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Presidente da Fundação CIDE

 o processo decisório, a informação estratégica é sem dúvi-

da a ferramenta mais importante em qualquer organização, seja

pública ou privada; no entanto, durante esse processo existe

um intenso fluxo de informações, a começar pela identificação

de problemas ou de oportunidades, e nota-se que ambos fun-

damentam, em condições internas e externas, por meio de

dados e fatos, notícias, tanto no ambiente econômico, quanto

no técnico, político e social. Assim o gestor toma consciência

de uma situação nova que pode ser um problema ou até mes-

mo uma oportunidade a ser explorada. Desta forma, torna-se

cada vez mais necessário um número maior de informações

relevantes a respeito do assunto em questão, por meio das

quais o gestor busca planejar e desenvolver caminhos que pos-

sam atingir seus objetivos e metas. Avaliar as conseqüências de

cada alternativa delineada levará à escolha da solução mais apro-

priada, assim como permitirá sua implementação para alcan-

çar o sucesso desejado.

A informação como recurso gerencial é sem dúvida o papel

que cabe à Fundação CIDE: avaliar que informação é necessá-

ria ao gestor , bem como atribuir o seu valor em termos de

contribuição para decisões mais acertadas. A maneira como a

informação é disponibilizada ao gestor pode indicar o que é útil

ou não. Os gestores tendem a ser inundados com informa-

ções de baixa qualidade. Para que seja útil, a informação deve

ser sabiamente coletada, analisada, interpretada e, finalmente,

arrumada em um formato que permite que o processo decisório

seja exercido em um ambiente de eficiência e eficácia. Idealizar

uma agência governamental que seja capaz de exercer um pa-

pel de lidar com a informação como instrumento na gestão é

o desafio de um governo que pensa grande e longe e que, sem

dúvida, terá maiores garantias de sucesso neste processo com-

plexo que é governar um Estado como é o Rio de Janeiro.

Transformar a Fundação CIDE, com toda sua história e tra-

dição, em uma Agência de Informação Estratégica a serviço do

Estado é sem dúvida um desafio estimulante e gratificante.

N
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organização das atividades econômicas contemporâneas é fortemente
influenciada por um novo padrão tecnológico pautado na comunicação
e informatização em rede dessas atividades e das estruturas produtivas.
Essas novas referências permitem ao capital e seus agentes a redefinição

de formas e estratégias de produção do espaço social e de organização do territó-
rio, a partir do estabelecimento de outros padrões de relação com a força de traba-
lho e com os sujeitos que dominam e administram os usos dos territórios. São
instituídas mais intensamente relações que têm origem em diferentes escalas, ou
seja, sob a influência direta de novos centros de poder situados nas escalas mun-
dial, nacional, regional e, ainda que de forma indefinida, local, que conjugam inte-
resses de agentes econômicos e sociais.
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Por Floriano José Godinho de Oliveira
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Vista do Centro
do Rio

Foto:
Arquivo SECOM
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Assim, novas referências e estra-
tégias de localização das atividades
econômicas e, conseqüentemente,
de gestão do território emergem a
partir dos anos 90. Os recentes mo-
vimentos de reterritorialização da or-
ganização industrial mostram que o
capital opera com uma nova lógica em
termos de localização espacial, impli-
cando mudanças nas formas de uso
do território. Os empreendimentos
orientam-se para a busca de fatores
mais associados a padrões produti-
vos que apresentam maior dinamis-
mo, por incorporarem tecnologias
mais modernas, como a formação e
qualificação da força de trabalho, os
sistemas de inovações regionais e
locais, as tecnologias de comunica-
ção, logísticas e infra-estruturas viá-
rias capazes de permitir rápidas mo-
vimentações de mercadorias e baixo
custo de produção.

Partes significativas dos investi-
mentos produtivos aí implicados são,
então, demandadas aos governos lo-
cais, estimulando-se a destinação dos
fundos públicos à capacitação do ter-
ritório para a oferta de vantagens ao
capital. Milton Santos, ao analisar a
contraditória noção de produtividade
espacial que se expressa na absurda
guerra dos lugares, mostra que, para
o capital, “Os lugares se distinguiriam
pela diferente capacidade de ofere-
cer rentabilidade aos investimentos”,
sendo que “essa rentabilidade é
maior ou menor em virtude das con-
dições locais de ordem técnica e
organizacional” (Santos, 1996,
p.197). Assim, as crescentes pres-
sões pela busca de maiores níveis de
eficiência na utilização de fatores pro-
dutivos têm estimulado a localização
de atividades em regiões onde a dis-
ponibilidade de recursos – naturais e
relativos à força de trabalho, em es-
pecial – seja mais favorável, tanto
quantitativa quanto qualitativamente.

Nesse contexto, é possível obser-
var também um processo de descon-
centração espacial da indústria, com o
conseqüente surgimento de novas
áreas industriais, processo que remon-
ta à década de 70, mas que vem ad-
quirindo uma nova dinâmica no perío-
do mais recente, inclusive em virtude
dos estímulos de políticas econômi-
cas, definidas nos planos federal, esta-
dual e municipal (Brito, 2003).

Essas políticas, porém, acabam
sendo incorporadas pelo Estado, em
seus diferentes níveis governamentais,
como uma precondição para uma
melhoria da gestão e da governança

do território que se tornaria, no novo
contexto, essencial para que esse ter-
ritório pudesse lograr uma maior in-
serção na economia global, em nome
da busca de melhores bases para o
seu “desenvolvimento”.

Uma questão importante se colo-
ca nesse momento. A lógica atual de
inserção de um território na econo-
mia global tem por base, fundamental-
mente, expectativas de crescimento
econômico, comumente identificado
como o elemento central para o de-

senvolvimento. Mas os planos de in-
serção se empenham por associar
tal expectativa a propósitos de
melhoria da qualidade de vida da po-
pulação, como se essa melhoria fos-
se o resultado inexorável de investi-
mentos produtivos. É assim que es-
ses investimentos, justificados publi-
camente segundo esse estratagema
do novo empreendedorismo gover-
namental, tornam-se destinatários
legitimados dos fundos públicos (Oli-
veira, 1998). Não se quer afirmar,
aqui, que os objetivos sociais dos
projetos de desenvolvimento atuais
são sempre meras fantasias. O que
se quer é chamar atenção para a for-
ma corrente como tais objetivos têm
servido, simultaneamente, como ar-
gumento facilitador da apropriação
dos fundos públicos e como recur-
so de mascaramento de propósitos
de inserção cuja forma de organiza-
ção não resulta em melhoria de con-
dições de vida.

Neste texto, apresentamos algu-
mas informações e discussões so-
bre o processo de reestruturação
econômica, social e territorial do Es-
tado do Rio de Janeiro, que, de nos-
so ponto de vista, podem contribuir
para o aprofundamento do debate
atual sobre os impasses e os desa-
fios de desenvolvimento implicados
com as novas formas de conjugação
e apartação entre objetivos econô-
micos e sociais, bem como entre tais
objetivos e os projetos de desenvol-
vimento que se apresentam como
seus portadores.

Reestruturação Produtiva e
Novos Usos do Território na
Metrópole e no Interior
Fluminense

As principais mudanças contem-
porâneas no território fluminense ca-
racterizam-se por uma maior
integração do território, particularmen-

As principais
mudanças
contemporâneas
no território
fluminense
caracterizam-se
por uma maior
integração do
território,
particularmente
por força da
formação ou
consolidação de
áreas industriais
no Estado.
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te por força da formação
ou consolidação de áreas
industriais no Estado. As
mudanças no espaço me-
tropolitano merecem des-
taque, por ser essa uma
das áreas em que ocorre
mais intensamente uma
reestruturação econômica
e espacial e pelo alto grau
de concentração de ativida-
des que possui.

Estas mudanças se ma-
nifestam, em primeiro lugar,
por meio do estabelecimento de no-
vas centralidades urbanas, em geral,
integrando os espaços antes tidos
como periféricos. Ocorre, no decor-
rer dos anos 90, um movimento in-
teressante que se aproxima do que
Soja denominou de exópole, consi-
derada por ele como um movimento
de consolidação da cidade de “fora”.
Soja enfatiza uma espécie de rees-
truturação geográfica da metrópole,
que de certo modo completa o pro-
cesso de urbanização periférica de um
século atrás. Segundo o autor,

“Esse duplo sentido visa sugerir
que nossa compreensão conven-
cional do que é urbano e do que é
suburbano está sendo “descons-
truída” como subúrbios que não são
“sub”urbanos, mas aglomerações ur-
banas complexas, multifuncionais,
densas e diversificadas”. (Soja,
1996:157),

Temos, assim, por um lado, a
redefinição do papel de cidades
antes secundárias na organização
dessas áreas, ampliando a espe-
cialização do núcleo e produzin-
do novas centralidades na metró-
pole; por outro lado, temos a ex-
pansão da influência do espaço
metropolitano para além de seus li-
mites tradicionais, incorporando a
este espaço cidades e aglomerados
urbanos mais afastados.

No caso fluminense, a Região
Metropolitana institucionalmente cons-
tituída, que tem a cidade do Rio de
Janeiro como núcleo, é composta por
dezessete municípios. Quando con-
sideramos as mudanças econômicas
contemporâneas, logo observamos
uma nova rede de relações e a rede-
finição de seus limites para efeito de
análise dos novos processos produti-
vos. Em nossos estudos temos deli-
neado uma divisão que considera uma
expansão do núcleo, formado mais
consistentemente tanto pela cidade do
Rio de Janeiro quanto por Niterói –
cidades separadas pela Baía de
Guanabara, mas unificadas pela ponte
que realiza sua ligação rodoviária – em

face da expansão de uma economia
de serviços especializados e de locali-
zação de indústria de alto valor agre-
gado, além das atividades turísticas que

são bem desenvolvidas em ambas as
cidades. Cada uma dessas partes do
núcleo, agora, estabelece relações de
proximidade e comando de duas
áreas industriais que se estendem para
além dos limites formais da Região
Metropolitana. Trata-se de uma nova
configuração, apresentada em estudos
técnicos (Saraça, 2006), no âmbito
da Fundação CIDE – Centro de In-
formações e Dados do Rio de Janei-
ro –, e que é denominada de Região
Industrial Leste da Baía de Guanabara,
da qual participa a cidade de Niterói, e
de Região Industrial Oeste da Baía de
Guanabara, que inclui a cidade do Rio
de Janeiro.

Essa configuração modifica as re-
ferências de que a metrópole flu-
minense era composta de um nú-
cleo, como o espaço mais indus-
trializado, e uma periferia segre-
gada, por falta de investimentos
produtivos e sociais. Por um lado,
atualmente é acentuado o declínio
das atividades industriais clássicas
no núcleo – tendo apenas como
exceção o setor naval, que tem base
nas cidades do Rio de Janeiro e Nite-

rói –, com evidente perda proporcio-
nal de postos de trabalho formal no
setor industrial. Esse declínio é, por
outro lado, compensado pelos cres-
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Gardênia Azul, Jacarepaguá - RJ
Foto: Ignacio Ferreira

Ponte Rio-Niterói. Vista Praça Quinze
Foto: Rogério Santana
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metropolitana”, onde se consolidam
projetos industriais importantes.

Na parte oeste, composta pelos
Municípios de Belford Roxo, Itaguaí,
Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova
Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio
de Janeiro, São João de Meriti e
Seropédica, dois projetos se desta-
cam: a reestruturação do Porto de
Itaguaí e a instalação do pólo siderúr-
gico. A região, que já possui uma eco-
nomia altamente diversificada, mas
concentrada na cidade do Rio de Ja-
neiro, atualmente começa a descen-
tralizar essas atividades para as áreas
mais próximas do Porto de Itaguaí,
município vizinho que não é formal-
mente considerado metropolitano,
mas que entra em nossa proposta.
Nessa área mais próxima ao porto já
se localiza a Siderúrgica Gerdau, situa-
da no distrito industrial de Santa Cruz.

Essa atividade será ampliada com a ins-
talação de outra grande empresa do
ramo, a Cia. Siderúrgica do Atlântico -
CVRD-Thyssen, e possivelmente
uma subsidiária da Cia. Siderúrgica
Nacional na região, próximo ao
reestruturado Porto de Itaguaí.

A ampliação desse setor industrial
no espaço metropolitano ocorre
como resultante da modernização do
porto, hoje o mais importante do Es-
tado, que assume funções de princi-
pal terminal de container, de exporta-
ção de minério e, futuramente, base
de escoamento graneleiro, permitin-
do atividade de beneficiamento na re-
gião. Em torno desse projeto se as-
sociam as prefeituras da Baixada
Fluminense, como foi demonstrado
na luta pela instalação da refinaria da
Petrobras, e, nesse processo, a cida-
de de Nova Iguaçu torna-se portado-
ra de uma capacidade de articulação

regional, constituindo-se numa nova
referência na gestão do território e
assumindo de vez a condição de uma
cidade de “fora”, como já menciona-
do, conforme Soja.

Na parte leste do espaço metro-
politano ampliado, composta pelos
Municípios de Cachoeiras de Macacu,
Duque de Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Rio
Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e
Tanguá, o referencial mais recente é o
de formação de um eixo industrial as-
sociado à produção petrolífera. O Mu-
nicípio de Duque de Caxias é onde
se localiza a antiga refinaria da Petrobras
(Reduc), em cujas dependências foi
instalado o mais recente pólo gás-quí-
mico do país. A partir desse municí-
pio, em direção ao litoral norte do
Estado, está se formando um eixo
de atividade associada ao setor
petroquímico, que integra esses mu-

REDUC - Município de Duque de Caxias RJ          Foto: Jorge Marinho
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o nicípios com os que compõem a re-
gião diretamente impactada pela ativi-
dade extrativista, denominada Região
Produtora de Petróleo e Gás.

Uma nova refinaria e um pólo
petroquímico estão sendo instalados
nesse eixo, nos Municípios de Itaboraí
e São Gonçalo, que promoverão um
intenso dinamismo, tanto na econo-
mia quanto nos mecanismos de ges-
tão do território nessa parte da me-
trópole. Vale registrar que vários des-
ses municípios não pertencem à Re-
gião Metropolitana formalmente cons-
tituída, como os Municípios de Ca-
choeiras de Macacu, Casimiro de
Abreu, Maricá, Rio Bonito e Silva Jar-
dim. Porém, por força das relações e
articulações que se realizam entre os
municípios, pelo fato de que por eles
passam os gasodutos e oleodutos
que atravessam a região e de que os
mesmos são fontes de captação de
água para as atividades da refinaria e,
sobretudo, porque também recebe-
rão investimentos associados à indús-
tria petrolífera, esses municípios, jun-
to com os situados na parte leste da
Região Metropolitana, formaram o
Conleste - Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento da Região Leste
Fluminense. Portanto, estamos pro-
pondo que esses municípios podem
ser considerados como uma área de
expansão da metrópole.

O aspecto mais importante dessa
nova configuração da metrópole ex-
pandida é que sua integração será faci-
litada pela produção de novas vias de
circulação rodoviária, tirando do nú-
cleo metropolitano a centralização da
comunicação entre os municípios. Já
está em curso a construção do “arco
rodoviário”, uma via expressa que
contornará toda a extensão da Baía
de Guanabara, ligando o município de
Itaboraí ao Porto de Itaguaí, cruzando,
portanto,  todos os municípios da fran-
ja externa da Região Metropolitana do

Rio de Janeiro. Os municípios que
agora também compõem a metrópo-
le terão acesso privilegiado a essa via
por meio da duplicação da BR101,
que corta o Estado de norte a sul, mas
com restrições de circulação por conta
da Ponte Rio-Niterói.

A construção do “arco rodoviá-
rio” e a duplicação da BR101, inte-
grando toda a metrópole com seus

limites expandidos, também gera uma
integração econômica e industrial com
a principal área de produção de petró-
leo no Estado, a Região Produtora de
Petróleo e Gás. Essa região é com-
posta pelos Municípios de Carapebus,
Campos dos Goytacazes, Casimiro
de Abreu, Conceição de Macabu,
Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São
Francisco de Itabapoana e São João
da Barra, e também apresenta uma
nova configuração, face à integração
econômica dos municípios antes con-
siderados canavieiros, como os que
se localizam na área mais ligada ao
setor de turismo praiano, no litoral

norte do Estado. Hoje, suas econo-
mias e ações públicas são prioritaria-
mente dirigidas à consolidação das ati-
vidades relacionadas à indústria petro-
lífera, por meio de investimentos, tan-
to no setor industrial e extrativista,
quanto nos setores imobiliário,
residencial e de negócios. Os Municí-
pios de Casimiro de Abreu e Rio das
Ostras, sobretudo este último, são
profundamente influenciados pela de-
manda habitacional e de serviços ge-
rada pelo crescente número de pes-
soas empregadas nas atividades
extrativistas.

Todas essas transformações re-
qualificam os lugares e tornam a eco-
nomia local muito mais dinâmica. O
Norte Fluminense, pelas suas carac-
terísticas históricas, de uma economia
ligada aos setores agrários sucro-
alcooleiros, tinha a cidade de Cam-
pos dos Goytacazes como centro re-
gional e uma economia totalmente or-
ganizada em torno desse setor e de
algumas outras atividades sem maior
expressividade, como o setor de ce-
râmica vermelha. A cidade de Macaé,
igualmente, tinha uma economia vol-
tada para essa mesma atividade e
complementada pela pesca artesanal,
ainda hoje presente em seu território.
Por fim, os municípios litorâneos, ten-
do como centro mais estruturado a
cidade de Cabo Frio, possuíam uma
base turística de escala regional, e em
alguns pontos de escala internacional,
como é o caso do Município de Ar-
mação dos Búzios.

Atualmente, sob a égide das ativi-
dades extrativistas e industriais que se
implantam na região, os lugares vão
redefinindo suas bases econômicas e,
conseqüentemente, pelo fato de que
são atividades de alto valor agregado e
que utilizam tecnologias e força de tra-
balho altamente qualificados, adquirem
uma nova forma de inserção na eco-
nomia do Estado.

A construção do
“arco rodoviário”
e a duplicação da
BR101, integrando
toda a metrópole
com seus limites
expandidos, tam-
bém gera uma
integração econô-
mica e industrial
com a principal
área de produção
de petróleo no
Estado, a Região
Produtora de
Petróleo e Gás.
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Mudam-se as bases econô-
micas de cada uma dessas cida-
des, influindo decisivamente em
toda a organização do território
no norte do Estado. A cidade de
Campos dos Goytacazes, a
maior em população da região,
torna-se um importante centro
de serviços de formação técnica
e de atendimento médico. Con-
siderada, a partir dos anos 90, o
segundo pólo universitário do
Estado, possui, hoje, treze insti-
tuições de ensino superior, abri-
gando mais de trinta mil matrícu-
las em nível de graduação e pós-
graduação. Destacam-se as duas
principais instituições públicas e
de pesquisa instaladas na cidade:
o Centro Federal de Educação
Tecnológica e a Universidade Es-
tadual do Norte Fluminense (UENF).
Tal crescimento está associado à gran-
de demanda de força de trabalho qua-
lificado para atender à indústria pe-
trolífera.

Já a cidade de Macaé, a principal
base logística da Bacia de Campos,
adquire as feições de um novo cen-
tro regional, integrando os municípi-
os próximos à lógica da economia
petrolífera. Tal dinamismo influencia
diretamente os Municípios de
Casimiro de Abreu e Rio das Ostras,
onde antes predominavam atividades
de turismo associadas à cidade de
Cabo Frio, e agora se expandem sig-
nificativamente as atividades imobiliá-
rias para absorver o grande contin-
gente de trabalhadores atraídos pelo
novo cenário econômico.

Essas mudanças na base produti-
va geram um duplo movimento em
termos de investimentos na região: a
implantação de infra-estrutura neces-
sária ao desenvolvimento dessas ati-
vidades – como bases aeropor-
tuárias, rodovias, geração de ener-
gia, sistemas integrados de comuni-

cação e redes de fibras óticas – e um
significativo aumento na arrecadação
das administrações locais, a partir de
1998, devido à reformulação das leis
dos royalties, que amplia o volume
de recursos arrecadados com essas
atividades, influindo diretamente na
organização socioespacial nessa par-
te do território.

Vemos, assim, a formação de um
grande eixo de desenvolvimento,
que integra a economia metropoli-
tana e a região petrolífera, agora,
com a consideração de que a me-
trópole se expandiu, formando uma
área contígua e integrada pela indús-
tria do petróleo. É evidente que isso
não implica a eliminação das demais
atividades historicamente instituídas,
como as atividades sucro-alco-
oleiras, de pesca, cerâmica, turismo
e outras. Mas esses novos empre-
endimentos evidenciam um novo
direcionamento dos fundamentos
e da integração da economia da
metrópole com o interior norte
do Estado.

Os Efeitos da Reestruturação
Produtiva na Produção do
Espaço no Sul do Estado

Um outro vetor de mudanças se
instaura no território fluminense, in-
fluenciado pelos processos de rees-
truturação econômica e espacial de-
correntes dos empreendimentos liga-
dos aos setores que utilizam tecno-
logia de alto valor agregado. Trata-se
das atividades industriais reestru-
turadas e/ou implantadas na área do
médio Vale do Paraíba, denominada
aqui de Região Industrial do Médio
Paraíba. Trata-se de uma região tam-
bém contígua à metrópole fluminense,
expandida, no sentido interior-sul, in-
tegrando essa região à que denomi-
namos Região Industrial Oeste da Baía
de Guanabara.

A reestruturação produtiva dessa
parte do território ocorre inicialmente
na maior companhia siderúrgica do
país, a CSN, localizada no Município
de Volta Redonda. Privatizada em
1993, esta inicia um intenso movi-
mento de redução do quadro de pes-

UENF
Foto: Felipe
Moussallem
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o soal, a partir da implantação de
tecnologias mais informatizadas e de
diversificação da linha de produtos por
ela oferecidos, beneficiando o aço por
meio de linhas de estanhamento e
acabamentos destinados a indústrias
do setor metal-mecânico.

