555       147,75     
Out        14.517          10.747    3.770    11.613  ...    ... ...    ...      ...             2.075           245.629       140,65     
Nov        12.926           9.692    3.233      9.924  ...    ... ...    ...      ...             2.028           246.007       148,12     
Dez        16.000         12.095    3.906      9.214  ...    ... ...    ...      ...             2.172           250.683       153,48      
          
2012     165.534      120.196  45.338 101.186  ...    ... ...    ...      ...           24.876       3.012.726        152,61     
Jan          14.536          9.776    4.760      8.636  ...    ... ...    ...      ...             2.341           238.933        173,03     
Fev         12.314          8.904    3.410      9.818  ...    ... ...    ...      ...             2.025           233.409        146,59     
Mar        14.490        10.728    3.762    10.187  ...    ... ...    ...      ...             2.081           260.866        142,93     
Abr         13.209          9.780    3.429      9.878  ...    ... ...    ...      ...             2.166           243.603        133,07     
Mai        14.423         10.432    3.991    10.493  ...    ... ...    ...      ...             2.086           255.672        147,32     
Jun         14.178           9.997    4.181    10.432  ...    ... ...    ...      ...             2.080           252.754        160,82     
Jul          13.390           9.932    3.458    10.585  ...    ... ...    ...      ...             2.472           251.114        153,39     
Ago        13.552         10.211    3.341    10.851  ...    ... ...    ...      ...             2.273           273.172        153,69     
Set          13.458         10.088    3.370      9.362  ...    ... ...    ...      ...             2.250           242.590        157,17     
Out        14.613         10.631    3.982    10.944  ...    ... ...    ...      ...             1.522           266.840        152,98     
Nov        12.933           9.124    3.809   ...    ... ...    ...      ...             2.188           246.100        154,16     
Dez        14.439         10.594    3.845   ...    ... ...    ...      ...             1.392           247.674        156,13      
           
Variações(%)                    
No mês      11,6  16,1        1,0        16,9  ...    ... ...    ...      ...             -36,4  0,6 1,3    
No mês/mês 
do ano anterior -9,8        -12,4      -1,6         -5,8  ...  ... ...      ...                                -35,9                  -1,2 1,7    
Acumulada    2,5    0,4        8,7         -0,5  ...  ... ...      ...                                   5                      3,5 4,8   

Fontes: Agência Nacional do Petróleo,Gás Narural e Biocombustíveis - ANP, INFRAERO, Companhia Docas (até 2003), Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
ANTAQ,  MRS Logística Ferrovia Centro Atlântica - FCA, SUPERVIA, FLUMITRENS, Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL,
Opportrans,Barcas S.A, SMTU, RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A, Instituto Pereira Passos - IPP,  TELEMAR e Secretaria de Estado de Fazenda
Notas:                     
(1) Total anual                   
(2) Abrangência: Portos de Sepetiba, Forno, Niterói, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Em 1999 o Porto de Forno foi municipalizado.
(3) Abrangência: Movimentação de Cargas com origem e destino no Estado do Rio de Janeiro. Até setembro de 1999 os dados eram enviados pela RFFSA, a partir de 2000 os dados são enviados  pela MRS Logística S A e pela FCA. 
Em 2000 e 2001 a FCA mostra movimentação só na origem. A partir de 2003 são apresentados apenas os dados da MRS Logística S A.
(4)  Abrangência: Ramais - Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo, Gramacho e Vila Inhomirim.
(5)  Abrangência: Município do Rio de Janeiro
(6)  Abrangência: Linhas Rio-Niterói, Rio-Paquetá, Rio-Ribeira, Mangaratiba-Abraão e Abraão-Angra
(7) Até 2006, a fonte dos dados foi o Demonstratico de Controle de Produtos - DCP. A partir de 2007 a fonte é o Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.
Até 2006, inclui as vendas e consumo próprio das distribuidoras. A partir de 2007, inclui apenas as vendas.
As vendas de B2 - mistura de 98% de óleo diesel e 2% de biodiesel puro (B100) nos anos de 2005, 2006 e 2007 que anteriormente eram apresentadas separadamente, foram incluídas nas vendas de óleo diesel.
Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de 2% de biodiesel puro (B100) ao diesel passou a ser obrigatório.
A partir de julho de 2008, a mistura passou a ser de 3%, exceto o óleo diese para uso aquaviário, que só deverá conter biodiesel a partir de 01/01/2011,  conforme Resolução ANP nº 20.
As vendas de óleo diesel inclui também as vendas de óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior a 3%,  cujo percentual não é obrigatório.           
 Informações preliminares e poderão sofrer ajustes nas próximas atualizações.                
(8) Total de passageiros, embarcados e desembarcados, nos aeroportos do Rio de Janeiro.                
Até 2007 dados dos aeroportos administrados pela INFRAERO, a partir de 2008,  dados  fornecidos pela ANAC referentes às  empresas de transporte aéreo regular.          
Variações percentuais                   
No mês = mês de referência/mês anterior                  
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior               
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior                 
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