O efeito mais imediato disso foi a
atração de indústrias automobilísticas
para a região, como a fábrica de cami-
nhões da Volkswagen, no Município
de Resende, e a de automóveis da
Peugeot-Citroën, no Município de
Porto Real. A partir delas, diversas fir-
mas vêm sendo instaladas, como as
de componentes automotivos, que
fornecem diretamente para a fábrica
da Peugeot-Citroën, e como a em-
presa de instalação de eixos nos ca-
minhões da Volkswagen, todas loca-

lizadas no Município de Porto Real.
Também se observa o fortalecimen-
to da fábrica de pneus Michellin, no
Município de Itatiaia. Conseqüente-
mente, outros segmentos industriais
se aproximam, com a perspectiva de
aproveitamento das sinergias criadas,
como setores de indústrias químicas
e de vidros, caso da empresa ameri-
cana Guardian, além de um conjunto

de infra-estruturas e logísticas in-
dustriais, como a estação aduaneira
e uma Zona de Produção e Exporta-
ção (ZPE) associada à Zona Franca
de Manaus.

Esse movimento industrial gera
mudanças importantes na organização
e gestão do território, sobretudo pelo
fato de que esses segmentos indus-
triais e o próprio comando central da
CSN, agora, têm sede na cidade de
São Paulo, estabelecendo um novo
direcionamento dos fluxos financei-
ros e de apoio logístico com a metró-
pole paulista.

Tal fato impulsiona os sujeitos so-
ciais e as administrações locais a pro-
moverem mudanças nos mecanis-
mos de dominação e gestão, na me-
dida em que novos atores entram em

cena. Movimentos
institucionais e sociais de
redirecionamento das
bases econômicas se
verificam na maioria dos
municípios, buscando al-
terar seu perfil nessa
nova economia regional.
A cidade de Volta Redon-
da, por exemplo, rede-
fine as relações com a di-
reção privada da CSN e
procura ajustar a cidade
como um novo centro
de serviços para toda a
região, passando a exer-
cer um papel antes
secundarizado. Resende
e Porto Real se especia-

lizam como novos centros industri-
ais, reestruturando o distrito indus-
trial existente em Resende e expan-
dindo as áreas para esse fim. O Mu-
nicípio de Itatiaia aproveita o surto
industrial e aprimora seus espaços de
atividades turísticas e de lazer, dina-
mizado pelos novos empreendimen-
tos. Cidades mais próximas da me-
trópole, como Piraí e Barra do Piraí,

investem mais agressivamente em pe-
quenos empreendimentos e absor-
ção de empresas antes localizadas na
Região Metropolitana.

Há aí, a nosso ver, um exemplo
claro de uso do território por meio
das redes – comunicação e tecno-
lógica. Por outro lado, tal uso, não
hegemônico, induz a uma disputa das
instituições locais pelos sentidos mais
sociais e de interesses dos sujeitos
locais no território.

Políticas de Desenvolvimen-
to, Propósitos Econômicos e
Sociais e Mudanças no
Território

É verdade que a busca, por parte
dos governos, de uma gestão do ter-
ritório mais participativa e voltada para
os interesses de sua população é algo
desejado e, em alguma medida, tal
forma de gestão tem sido implantada,
sobretudo, na esfera municipal. Os
resultados obtidos, porém, são limi-
tados devido ao fato de que as políti-
cas nessa direção estão mais subordi-
nadas à criação de condições de re-
produção do capital e ao atendimento
de seus interesses.

O conceito de desenvolvimento
que embasa tais políticas, portanto,
precisa ser mais problematizado, de
forma a termos mais elementos para
compreendermos os limites e as pos-
sibilidades de melhoria da qualidade
de vida implicados em tais processos.
Reportamo-nos, para isso, a dois au-
tores que definem o desenvolvimen-
to, enfatizando a conjugação entre a
produtividade do fator trabalho e a dis-
tribuição da riqueza socialmente pro-
duzida. Nessa linha, nos termos de
Furtado (2000:15), o desenvolvi-
mento, numa perspectiva macroe-
conômica, deve ser entendido como
“aumento persistente da produtivida-
de do fator trabalho e suas repercus-
sões na organização da produção e

Fábrica da PSA Peugeot-Citroën. Porto Real - RJ                 Foto:  Antônio Pinheiro
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ona forma como se distribui e utiliza o
produto social”. Cândido Grzybowski
(2006), numa perspectiva mais so-
ciológica, delineia o conceito como
“(antes e acima de tudo) transfor-
mação de estruturas, relações e
processos econômicos, políticos e
culturais, para que a sociedade te-
nha novas bases de vida”.

Partindo dessas considerações,
devemos ressaltar que as ações dos
poderes públicos, na busca do desen-
volvimento, não deveriam ser orien-
tadas para a instrumentalização do ter-
ritório para os interesses dos empre-
endimentos, que exigem investimen-
tos prioritariamente na infra-estrutura
produtiva, mas, sim, para o estabele-
cimento de mecanismos de controle
do uso do território, de forma que,
de fato, ocorra a distribuição da rique-
za e/ou a geração de mudanças que
produzam novas bases de vida.

Dizemos isso porque o que se
infere de algumas pesquisas em cur-
so sobre a ação do Estado, no Brasil,
em termos de estratégias de desen-
volvimento – e nossa pesquisa sobre
o caso fluminense corrobora – é o
distanciamento entre medidas econô-
micas e sociais, com a multiplicação
de programas sociais com vistas à
melhoria dos indicadores, sem que
isso se traduza em mudanças nas es-
truturas políticas locais, que garantam
efetivamente o domínio e a gestão
compartilhada do território. A maior
parte dos poderes públicos ainda age
em um sentido predominantemente
patrimonialista, defendendo interesses
das castas burocráticas e proprietá-
rias, deixando a direção econômica
completamente dissociada dos inte-
resses sociais amplos e, por conse-
guinte, em momento algum ordenan-
do a estrutura produtiva para que esta
cumpra algum tipo de contribuição
para o desenvolvimento, em seu sen-
tido amplo.

Com efeito, multiplicam-se os
instrumentos de elaboração de pla-
nos de desenvolvimento, sem que
sejam explicitados os mecanismos
que poderiam concorrer para a distri-
buição da riqueza e a gestão compar-
tilhada do território. São, nesse caso,
propostas que mobilizam os poderes
públicos para que estes atuem como

indutores de um “desenvolvimento
econômico local” que, no entanto, é
entendido como o resultado da exe-
cução de planos estratégicos que vi-
sam a mobilizar os recursos sociais e
naturais, existentes no território, para
viabilizar os interesses do capital. Para
além das possibilidades reais de de-
senvolvimento, tais instrumentos,
predominantemente, apenas viabi-
lizam o uso do território para os capi-
tais corporativos e isso se evidencia
no fato de que apenas os lugares que
sejam de interesse direto das empre-

sas logram algum tipo de aprimora-
mento das forças produtivas.

Constatamos isso ao observar-
mos o novo ordenamento do territó-
rio no Estado do Rio de Janeiro, no
qual os movimentos de reestruturação
econômica só influenciam diretamente
as áreas de interesse das empresas
que utilizam um padrão tecnológico
informacional e/ou logísticas de trans-
portes e industriais de alto valor agre-
gado. São significativas, nesse caso, as
mudanças em áreas em que predo-
minam serviços especializados – so-
bretudo os relacionados ao trabalho
imaterial ligado às grandes firmas de
comunicação e informação, típicos
dos núcleos metropolitanos – e as
novas áreas industriais no interior do
Estado. Secundariamente, também
são de interesse, e apresentam algum
tipo de maior inserção na economia
global, as áreas que desenvolvem o
setor de turismo, face ao maior fluxo
de pessoas em função de eventos,
negócios ou lazer.

Em nosso estudo, identificamos
que os setores que alteram o orde-
namento do território no Estado do
Rio de Janeiro são, particularmente,
os relacionados à indústria do petró-
leo, no que denominamos região pe-
trolífera; aos  serviços no núcleo me-
tropolitano e nas áreas de dispersão,
para a periferia metropolitana, de em-
preendimentos industriais mais depen-
dentes da proximidade aos centros de
pesquisas e serviços; à maior
dinamização do setor metal-mecâni-
co no médio Vale do Paraíba, particu-
larmente, o setor automobilístico; à
reestruturação do Porto de Itaguaí, em
cuja proximidade está sendo instala-
do o mais novo pólo siderúrgico no
Estado; e à consolidação de um eixo
petro-gás-químico na área que circun-
da a Baía de Guanabara.

A compreensão desses proces-
sos recentes indica, portanto, a ne-

(...) em termos de
estratégias de
desenvolvimento –
e nossa pesquisa
sobre o caso
fluminense
corrobora – é o
distanciamento
entre medidas
econômicas e
sociais, com a
multiplicação de
programas sociais
com vistas à
melhoria dos
indicadores, sem
que isso se traduza
em mudanças nas
estruturas
políticas locais (...)
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cessidade de constituição de objetos
de investigação que tenham em conta
as tensões entre novos processos
produtivos e as relações políticas e so-
ciais locais, envolvendo investigações
acerca da organização do território e
do território propriamente dito.

As informações até aqui levanta-
das mostram que as mudanças terri-
toriais mais evidentes, no Estado, es-
tão vinculadas às infra-estruturas já ins-
taladas – como as metropolitanas –
ou às novas infra-estruturas, cuja ins-
talação mais recente se dá por força
da localização dos recursos naturais,
como é o caso da bacia petrolífera.
Mas há importantes empreendimen-
tos novos, como os pólos automo-
bilístico, siderúrgico e petroquímico,
que são diretamente influenciados
pelos recursos técnicos disponíveis
no território.

Não sabemos se, a princípio, po-
deríamos já partir para uma formula-
ção de que o território teve um “papel
ativo” na definição da localização des-
ses empreendimentos. A compreen-
são desse conceito deve ser muito
aprofundada antes de qualquer con-
clusão. Mas cremos poder afirmar que
nunca o território, uma categoria cen-
tral para compressão do espaço geo-
gráfico, esteve tão presente nas análi-
ses econômicas e sociais.

Cabe esclarecer que nossa com-
preensão de que a produção do es-
paço é resultante das relações sociais
de produção nos permite falar do es-
paço geográfico como espaço social,
seguindo os passos teórico-
metodológicos de Henri Lefebvre
(1976). Só assim podemos ter a real
compreensão do território como sis-
temas de objetos implicados com sis-
temas de ações, como propõe Mil-
ton Santos (1996). Considerar o ter-
ritório como expressão de relações
econômicas e sociais implica levar em
conta que “é o uso do território, e
não o território em si mesmo, que
faz dele objeto da análise social” (San-
tos, 1996:15).

O artigo de Milton Santos do qual
extraímos a passagem acima recebeu
o título de “O retorno do território”,
de maneira a enfatizar a necessidade
de recuperarmos o “papel ativo” do
território na análise dos processos
econômicos, políticos e sociais con-
temporâneos. Para o autor, há uma
necessidade crescente de repensar-
mos as relações que organizam o ter-
ritório. Este, hoje, conjuga, de forma
mais intensa, os processos que se
realizam por meio das verticalidades
(redes) e das horizontalidades (domí-
nio das contigüidades). Horizontali-
dades, como “domínios da contigüi-

dade, daqueles lugares vizinhos reuni-
dos por uma contigüidade territorial”,
e verticalidades, “formadas por pon-
tos distantes uns dos outros, ligados
por todas as formas e processos so-
ciais” (Santos, 1996:16), constituem
o território como um espaço forma-
do de lugares contíguos e de lugares
em redes.

Nesta conjuntura, marcada por re-
lações que têm origem em ordens
próximas – que orientam a organiza-
ção social em espaços contíguos e em
ordens distantes, orientadas por inte-
resses e estratégias do capital
corporativo – o território conhece no-
vas formas e relações sociais que ten-
tam dar novos usos e sentidos em
sua formação.

Nesses processos, dois aspectos
se destacam, exigindo uma maior aten-
ção na análise sobre a produção do
espaço social. O primeiro aspecto é
o fato de que há uma nova forma de
organização do trabalho, baseada em
novas tecnologias, que fazem com
que as empresas tenham mais inte-
resse nos recursos sociais, naturais e
técnicos disponíveis no território, re-
cursos já preparados para seu uso.
Nesse caso, não há mais interesse por
parte do capital  em dominar,
hegemonizar, exercer o poder direto
no território, mas sim de usá-lo com
liberdade, estabelecendo nele uma
razão meramente instrumental.  A
organização do trabalho se torna, tal-
vez mais do que antes, uma impor-
tante referência analítica:

“...renova-se a importância do
fator trabalho, condicionado pela
configuração técnica do território no
campo e na cidade, e que está liga-
do ao processo imediato da produ-
ção e aos resultados auferidos des-
se trabalho (...) Essa nova geografia
do trabalho é um dado importante
no entendimento da sociedade atu-
al.” (Santos, 1996:18)

Pólo Gás Químico
Foto: Arquivo

SECOM
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oDisso também resulta a necessi-
dade de um novo olhar sobre as rela-
ções de poder no território. O poder
político, historicamente, cumpre um
papel diretamente subordinado ao ca-
pital, atuando, desde os primórdios
da formação do Estado moderno,
como “um comitê para gerenciar os
assuntos comuns de toda a burgue-
sia” (Marx, 1998:13). Atualmente,
porém, renova-se o papel do Estado,
na medida em que ao capital interes-
sam outras formas de ação – mais
relacionadas ao aparelhamento do ter-
ritório em termos de recursos técni-
cos e sociais que, por si, repercutem
em termos de controle social. Segun-
do Santos,

“...antes do enfraquecimento
atual do Estado Territorial, a escala
da técnica e a escala da política se
confundiam. Hoje essas duas esca-
las se distinguem e se distanciam.
Por isso mesmo, as grandes con-
tradições do nosso tempo passam
pelo uso do território.” (Santos.
1996:19)

Os novos processos sociais nos
põem diante de um imenso desafio
teórico: a compreensão da variável es-
paço social na produção do conheci-
mento e, nela, do papel do território
na formação das estruturas e das di-
nâmicas sociais contemporâneas. A
esse respeito, é expressiva a fala de
José Reis, que destaca a relevância das
investigações territorialistas, ao mos-
trar que “a determinante espacial do
desenvolvimento econômico é tão
fundamental como o tempo” (Reis,
2005:51). Para esse autor,

“Um território – não sendo um
dado, não sendo estático – é, sem
dúvida, um lugar em que se inscre-
vem relações de poder. Mas é, an-
tes de tudo o mais, um lugar que
define a morfologia das relações de
poder em presença. As quais, não
sendo lineares nem heteronima-

mente estabelecidas, têm que ser
definidas e mapeadas para cada ter-
ritório e cada processo relevante.”
(Reis, 2005:69)

Essas formulações mostram que
há novos fatores e dinâmicas sociais
na produção do espaço social e na
organização do território, face aos a-
tuais processos produtivos e recur-
sos à disposição do capital. Como
isso repercute no território fluminen-
se, ou seja, no Estado do Rio de Ja-
neiro? Respostas a essas questões nos
remetem à necessidade de investiga-
ção e análise das novas formas de
composição e ação das diferentes for-
ças políticas e dos interesses do capi-
tal nas diferentes partes que com-
põem o território.

Um primeiro aspecto a ressaltar,
nesse caso, está vinculado a uma dis-
cussão já brevemente apresentada
neste texto. Inúmeros processos atu-
ais sinalizam que, se antes interessava
ao capital “dominar” o território, atu-
ando nele como “pólo de desenvolvi-
mento”, subordinando nele todos os
agentes à sua própria lógica, hoje, a
localização, baseada nas redes de co-
municação e tecnologias avançadas,
dispensa o domínio e faz prevalecer o
uso instrumental do território. A dis-
cussão dos impactos dessa nova lógi-

ca de ação do capital, sobre o territó-
rio, requer que se indague, em pri-
meiro lugar, se e de que maneiras es-
ses processos induzem as instituições
e sujeitos locais a prepararem o terri-
tório para atender aos interesses do
capital, em termos de disponibilidade
de recursos genéricos. Em segundo
lugar, indagar se e como isso pode se
reverter, também, em desenvolvi-
mento social efetivo para todos os ci-
dadãos.

Fica subjacente a essa questão a
necessidade de se investigar se os no-
vos processos produtivos alteram a
forma como o capital se relaciona com
a formação social no território e, ain-
da, se as instituições locais adquirem,
de fato, maior poder de intervenção
na organização do território.

Considerações Finais
As considerações apresentadas

neste trabalho procuram evidenciar
que há um movimento de reestru-
turação espacial no Estado do Rio de
Janeiro, induzido por setores econô-
micos que fazem uso de tecnologias
de alto valor agregado. Não é um
movimento endógeno, pura e sim-
plesmente, de integração da econo-
mia local em uma ordem global,
como querem fazer crer os defenso-
res de que o desenvolvimento é algo
que se inscreve na responsabilidade
dos poderes locais.

Em alguma medida, todo o dina-
mismo, decorrente da implantação de
novos setores produtivos ou da
reestruturação dos existentes, está im-
plicado com os usos do território por
capitais que operam em diferentes es-
calas. Essas mudanças conjugam ativi-
dades produtivas e formam uma nova
base territorial para sua realização. Es-
sas atividades, no entanto, mantêm-
se, sob certos aspectos, fragmenta-
das, na medida em que estão, simul-
taneamente, sob a influência de deter-

Fica subjacente a
essa questão a
necessidade de se
investigar se os
novos processos
produtivos alte-
ram a forma como
o capital se rela-
ciona com a for-
mação social no
território (...)
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minações geradas em diferentes esca-
las, como verticalidades, mas, por ou-
tro lado, produzindo relações que exi-
gem novas formas de uso do território,
que consideram as características dos
territórios contíguos, as horizontalidades,
como sugere Milton Santos.

Isso se evidencia na análise das di-
nâmicas recentes no território
fluminense, onde observamos que,
somente nas áreas em que ocorre pe-
netração dos capitais e empresas que
utilizam tecnologias com alto valor agre-
gado, as atividades econômicas influ-
em na produção do espaço e são ins-
tituídas novas formas de organização
social. Assim, verificamos um movi-
mento de expansão da metrópole e,

em alguma medida, uma maior
integração com as novas áreas contí-
guas, que também apresentavam no-
vos segmentos industriais associados
à economia global.

Para além dessas partes do terri-
tório, as demais áreas formam regi-
ões pouco dinâmicas e ligadas a seto-
res de economia agrária, turística de
baixa densidade e diversificada, em que
predominam pequenos e médios em-
preendimentos, como a Região Ser-
rana do Estado.

No espaço metropolitano é onde
esse processo mais se evidencia. Os
investimentos públicos e os interesses
de empresas que utilizam tecnologias
informacionais criaram novas áreas para

realização de negócios, sem perda das
vantagens que a proximidade do núcleo
metropolitano permite. Isso implica a
formação de novos centros urbanos
com capacidade de gerenciar o desen-
volvimento dos projetos fora do núcleo.

A questão que fica é referente a
como as ações dos poderes públicos e
essas novas oportunidades para o capi-
tal se revertem para o conjunto da soci-
edade, superando-se historicamente, de
forma mais resoluta, as tendências
patrimonialistas que ainda demarcam a
administração pública no Estado, conju-
gando projetos de modernização com
práticas arcaicas, que mantêm os objeti-
vos sociais como mero efeito de um
desenvolvimento de curto alcance.
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Terminal de cargas do Porto do Rio de Janeiro
Foto: Jorge Marinho
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Estado do Rio de Janeiro vem experimentando nos últimos anos uma
retomada do crescimento econômico, com significativas mudanças na
sua estrutura produtiva.  A este fenômeno se associa uma nova dinâmi-
ca territorial, com o surgimento de pólos econômicos dinâmicos no inte-

rior do Estado, responsáveis por novos fluxos de pessoas e serviços.
O território fluminense encontra-se oficialmente dividido em oito regiões de

governo: Metropolitana, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, Centro-Sul
Fluminense, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Costa Verde e Serrana. Esta
regionalização, vigente desde 1987, decorre de uma adaptação da divisão do Esta-
do em regiões-programa, criada em 1976, logo após a fusão dos antigos Estados
do Rio de Janeiro e da Guanabara.

O

A propósito de uma novaA propósito de uma novaA propósito de uma novaA propósito de uma novaA propósito de uma nova
regionalização para oregionalização para oregionalização para oregionalização para oregionalização para o

Estado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de Janeiro

Es
pa

ço
 a

be
rt

o

Barra de São João,
Cabo Frio - RJ

Foto:
João Vicente

Por Carlos Eduardo Saraça
Ione Salomão Rahy

Marcos Antonio Santos
Marta Bebianno Costa
Waldir Rugero Peres
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Conceição de Macabu - RJ
Foto: João Vicente

Região do Petróleo
e Gás Natural

Municípios Carapebus, Campos
dos Goytacazes, Casimiro de Abreu,
Conceição de Macabu, Macaé,
Quissamã, Rio das Ostras, São
Francisco de Itabapoana e São João
da Barra

Essa região é a porção do Estado
mais impactada pela atividade de extra-
ção de petróleo e gás natural da Bacia
de Campos, sofrendo visível aumento
demográfico (especialmente urbano),
fenômeno que exige cuidados e provi-
dências inadiáveis, não só para o aten-
dimento das necessidades desta cres-
cente população, mas também para a
preservação do meio ambiente, carac-
terizado por: feixes de restingas, praias
e dunas cobertas por vegetação carac-
terística; lagunas e campos inundáveis;
manguezais; lagunas; fragmentos da
Mata Atlântica (no topo das colinas e
morros, principalmente) e ecossis-
temas associados, com destaque para
a vegetação de restingas.

Os terrenos das colinas, tabuleiros
e baixadas que caracterizam essa re-
gião perderam grande parte da sua co-
bertura vegetal original, assim como da
sua fauna, restando apenas alguns frag-
mentos significativos de remanescen-
tes florestais e reduzido número e va-
riedade de animais silvestres. As
restingas ainda estão em grande parte
preservadas, sendo motivo de preo-
cupação os loteamentos e construções
que aumentam a cada dia. Os maiores
fragmentos florestais e expressivas
manchas de vegetação secundária em

O objetivo deste trabalho é contri-
buir para a discussão a respeito de um
novo recorte regional que represente
com maior fidelidade a nova realidade
fluminense, colaborando, assim, para
instrumentalizar a administração esta-
dual em suas estratégias de planejamen-
to e no desenvolvimento de ações ajus-
tadas às especificidades de cada região.

Justificativa
A divisão em regiões de governo é

a principal forma de regionalização do
Estado. O governo, no estabelecimen-
to de seus planos e programas, utiliza
esta regionalização como base
territorial. Outras formas de regio-
nalização são também utilizadas por al-
guns órgãos estaduais para suas finali-
dades específicas. É o caso das secre-
tarias de Educação, Saúde e Segurança.

É fato que o processo de criação
de regiões é dinâmico. Sua constitui-
ção se modifica, dependendo do ob-
jetivo a que serve. No entanto, quan-
do se trata de planejamento e ações
de governo, devem-se, dentro do
possível, compatibilizar os diferentes
recortes regionais existentes dentro
de um território.

Verifica-se, hoje, que a divisão do
Estado em regiões de governo não
se ajusta à sua nova dinâmica
territorial. Além das mudanças eco-
nômicas, outras questões têm forte
influência neste contexto. Não se
pode deixar de lado a questão da ur-
banização. O Rio de Janeiro é o Esta-
do mais urbanizado do país, com
mais de 95% de sua população mo-
rando em cidades e vilas. Por outro
lado, é o que detém o maior esto-
que de Mata Atlântica do país, além
de outros ecossistemas, ricos em
espécies endêmicas. O novo dese-
nho regional proposto tem como

base a nova estrutura produtiva do
Estado associada às questões urba-
nas e ambientais. Ele está sendo pro-
posto no âmbito do projeto “Estra-“Estra-“Estra-“Estra-“Estra-
tégias e ações para a conser-tégias e ações para a conser-tégias e ações para a conser-tégias e ações para a conser-tégias e ações para a conser-
vação da b iod ivers idade davação da b iod ivers idade davação da b iod ivers idade davação da b iod ivers idade davação da b iod ivers idade da
Mata At lânt ica do Estado doMata At lânt ica do Estado doMata At lânt ica do Estado doMata At lânt ica do Estado doMata At lânt ica do Estado do
Rio de Janeiro”Rio de Janeiro”Rio de Janeiro”Rio de Janeiro”Rio de Janeiro”, desenvolvido pelo
Instituto BIOMAS, com o apoio do
Fundo de Parcerias para Ecossis-
temas Críticos - CEPF/Conservação
Internacional, e em parceria com a
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), o Instituto BioAtlân-
tica, o Centro de Informações e
Dados do Rio de Janeiro – Funda-
ção CIDE, e a Embrapa Solos.

Este projeto visa a contribuir para
a implementação do Corredor de
Biodiversidade da Serra do Mar, ao
identificar ações e estratégias para a
conservação no Estado do Rio de Ja-
neiro e subsidiar políticas para a con-
servação, a disseminação da informa-
ção e o suporte para o planejamento
do uso do solo e a proteção dos re-
cursos hídricos do Estado.

Especificamente, cabe à Fundação
CIDE, dentre outras atividades, a pro-
posição de uma nova regionalização
para o Estado, que retrate com maior
fidelidade esta realidade, de forma a
possibilitar que os demais grupos de
trabalho que participam do projeto
apresentem suas propostas a partir
deste recorte territorial.

É oportuno, portanto, que sejam
revistas as atuais regiões de governo.
Uma nova divisão regional, além de
permitir uma definição mais eficiente
dos planos e programas de governo
para todo o território estadual, pode-
rá otimizar as regionalizações setoriais
existentes, contribuindo para uma
maior racionalização das ações dos ór-
gãos governamentais.



20

Re
vi

st
a 

de
  E

co
no

m
ia

 F
lu

m
in

en
se

estágio de sucessão avançado (porte
arbóreo predominante) encontram-se
nos terrenos mais elevados, principal-
mente nos Municípios de  Casimiro de
Abreu, Conceição de Macabu e Macaé.

Dessa forma, assim como em
todo o território fluminense, são im-
prescindíveis medidas que minimizem
os efeitos negativos da pressão an-
trópica que se intensifica nessa região,
compreendendo municípios de base
tradicionalmente agrícola, com predo-
mínio de culturas e pastagens na baixa-
da e nas colinas, que assistem a gran-
des mudanças relacionadas à atividade
de extração do petróleo e gás natural.

O Município de Macaé é um pólo
em crescimento, produzindo reflexos
imediatos nos seus vizinhos, seja na
atração de mão-de-obra, seja na
dinamização do setor habitacional.  A

cidade de Macaé se
expande desordena-
damente, avançando
pelas restingas e ame-
açando ecossistemas
locais protegidos,
como o Parque Na-
cional da Restinga de
Jurubatiba, que abran-

ge três municípios: Macaé, Carapebus
e Quissamã.

A urbanização se intensifica na faixa
costeira, ameaçando não apenas os
ecossistemas das restingas, mas tam-
bém os das lagunas aí existentes.

 A porção mais setentrional des-
sa região possivelmente sofrerá os
efeitos da expansão da atividade
extrativa que também se desenvolve
no Estado do Espírito Santo (Municí-
pio de Presidente Kennedy), em zona
fronteira ao Município de São Fran-
cisco de Itabapoana. Outra interven-
ção nesta porção regional, ligada à
extração de óleo e gás, é a futura
implantação do Porto do Açu, em
São João da Barra, obra que criará
cerca de dez mil empregos na fase

de construção e, quando pronta, em
torno de três mil, diretos e indiretos.
O empreendimento compreende
um porto marítimo de grande porte
para a exportação de minério de fer-
ro, além de uma base de apoio
offshore e instalações para o proces-
samento do minério. A entrada em
operação está prevista para 2008.
Não é difícil antever os impactos
ambientais decorrentes deste empre-
endimento.

A inclusão do Município de Concei-
ção de Macabu nesta região se justifica
pelo fato de já estar fornecendo mão-
de-obra, num movimento pendular, a
Macaé, constituindo-se, também, numa
futura área de expansão de moradia
mais para o interior, haja vista o aumen-
to do preço da terra nas áreas do litoral
mais próximas a Macaé.

Campos dos Goytacazes, até pou-
co tempo o único município de desta-
que do interior fluminense, sobressai
no contexto regional por concentrar
as atividades sucro-alcooleiras e de ser-
viços educacionais, além de ser pólo
do Arranjo Produtivo Local (APL) de
Cerâmica Vermelha e da Fruticultura.

A maior parte desses municípios
recebe muitos recursos através dos
royalties do petróleo. Do bom em-
prego desses recursos depende não
só a população como também o meio
ambiente da região.

Região Urbano-Industrial

Municípios
Belford Roxo, Cachoeiras de
Macacu, Duque de Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri,
Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói,
Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados,
Rio Bonito, Rio de Janeiro, São
Gonçalo, São João de Meriti,
Seropédica e Tanguá

Esta região engloba não só os mu-
nicípios da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro como também os de Itaguaí,
Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito.
Genericamente, constitui a porção do
Estado de maior concentração demo-
gráfica e de mais intensa urbanização,
acarretando, como conseqüência, pro-
fundas alterações na paisagem original.

A porção mais urbanizada situa-se
a oeste da Baía de Guanabara, onde se
encontram a cidade do Rio de Janeiro
e os municípios periféricos (de Itaguaí
a Duque de Caxias), cuja ocupação se
deu em razão da proximidade da futu-
ra metrópole e por serem seus terri-
tórios atravessados por diversos cami-
nhos em direção ao interior mineiro e
no rumo de São Paulo.

Nessa porção, observam-se for-
mas de relevo diversas: escarpas da
Serra do Mar, colinas e baixadas, além
dos maciços costeiros do Mendanha,
da Pedra Branca e da Tijuca, todos ex-
postos a intensa pressão antrópica,
sendo visível a agressão às suas en-
costas e à cobertura vegetal, compro-
metendo as unidades de conservação
aí existentes.

Lagoa de
Iquipari – São
João da Barra

Foto:
Marcelo Horn

São Francisco de Itabapoana - RJ
Foto: Marcos Antonio Santos

O Dedo de Deus – Serra dos Órgãos –
Guapimirim  - Foto: João Vicente
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Esses maciços são centros
dispersores de água para as baixadas
em torno. Os rios que neles nascem
e, após descerem suas encostas, per-
correm as baixadas até desaguarem
no oceano já há muito tiveram o volu-
me de suas águas reduzido em decor-
rência do intenso desmatamento. A
agressão às encostas continua a carrear
sedimentos para dentro de seus lei-
tos, cuja parte atingida pelas grandes
cheias sazonais (leito maior) também
tem sido ocupada por construções
clandestinas e irregulares. Eventos de
enchentes, desabrigando centenas de
moradores, são a regra geral no perí-
odo chuvoso.

Com exceção de pequenos tre-
chos costeiros de praias, restingas,
dunas e manguezais, a quase totalida-
de dessa porção era constituída pela
Mata Atlântica, da qual restam  alguns
fragmentos isolados, encontrados
nos maciços costeiros e nas escarpas

da Serra do Mar. É preocupante o in-
cremento da ocupação das encostas
destes maciços – pela expansão das
favelas –, resultando no recuo ainda
maior da floresta.

Os manguezais encontram-se
bastante degradados e as áreas de
praias e restingas (estas no Município
do Rio de Janeiro) continuam sofren-
do o intenso processo de urbaniza-
ção, com grandes alterações nos seus

ecossistemas, gerando graves
problemas ambientais. O
mesmo se pode dizer das la-
gunas, situadas no Município
do Rio de Janeiro.

Essa porção oeste da Baía
de Guanabara apresenta eco-
nomia diversificada (setores se-
cundário e terciário, principal-
mente) com perda de fôlego
do setor industrial e de algumas ativida-
des ligadas ao setor de serviços, espe-
cialmente no Município do Rio de Janei-
ro. A diversificação da oferta de bens e
serviços tem melhorado nos municípi-
os mais para o interior do espaço me-
tropolitano, como Duque de Caxias,
Nova Iguaçu e São João de Meriti, além
de outros situados na porção leste da
Baía de Guanabara (Niterói e São Gon-
çalo), indicando uma redução do poder
de atração relativa da capital fluminense.

Nas porções situadas ao norte e a
leste da Baía de Guanabara (de Magé

até Cachoeiras de Macacu
e Rio Bonito), também ca-
racterizadas pelas mesmas
formas de relevo descritas
anteriormente, acrescidas
de tabuleiros terciários, ain-
da se podem observar es-
paços rurais significativos,
identificando-se aí (principal-
mente nos Municípios de
Magé, Guapimirim, Cacho-
eiras de Macacu e Rio Bo-
nito)  fragmentos florestais
de maior extensão – sobre-

tudo nas escarpas e trechos mais aci-
dentados e de maiores altitudes da
Serra do Mar e nos maciços costei-
ros –, assim como apreciáveis man-
chas de vegetação secundária em es-
tágio de sucessão avançado, merece-
doras de especial atenção com vistas a
estratégias de preservação e recupera-
ção da cobertura florestal. Não é de-
mais lembrar a importância da mata para
a preservação de mananciais.

Na área de baixada, abrangendo os
Municípios de Magé, Guapimirim, São
Gonçalo e Itaboraí, encontram-se
manguezais e campos inundáveis (bre-
jos e várzeas) protegidos pela APA de
Guapimirim. Os ecossistemas desta
APA vêm sofrendo freqüentes danos
ambientais, o que pode ser compro-
vado com uma simples lembrança dos
eventos de derramamento de óleo na
Baía de Guanabara.

Estas porções norte e leste da Baía
de Guanabara são caracterizadas por ati-
vidade industrial intensa, contingente
populacional elevado e um ritmo mais
acelerado de crescimento do que a por-
ção oeste da Baía de Guanabara. Vêm
sentindo diretamente os impactos da
expansão do setor petroquímico e da
indústria naval. Devem merecer os cui-
dados necessários diante da implanta-
ção do novo Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (em Itaboraí), que cer-
tamente motivará a expansão de ativi-
dades relacionadas ao setor e incre-
mentará o aumento demográfico.
Como conseqüência, a pressão antró-
pica será maior.

Essas porções da Região Urbano-
Industrial tendem a se consolidar como
o mais forte vetor de expansão da Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro.
São atendidas por dois modais de trans-
porte de passageiros e cargas: rodovi-
ário (BR- 116, BR-101, BR-040, RJ-
106, dentre outras) e ferroviário (Fer-
rovia Centro-Atlântico). São também
servidas pelo transporte marítimo, ba-
sicamente de passageiros.

RJ 116 Cachoeira de Macacu - RJ
Foto: Álvaro Castelan

Caminho Real, Itaguaí - RJ
Foto: TurisRio
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pio está nela incluído. Silva Jardim, hoje
município agrícola, tende a se incor-
porar à Região Urbano-Industrial, em
função de sua posição estratégica no
eixo da BR-101, a meio caminho en-
tre a área produtora de petróleo e gás
natural (Bacia de Campos) e a nova
área processadora de petróleo, em
Itaboraí.

A cobertura vegetal original do ter-
ritório dessa região era constituída, prin-
cipalmente, pela Mata Atlântica e pelas
formações típicas das áreas aluviais (ve-
getação herbácea), das praias, dunas e
restingas (vegetação arbórea e herbá-
cea). Hoje, pouco resta da Mata Atlân-
tica, podendo-se observar expressivos

fragmentos florestais, assim como
manchas significativas de vegetação se-
cundária em estágio de sucessão avan-
çado, nas colinas e nos maciços cos-

teiros, especialmente nos Municípios
de Maricá, Saquarema e Silva Jardim.

A vegetação de restinga tem sido
profundamente alterada, e, em muitos
casos, retirada pela intensa ocupação ur-
bana que se processa há três décadas.

Em trechos mais restritos, entre
Araruama e Armação dos Búzios, as-
sociada às restingas e cobrindo mor-
ros costeiros e planícies com solos
areno-argilosos, encontra-se a savana
estépica, vegetação xerófita decidual
arbóreo-arbustiva, com plantas espi-
nhosas ou suculentas, similar à caatin-
ga do Nordeste. A urbanização tam-
bém tem contribuído para alterações
neste ecossistema.

As elevadas taxas de crescimento
demográfico que a região tem experi-
mentado nas últimas décadas, na faixa
costeira e marginal das lagunas, além
de impactar o ecossistema das restin-
gas, vêm acarretando, em virtude da
ausência de saneamento, índices cres-
centes de poluição nas suas lagunas.

A atividade econômica de destaque
está associada à expansão do turismo-
veraneio e, mais recentemente, à ex-
tensão da zona de influência da Região
do Petróleo e Gás Natural. O interior
ainda é predominantemente rural.

Araruama - RJ    Foto: TurisRio

Rio São João, Cabo Frio/Casemiro de Abreu
Foto: João Vicente

Região Turística dos
Lagos Fluminenses

Municípios
Araruama, Armação dos Búzios,
Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba
Grande, Maricá, São Pedro da
Aldeia, Silva Jardim e Saquarema

Essa região é caracterizada por co-
linas, maciços costeiros e baixadas.
Nestas últimas, observam-se forma-
ções diversas, a saber: planícies aluviais,
em muitos trechos embrejadas, e pla-
nícies costeiras, compostas por praias,

dunas e restingas,
cujos cordões
represaram parte
das águas do
mar, originando
inúmeras lagu-
nas, como as de
Maricá, Saqua-
rema e Ararua-

ma, as de maior extensão dentre to-
das.  A marcante presença dessas lagu-
nas responde pela denominação cor-
rente de Região dos Lagos dada aos
municípios que as contêm.

As planícies aluviais passaram por
obras de drenagem com vistas ao de-
senvolvimento de atividades agrícolas,
o que não aconteceu na medida es-
perada. Essas obras alteraram princi-
palmente a Bacia do São João, crian-
do a represa de Juturnaíba e retifican-
do o curso deste rio à sua jusante.
Esta represa, situada em Silva Jardim,
é de fundamental importância para o
fornecimento de água aos municípios
da região, motivo pelo qual o Municí-

Ponta Negra, Maricá -  RJ         Foto: Marcos Antonio

Salina de São Pedro da Aldeia -  RJ
Foto: João Vicente
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Região Serrana de
Economia Diversificada

Municípios
Areal, Bom Jardim, Comendador
Levy Gasparian, Nova Friburgo,
Petrópolis, São José do Vale do Rio
Preto, Teresópolis e Três Rios

Essa região compreende municí-
pios situados no planalto, abrangen-
do, em sua maior extensão, as por-
ções mais acidentadas e de maiores
altitudes da Serra do Mar, com desta-
que para a Serra dos Órgãos. O forte
controle estrutural que caracteriza a
geomorfologia local responde pela
orientação da rede hidrográfica, da qual
se destacam os rios Paquequer,
Piabanha e Preto. Em menor propor-
ção, correspondendo aos territórios
dos Municípios de Comendador Levy
Gasparian, Três Rios e Areal, encon-
tram-se os alinhamentos de cristas do
Paraíba do Sul, ao norte da Serra do
Mar, com um modelado mais aciden-
tado a leste e ao sul – caracterizado
por cristas e serras isoladas – e uma
topografia mais suave, com morros
arredondados, a oeste.

Essas formas de relevo influencia-
ram a ocupação do território, cujas vi-
las e cidades se assentaram nos vales
dos tributários da margem direita do
Paraíba do Sul. Atualmente, as encos-
tas dos morros do interior e da perife-
ria das áreas urbanas vêm sendo in-
tensamente ocupadas, causando da-
nos ambientais, representando riscos
à vida dos respectivos moradores.

Capela Santo Antonio,
Afonso Arinos - Comendador

Levy Gasparian
Foto: Álvaro Castelan

Parati Foto: Marcos Antonio Santos

Ruas de Parati - RJ    Foto: TurisRio

Nos municípios dessa região, ainda
são encontrados remanescentes da co-
bertura florestal original – a Mata Atlân-
tica –, sobretudo nas áreas mais eleva-
das, principalmente em Nova Friburgo,
onde a mata se apresenta como uma
grande mancha contínua. Com exce-
ção de Comendador Levy Gasparian,
Três Rios e Areal, os demais municípi-
os apresentam uma recomposição sig-
nificativa da mata – no lugar de antigas
lavouras –, podendo-se observar ex-
pressivas manchas de vegetação secun-
dária em estágio de sucessão avançado
(porte arbóreo) e de inicial a médio.
Este processo de recomposição me-
rece especial atenção, pois é espontâ-
neo (sem intervenção humana), graças
às características climáticas, ou seja, cli-
ma tropical de altitude sem estação seca
prolongada, havendo desde áreas semi-
úmidas até áreas superúmidas. A região
possui inúmeras unidades de conser-
vação, dentre as quais estão o Parque
Nacional da Serra dos Órgãos e o Par-
que Estadual dos Três Picos.

Quanto à economia, apresenta um
portfólio bastante diversificado, que in-
clui: a horticultura e a fruticultura – que
se desenvolvem em pequenas proprie-
dades; o setor têxtil/vestuário – com
destaque para o APL de moda íntima,
cujo núcleo é o Município de Nova
Friburgo; o pólo de informática em
Petrópolis; a indústria alimentícia em
Três Rios e Comendador Levy
Gasparian; e a indústria de mobiliário
em Petrópolis e Teresópolis.

Região Turística da
Costa Verde

Municípios
Angra dos Reis,
Mangaratiba e Parati

Com apenas três municípios, to-
dos litorâneos, a Região Turística da
Costa Verde é a de menor exten-
são, porém a que abriga os mais al-
tos estoques contínuos da Mata
Atlântica de todo o Estado. Além da
floresta, possui outros ecossistemas
associados – nas porções continen-
tal e insular –, como manguezais,
campos inundáveis e restingas. É uma
região de reconhecidas belezas natu-
rais, com cachoeiras, praias e ilhas
aprazíveis, motivo pelo qual vem
apresentando crescimento nos seto-
res de turismo e de veraneio.

Topograficamente, seu território
é caracterizado pelo relevo acidenta-
do do Planalto da Bocaina (uma uni-
dade da Serra do Mar), cujas escarpas
chegam, em certos trechos, a mergu-
lhar no oceano.  A este planalto, em
função de processos geológicos e
morfológicos, estão associadas as ilhas
próximas, dentre as quais se desta-
cam a Ilha Grande e a de Marambaia,
esta última servindo de apoio à
restinga do mesmo nome.

Historicamente, a região represen-
tou importante papel, tanto no deslo-
camento em direção a São Paulo e Mi-
nas Gerais – utilizando-se as trilhas in
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Usina Nuclear de Angra dos Reis - RJ
Foto: João Vicente

Região Industrial do
Médio Paraíba

Municípios
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia,
Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,
Resende, Rio Claro, Volta Redonda

A maior parte do território desta
região corresponde ao Vale Médio do
Paraíba do Sul, denominação genérica
dada à área deprimida em relação ao
relevo circunvizinho (Mantiqueira Me-
ridional e Serra do Mar), drenada pela
Bacia do Paraíba do Sul, rio que per-
corre a região no sentido longitudinal e
que, além de ter sofrido profundas mu-
danças em sua vazão, em decorrência
de intervenções voltadas para a produ-
ção de energia hidroelétrica e para o
abastecimento de água, o mesmo ocor-
rendo com alguns tributários, sofre os
efeitos nocivos (poluidores) das ativi-
dades industriais praticadas na região e
à sua montante.

O vale compreende modelados de
diversos tipos, predominando, na re-
gião em foco, a Depressão do Médio
Paraíba do Sul, uma fossa tectônica si-
tuada entre a Serra do Mar e os Alinha-
mentos de Cristas do Paraíba do Sul
(série de colinas convexas, cristas e ser-
ras isoladas, com desníveis altimétricos
entre 100 e 200 metros).

A Depressão é caracterizada por
colinas que, no conjunto, formam uma
paisagem de “mar de morros”. Nela,
observam-se, também, outros tipos de
modelado, como cristas e escarpas.

Destaca-se, na Depressão, a Bacia
Sedimentar de Resende, a mais impor-
tante da região, com colinas de encos-
tas suaves, topografia que favorece a
ocupação urbana e  o desenvolvimen-
to de atividades econômicas, sobretu-
do em Porto Real.

A noroeste da região, encontram-
se alinhamentos montanhosos da
Mantiqueira Meridional, formando o
Planalto de Itatiaia, cujas altitudes supe-
ram os 2.500 metros. Aí se encontra
o ponto culminante do Estado do Rio
de Janeiro, o Pico das Agulhas Negras
((2.791,55m).

O espaço físico regional foi bastan-
te alterado durante o longo tempo de
sua ocupação, consolidada e intensifi-
cada com a cafeicultura no século XIX.
Esta atividade foi a responsável pela qua-

se total retirada da Mata Atlântica, a co-
bertura vegetal dominante. Só não se
fazia presente na área correspondente
à Bacia Terciária de Resende (junto ao
Rio Paraíba do Sul), onde crescia o cer-
rado, e nas altas altitudes do Planalto
de Itatiaia, onde se desenvolvem os
campos de altitude.

Hoje, predominam pastagens. Re-
manescentes da Mata Atlântica ainda
podem ser encontrados no Planalto de
Itatiaia (protegidos pelo Parque Nacio-
nal de mesmo nome) e em pequenas
porções mais acidentadas do reverso
da Serra do Mar. É importante regis-
trar, em diversos municípios, a ocor-
rência de manchas de vegetação se-
cundária em estágio de sucessão avan-
çado, além de numerosas outras em
estágio de sucessão de inicial a médio,

Pinheiral - RJ    Foto: TurisRio

Barra Mansa/Volta Redonda
RJ    Foto: TurisRio

dígenas que penetravam o interior rumo
ao Rio Paraíba do Sul –, quanto na mo-
vimentação portuária, já que pelos seus
portos passavam as mercadorias que
vinham ou iam para o interior.  A aber-
tura de novos caminhos ligando a ca-
pital (Rio de Janeiro) a Minas Gerais e
o declínio da atividade portuária con-
correram para manter grande parte do
seu território isolada, o que possibili-
tou a preservação do meio ambiente,
sobretudo de Parati e Angra dos Reis.

Entretanto, a melhor acessibilida-
de, possibilitada pela abertura da Ro-
dovia Rio-Santos, assim como novas
atividades econômicas ligadas aos se-
tores naval, do petróleo e do turismo-
veraneio, vêm favorecendo o incre-
mento populacional, constituindo fa-
tor de pressão sobre o meio ambien-
te. Sob este aspecto, cabe lembrar a
presença das usinas nucleares com
seu grande potencial de contamina-
ção na hipótese de escapamento de
radioatividade.

Na tentativa de preservar os
ecossistemas locais, fo-
ram criadas inúmeras
unidades de conservação,
dentre as quais estão:
Parque Nacional da Serra
da Bocaina, APA de
Tamoios, APA de Cairuçu,
Reserva Biológica da Praia
do Sul, Parque Estadual e
Reserva Biológica da Ilha

Grande, Parque Estadual Marinho do
Aventureiro e APA de Mangaratiba.

Em algumas dessas unidades de
conservação (APA de Cairuçu e Par-
que Nacional da Serra da Bocaina), vi-
vem comunidades indígenas guarani –
Parati Mirim, Araponga e Bracuí –, situa-
das em Parati e Angra dos Reis, que,
embora não nativas do Estado do Rio
de Janeiro, tendo-se instalado na re-
gião a partir da segunda metade do sé-
culo XX, necessitam da floresta para a
sua sobrevivência.
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reflexo do abandono das práticas agrí-
colas. Conforme já mencionado na
descrição de outras regiões, é um pro-
cesso espontâneo, favorecido pelo cli-
ma tropical de altitude úmido e superú-
mido na maior parte da região. Mere-
ce especial atenção, em termos de
preservação, o Município de Resende,
que, nos últimos quarenta anos, viu
renascer a floresta, cuja cobertura au-
mentou em 22%, sobretudo na sua
porção setentrional.

 Essa região se destaca pela
marcante presença de atividades liga-
das ao turismo e às indústrias dos se-
tores siderúrgico e metal-mecânico,
além da introdução, mais recente, da
indústria automotiva. Apresenta, tam-
bém, crescimento significativo do co-
mércio e serviços.

Região Turístico-Cultural
do Médio Paraíba

Municípios
Engenheiro Paulo de Frontin,
Mendes, Miguel Pereira,
Paraíba do Sul,
Paty do Alferes, Rio das Flores,
Valença e Vassouras

Essa região compreende o Vale do
Café, juntamente com alguns municí-
pios da Região Industrial do Médio
Paraíba. No século XIX, comandou a
economia da Província do Rio de Ja-
neiro, com base na cafeicultura. Com

o declínio da atividade, as terras torna-
ram-se improdutivas ou se transforma-
ram em pastagens.

Hoje, sua economia está apoiada na
agropecuária e no turismo rural/cultural,
atraindo pessoas interessadas no conta-
to com a natureza, na prática de espor-
tes (exemplos: vôo livre para asa delta e
parapente e motocross) e na visitação
de casas e fazendas do ciclo do café,
além da prova de iguarias representativas
da gastronomia local. Encontram-se na
região dois pólos universitários, o de
Vassouras e o de Valença.

O território da região em foco faz
parte do Vale Médio do Paraíba do
Sul, estando inserido quase totalmente
nos Alinhamentos de Cristas do
Paraíba do Sul, caracterizados por co-
linas convexas, cristas e serras isola-
das, com desníveis altimétricos entre
100 e 200 metros.

Em decorrência da degradação
ambiental promovida pelo ciclo cafeei-
ro, a cobertura vegetal apresenta alto
percentual de campo/pastagem e
pouquíssimos remanescentes da flo-
resta original – Mata Atlântica (encon-
trados em Miguel Pereira). Nos Muni-
cípios de Engenheiro Paulo de Frontin
e Mendes, observa-se a presença da
mata secundária com porte arbóreo
significativo.

Praça de Vassouras - RJ
Foto: Rodrigo Brulon

Estação de Vassouras - RJ
Foto: João Vicente

Câmara Municipl de Mendes - RJ
Foto: João Vicente

Ipê Amarelo
Trajano de Moraes - RJ

Foto: João Vicente

Região Serrana de
Economia Agropecuária

Municípios
Cantagalo, Carmo, Cordeiro,
Duas Barras, Macuco,
Santa Maria Madalena,
São Sebastião do Alto, Sapucaia,
Sumidouro, Trajano de Morais

A Região é abrangida, em sua mai-
or parte, pela Serra dos Órgãos, unida-
de da Serra do Mar caracterizada por
uma série de pontões e serras isoladas.
A porção voltada para o Vale do Paraíba
do Sul, isto é, o reverso da Serra dos
Órgãos, apresenta diversos tipos de
modelado, desde maciços graníticos e
morros com acentuados desníveis
altimétricos até morros em meias-laran-
jas e alvéolos intermontanos.

Nos municípios da região, predo-
minam campos e pastagens, havendo
ocorrência significativa de vegetação se-
cundária em vários estágios de recom-
posição, resultado da incipiente ativida-
de agropastoril sobre um solo esgota-
do pelo café.  Merecem destaque, nos
Municípios de Santa Maria Madalena e
Trajano de Morais, os remanescentes
da Mata Atlântica, cuja porção corres-
pondente à Serra do Desengano, em
Santa Maria Madalena, se encontra pro-
tegida por lei (Parque Estadual do De-
sengano, que também abrange partes
de São Fidélis e Campos dos Goyta-
cazes). Em Santa Maria Madalena e
Trajano de Morais, são encontradas
expressivas manchas de vegetação se
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cundária em estágio de sucessão avan-
çado (porte arbóreo), dignas de aten-
ção com vistas à recomposição e à
preservação da cobertura florestal re-
gional. Conforme se observa em ou-
tras regiões que se situam no reverso
da Serra do Mar, também nesta região
– Serrana de Economia Agropecuária
–, além da vegetação secundária em
estágio de sucessão avançado, multi-
plicam-se as áreas com vegetação se-
cundária em estágio de inicial a médio.
Este processo de recomposição da flo-
resta se dá em decorrência da diminui-
ção das práticas agrícolas, sendo favo-
recido pelo clima predominante, o tro-
pical de altitude semi-úmido a úmido.

Predominam atividades primárias
de baixa produtividade, merecendo
destaque a olericultura, em Sumidou-
ro. Ressaltem-se também o pólo
cimenteiro de Cantagalo e a produção
de acessórios para o Arranjo Produti-
vo Local de Moda Íntima (núcleo em
Nova Friburgo), nos Municípios de
Duas Barras e Cordeiro. Os Municípi-
os de Santa Maria Madalena e Trajano
de Morais, limítrofes à Região do Pe-
tróleo e Gás Natural, começam a apre-
sentar sinais de expansão da segunda
moradia para atender segmentos de
renda mais elevada desta região, prin-
cipalmente de Macaé.

Museu do Tiradentes
Santa Maria Madalena - RJ

Região Agropecuária do
Pomba, Muriaé e
Itabapoana

Municípios
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana,
Cambuci, Cardoso Moreira, Italva,
Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé,
Miracema, Natividade, Porciúncula,
Santo Antônio de Pádua, São Fidélis,
São José de Ubá e Varre-Sai

O território dessa região possui uma
topografia diversificada, compreenden-
do vários tipos de modelado, represen-
tativos de diversas regiões geomor-
fológicas. Morros e colinas dissecados
podem ser observados a leste (em pe-
quena escala). Em São Fidélis, encontra-
se o trecho terminal da Serra do Mar,
cujo reverso, ao sul do município, se
apresenta com topografia acidentada,
principalmente nas proximidades da fron-
teira com Campos dos Goytacazes. Ao
norte (principalmente em Porciúncula,
Varre-Sai e Natividade), eleva-se a
Mantiqueira Setentrional, com formas
colinosas alongadas e alinhamentos re-
baixados, em decorrência do trabalho
erosivo dos rios da Bacia do Muriaé,
cujos vales chegam a possuir dois níveis
de terraços. Em grande parte da região,
encontram-se formações relacionadas
ao Vale do Paraíba do Sul, com duas
fisionomias dominantes: de um lado, os
Alinhamentos de Cristas do Paraíba do
Sul, com colinas convexas (com
aprofundamento inferior a 100 metros),
cristas e serras isoladas (com desníveis
altimétricos entre 100 e 200 metros);
de outro, a Depressão Escalonada dos

Rios Pomba e Muriaé, com uma topo-
grafia rebaixada e escalonada em cotas
altimétricas, que se elevam, a partir do
Rio Paraíba do Sul, em direção à montan-
te desses rios.

A região foi ocupada a partir do sécu-
lo XVIII, tendo como base de sua eco-
nomia as práticas agrícolas, em razão das
quais se deu a total retirada da Mata Atlân-
tica. Atualmente, podem ser encontra-
das manchas de vegetação secundária de
porte arbóreo em porções restritas do
território, principalmente ao norte, na
porção correspondente às elevações da
Mantiqueira Setentrional (nos Municípios
de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade
e Varre-Sai). Estas manchas também po-
dem ser observadas em algumas partes
dos Municípios de Laje do Muriaé,
Miracema e São Fidélis. A recomposição
espontânea da mata dessa região é ex-
tremamente difícil, devido ao clima do-
minante: quente e com grande estresse
hídrico. Dessa forma, a cobertura pre-
dominante é a de campo/pastagem.

A economia regional é de base
agropecuária com características de es-
tagnação. No entanto, alguns destaques
devem ser feitos: em Itaperuna (centro
regional), concentram-se atividades
diversificadas, sobressaindo a indústria de
laticínios, a prestação de serviços médi-
cos e a consolidação de um parque edu-
cacional voltado para o ensino superior;
Santo Antônio de Pádua transformou-se
em importante núcleo de especialização
no setor de extração mineral voltado para
a exploração de rochas ornamentais,
cujas características se aproximam da de-
finição de Arranjo Produtivo Local (APL).
Esta região sofre influência do APL da
Cerâmica Vermelha de Campos do
Goytacazes (São Fidélis, Cardoso
Moreira, Italva, Bom Jesus do Itabapoana
e Itaperuna) e da Fruticultura (São Fidélis
e Cardoso Moreira).

Itaperuna - RJ
Foto: Carlos Saraça

Carlos Eduardo Saraça, geógrafo e coordenador da COAPRE, Ione Salomão Rahy, geógrafa, da equipe da COEP, Marcos
Antonio Santos, geógrafo, da equipe da COGEC e Marta Bebianno Costa, socióloga, da equipe da COGEC são técnicos da
Fundação CIDE e Waldir Rugero Peres, geógrafo, superintendente de Gestão da Agência Metropolitana de Transportes
Urbanos.
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xpansão da metrópole do Rio de Janeiro – um novo padrão de
urbanização?
É amplamente conhecido, hoje, que as grandes metrópoles brasileiras,
em especial São Paulo e Rio de Janeiro, deixaram de apresentar aquelas

altas taxas de crescimento populacional, uma das características principais da urba-
nização brasileira desde a década de 60. Houve, conforme os Censos de 1991 e
2000 do IBGE, uma nítida mudança da distribuição do aumento populacional, tanto
no entorno imediato, ou seja, na própria Região Metropolitana, como também no
mais distante, que se pode chamar de área perimetropolitana. (Randolph 2005).

Distribuição espacial doDistribuição espacial doDistribuição espacial doDistribuição espacial doDistribuição espacial do
crescimento populacional dentrocrescimento populacional dentrocrescimento populacional dentrocrescimento populacional dentrocrescimento populacional dentro
e fora da Re fora da Re fora da Re fora da Re fora da Região Metropolitanaegião Metropolitanaegião Metropolitanaegião Metropolitanaegião Metropolitana

do Rio de Janeirodo Rio de Janeirodo Rio de Janeirodo Rio de Janeirodo Rio de Janeiro

E

Vista aérea de
Petrópolis

(Quitandinha)

Foto:
Arquivo

Fundação CIDE

Por Dr. Rainer Randolph
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Essa mudança do padrão de distri-
buição do crescimento está sendo
amplamente discutida no Brasil, na
América Latina e também em outros
países do mundo. A grande dúvida dos
analistas a respeito desses fenômenos
é se a mudança do padrão espacial do
crescimento populacional dá origem a
um nova forma de urbanização ou se
significa meramente a extensão da
metrópole para áreas mais distantes e
amplas. Não vamos entrar neste de-
bate no presente trabalho (vide
Randolph 2003).

Nossa intenção é apresentar alguns
dados a respeito do caso da Região
Metropolitana e área perimetropolitana
do Rio de Janeiro, que possam dar uma
idéia a respeito das mudanças referen-
tes às taxas de crescimento popula-
cional no período entre 1991 e 2000
e da distribuição desse crescimento
entre município-núcleo, demais muni-
cípios da Região Metropolitana e área
perimetropolitana. Levanta-se, a partir
daí, a hipótese de que esse novo pa-
drão territorial do crescimento
populacional resulta também em um
novo padrão de urbanização, que foi
chamado na bibliografia de “contra-ur-
banização”.

A verificação (ou não) dessa hipó-
tese não pode ser realizada de uma
maneira indiferenciada para todos os
municípios que constituem a área peri-
metropolitana do Rio de Janeiro. Para
aprofundar debate e análise focamos,
na segunda parte do presente ensaio,
o caso do Município de Petrópolis1.
Observam-se, para este município, for-
ma e área do crescimento populacional
que é expressão e resultado de um

determinado padrão de urbanização
nos distritos mais distantes do centro.
Partimos do pressuposto de que um
crescimento mais rápido na periferia de
Petrópolis não pode ser simplesmen-
te entendido como suburbanização;
nem no seu sentido clássico (norte-
americano) do deslocamento de cer-
tas camadas médias da população local
para áreas verdes fora do centro tradi-
cional, nem como “sub”urbanização no
sentido do deslocamento de popula-
ções de menor poder econômico para
áreas (semi-rurais) com infra-estrutura
urbana precária, como discutido já por

Limonad (1996) a respeito dos muni-
cípios no interior fluminense, na déca-
da de 90.

Comparação entre Taxas de
Crescimento dentro e fora da
Região Metropolitana do Rio
de Janeiro

Uma análise do comportamento
dos municípios integrantes da Região
Metropolitana na Tabela 1 (pág. 30)
mostra como a taxa de crescimento
anual (e também a taxa líquida de mi-
gração) vai aumentando com a distân-
cia do município-núcleo da metrópole.
Rio de Janeiro, Niterói, Nilópolis e São

João de Meriti têm até um saldo migra-
tório negativo durante a década de 90
–  apesar de ainda apresentarem um
pequeno crescimento anual (menos do
que 1%). Há, no outro extremo, aque-
les municípios cujo crescimento
populacional ainda supera 2% ao ano.
Esses, com exceção de Japeri e Quei-
mados, apresentam também taxas lí-
quidas de migração acima de 1% ao
ano e configuram claramente uma se-
gunda periferia dentro da periferia me-
tropolitana.

Observa-se na Tabela 2 (pág. 31)
que, nas áreas chamadas perimetro-
politanas, há, em comparação com os
números da Região Metropolitana e,
particularmente, do município do Rio
de Janeiro da tabela anterior, taxas rela-
tivamente altas de crescimento nas duas
regiões costeiras, em particular em al-
guns municípios da Região dos Lagos:
em ambas o crescimento anual da po-
pulação entre 1991 e 2000 ultrapassa
até 8% em alguns casos. Uma grande
parte dos municípios situa-se na faixa
entre quase 4 a 6 ou 7% ao ano, ou
seja, bem superior àquelas encontra-
das dentro da Região Metropolitana.

A Região Serrana na sua totalidade
tem um desempenho pior do que a
Região Metropolitana, mas alguns mu-
nicípios mostram taxas de crescimen-
to e deslocamento moderadas acima
da média estadual. As taxas, aqui, não
são tão altas assim como se observa
na Tabela 2: em geral ficam entre 2 a
2,5 %. Petrópolis e Teresópolis, dois
centros importantes dessa região, não
chegam a alcançar 2%.

Notando, assim e ainda sem mui-
to aprofundamento, os movimentos
da população carioca e fluminense na
década de 90 (e aqueles que vieram
de fora do Estado), parece que o cres-
cimento populacional – como uma pri-
meira e precária aproximação do pro-
cesso de urbanização – aponta para
um novo padrão territorial da ocupa-

1 Esse trabalho é um dos resultados de
uma pesquisa financiada por CNPq,
CAPES e FAPERJ sobre “Novas Formas
de Urbanização em Áreas Perimetro-
politanas”, realizada no Laboratório
Oficina Redes&Espaço – LabORE – do
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano e Regional da UFRJ e coorde-
nada pelo autor.

A Região Serrana
na sua totalidade
tem um desem-
penho pior do
que a Região
Metropolitana,
mas alguns muni-
cípios mostram
taxas de cresci-
mento e desloca-
mento modera-
dos acima da
média estadual.
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Tabela 1

Regiões de governo
Taxa média

Taxa líquida de Taxa  de crescimento
e municípios

geométrica de
 migração (%) vegetativo (%)crescimento  anual (%)

Estado 1,30 0,19 1,11

Região Metropolitana 1,12 0,06 1,06

Nilópolis -0,31 -1,41 1,10

São João de Meriti 0,60 -0,85 1,46

Niterói 0,58 -0,27 0,85

Rio de Janeiro 0,74 -0,13 0,87

Duque de Caxias 1,67 0,12 1,56

Paracambi 1,18 0,13 1,05

Tanguá 1,27 0,13 1,15

São Gonçalo 1,49 0,28 1,21

Nova Iguaçu 1,97 0,57 1,40

Belford Roxo 2,09 0,65 1,44

Japeri 2,67 0,77 1,90

Queimados 2,37 0,85 1,51

Magé 2,57 1,01 1,56

Itaboraí 3,34 1,74 1,60

Seropédica 2,48 1,74 0,73

Guapimirim 3,44 1,80 1,64

ção urbana; há um deslocamento para
áreas urbanas periféricas, tanto no in-
terior, como – e mais acentuadamen-
te – na franja da Região Metropolitana.

Sem querer – e poder – aprofun-
dar a análise a respeito desses dados,
pode-se imaginar que estejamos dian-
te de um processo de “contra-urbani-
zação” que pode ser definido, segun-
do Lindgren (2002: 4), como uma “for-
ma particular de dispersão da popula-
ção”: a desconcentração é um dos pro-
cessos que está na sua base. Essa con-
tra-urbanização se distinguiria da subur-
banização por significar uma dispersão
a longa distância. Ela não só envolveria
um deslocamento populacional a maio-
res distâncias, mas também no interior
do sistema urbano, da maior cidade a

cidades menores (de alto para baixo
na hierarquia urbana). Neste sentido,
contra-urbanização acontece a um ní-
vel intermediário entre movimentos de
migração locais e a redistribuição de po-
pulação entre (macro) regiões. Em con-
dições territoriais, contra-urbanização
pode ser entendida como a divisão
entre localidades urbanas e rurais. Esta
migração não significa que a população
perde suas ligações e laços com a cida-
de-núcleo (metrópole); pelo contrá-
rio, seu deslocamento representa uma
intensificação e interação contínua en-
tre as localidades envolvidas e uma
maior expansão das estruturas socio-
espaciais que ainda incluem sem igual
(ou similar/familiar) significados socio-
culturais e padrões.

Um Novo Padrão de Urbani-
zação? A Distribuição do
Crescimento Populacional
entre Áreas Urbana e Rural
no Município de Petrópolis

Apesar de que, como vimos antes,
no Município de Petrópolis não se ob-
servam maiores taxas de crescimento
populacional ou de migração líquida, a
investigação desse caso parece interes-
sante e instigante por oferecer um con-
junto de fenômenos que o tornam úni-
co e talvez paradigmático entre os de-
mais municípios do universo maior da
investigação da área perimetropolitana
do Rio de Janeiro.

Para iniciar a discussão sobre o caso
de Petrópolis, recorremos a um estu-
do de La Rovere e Carvalho (2006)
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Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE.
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que apresenta, em número recente
dessa revista, no contexto de uma pre-
ocupação sobre o papel das instituições
no desenvolvimento local, estrutura e
evolução econômicas dos Municípios
de Petrópolis e Teresópolis, que são
responsáveis por cerca de 62% do
Produto Interno Bruto da Região Serra-
na do Estado do Rio de Janeiro.

Em relação ao caso que nos inte-
ressa aqui, La Rovere e Carvalho
(2006: 33) apontam as seguintes ca-
racterísticas econômicas: a maior parte

dos empregos em Petrópolis está con-
centrada nos setores de comércio e
serviços que são responsáveis por
aproximadamente 64 % do emprego
total (Tabela 3, pág. 32).

Uma análise desagregada dos da-
dos sobre as atividades econômicas,
feita a partir da Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) do Ministério do
Trabalho, mostra que “há uma clara
predominância das atividades ligadas ao
turismo (alojamento e alimentação) no
setor de serviços. As principais voca-

ções econômicas de Petrópolis no se-
tor industrial são a fabricação de pro-
dutos alimentícios e bebidas, têxteis e
confecções e máquinas e equipamen-
tos”. (La Rovere, Carvalho 2006: 33)

As atividades que empregam me-
nos pessoas são as da Indústria
Extrativa Mineral e da Agropecuária;
queremos chamar a atenção especial-
mente para este último setor, que
responde por apenas 827 emprega-
dos ou 1,5 % do total dos empregos
no município.

Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE.
* Observação: nossa regionalização inclui alguns municípios da Região Centro-Sul Fluminense.

Tabela 2

Regiões de governo
Taxa média

Taxa líquida de Taxa de crescimento
e municípios

geométrica de
 migração (%) vegetativo (%)crescimento anual (%)

Estado 1,30 0,19 1,11
Região Serrana* 1,01 -0,13 1,14
Petrópolis 1,28 0,21 1,08
São José do Vale do Rio Preto 2,47 0,97 1,50
Teresópolis 1,51 0,09 1,42
Areal 2,08 0,43 1,65
Miguel Pereira 2,32 1,32 1,00
Paty do Alferes 1,87 0,44 1,43
Região dos Lagos 4,31 2,83 1,48
Araruama 3,83 2,23 1,61
Armação dos Búzios 8,68 6,43 2,25
Arraial do Cabo 2,06 0,73 1,34
Cabo Frio 5,81 3,84 1,96
Cachoeiras de Macacu 2,12 1,04 1,07
Casimiro de Abreu 3,94 1,85 2,09
Iguaba Grande 7,20 6,24 0,95
Maricá 5,71 4,49 1,22
Rio das Ostras 8,02 6,55 1,47
São Pedro da Aldeia 4,54 2,85 1,69
Saquarema 3,68 2,47 1,21
Região da Costa Verde 3,47 1,48 1,99
Angra dos Reis 3,76 1,85 1,91
Itaguaí 3,40 0,99 2,41
Mangaratiba 3,72 2,35 1,37
Parati 2,37 0,67 1,70
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2 O distrito de Cascatinha abrange tam-
bém áreas mais distantes do centro,
como, por exemplo, o bairro de Araras;
não podemos aqui considerar essas di-
ferenciações.

Em princípio, essa baixa participa-
ção do setor agropecuário não seria
muito surpreendente, quando se pen-
sa em Petrópolis como município de
vocação turística, como os dados men-
cionados anteriormente sugerem. Mas
a comparação desses dados recentes
sobre o emprego com dados
censitários a respeito do crescimento
populacional em determinadas áreas
do município indica fenômenos que
não parecem de tão fácil compreen-
são. Pois, à primeira vista contradito-
riamente, esse baixo nível de empre-
go agrícola está acompanhado por um
expressivo crescimento populacional
em algumas áreas rurais dos distritos
mais distantes da sede do município.

Em relação à população total do
município, o aumento em Petrópolis
foi de 1,28% ao ano no período en-
tre 1991 e 2000; com isto, situa-se
ligeiramente abaixo do crescimento
populacional do Estado do Rio de Ja-
neiro (1,30% ao ano), mas superior
ao crescimento na própria Região Ser-
rana (1,01% ao ano) e bem superior
ao do município do Rio de Janeiro, que
ficou em 0,74% ao ano (dados do
IBGE; vide Tabela 2, pág. 31).

Quando se desagregam esses
dados para os cinco distritos e se in-
troduz uma diferenciação entre po-

pulação urbana e população rural,
obtém-se a Tabela 4, pág. 33, com
dados tanto dos Censos 1991 e
2000 do IBGE (FIBGE 2002), como
também da Contagem de População
do IBGE, de 1996.

No período de 1991 a 2000, o
crescimento da população nos distri-
tos do centro (sede) e na sua vizinhan-
ça imediata (Cascatinha2 ) está abaixo
do crescimento dos três distritos mais
distantes. Entre os demais distritos, des-
taca-se Itaipava, com um aumento
populacional com mais de 4% ao ano
no período em pauta.

Mas o que merece nossa especial
atenção é a diferenciação do crescimen-
to entre a população que se localiza e
reside dentro do perímetro urbano e a
população que reside em área rural.
Nos distritos 3, 4 e 5, o aumento da
população rural supera o da população
urbana; ou ainda, em Itaipava e Pedro
do Rio, houve uma ligeira redução da
população urbana e taxas expressivas
de crescimento da população rural. No
caso de Itaipava, o altíssimo valor de
crescimento de 47 % ao ano deve-se,
em parte, ao reduzido número de 195

pessoas que, conforme o censo, mo-
raram na zona rural daquele distrito em
1991. Mas mesmo em termos abso-
lutos, um aumento da população rural
em mais de 6.200 pessoas, em nove
anos, é surpreendente.

Obviamente, essa nova “população
rural” não é composta por agricultores
ou pessoas que ganham seu sustento
no campo; novamente, podemos re-
meter ao trabalho de Limonad (1996),
que encontrou essa “população urba-
na” morando em área rural, em outros
municípios do Estado fluminense, já na
década de 90.

No caso de Petrópolis, o fenôme-
no não pode ser resultado exclusiva-
mente do deslocamento da população
dentro do próprio município, entre dis-
trito-sede e distritos periféricos. Pelas
próprias características turísticas do
município e, especialmente, do turis-
mo de fim de semana e de segunda
residência da população carioca, o cres-
cimento populacional pode ter a ver,
entre outras razões, com a transfor-
mação dessas segundas em primeiras
residências, como já argumentamos
em outra parte (Randolph 2005).

É, portanto, pela própria história do
município e pela crescente instalação
de segundas residências pelas classes
média e alta cariocas que se pode en-
tender esse “paradoxo” do aumento
da população rural sem a presença de
atividades agropecuárias significativas.
Este processo, que está na própria ori-
gem da cidade, sofre uma significativa
aceleração com o aprimoramento das
ligações entre Rio de Janeiro e
Petrópolis e Petrópolis e Juiz de Fora.
Na medida em que as rodovias foram
sendo melhoradas, culminando na du-
plicação da Washington Luís em finais
da década de 70, houve um sensível
melhoramento da acessibilidade, que
incentivou a ocupação de veraneio fun-
damentalmente nas áreas próximas às
principais rodovias.

Fonte: Fundação CIDE. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro (2004).

Tabela 3

Atividade Emprego            %
em Petrópolis

Administração Pública 4.708 9,0

Agropecuária 827 1,5

Comércio 10.982 21,0

Construção Civil 1.543 2,9

Indústria de Transformação 11.391 21,9

Indústria Extrativa Mineral 38 0,1

Serviços 21.046 40,4

Serviços de Utilidade Pública 1.543 2,9

Total 52.078 100,0
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Nota-se, portanto, um padrão
bastante heterogêneo dentro do pró-
prio município; cada um dos distritos
(e em parte bairros) é produto de
uma determinada fase de diferentes
formas de ocupação – desde o “ve-
raneio imperial”, passando por um
“período aristocrático” de Itaipava, até
casas menos suntuosas, porém bas-
tante confortáveis – de uma certa clas-
se média nos dois distritos mais dis-
tantes: Pedro do Rio e Posse.

Assim, a ocupação de áreas ru-
rais do Município de Petrópolis nos
distritos onde há a maioria de em-
preendimentos imobiliários e a im-
plantação de loteamentos e condo-
mínios em tempos mais recentes,
por um lado, e a predominância dos
setores e serviços, por outro, não
significa nenhuma contradição ou
oposição. Ao contrário, uma se ex-
plica pela outra quando se compre-

ende o significado dos “espaços de
lazeres” em suas relações com a pro-
dução e reprodução social e sua
potencialidade de oferecer uma certa
“qualidade” para aqueles que estão vi-
vendo no (e querendo “fugir” do) “es-
paço quantitativo” das grandes cidades
e regiões metropolitanas. A “natureza”
– o “campo” – torna-se um elemento
constituinte para essa própria expan-
são perimetropolitana que procura
oferecer “soluções” para aqueles que
querem fugir dos problemas que as-
solam a metrópole.

Em síntese, não se pode descar-
tar a possibilidade de que essas for-
mas de ocupação das áreas periféri-
cas e rurais do município por segun-
das residências não podem dar ori-
gem a novas formas de urbanização,
à medida que começam a ser ocupa-
das permanentemente (Randolph,
Gomes 2007).

Dr. Rainer Randolph. Professor Titular do IPPUR / UFRJ e Pesquisador do CNPq.

Bib l iogra f iaB ib l iogra f iaB ib l iogra f iaB ib l iogra f iaB ib l iogra f ia

FUNDAÇÃO CIDE, Anuário estatís-
tico do Estado do Rio de Janeiro Rio de
Janeiro: Cide, 2004.

FUNDAÇÃO IBGE, Censos
demográficos de 1991 e 2000. Rio de
Janeiro: IBGE 1995, 2002.

LA ROVERE, R. L., CARVALHO R.
L., Instituições e desenvolvimento local
na Região Serrana Fluminense. Revista de
Economia Fluminense, n. 5, setembro de
2006, pp. 32-37.

LIMONAD, E. Os lugares da urbani-
zação - O caso do interior fluminense. Tese
de doutorado, São Paulo: Universidade
de São Paulo, 1996.

LINDGREN, U. Counter-urban migration
in the Swedish urban system. Umea (Sweden):
CERUM, 2002, Working Paper, 57.

RANDOLPH, R. Utopia burguesa ou
revolução urbana? Transformações da or-
ganização territorial e novas formas ur-
banas em áreas perimetropolitanas do
Rio de Janeiro. Anais do XI Encontro Na-
cional da Associação de Pesquisa e Pós-
Graduação em Planejamento Urbano
e Regional – ANPUR - Salvador / Bahia,
2005.

RANDOLPH, R., GOMES, P.H.O.
Expansão da metrópole e áreas perime-
tropolitanas: continuidade ou ruptura? O
contexto de uma investigação do entor-
no do Rio de Janeiro. Anais do XII En-
contro Nacional da Associação de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Planejamen-
to Urbano e Regional  – ANPUR –
Belém, 2007 (em prelo).

Tabela 4

Município tx cresc.a.a. 1991 1996
Distritos de Pop.  1991     1996    2000 1991-2000 1996 2000

Petrópolis

Sede
Petrópolis Total 164.816 169.618 181.638 1,09 0,58 1,73

Petrópolis Urbana 164.816 169.618 181.638 1,09 0,58 1,73

2
Cascatinha Total 56.937 63.419 61.939 0,94 2,18 -0,59

Cascatinha Urbana 56.937 63.419 61.939 0,94 2,18 -0,59

Itaipava Total 13.088 14.261 18.862 4,14 1,73 7,24

3 Itaipava Urbana 12.893 13.998 12.436 -0,40 1,66 -2,91

Itaipava Rural 195 263 6.426 47,45 6,17 122,33

Pedro do Rio Total 12.572 14.085 14.549 1,64 2,30 0,81

4 Pedro do Rio Urbana 8.063 9.634 7.824 -0,33 3,62 -5,07

Pedro do Rio Rural 4.509 4.451 6.725 4,54 -0,26 10,87

Posse Total 8.055 8.286 9.549 1,91 0,57 3,61

5 Posse Urbana 6.371 6.700 6.834 0,78 1,01 0,50

Posse Rural 1.684 1.586 2.715 5,45 -1,19 14,38

FIBGE: Censos de 1991 e 2000 e Contagem de População de 1996
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Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, que será instala-
do no Município de Itaboraí, é o principal empreendimento industrial
das últimas décadas no Brasil e representa o maior investimento inte-
grado de refino e petroquímica, com inversões previstas de US$ 8,3

bilhões. Esse projeto transformará o perfil socioeconômico da região e ajudará a
consolidar o Estado do Rio de Janeiro como grande concentrador de oportunidades
de negócios.
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sEstima-se que o país deverá eco-
nomizar mais de US$ 2 bilhões por
ano, pois teremos um aumento da
capacidade nacional de refino de pe-
tróleos pesados, a redução da impor-
tação de derivados, como a nafta, e
a exportação de produtos petro-
químicos, que passarão a ser produzi-
dos no COMPERJ. Para se ter uma
idéia, hoje o Brasil consome aproxi-
madamente dez milhões de toneladas
de nafta e precisa importar cerca de
30% desse volume. O restante é aten-
dido pela produção das refinarias da
Petrobras.

Desenvolvido pela Petrobras, com
a participação do Grupo Ultra e do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), o
COMPERJ gerará mais de 200 mil
empregos diretos, indiretos e por “efei-
to-renda”, todos em escala nacional.

Para atender a essa demanda, a
Petrobras, em parceria com as Prefei-
turas, vai implantar Centros de
Integração em todos os municípios do
entorno do Complexo Petroquímico
(Itaboraí, São Gonçalo, Cachoeiras de
Macacu, Casimiro de Abreu,
Guapimirim, Niterói, Maricá, Magé, Rio
Bonito, Silva Jardim e Tanguá). O ob-
jetivo é capacitar cerca de 30 mil pro-
fissionais da região, em 78 tipos de
cursos gratuitos. Desse total, 78%
serão de nível básico, 21% de nível
técnico e 1% de nível superior.

Mas caberá a essas cidades mon-
tar a melhor estrutura para seduzir as
chamadas indústrias de 3ª geração, que
serão atraídas pelo Complexo e insta-
ladas nos municípios vizinhos e ao lon-
go do arco rodoviário, que ligará
Itaboraí ao Porto de Itaguaí. Nesse
sentido, a construção do arco rodoviá-
rio será de importância vital para a via-
bilidade desse crescimento porque
essa obra assegura um melhor apro-
veitamento da logística já existente da
Petrobras, mais competitividade para

a cadeia produtiva e maior inclusão so-
cial, já que proporcionará benefícios para
um número maior de habitantes e mu-
nicípios.

As indústrias de 3ª geração serão
responsáveis por transformar os pro-
dutos petroquímicos do COMPERJ em
bens de consumo, tais como copos e
sacos plásticos, além de componen-
tes para as indústrias montadoras de
automóveis e linha branca, como

eletrodomésticos. A expectativa é de
que todas as cidades próximas se
transformem em principais pólos pro-
dutores para o país. A instalação do
Complexo envolve também aumen-
to de receita nas regiões abrangidas,
através do IPTU e do ICMS, além do
acréscimo do Produto Interno Bruto
(PIB) na renda per capita.

Essa articulação já começou a ser
feita, por meio da criação do Consór-
cio Intermunicipal para o Desenvolvi-
mento do Leste Fluminense –
Conleste. O objetivo é implementar
projetos do interesse de todos os mu-
nicípios para gerar soluções em con-

junto e não individualizadas. Dessa for-
ma, é possível promover o crescimen-
to integrado e planejar as melhores
políticas públicas para os diversos as-
suntos, como meio ambiente, sanea-
mento, saúde e transporte regional.

A decisão de implantar o Comple-
xo no Rio de Janeiro foi fundamentada
em estudos preliminares dos aspectos
técnicos, econômicos, ambientais e
sociais, de modo a permitir a viabilida-
de do empreendimento ao longo dos
anos. A existência de área disponível
para uma já prevista expansão do Com-
plexo também foi um dos fatores
condicionantes para a escolha.

O Município de Itaboraí foi selecio-
nado por dispor de infra-estrutura
logística adequada por sua proximida-
de dos Portos de Itaguaí (103 km) e
Rio de Janeiro, dos terminais de Angra
dos Reis (157 km), Ilhas d’Água e Re-
donda (30 km) e por ser atendido por
rodovias e ferrovias, além das sinergias
com a REDUC (50 km), com as plan-
tas petroquímicas da Rio Polímeros e
da Suzano (50 km) e com o Centro
de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo Américo Miguez de Mello -
CENPES (38 km), detentor da
tecnologia de FCC Petroquímico ou
Craqueamento Catalítico Fluido, que é
o grande salto tecnológico desse em-
preendimento.

O FCC Petroquímico é uma
tecnologia própria, assim como foi a
de produção em águas profundas.
Nenhuma outra empresa do mundo
detém essa técnica. Como o Brasil
possui petróleo pesado em abundân-
cia, há muito tempo a Petrobras au-
menta a pesquisa nessa área. Para isso,
foram feitos testes de produção indus-
trial nas refinarias, no CENPES e no
Parque Tecnológico da SIX, em São
Mateus do Sul, no Paraná.

Por isso, além de transformar, nos
próximos cinco anos, a vida da popula-
ção local, bem como a economia nacio-

... a Petrobras, em
parceria com as
Prefeituras, vai
implantar Centros de
Integração em todos
os municípios do
entorno do Complexo
Petroquímico
(Itaboraí, São Gonça-
lo, Cachoeiras de
Macacu, Casimiro de
Abreu, Guapimirim,
Niterói, Maricá,
Magé, Rio Bonito,
Silva Jardim e
Tanguá).
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nal, o COMPERJ reafirma a expertise
tecnológica da Petrobras, capaz de
unir, em um mesmo projeto, refina-
ria, central petroquímica e segunda ge-
ração, para processar o petróleo pe-
sado nacional e produzir, no Brasil, os
insumos petroquímicos atualmente
importados. Isso porque esse pro-
cesso tecnológico permite obter gran-
des volumes de propeno, eteno e
aromáticos, que são matérias-primas
petroquímicas, ao contrário do que
acontece em uma refinaria conven-
cional, em que são produzidos gran-
des volumes de gasolina, diesel e GLP.

O Complexo terá capacidade para
processar 150 mil barris/dia de óleo
pesado nacional. Em uma mesma plan-
ta industrial, sua estrutura será forma-
da por uma Unidade de Refino e 1ª
geração (Unidade Petroquímica Básica
- UPB) para produção de petro-
químicos básicos, como eteno (1,3
milhão de toneladas/ano), propeno
(880 mil toneladas/ano), benzeno (600
mil toneladas/ano) e paraxileno (700
mil toneladas/ano), além de um con-

junto de unidades de 2ª geração (Uni-
dades Petroquímicas Associadas -
UPAs) que vai transformar esses pro-
dutos básicos em produtos petro-

químicos como estireno (500 mil to-
neladas/ano), etileno-glicol (600 mil
toneladas/ano), polietileno (800 mil
toneladas/ano), polipropileno (850 mil
toneladas/ano) e PTA/PET (500 mil/
600 mil toneladas/ano). Haverá ainda
uma Central de Utilidades (UTIL) res-
ponsável pelo fornecimento de água,
vapor e energia elétrica necessários
para a operação de todo o Complexo.

O COMPERJ criará mercado local
para um petróleo que hoje é exporta-
do com preços inferiores ao Brent e

Victor Manuel Martins Pais é Gerente Geral do COMPERJ

demandará, só na UPB, mais de cinco
mil itens de equipamentos para a in-
dústria de bens de capital, do Brasil e
do exterior. É necessário pensar esse
projeto como alavancador de todos os
setores da economia.

Do ponto de vista da indústria
petroquímica brasileira, dadas as con-
dições do cenário atual - falta de dispo-
nibilidade de matéria-prima competiti-
va, participação crescente de utilização
de matéria-prima importada, perspec-
tiva de aumento do déficit comercial e
carência de alternativas de expansão,
que limita a capacidade existente de re-
investimento -, prevêem-se dificulda-
des para expansões significativas de
capacidade dos pólos existentes.

Este cenário indica a necessidade
de busca de soluções alternativas para
o crescimento da petroquímica brasi-
leira. Por isso, a implantação do novo
Complexo Petroquímico Integrado,
conforme concebido, oferece uma
oportunidade atrativa de crescimento
sustentado e representa a retomada da
Petrobras no setor petroquímico.

Mapa do Arco Rodoviário                                                                                                              Foto: Arquivo Fundação CIDE

Este cenário indica
a necessidade de
busca de soluções
alternativas para
o crescimento da
petroquímica
brasileira.
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SIMAPSIMAPSIMAPSIMAPSIMAP:::::
Uma FUma FUma FUma FUma Ferramenta de Gestão deerramenta de Gestão deerramenta de Gestão deerramenta de Gestão deerramenta de Gestão de
PPPPProgramas e rogramas e rogramas e rogramas e rogramas e PPPPProjetos Públicosrojetos Públicosrojetos Públicosrojetos Públicosrojetos Públicos

o final da década de 90, em visita a obras do Programa PROSANEAR, o
então presidente do Banco Mundial (BIRD), James D. Wolfensohn, não
conseguiu obter respostas precisas a seus questionamentos sobre os
benefícios das transformações físicas advindos do programa e que po-

diam ser facilmente observadas. Faltava aos gestores daquele programa uma siste-
matização de métodos e parâmetros que medissem objetivamente seus efeitos.
Esta foi a "deixa" para que os representantes do governo do Estado do Rio de
Janeiro solicitassem uma doação de recursos que, atendida em 1999, proporcionou
o desenvolvimento do Projeto SIMAP - Sistema de Monitoramento e Avaliação de
Impactos Físicos, Econômicos, Sociais e de Saúde dos projetos de infra-estrutura
urbana básica sobre a população de baixa renda no Estado.

N

Por Daniel Sasson

Reformas nas
estações ferroviárias

Foto
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A deficiência no acompanhamen-
to não era privilégio desse programa.
As instituições que financiam e imple-
mentam projetos desse gênero, en-
tre elas o Banco Mundial, se ressen-
tem da não existência de instrumentos
adequados de monitoramento e avali-
ação dos projetos e programas públi-
cos. A efetividade e os impactos reais
desses programas quase nunca são
conhecidos, não permitindo uma ava-
liação crítica dos novos investimentos
do setor público.

Assim, o principal desafio residia
na elaboração de um sistema que
fosse capaz de medir impactos de
programas. Isto significava que, dife-
rentemente de outras formas de
acompanhamento, a visão principal
não era a medição do avanço das
obras ou a correta e eficiente
alocação dos recursos financeiros,
mas a medição das transformações
importantes previstas para as comu-
nidades carentes.

Em levantamento realizado em
2001 pelo próprio BIRD,  o número
de programas e projetos que incor-
poravam procedimentos de avaliação

de impactos variava de 5 a 10% do to-
tal de projetos financiados. Dentre es-
tes, ocorria um alto percentual de pro-
jetos com planos inadequados de
monitoramento e avaliação (cerca de
60%). E, ainda, esta performance varia-
va de acordo com as regiões de atendi-
mento do Banco e, também, de acor-
do com o setor. O de infra-estrutura
apresentava a pior performance.

A Fundação CIDE assumiu a res-
ponsabilidade do desenvolvimento do
sistema, contratando um consórcio de
empresas formado pela Booz Hamil-
ton e Logos Engenharia. Vale observar
que a seleção destas consultorias (feita
de acordo com os critérios do Banco)
mostra, pela sua própria especialidade,
que o foco principal deveria ser nas
questões gerenciais.

Tomando como base o estudo de
alguns programas e projetos de infra-
estrutura em andamento, a construção
do sistema teve como ponto de partida
a constatação de que persistiam alguns
procedimentos insatisfatórios:

• Falta de definição clara de objeti-
vos e metas;

• Planejamento ineficaz;

• Falta de entendimento das ne-
cessidades do usuário;

• Falta de definição clara de de-
composição de atividades;

• Falta de suporte organizacional;
• Problemas de comunicação;
• Falta de acompanhamento regular;
• Falta de decisões tempestivas

para superar dificuldades.
Dessa forma, sua estrutura con-

templa todas as etapas de um projeto:
desde a formulação das idéias iniciais, a
seleção das áreas prioritárias e a defini-
ção das etapas e seus responsáveis até
a elaboração de um conjunto de indica-
dores para acompanhamento (moni-
toramento) e avaliação dos resultados
(efeitos do programa/projeto).

Na etapa final, que é a de monito-
ramento e avaliação dos programas,
foram definidos conjuntos de indica-
dores em forma de árvores, com qua-
tro níveis: critérios, dimensões, aspec-
tos e indicadores.

Nessa formulação, a eficiência foi
definida como o critério básico de
monitoramento de programas e pro-
jetos. Para programas de infra-estrutu-
ra, foi definida a seguinte árvore.
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Critério

Eficiência na alocação
de recursos

Dimensões

Controle do cronograma

Controle do orçamento

Verificação do escopo

Entrega dos produtos

Aspectos

Início de atividades no prazo

Término de atividades no prazo

Variação das despesas

Composição das despesas

Avanço das obras de engenharia civil

Avanço das atividades de desenvolvi-
mento comunitário e institucional

Obras de engenharia civil

Atividades de desenvolvimento
comunitário

Atividades de desenvolvimento
institucional
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Para avaliação dos programas,
foram definidos como critérios bá-
sicos a eficácia e a efetividade.

Para todos os indicadores (o ní-
vel seguinte nas árvores acima), fo-
ram definidas fontes de dados, que
poderiam ser registros administra-
tivos ou levantamentos de campo
(com metodologia e questionários
sugeridos pelo SIMAP). Também
vale observar que as árvores defi-
nidas referiam-se a programas de

infra-estrutura, mas a utilização do
SIMAP em outras modalidades de
programa depende basicamente da
definição de novas dimensões, as-
pectos e indicadores.

Para o gerenciamento do SIMAP,
foi desenvolvido um sistema infor-
matizado com uma base de dados
SQL para funcionamento em rede. As
estações acessam remotamente a
base principal onde ficam armazena-
das as informações dos programas.

SI
M

A
P

Uma preocupação marcante
durante a elaboração do SIMAP foi
com a sua implantação. Os proje-
tos/programas devem ter uma lin-
guagem comum e uniforme em sua
estruturação, de modo que uma
ampla gama de setores seja incor-
porada pelo sistema.

Isto determina uma "mudança
de cultura de gestão". Os gestores
passariam a utilizar o SIMAP como
uma ferramenta para nortear no-

Critério

Dimensões

Eficácia na obtenção de
resultados esperados

Aspectos

Ampliação do acesso a
serviços de infra-estrutura

Sustentabilidade do acesso a
serviços de infra-estrutura

Atendimento à demanda

Ampliação do atendimento à
demanda dentro de padrões mínimos

de adequação

Ampliação do atendimento à
demanda dentro de padrões

desejáveis de adequação

Política de cobrança de tarifas e
arrecadação de tributos

Qualidade dos serviços

Satisfação dos usuários

Critério

Dimensões

Efetividade na obtenção de
efeitos e impactos desejáveis

Aspectos

Melhoria das condições de
vida da população-alvo

Redução da mortalidade precoce

Combate à pobreza e à
desigualdade social

Atendimento a necessidades
habitacionais

Ampliação da escolaridade

Ampliação das oportunidades de
emprego e de geração de renda

Redução da pobreza

Redução da vulnerabilidade à pobreza

Redução da desigualdade social
por sexo

Redução da desigualdade social
por raça
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Pvas ações para as comunidades de

baixa renda.
Para isso, seriam fundamentais

programas de capacitação (com con-
teúdos e metodologias já previstos),
bem como a participação do gover-
no, assumindo o SIMAP como prio-
ridade, formalizando Grupos de
Gestão do SIMAP e criando um Gru-
po de Suporte na Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão ou de Governo.
Também foi proposta a criação de ins-
trumentos legais para institucionalização,
nomeações e normalizações.

De toda forma, a implantação
do SIMAP deve ser gradativa e exi-
ge certos requisitos:

• Definição de indicadores mí-
nimos e obrigatórios para a imple-
mentação - indicadores de risco ou
crise, que poderão ser ampliados;

• Utilização de indicadores co-
muns para projetos com o mesmo
objetivo;

• Aplicação do SIMAP, desde a
concepção até a avaliação de um
projeto piloto;

• Ampliação da infra-estrutura e
recursos de Tecnologia da Informa-
ção para a Fundação CIDE hospe-
dar o SIMAP;

• Participação de outras Secre-
tarias Estaduais para alavancar o uso
do SIMAP, especialmente a SEPLAG

(Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão, à qual o CIDE
está, agora, vinculado).

Todas estas propostas foram
apresentadas com a publicação do
manual de utilização do sistema,
que inclui:

• Manual de Uti l ização do
SIMAP;

• Ferramentas de Gestão;
• Bibliografias Temáticas;
• Plano de Sensibilização e

Capacitação;
• Metodologia para Realização

de Pesquisas e Análises;
• Manual do Sistema Infor-

matizado.
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Comunidade Barreira do Vasco                                                                        Foto: Ignácio Ferreira

Daniel Sasson, estatístico, ex-coordenador do Projeto SIMAP na Fundação CIDE.
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Indicadores dasIndicadores dasIndicadores dasIndicadores dasIndicadores das

Micro e PMicro e PMicro e PMicro e PMicro e Pequenas Empresas doequenas Empresas doequenas Empresas doequenas Empresas doequenas Empresas do
Estado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de Janeiro

RRRRResultados de dezembro de 2006 - SEBRAE/RJesultados de dezembro de 2006 - SEBRAE/RJesultados de dezembro de 2006 - SEBRAE/RJesultados de dezembro de 2006 - SEBRAE/RJesultados de dezembro de 2006 - SEBRAE/RJ

SEBRAE/RJ, motivado pela necessidade de gerar informações
conjunturais, estruturais e prospectivas, sobre as micro e pequenas em-
presas do Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu, em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas, um conjunto inédito de indicadores, denomi-

nado IMPE - Indicadores das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de
Janeiro, cujo objetivo é prover de informações todos os agentes públicos e/ou
privados que, direta ou indiretamente, apóiam a criação, o crescimento e a
sustentabilidade deste importante segmento da economia fluminense.

Por Cezar Kirszenblatt, Marcelo Aguiar,
Sergio Gustavo da Costa
e Ronie Lins de Almeida
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sA pesquisa toma como universo
o conjunto de empresas formais em-
pregadoras do Estado do Rio de Janei-
ro na indústria, comércio e serviços. A
pesquisa, dessa forma, não inclui esta-
belecimentos com zero empregados,
que compreendem um substantivo
número de profissionais que traba-
lham por conta própria (principalmen-
te nos segmentos do serviço e co-
mércio). Não engloba também os
empreendimentos informais.

Os Indicadores das Micro e Pe-
quenas Empresas - IMPE são forma-
dos por três famílias de indicadores:

• Índices de Desempenho (IDES),
de periodicidade mensal;

• Índices de Dinamismo (IDIN),
de periodicidade trimestral; e

• Índice de Confiança nos Negó-
cios (ICON), de periodicidade tri-
mestral.

Os Índices de Desempenho
(IDES) permitem o acompanhamen-
to do desempenho conjuntural das
micro e pequenas empresas empre-
gadoras, focalizando o faturamento, o
pessoal ocupado e a massa salarial.
Também são apresentados valores
referenciais que representam a esti-
mativa dos valores totais dessas variá-
veis, considerando a evolução do nú-
mero de micro e pequenas empresas
não empregadoras do Estado.

O Índice de Dinamismo (IDIN)
vem a ser uma metodologia desen-
volvida pela FGV e SEBRAE-RJ para

avaliar a evolução trimestral de medidas
associadas ao aumento da competiti-
vidade nas micro e pequenas empresas
empregadoras relacionadas a investi-
mentos em máquinas, equipamentos e
instalações, capacitação técnico-
gerencial, introdução de inovação em
produtos ou processos, introdução de
aplicativo de tecnologia da informação,
ações de associativismo e ações de res-
ponsabilidade social e ambiental.

Finalmente, o Índice de Confiança nos
Negócios (ICON) visa a captar a expec-
tativa futura das empresas em relação aos
resultados dos seus negócios, conside-
rando um horizonte de seis meses.

O presente relatório apresenta os
resultados do Índice de Desempenho
(IDES), para o mês de dezembro de
2006, e do Índice de Dinamismo
(IDIN) e do Índice de Confiança nos
Negócios (ICON) referentes ao 4o tri-
mestre de 2006.

Índice de Desempenho (IDES) -
Dezembro de 2006

Impacto sobre a economia -
Valores referenciais

Os valores referenciais represen-
tam a estimativa dos valores totais das
variáveis pessoal ocupado, emprega-
dos, massa salarial e faturamento, con-
siderando a evolução do número de
micro e pequenas empresas formais
empregadoras do Estado.

A estimativa dos valores referen-
ciais leva em consideração os incre-
mentos nessas variáveis associados à
estimativa do número de micro e pe-
quenas empresas empregadoras que
iniciaram suas operações no mês de
referência da pesquisa1. Leva também
em consideração estimativa dos pos-
tos de trabalho informais gerados
pelas empresas.

Nesse contexto, o valor refe-
rencial vem a ser o indicador que
melhor representa o impacto da atu-
ação das micro e pequenas empre-
sas empregadoras sobre a economia
do Estado.

Apresentam-se no quadro abaixo
as estimativas obtidas para dezembro
de 2006.

Os resultados indicam que, em de-
zembro de 2006, as micro e peque-
nas empresas empregadoras faturaram
R$ 4,1 bilhões, ocuparam 1,9 milhões
de pessoas entre sócios e emprega-
dos, geraram 18,7 mil novos empre-
gos e injetaram na economia, a título
de remuneração a seus empregados,
R$ 1,3 bilhões. Verificou-se o cresci-
mento das quatro variáveis acompa-
nhadas, com destaque para o fatu-
ramento, refletindo o movimento das
festas de fim de ano.

Cabe registrar que, assim como no
mês de novembro, a massa salarial de
dezembro reflete a grande concentra-
ção de pagamentos de 13o salário.

1 Para essas empresas, no caso da massa salarial, foi considerado o salário médio de
outubro, de forma a expurgar o efeito do décimo terceiro salário.

Valores referenciais (R$)

Pessoal ocupado Empregados Massa salarial Faturamento

Novembro-06 1.847.907 1.437.049 1.222.026.498 3.722.191.358

Dezembro-06 1.868.207 1.455.782 1.311.346.530 4.137.992.078

Crescimento 20.300 18.733 89.430.031 415.800.720

Taxa de crescimento 1,1% 1,3% 7,3% 11,2%

Empresas já existentes: 145.271               Novas empresas: 449
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Desempenho das empresas
- Índices

Os índices de desempenho
mensuram as variações das médias
amostrais estimadas para as variáveis
pessoal ocupado, massa salarial e
faturamento. Este vem a ser o indica-
dor que melhor representa a evolução
do desempenho das micro e peque-
nas empresas empregadoras.

Apresentam-se a seguir os resulta-
dos obtidos:

Pessoal ocupado
No cômputo geral, as micro e pe-

quenas empresas empregadoras do
Estado do Rio de Janeiro aumentaram
em 0,8% os postos de trabalho no
mês de dezembro de 2006, em rela-
ção ao mês anterior.

A segmentação dos resultados por
região indica que o crescimento ocor-
reu tanto na Região Metropolitana
(0,9%) quanto no interior (0,4%).

Quanto à segmentação setorial,
verifica-se que o crescimento foi de-
corrente do aumento dos postos de
trabalho no comércio (1,7% contra
0,1% para a indústria e  serviços).

Massa salarial
O crescimento da massa salarial

das micro e pequenas empresas em-
pregadoras do Estado do Rio de Ja-
neiro em dezembro de 2006, em re-
lação ao mês anterior,  foi de 7%. No
entanto, os índices captaram o efeito
do pagamento, total ou parcial, do dé-
cimo terceiro salário, realizado pelas
empresas neste mês. Nesse contex-
to, a comparação com os meses an-
teriores fica prejudicada.

Após um ano do cálculo do IDES
será possível realizar comparações
com os resultados do mesmo mês
do exercício anterior, permitindo o
isolamento deste e de outros impac-
tos de natureza sazonal.

Faturamento
Em dezembro de 2006, o índice

de desempenho apontou um cresci-
mento da ordem de 10,8% no fatu-
ramento das micro e pequenas em-

presas empregadoras do Estado do
Rio de Janeiro, em relação ao mês
anterior. Esse resultado reflete o mo-
vimento associado às festas de fim
de ano.

Pessoal  ocupado                               Índice: Julho de 2006 = 100

Consolidado Nov-06 Dez-06 Variação

Total 101,5 102,3 0,8%

Por região

Metropolitana 101,8 102,8 0,9%

Interior 110,6 101,0 0,4%

Por setor

Indústria 100,0 100,1 0,1%

Comércio 102,1 103,8 1,7%

Serviços 101,4 101,6 0,1%

Massa salarial                               Índice: Julho de 2006 = 100

Consolidado Nov-06 Dez-06 Variação

Total 149,9 160,3 7,0%

Por Região

Metropolitana 149,3 162,2 8,7%

Interior 152,1 153,2 0,8%

Por Setor

Indústria 149,4 156,0 4,4%

Comércio 151,1 160,8 6,4%

Serviços 148,9 161,2 8,2%

Faturamento                                        Índice: Julho de 2006 = 100

Consolidado Nov-06 Dez-06 Variação

Total 108,6 120,3 10,8%

Por Região

Metropolitana 109,2 121,7 11,4%

Interior 106,4 115,7 8,7%

Por Setor

Indústria 116,9 112,6 -3,7%

Comércio 104,2 118,1 13,3%

Serviços 111,0 124,7 12,3%
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A segmentação dos resultados por
região indica que o melhor resultado
foi obtido na Região Metropolitana
(11,4% de crescimento), o que não
ofusca o bom resultado das micro e
pequenas empresas empregadoras do
interior (8,7% de crescimento).

 Quanto à segmentação setorial, re-
fletindo a característica sazonal associada
às festas de fim de ano, o crescimento
do faturamento foi gerado pelo comér-
cio (13,3%) e serviços. A indústria apre-
sentou queda de 3,7% no faturamento.

Índice de Dinamismo (IDIN) -
4o trimestre de 2006

O Índice de Dinamismo - IDIN das
micro e pequenas empresas emprega-
doras do Estado do Rio de Janeiro no
4o trimestre de 2006 atingiu 19,2 pon-
tos, apresentando um crescimento de
6,5% em relação ao 3o  trimestre.

A análise dos componentes do
IDIN indica que as iniciativas associa-
das ao aumento da competitividade de
maior incidência no  4o trimestre de
2006 relacionaram-se, respectivamen-
te, às ações de responsabilidade social
e ambiental, investimentos e inovação
em produtos e processos. A iniciativa
com menor incidência relacionou-se à

Conceitos
Proporção

de respostas
Peso Pontos

Muito fraco 0,7% 0 0,0

Fraco 5,6% 25 1,4

Razoável 27,8% 50 13,9

Bom 44,9% 75 33,7

Muito bom 21,0% 100 21,0

ICON 100% 69,9

Mínimo: 0 ponto      Máximo: 100 pontos

Proporção de

Fator empresas que Ponderação Pontos
fizeram pelo

menos uma ação

Investimentos 24,1% 0,2 4,8

Capacitação técnico-gerencial 18,5% 0,2 3,7

Introdução de aplicativos de tecnologia da informação 7,8% 0,2 1,6

Inovação em produtos ou processos 21,7% 0,2 4,3

Ações de responsabilidade social e ambiental 30,5% 0,1 3,0

Ações de associativismo 17,6% 0,1 1,8

IDIN 1,0 19,2

Mínimo: 0 ponto                Máximo: 100 pontos

introdução de aplicativos de tecnologia
da informação.

Não ocorreram alterações signifi-
cativas na composição das ações reali-
zadas no trimestre. O maior cresci-
mento se deu nas ações de introdução
de aplicativos de tecnologia da infor-
mação (4,4 pontos percentuais), se-
guido das ações de responsabilidade
social e ambiental (4,1 pontos percen-

tuais).  A maior queda ocorreu nas
ações de inovação de produtos e pro-
cessos (-3,4 pontos percentuais).

Índice de Confiança nos
Negócios (ICON) -
4o trimestre de 2006

Ao final do 4o trimestre de 2006,
as expectativas das micro e peque-
nas empresas empregadoras do Es-
tado do Rio de Janeiro, em relação
aos resultados dos seus negócios
nos próximos seis meses, mostrou-
se otimista. O Índice de Confiança
nos Negócios - ICON das micro e
pequenas empresas empregadoras
do Estado do Rio de Janeiro alcan-
çou o 69,9 pontos, com um cresci-

Este cenário indica a
necessidade de busca
de soluções alternati-
vas para o crescimen-
to da petroquímica
brasileira.
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mento de 3% em relação trimestre
anterior.

Fica patente que não ocorreram
mudanças significativas nas expecta-
tivas das micro e pequenas empre-
sas empregadoras do Estado do Rio
de Janeiro em relação aos resultados
dos seus negócios nos próximos seis
meses.

Amostragem

A amostra da pesquisa foi calculada
com base em informações da RAIS-
2004 do Ministério do Trabalho, con-
siderando os critérios de pessoal ocu-
pado, estabelecidos pelo SEBRAE-RJ,
para enquadramento de micro e pe-
quenas empresas.

Na medida em que a pesquisa
consiste na formação de um painel para
o acompanhamento do desempenho
conjuntural das micro e pequenas em-
presas do Estado do Rio de Janeiro, na
qual a maior parte das variáveis consi-
deradas está relacionada ao emprego,
optou-se por focalizar apenas as em-
presas empregadoras.

Tal decisão visou a prevenir que os
resultados referentes à variação do ní-
vel de emprego e massa salarial sejam
viesados em função de se estar consi-
derando, na amostra, um grande con-
tingente de empresas, as quais, estru-
turalmente, não são empregadoras.

Vale frisar que em pesquisas de
acompanhamento conjuntural, orga-
nizadas em torno de painéis de em-
presas, as mudanças estruturais são
captadas quando das revisões desse
painel.  Isso vale não só para as em-
presas não empregadoras quanto para
empresas que deixam de ser micro
ou pequenas para serem pequenas ou
grandes e vice-versa.

Além da decisão pela exclusão das
empresas não empregadoras, foram
retiradas da população empresas dos
segmentos da construção civil e

intermediação financeira, assim como
alguns segmentos de serviços cuja na-
tureza não foi considerada empresarial.

Foi também realizado ajuste para
retirar da base para expansão empre-
sas com mais de um estabelecimento
que extrapolam os critérios de pessoal
ocupado, adotados para enquadramen-
to de micro e pequenas empresas.

No caso do IDES, a população
ajustada, segmentada segundo o por-
te, região e setor, foi utilizada para o
cálculo da amostra da pesquisa, consi-
derando-se um nível de confiança mí-
nimo de 90% e um erro relativo máxi-
mo de 10%, e para a posterior expan-
são dos resultados.  No caso do IDIN
e do ICON, a mesma população foi

Metodologia

Segmentação por região

Quadro dos ajustes realizados na população total Estabele-
cimentos

RAIS - Micro e pequenas empresas 447.994

Empresas não empregadoras (cadastro negativo) (247.106)

Grupo: Intermediação Financeira

Grupo: Adm. Pública, Defesa e Seguridade Social

Grupo: Atividades Associativas (44.528)

Condomínios prediais

Atividades de Correio Nacional

População considerada para a geração da amostra 156.360
Ajuste para empresas com mais de um
estabelecimento, extrapolando o limite de (19.663)
pessoal ocupado para enquadramento de
micro e pequenas empresas

Base para expansão 136.697

Região 2 (Interior)
Demais municípios do Estado do Rio de Janeiro

Região 1 (Metropolitana)
Belford Roxo, Duque de Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri,
Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis,
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambí,
Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro,
São Gonçalo, São João de Meriti,
Seropédica e Tanguá.
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Cezar Kirszenblatt - Gerente da Área
de Estratégias e Diretrizes - SEBRAE/RJ
Marcelo Aguiar - Gestor do Programa
Estudo e Pesquisas/ Área de Estratégias
e Diretrizes - SEBRAE/RJ
Sergio Gustavo da Costa - Coordena-
dor de Projetos - FGV
Ronie Lins de Almeida - Coordenador
de Projetos - FGV

segmentada apenas por porte, consi-
derando-se também um nível de con-
fiança mínimo de 90% e um erro re-
lativo máximo de 10%.

Para garantir a consistência do pai-
nel, quando de sua formação, foi con-
firmado o enquadramento da empre-
sa como micro ou pequena levando-
se em consideração o pessoal ocupa-
do (empregados e sócios) e o
faturamento, segundo os critérios es-
tabelecidos pelo SEBRAE. Empresas
que não se enquadraram foram retira-
das do painel.2

Expansão das Médias
Amostrais para Cálculo dos
Valores Referenciais do IDES

A partir das médias amostrais esti-
madas para a variável pessoal ocupa-
do (sócios e empregados), massa sa-
larial e faturamento, são calculados va-
lores referenciais iniciais, consideran-
do a população utilizada para a
amostragem (RAIS 2004).

Com o objetivo de captar os efei-
tos da criação de novas empresas,
os valores referenciais iniciais são
ajustados com base em estimativa
da variação mensal do estoque de
empresas em atividade (novas me-
nos extintas)3.

Finalmente, no que diz respeito aos
valores referenciais para o pessoal ocu-
pado e massa salarial, inclui-se, no nú-
mero de empregados, estimativa dos
empregos informais gerados pelas
micro e pequenas empresas emprega-
doras do Estado, com base em estatís-

ticas referentes à proporção de empre-
gos sem carteira, publicadas pela Pesqui-
sa Mensal do Emprego do IBGE4.

Fórmula de Cálculo do DIN

O IDIN corresponde à média pon-
derada das proporções de empresas
que registraram a ocorrência de pelo
menos uma iniciativa associada aos fa-

2 Na ocorrência de ambigüidade de classificação entre micro e pequenas empresas,
segundo os critérios de pessoal ocupado e faturamento, prevaleceu o último, sem
prejuízo da estrutura da amostra.
3 Com base em informações da RAIS 2005 e da JUCERJA, considera-se o estoque de
empresas ao final do mês anterior ao mês de referência da pesquisa.  Estima-se a
proporção das novas empresas que se enquadram na categoria de micro e pequenas
empresas empregadoras, a partir da população utilizada para a amostragem (RAIS
2004). Considera-se que as empresas criadas têm apenas um estabelecimento.
4 Média entre agosto de 2004 e julho de 2005 para a Região Metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro.

tores considerados, adotando-se as
ponderações no quadro 1 abaixo.

Fórmula de Cálculo do ICON

O ICON corresponde à média
ponderada das proporções de res-
postas para os conceitos considera-
dos, adotando-se os pesos no qua-
dro 2 abaixo.

Fatores que consideram ações
iniciadas no trimestre  Ponderação

Investimentos 0,2

Capacitação técnico-gerencial 0,2

Introdução de aplicativos de tecnologia da informação 0,2

Inovação em produtos ou processos 0,2
Fatores que consideram ações
realizadas no trimestre

Ações de responsabilidade social e ambiental 0,1

Ações de associativismo 0,1

Total 1

Quadro 1

Quadro 2
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Conceitos Peso

Muito fraco 0

Fraco 25

Razoável 50

Bom 75

Muito bom 100
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ste texto tem como finalidade apresentar os resultados da Pesquisa
Anual de Comércio do IBGE, referentes ao ano de 2004, com informa-
ções sobre a estrutura produtiva do segmento do comércio no Estado
do Rio de Janeiro.

A pesquisa estimou, em 2004, cerca de 93 945 estabelecimentos dedicados à
revenda de mercadorias, que auferiram R$ 76,1 bilhões de receita bruta e, em
31/12/2004, ocuparam 654,6 mil pessoas. O total de salários e outras remunera-
ções pagas foi de R$ 4,9 bilhões.
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ci
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O perfil do comércio doO perfil do comércio doO perfil do comércio doO perfil do comércio doO perfil do comércio do
Estado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de Janeiro

pela ótica da Ppela ótica da Ppela ótica da Ppela ótica da Ppela ótica da Pesquisa Anualesquisa Anualesquisa Anualesquisa Anualesquisa Anual
de Comércio no ano de 2004de Comércio no ano de 2004de Comércio no ano de 2004de Comércio no ano de 2004de Comércio no ano de 2004

E

Por Armando de Souza Filho

Centro de Nova
Friburgo

Foto:
Arquivo SECOM
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oEm comparação com o ano de
2003, o setor de comércio do Esta-
do  apresentou, em 2004, resultados
favoráveis. Neste período registrou-
se, em termos reais, crescimento de
(9,5%) na receita bruta de revenda,
13,7% nos salários e remunerações
pagas, 16,3% na margem de comer-
cialização e de 7,1% na contratação
do pessoal ocupado.

Na estrutura do setor comercial
observa-se predominância das empre-
sas varejistas em termos de número
de estabelecimentos (82,6% do to-
tal), de empregos gerados (78,4%),
salários e outras remunerações pagas
(64,4%) e de receita bruta de reven-
da (50,8%).

Com relação ao comércio ataca-
dista, constata-se que, com apenas
9,7% do total dos estabelecimentos,
o setor foi responsável por 37,6%
da receita bruta de revenda do co-
mércio estadual. No tocante aos sa-
lários, respondeu por 28,1% do to-
tal, ocupando aproximadamente 95
mil pessoas, ou seja, 14,5% de todo
o pessoal ocupado.

As empresas do segmento co-
mércio de veículos, peças e motoci-
cletas foram estimadas em 7,1 mil
(7,6% do total) e pagaram 7,4% do

total das remunerações a 46,2 mil pes-
soas. Em termos de receita bruta de
revenda, as empresas desse segmento
geraram R$ 8,7 bilhões, isto é, 11,4%
do total.

Análise Setorial
Comércio varejistaComércio varejistaComércio varejistaComércio varejistaComércio varejista

Para o setor do comércio varejis-
ta, observa-se que o segmento hiper
e supermercados apresentou a melhor
performance, pois, representando
apenas 0,9% das empresas, respon-
deu por 31,6% da receita bruta de re-
venda do varejo.

O segundo segmento mais impor-
tante foi o de tecidos, artigos de arma-
rinho, vestuário e calçados, que se des-
tacou pelo número de empresas
19,3% (15 mil) e de empregos 22,4%
(81,4 mil), apesar de ter participado
com apenas 9,4% da receita bruta de
revenda total do comércio varejista.

O segmento de combustíveis e lu-
brificantes configurou-se como outra
importante atividade do comércio vare-
jista, na qual 2,9% das empresas gera-
ram uma receita de R$ 5,5 bilhões e
16,9 mil empregos.

Em termos de receita bruta de re-
venda, os estabelecimentos de comér-
cio não-especializado também se des-

tacaram, representando 37,9% da re-
ceita do varejo.

Comércio atacadistaComércio atacadistaComércio atacadistaComércio atacadistaComércio atacadista
Nesta divisão destacaram-se as

empresas de comércio de combustí-
veis que, representando somente 2,5%
das empresas do segmento, respon-
deram por 39,7% da receita bruta to-
tal do comércio atacadista

Os atacadistas de alimentos, bebi-
das e fumo destacaram-se em rela-
ção ao número de estabelecimentos
(30,2%) e de pessoal ocupado
(32,5%).

Com relação às receitas brutas de
outros segmentos, foram destaques,
em 2004, as classes de artigos de uso
pessoal e doméstico e produtos inter-
mediários, que responderam, respec-
tivamente, por 24,8% e 46,2% da re-
ceita do comércio atacadista.

Resumindo o texto, pode-se veri-
ficar que o comércio do Estado do Rio
de Janeiro apresentou no ano de 2004,
em comparação ao de 2003, aumen-
to no número de empregos, nos salá-
rios e na receita bruta.

Na estrutura do setor comercial
observou-se um predomínio das em-
presas varejistas em termos de núme-
ro de estabelecimentos, de empregos
gerados, salários e outras remunera-

ções pagas.
Com relação ao comércio ata-

cadista, observa-se que, com ape-
nas 9,7% do total dos estabeleci-
mentos, foi responsável por
37,6% da receita bruta de revenda
do comércio estadual.

E, finalmente, o  segmento  de
comércio de veículos, peças e mo-
tocicletas,  também importante, foi
responsável por 7,6 % dos esta-
belecimentos comerciais que paga-
ram 7,4 % do total das remunera-
ções a 7,0 % do pessoal ocupado.

Dados gerais das empresas comerciais
Estado do Rio de Janeiro 2003 -2004

Armando de Souza Filho é econo-
mista da Fundação CIDE.
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Comércio do RioComércio do RioComércio do RioComércio do RioComércio do Rio
tem dezembro aquecido depoistem dezembro aquecido depoistem dezembro aquecido depoistem dezembro aquecido depoistem dezembro aquecido depois

de um ano mornode um ano mornode um ano mornode um ano mornode um ano morno

A
Por João Carlos Gomes
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pós um ano de vendas mornas e quase nenhum sobressalto, o comércio
do Rio conseguiu encerrar 2006 aquecido, registrando alta de faturamento
de 3,6% em dezembro. Inflação sob controle, condições de emprego
mais favoráveis, ganho de renda real e crédito, em especial, estão entre

os fatores que elevaram o ânimo do comércio no mês do Natal e estimularam a
compra de bens de maior valor agregado. O grupo que mais se destacou em de-
zembro foi o Comércio Automotivo, apurando alta de faturamento de 5,9%, em
relação ao mesmo mês de 2005. O resultado favorável se deve, principalmente, ao
crescimento de 8,7% do subgrupo Concessionárias de Veículos,  que registrou o
melhor resultado dentre todos os 19 setores que compõem a Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), no último mês do ano passado.

Foto:
Raimundo

Bandeira de Melo
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oSe, por um lado, a venda de
novos veículos cresceu no fim do
ano ,  e s t imu l ada  por  pa rce -
lamentos a juros mais atrativos,
por outro, o comércio de Com-
bustíveis e Lubrificantes registrou
queda de 1,5%, na comparação
com dezembro de 2005. O au-
mento dos preços
no ú l t imo mês de
2006 f reou  a  de-
manda  e  a cabou
impactando a receita
do grupo.

Confirmando ex-
pectativas positivas, o
grupo Bens Semidu-
ráveis registrou alta de
2,0%. Vestuário, Te-
cidos e Calçados con-
seguiram crescer em
dezembro de 2006
na comparação com
o ano anterior, e fo-
ram vedetes no Na-
tal, com aumentos de
f a tu r amen to  de
1,7%, 2,9% e 4,0%,
respectivamente.

Outro grande des-
taque de dezembro foi
o grupo Bens Não Du-
ráveis, que encerrou o
mês com crescimen-
to de 5,0%. Quem
puxou essa variação
para cima foi o setor
de Supermercados e Hipermer-
cados, que teve crescimento de
5,3% na receita, em relação ao
mesmo período de 2005.

As Lojas de Departamento tam-
bém obtiveram resultado bastante
favorável em dezembro (alta de
4,0%) e acabaram influenciando
positivamente o resultado do gru-
po Bens Duráveis, que apresentou
crescimento de 1,8% no último
mês de 2006.

Balanço anual
Dentre 19 setores do comércio

de bens e serviços, Supermercados
foi o que teve o melhor desempe-
nho em 2006. Os empresários do
ramo comemoraram sucessivos au-
mentos de receita no ano passado,
já que as famílias do Rio, estimula-

das, principalmente, pela queda da in-
flação, aumentaram a compra dos
itens de subsistência. No acumulado
dos últimos 12 meses, o setor, que
já abriu 2006 com um resultado bas-
tante positivo (alta de faturamento de
5,0%), fechou dezembro com alta
de 3,9%.

Na 2ª posição ficaram as Lojas
de Departamento, que, em 2006,

Inflação sob

controle,

condições de

emprego mais

favoráveis,

ganho de renda

real e crédito, em

especial, estão

entre os fatores

que elevaram o

ânimo do

comércio no mês

do Natal.

concederam crédito farto, investin-
do com força nos cartões de fideli-
dade. No acumulado dos últimos
12 meses, encerrados em dezem-
bro, o setor apurou alta de 3,7%,
percentual bastante em linha com
os 4,0% registrados em janeiro,
em 2006.

Outro destaque do
ano que se encerrou fo-
ram as Concessionárias de
Veículos, que, no acumu-

lado de 12 meses findos em janeiro
de 2006, apresentavam alta de
2,0%. Ao longo do ano,  as
revendedoras conseguiram faturar
ainda mais e, em dezembro, acu-
mulavam alta de 3,4%.

A Pesquisa Mensal do Comér-
cio entrevistou 2.373 empresas va-
rejistas de todos os portes, em todo
o Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Raimundo Bandeira de Melo
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ste artigo examina três momentos da história econômica do Estado do
Rio de Janeiro: o da crise dos anos oitenta e primeira metade dos anos
noventa, indicando-se suas raízes mais profundas, reveladoras de toda a
profundidade e complexidade que ela encerra; o da inflexão (econômica)

positiva iniciada em meados do decênio passado, também indicando os elementos
que permitiram que ela, a inflexão anotada, viesse a ocorrer; e, por fim, o da atual
conjuntura, na qual se procura evidenciar alguns processos e fenômenos em curso,
potencialmente capazes da ‘produção social’ de um Rio de Janeiro economicamente
mais dinâmico e social e espacialmente equilibrado, em especial por conta dos avan-
ços logrados nos últimos dez anos, no que diz respeito à capacidade da unidade
federativa em exame de gerar riqueza, em vista da sua maior integração socio-
espacial – aspecto esse extremamente importante para o estabelecimento de políti-
cas estaduais (e mesmo nacionais) de desenvolvimento ‘regional’.1

A economia fluminenseA economia fluminenseA economia fluminenseA economia fluminenseA economia fluminense
em três temposem três temposem três temposem três temposem três tempos

Da crise dos anos 80 e 90, passandoDa crise dos anos 80 e 90, passandoDa crise dos anos 80 e 90, passandoDa crise dos anos 80 e 90, passandoDa crise dos anos 80 e 90, passando
pela inflepela inflepela inflepela inflepela inflexão econômica positiva de meados daxão econômica positiva de meados daxão econômica positiva de meados daxão econômica positiva de meados daxão econômica positiva de meados da

década passada, até a conjuntura recentedécada passada, até a conjuntura recentedécada passada, até a conjuntura recentedécada passada, até a conjuntura recentedécada passada, até a conjuntura recente

1. O que nem de longe significa subestimar os muitos e graves problemas existentes.

E
Por Jorge Natal
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Pólo Petroquímico

Foto:
Arquivo SECOM
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Primeiro Movimento
Analítico: a Crise dos Anos
Oitenta e Primeira Metade
dos Noventa

É fato inconteste que a economia
fluminense experimentou crise ímpar
no período referido. Analistas de di-
versas origens teóricas, distintas inser-
ções políticas e concorrentes visões de
mundo concordam que a pronunciada
decadência e falta de competitividade
industrial e a efetiva redução dos gas-
tos do governo federal no Estado do
Rio de Janeiro contribuíram de modo
decisivo para tal. Mas não ‘apenas’, pois
também houve, no mesmo tempo e
lugar, dramático agravamento da cha-
mada questão social e dos conflitos de
natureza federativa com o governo fe-
deral/União, como marcado ‘estio-
lamento moral’ e da população flumi-
nense, em especial da carioca2. Nes-
tes termos, um razoável consenso foi
‘produzido’, a saber: o de que mais
que uma ‘simples’ crise econômica, ao
extrapolar largamente os seus limites
(da economia), houve então uma crise
verdadeiramente societária.

Mas observe-se que essa crise
(ampla, profunda e complexa), mani-
festada nos últimos quinze anos, ‘nas-
ceu’ em tempo e lugar distintos da ‘ci-
dadela’ Estado do Rio de Janeiro. De
maneira precisa: ela tão-somente se
desvela por inteiro na medida em que
se considera o processo de gênese e
desenvolvimento da economia paulista

a partir do último quartel do século
XIX. De outra forma: a partir dos anos
setenta do século retrasado materiali-
zaram-se no Estado de São Paulo rela-
ções econômicas extraordinariamen-
te dinâmicas (café-indústria), singulares
mesmo, por conseguinte impossíveis
serem reproduzidas em quaisquer ou-
tros espaços do país (Cano 1977).
Posicionou-se, portanto, uma nítida di-

visão territorial do trabalho (DTT) co-
mandada a partir dessa unidade federa-
tiva, o que, por sua vez, lhe conferiu
posição polarizadora, e.g., de efetivo
comando sobre a dinâmica do capita-
lismo nacional (Brandão 2003). Enfim:
a economia brasileira passou a depen-
der da economia paulista de maneira
avassaladora, dada a sua capacidade
produtiva, de importação (doméstica),
de geração de recursos fiscais, etc.
Como assevera Cano, a DTT que aí
se instala estabeleceu relações de
complementaridade da economia ‘cen-
tral’ (paulista) com as dos demais Esta-
dos, cabendo-lhes produzir, no limite,
apenas e tão-somente aquilo que o Es-
tado de São Paulo não produzisse e/

ou que a ele interessasse comprar.
Dessa forma, é trivial, o dinamismo
econômico das unidades federativas
que não São Paulo passou, em maior
ou menor grau, a dele depender.

É nestes termos que se pode en-
tender por que a economia do antigo
Estado do Rio de Janeiro entrou em
crise já ao final do século XIX; numa
frase: ela se mostrou inequivocamen-
te frágil diante da supramencionada
moderna economia paulista (dadas as
suas próprias, variadas e acumuladas
fragilidades econômicas, políticas, etc.).
Mas no que trata da relação da econo-
mia da ex-capital federal com a da
paulista, a complexidade era bem
maior. Em verdade, apesar do expos-
to um pouco antes, a ex-capital federal
seguiu crescendo, inclusive se benefi-
ciando da expansão da economia de
São Paulo; no entanto, esse seu cres-
cimento se deu praticamente, desde
então, a menor em relação a São Pau-
lo, radicando, talvez aí, sua maior com-
plexidade, a saber: ele contribuiu deci-
sivamente para obscurecer a crise que,
latente desde então, apenas explodiu
nos anos oitenta e primeira metade dos
noventa. De outra forma: apesar da
crescente perda de posição relativa,
acompanhada de uma série de
indicativos do seu baixo dinamismo in-
terno (exemplo: nos anos setenta e
oitenta não havia sequer uma indústria
do setor de duráveis de consumo em
seu território), não houve, e.g., até a
eclosão da grande crise dos anos 80 e
primeira metade dos anos 90, nenhu-
ma redução generalizada e por tempo
largo da renda e do emprego no Esta-
do. A realidade é que se os seus quase
duzentos anos de capital somaram para
que, dada essa sua especificidade, a cri-
se não lhe fosse desde cedo mais gra-
ve, de outro lado eles operaram firme-
mente para o turvamento em questão.
Afinal, quase 200 anos de história en-
quanto capital, parte desse período al-

É nestes termos que
se pode entender
por que a economia
do antigo Estado do
Rio de Janeiro
entrou em crise já
ao final do século
XIX; numa frase:
ela se mostrou
inequivocamente
frágil diante da
supramencionada
moderna economia
paulista (...)
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2. Explicando: o Município do Rio de
Janeiro, pela sua densidade econômica,
populacional, etc. foi inegavelmente o
espaço no qual a crise se mostrou mais
aguda. Ainda: conforme Carlos Lessa,
essa crise se expressaria na perda da
sua auto-estima e sentimento de iden-
tidade nacional. Este é o sentido do
‘estiolamento moral’; é dizer, a crise al-
cançou a própria natureza identidária
do ser carioca, sua auto-estima e a sua
histórica capacidade de pensar o Brasil
(transcendendo assim o que se poderia
denominar de visão paroquial presente
em tantos estados brasileiros).
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cançando um passado relativamente
recente, gera certo e, no caso, perigoso
orgulho cívico.

Cumpre sublinhar, em adição, que
igualmente contribuiu para a cortina de
fumaça lançada sobre a crise potencial-
mente existente na região fluminense,
em especial na sua fração territorial ca-
rioca, e a partir dos anos vinte do sécu-
lo passado, o próprio posicionamento
(conservador) de algumas frações de
classe (com interesses no comércio,
nas finanças e na indústria naval). Expli-
cando: essas frações, hegemônicas no
nível interno do Estado, diante das mui-
tas evidências da crise em processo,
insistiam na atribuição de culpa a ou-
trem (governo federal, governo esta-
dual, etc.), postergando, desse modo,
a elaboração de diagnósticos mais con-
seqüentes sobre a irresoluta descida
de ladeira em que se encontrava a eco-
nomia do Estado em tela. Mais: ao mes-
mo tempo buscavam se apropriar dos
recursos públicos disponíveis frente às
demais frações de classe do próprio
andar de cima (com inegáveis reba-
timentos sobre as maiorias popula-
cionais), numa inequívoca luta patri-
monial e, pior, em contexto, principal-
mente a partir do final dos anos seten-
ta, de gravoso e crescente esgotamen-
to do padrão de desenvolvimento ca-

pitalista vigente no país, com destaque
para o seu padrão de financiamento.

Uma última adição. Mas se essas
são as raízes da crise em exame, defi-
nitivamente não se pode continuar atri-
buindo à transferência da capital para
Brasília e/ou à fusão (do antigo Estado
do Rio de Janeiro com a ex-capital fe-
deral) a culpa pela crise da economia e
sociedade fluminense no período an-
tes anotado. Dizendo de modo diver-
so: quando muito pode-se afirmar que
esses fatos contribuíram para que a
crise em questão fosse acelerada.
Nestes termos, pode-se afirmar ain-
da que o esgotamento do anterior pa-
drão de desenvolvimento capitalista e
do seu último padrão de acumulação
de capital e de financiamento (Cardo-
so de Mello 1998), ao arrastarem para
baixo a economia paulista (o pólo mais
dinâmico do capitalismo brasileiro,
polarizador)3  e minarem a centralidade
do Estado (tão crucial para a econo-
mia estadual fluminense), acabaram
por se mostrarem os verdadeiros
pontos de chegada do processo de

descida de ladeira da região em estu-
do, iniciado, como apontado, no já re-
moto final do século XIX em São Pau-
lo. Aliás, não é por acaso que tam-
bém data daí a emergência da chama-
da questão regional brasileira.

Segundo Movimento
Analítico: a Inflexão
Econômica Positiva de
Meados dos Anos Noventa

Por volta desse momento, em
meados dos anos noventa, o que pa-
recia ser uma situação limite (da eco-
nomia e sociedade fluminense e, em
especial, da carioca)4 , até terminal, co-
meça a apresentar sinais de reversão.

Dois processos podem ser ano-
tados para ilustrar essa mudança de
ares: o ânimo que adveio, e não ape-
nas para o Rio, com o sucesso inicial
do Plano Real, especialmente no que
diz respeito à redução drástica da infla-
ção e às possibilidades de as pessoas e
empresas começarem finalmente a pla-
nejar seus gastos, o que, como se sabe,
possibilitou que um conjunto deles fos-
se efetuado, dinamizando conseqüen-
temente a economia do país e, claro,
também a fluminense; e a agenda libe-
ral, implantada no bojo do referido Pla-
no Real, que acabou (não obstante os
efeitos perversos que trouxe, tais como
os verificados em nível do emprego e
da desestruturação da cadeia produtiva
doméstica) injetando recursos na eco-
nomia nacional e em particular na do
Estado do Rio de Janeiro via privatização
de ativos estatais (o Rio, por seu históri-
co de capital federal, mesmo após a
transferência da capital para Brasília, con-
tinuou amplamente a sediá-la), e tanto
mais se considere que o governo esta-

3. E, por conseqüência, os arranjos políticos estabelecidos entre o governo federal
(União) e os estados e municípios via fundos públicos, que tanto beneficiaram o
Estado do Rio de Janeiro, no passado.
4. Vide a crise de auto-estima a que se refere Carlos Lessa (que inclui a própria
capacidade tão carioca de ocupar-se, de alguma forma, com as grandes questões
nacionais, muitas vezes até mesmo desprezando os problemas locais – pelo menos
naquela quadra do tempo).
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Porto de Sepetiba

Foto:
Jorge Marinho
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dual da época, do senhor Marcello
Alencar, foi o principal seguidor do ideário
em questão (neoliberal) - é dizer, ele
levou a cabo como nenhum outro go-
vernador de estado o processo de
desestatização (Natal 2005).

Pode-se adicionar neste ponto,
para efeito da composição do quadro
em tela, pelo menos mais três outros
processos, a saber: a entrada em cena
do mecanismo de repasse para o Esta-
do e cerca de 2/3 dos municípios
fluminenses de recursos através de
royalties, o que, também é trivial, inflou
extraordinariamente a capacidade de-
les de realizar gastos e mesmo atrair
negócios; e as novas estratégias de lo-
calização de grandes empresas, quer
seja pela maior dinamização econômi-
ca do Estado, quer seja pelo perverso
mecanismo de atração através da cha-
mada guerra fiscal (aberto pela Consti-
tuição de 1988), como pelas possibili-
dades estabelecidas pelas novas
tecnologias de operação com plantas
produtivas menores em locais relativa-
mente distantes dos grandes centros
urbanos do país, notadamente em vista
das possibilidades posicionadas pelas
operações em rede (networks). A esse
respeito, vide a crescente importância
econômica do interior fluminense na ri-
queza estadual (Natal 2005).

Dos cinco processos anteriormen-
te alinhados resulta o que há de mais
significativo no que concerne à inflexão
econômica positiva do Estado do Rio
de Janeiro desde meados dos anos
noventa (reiterando). Deriva daí que
parte substantiva dessa inflexão se de-
veu às ações privadas, principalmente
por parte das chamadas grandes em-
presas, estrangeiras no mais das vezes
(Volkswagen, Peugeot, etc.), como de
decisões tomadas pelo ente federal (po-
lítica de privatização, repasse de royalties
do Tesouro, etc.). E as forças locais do
Estado? Não há dúvidas de que houve,
em todo esse processo, enorme es-

forço do governo estadual e da Federa-
ção das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (FIRJAN), com expressiva coo-
peração entre eles inclusive, para dina-
mizar a economia estadual em suas vá-
rias frações territoriais, como manifesto
em iniciativas diversas, em especial no
nível dos chamados pólos de desenvol-
vimento regional (Moda Íntima de Nova
Friburgo, Petrópolis Tecnópolis, Pólo
Hortifrutigranjeiro do Norte e Noroes-
te Fluminense, etc.). Algumas experi-
ências parecem ter obtido maior êxito
que outras (relativo soerguimento da
indústria naval do Estado), outras certa-
mente bem menos. De qualquer for-
ma, a impressão que fica é que as ‘for-
ças locais’, incluindo os sucessivos go-
vernos estaduais do período, não pos-
suem a mesma capacidade de arrasto
econômico das forças privadas do capi-
tal e do governo federal (sendo essa a já
mencionada inflexão), por conseguin-
te, marcadamente tributárias de deci-
sões tomadas em lugares alheios ao ter-
ritório estadual.

Nestes termos, duas observações
são aqui cruciais: a primeira, é que a
dinâmica em exame, ao depender de
decisões externas às forças econômi-
cas locais, aponta para sua relativa fragi-
lidade (potencial), em vista da ausência
em seu espaço social de um processo
de acumulação de capital mais
endógeno; e a segunda, é que, não por
acaso, empregou-se o termo inflexão
econômica e não crescimento econô-
mico, posto que o último expressa a
existência de algum tipo de sustenta-
ção de taxas de geração de riqueza, o
que a observação inicial no mínimo
problematiza. Não fora bastante, há
sobre a cabeça de toda a economia
nacional (exclusive especuladores) o
garrote dos juros extorsivos, além da
abusiva carga tributária a constranger o
crescimento econômico e, por con-
seguinte, as decisões econômicas ge-
radoras de emprego e renda.

Terceiro Movimento Analítico:
a Conjuntura Atual e o
Futuro da Economia
(e Sociedade) Fluminense?

É fato que neste último qüinqüênio
a economia fluminense continuou sen-
do em larga medida a mesma do decê-
nio anterior. É dizer: que ela permane-
ceu sendo a base territorial de diversos
investimentos privados e continuou sen-
do beneficiada por investimentos fede-
rais, normalmente em parcerias com o
setor privado; vide o caso do Pólo Gás-
Químico de Duque de Caxias e do Pólo
Petroquímico de Itaboraí. Registre-se
ademais a inclusão no orçamento fede-
ral deste ano, enfim, do arco rodoviário
do Rio, obra decisiva para o
descongestionamento das principais
rodovias que cortam a cidade do Rio de
Janeiro e sua Região Metropolitana,
como também para a redução dos cus-
tos de transporte de mercadorias e para
a integração do Porto de Sepetiba às
duas principais economias do país,
além da do Rio, a de Minas Gerais
(Rio-Juiz de Fora-Belo Horizonte) e a
de São Paulo (Rio-São Paulo).

Na mesma linha, parece ilustrativo
anotar que até mesmo a posição rela-
tiva da economia fluminense no pro-
duto interno bruto do país vem me-
lhorando nos últimos anos, o que con-
trasta com a avaliação daqueles que in-

Abertura da Feira de Moda Íntima.
Nova Friburgo

Foto: Inágcio Ferreira
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sistem em que o Rio de Janeiro per-
deu o pé. ( Vide quadro abaixo).

Não fora bastante, a renda per
capita estadual também vem avançan-
do, chegando a aparecer no “ranking”
nacional em primeiro lugar (o que ga-
nha relevância quando se sabe que a
taxa de crescimento populacional do
Estado do Rio de Janeiro é uma das
menores do país)5. Além desses fatos
e potencialidades, cumpre adicionar que
nos últimos dez a quinze anos houve
importantes avanços infra-estruturais
do território estadual fluminense que,
ao fim, resultaram em enorme avanço
no que trata da sua integração socio-
espacial, quer física (vide Via Lagos,
duplicação da Niterói-Manilha, etc.),
quer em termos de telefonia,

telemática, etc. Tais avanços, por su-
posto, potencializam extraordinaria-
mente o estabelecimento de políticas
de desenvolvimento regional de cu-
nho estadual e mesmo nacional. Logo,
é possível asseverar que mais uma vez
o passado de capital federal conta, pois
apenas assim parece possível enten-
der que empresas estrangeiras, por
exemplo, da área de telefonia, tenham,

todas elas, escolhido o Rio de Janeiro
para sede dos seus negócios no Bra-
sil (e não São Paulo).

Em que pese tudo o que se ano-
tou/apontou, há problemas de toda
ordem e que precisam, com urgência,
ser enfrentados, como segue: a defini-
ção de políticas agressivas, em especial
no espaço metropolitano, de modo a
gerar emprego e renda para as capas
mais pobres da população, posto que
parte significativa do dinamismo eco-
nômico verificado nos últimos dez
anos, notadamente no município-sede
(telecomunicações, petróleo, etc.),
contemplou pessoas com maior nível
de escolaridade e de formação profis-
sional (como dizem os economistas,
essas atividades são capital intensive e

não labor intensive). Prova disso é que,
apesar desse relativo dinamismo eco-
nômico, a questão social continuou
grave e mesmo se aprofundando, mais
uma vez, portanto, reafirmando a tese
de que o processo de geração de ri-
queza social guarda frágil relação com
o processo de distribuição da riqueza.
É preciso ainda avançar as bases inter-
nas da acumulação de capital, empre-
gar os recursos dos royalties de ma-
neira a descortinar o futuro, etc. Finali-
zando: há muito que fazer, é verdade; a
grande vantagem deste momento é
que nem tudo está perdido, posto que
agora as enormes e históricas desigual-
dades socioespaciais se encontram
mais reduzidas (com a redução do peso
da capital e avanço do interior), como

Participação no PIB a Preços de Mercado Corrente
1998-2003

Unidades
da Federação 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SUDESTE 58,258 ,258 ,258 ,258 ,2 58,2 57,8 57,1 56,3 55 ,255 ,255 ,255 ,255 ,2

São Paulo 35 ,535 ,535 ,535 ,535 ,5 34,9 33,7 33,4 32,6 31 ,831 ,831 ,831 ,831 ,8

Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro 11 ,011 ,011 ,011 ,011 ,0 11,7 12,5 12,3 12,6 12 ,212 ,212 ,212 ,212 ,2

Espírito Santo 1 ,91 ,91 ,91 ,91 ,9 1,9 2,0 1,9 1,8 1 ,91 ,91 ,91 ,91 ,9
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FONTE:FONTE:FONTE:FONTE:FONTE: IBGE, Contas Regionais, 2003.

aumentada firmemente a capacidade de
geração de riqueza no Estado em rela-
ção ao passado mais recente, o que, é
preciso convir, não significa pouco. Tal-
vez tão importante quanto o que veio
de ser anotado seja o fato de estarem
em curso diversas iniciativas de dispên-
dio do setor privado transcendentes ao
Estado no que concerne à dinamização
da economia fluminense...o que tam-
bém não se pode perder de vista.

5. Vale registrar, neste ponto, que par-
te expressiva dos analistas que enten-
dem a economia fluminense como es-
tando estagnada e sem perspectivas
comete inequívoco erro estatístisco,
posto considerar em seus exercícios o
decênio 1985-94, quando de fato a
economia estadual apresentou péssimo
desempenho, o que, por suposto, re-
baixa a média, posto diluir os dez anos
subseqüentes quando a performance
foi bem melhor.

Jorge Natal é Doutor em Economia
pelo Instituto de Economia da Universi-
dade Estadual de Campinas (IE/
UNICAMP-SP), professor do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (IPPUR/UFRJ) e Coordena-
dor do LESTE (Estado, Economia e Terri-
tório), que abriga a Linha de Pesquisa
‘Economia, Sociedade e Território
Fluminense’ e a Página Eletrônica ‘Bole-
tim Estudos da Conjuntura Fluminense’.
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Pedágio Ponte Rio-Niterói
Fotos: Ignácio Ferreira
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O  O  O  O  O  PIBPIBPIBPIBPIB do Estado do Rio do Estado do Rio do Estado do Rio do Estado do Rio do Estado do Rio
de Janeiro de 2006 cresceu 3,9%de Janeiro de 2006 cresceu 3,9%de Janeiro de 2006 cresceu 3,9%de Janeiro de 2006 cresceu 3,9%de Janeiro de 2006 cresceu 3,9%

Por Ana Cristina Andrade, Armando de Souza Filho
e Seráfita Azeredo Ávila

 Produto Interno Bruto - PIB do
Estado do Rio de Janeiro do ano de
2006, estimado pela Fundação CIDE
em R$ 305,8 bilhões, cresceu 3,90
% em relação a 2005, superior ao do
Brasil, com taxa estimada de 2,9%
(IBGE).  No mesmo período, o em-
prego formal no Estado cresceu
4,52%, ou seja, foram criados
116.158  novos empregos, com car-
teira assinada, considerando-se apenas
o universo das empresas privadas.

O índice comprova que o cresci-
mento manteve-se ainda em taxas ra-
zoáveis, dado o desempenho pouco
expressivo da economia brasileira
como um todo. Em 2005, essa taxa
estadual foi de 4,14%. No entanto,
naquele ano, foi a Indústria de Petró-
leo e de Gás Natural que mais puxou
o crescimento do PIB com taxa de
15%, representando quase 50% da
taxa de crescimento do PIB estadual,

Variação
anual
(%)

  Índice
Preços de

2006
(1,00 R$)

Preços
correntes
(1,00 R$)

Variação
anual
(%)

Índice
Preços de 2006

(1 000 R$)
Preços correntes

(1 000 R$)

Ano

Produto real
“per capita”PIB “per capita”Produto realPIB em valores absolutos

Estimativas

 Estimativas do Produto Interno Bruto - PIB a preço de mercado
Estado do Rio de Janeiro - 1996/2006
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enquanto que, em 2006, tal setor ex-
pandiu-se em 5,03 %.

Outros setores da Indústria de
Transformação que apresentaram cres-
cimento expressivo em 2006: Alimen-
tos (derivados do leite, café, açúcar e
farinha de trigo): + 11,1%; Edição, im-
pressão e reprodução de gravações: +
10,2%; Bebidas: +5,1%; e Farmacêu-
tico: +5,1%.

No entanto, outros importantes
setores da Indústria de Transformação
não apresentaram bom desempenho:
Perfumaria, sabões, detergentes e pro-
dutos de limpeza: - 7,2 %; Têxtil : - 7,4
%; e Metalurgia Básica ( Siderurgia e Fun-
dição): - 4,6 %.

 Foram destaques, também, os se-
guintes setores: Construção Civil, que
cresceu 11,9%; Comunicações: +
8,7%; Comércio: + 6,0%; e Água e
Esgoto :+ 5,4%.

 Quanto ao item Outros Serviços,

seu crescimento é explicado ao se
considerar que tais setores são inten-
sivos em mão-de-obra e o nível de
geração de empregos formais vem
apresentando, nos últimos anos, re-
cordes na contratação de pessoal com
carteira assinada.

 Com relação ao PIB “per capita” do
Estado, houve evolução de R$18.469
para R$19.660 em valores correntes,
com um crescimento real de 2,57%.

O comércio exterior fluminense
também apresentou excelente desem-
penho. No ano de 2006, a balança
comercial do Estado registrou um sal-
do de US$ 4,198 bilhões. As exporta-
ções de petróleo e derivados contri-
buíram para esse resultado. Também
se expandiram as vendas externas de
produtos siderúrgicos e veículos e aces-
sórios. As exportações continuam em
expansão com taxas positivas de
40,0% nesse ano.

Fontes:Fontes:Fontes:Fontes:Fontes: Diversas e Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – Fundação CIDE.
N o t a s :N o t a s :N o t a s :N o t a s :N o t a s : 1) Dados recalculados com base na Matriz Insumo – Produto de 1996; 2) Dados retificados em 23/02/2007; 3) Dados relativos
a 2006 ainda não definitivos.

1996 99.144.243 230.103.602 100,00 - 7.255,53 7.823,84 100,00 - -
1997 107.217.005 230.764.390 100,29 0,29 7.745,34 8.192,78 99,00 -1,00 7,83
1998 115.966.071 235.963.475 102,55 2,25 8.269,56 9.127,07 99,92 0,94 5,78
1999 129.790.046 239.279.858 103,99 1,41 9.136,23 9.842,79 100,02 0,10 10,37
2000 146.081.096 249.981.389 108,64 4,47 10.150,67 11.134,20 103,15 3,13 7,73
2001 167.640.759 261.534.276 113,66 4,62 11.498,86 12.914,48 106,53 3,28 9,69
2002 196.518.447 272.979.585 118,63 4,38 13.306,17 15.386,30 109,76 3,03 12,31
2003 225.587.140 270.994.232 117,77 -0,73 15.077,83 16.211,28 107,56 -2,00 15,63
2004 253.004.938 282.614.456 122,82 4,29 16.688,84 17.885,39 110,73 2,95 7,52
2005 283.571.226 294.318.576 127,91 4,14 18.468,68 19.168,65 114,34 3,26 7,22
2006 305.804.852 305.804.852 132,90 3,90 19.660,42 19.660,42 117,28 2,57 3,79
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5.968

6.886

6.660

6.779

7.967
622
549
626
664
714
690
695
662
647
683
693
724

8.218
700
651
702
681
707
623
690
686
661
725
676
717

6,1

-1,0
3,1

732.935

719.652

715.113

639.965

596.505
59.212
40.281
45.404
43.695
43.712
44.033
42.880
43.522
58.101
56.356
57.654
61.656

628.573
60.134
59.238
63.357
63.135
62.144
46.597
48.602
45.064
45.248
43.666
45.699
45.688

0,0

-25,9
5,4

 28.127

26.819

25.871

25.423

31.566
2.703
2.555
2.644
2.801
2.605
2.579
2.474
2.519
2.707
2.574
2.646
2.759

31.538
2.657
2.806
2.683
2.741
2.577
2.419
2.569
2.570
2.484
2.595
2.677
2.760

3,1

0,0
-0,1

87,35

100,00

100,31

96,66

111,15
101,38
90,40

103,50
111,62
118,26
114,97
118,11
113,13
112,96
116,89
113,61
119,01

116,75
119,68
108,27
119,11
117,39
120,13
105,43
117,42
117,02
114,74
122,05
117,13
122,61

4,7

3,0
5,0

   3.550

3.447

3.020

3.093

3.212
244
233
263
251
261
277
261
305
262
279
294
281

3.595
284
242
315
258
306
291
316
324
307
320
323
309

-4,3

9,8
11,9

98,07

100,00

98,68

102,39

101,74
95,61
87,93

104,58
101,46
102,62
100,13
97,93

109,75
108,62
107,92
104,28
100,09

102,97
98,55
93,46

102,77
100,23
107,73
103,15
104,37
109,74
105,30
108,08
103,94
98,32

-5,4

-1,8
1,2

5.484

6.459

6.836

7.398

6.854
512
573
583
623
596
563
576
570
567
535
577
578

5.074
455
209
261
243
277
257
533
565
576
580
574
544

-5,2

-5,8
-26,0

60.489

69.683

70.946

70.456

79.775
6.077
5.474
6.281
6.734
7.079
6.847
7.019
6.718
6.719
6.972
6.766
7.090

84.204
7.149
6.443
7.118
7.073
7.238
6.365
7.068
7.024
6.924
7.287
7.090
7.426

4,7

4,7
5,6

2.076.206

2.714.238

2.623.460

3.185.240

3.615.156
284.220
244.753
308.043
245.338
278.304
274.825
311.867
324.886
311.001
329.286
349.627
353.005

3.733.082
329.797
308.521
303.687
257.669
306.891
273.768
321.455
323.172
314.494
336.966
312.001
344.662

10,5

-2,4
3,3

89,00

100,00

98,89

101,38

103,42
96,63
88,37

104,38
103,27
105,40
102,76
101,51
110,35
109,39
109,52
106,05
103,45

105,42
102,30
96,09

105,67
103,28
109,93
103,56
106,68
111,03
106,97
110,56
106,28
102,63

-3,4

-0,8
1,9

 Índice da produção física (2) (r)

(Base : média de 2002=100)
Produtos selecionados

Consumo
aparente

de cimento
 (mil t)

Consumo
de energia

elétrica
(Gwh) (r)

Consumo
de gás

encanado
(mil m3) (r)

Consumo

de água

(mil m3)

Indústria extrativa mineral e de transformação Construção
civil (r)

Serviços industriais
de utilidade pública

Indústria
geral

(ponderação
IBGE)

Extrativa

mineral

Indústria de

transformação

Aço bruto

(mil t)

Petróleo

(mil m3) (3)

Gás natural

(106 m3) (4)

2001

2002

2003

2004

2005
Jan
Fev
Mar

              Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

             2006
Jan
Fev
Mar

              Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações
(%)

No mês
No mês/mês
 do ano ant.
Acumulada

 Período

Fontes: IBGE/DPE/Departamento de Indústria, IBS e Petrobras, ANP - Boletim Mensal de Produção submetido à ANP, em 29/7/04, Sind. Nac. Indústria de Cimento, LIGHT, AMPLA,
CENF, CEG-Rio e CEDAE.

Indicadores da Indústria
Estado do Rio de Janeiro - 2001/2006 Tabela  11111

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.
(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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2001

2002

2003

2004
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2005
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações (%)
No mês

12 meses
No ano

Período

Índices de Preços
Brasil e Estado do Rio de Janeiro - 2001/2006

204,528

232,149

285,074

311,876
293,793
296,976
299,746
303,184
307,616
311,576
315,113
319,244
320,788
322,492
325,148
326,833

330,488
327,915
329,241
332,490
334,170
333,321
331,823
330,484
327,887
327,545
329,529
330,619
330,835

336,182
333,222
333,030
331,531
331,607
332,851
335,067
335,637
337,011
337,817
340,541
342,482
343,384

0,26
3,79
3,79

201,616

222,278

260,548

290,839
270,778
272,368
286,398
287,898
289,725
290,536
292,936
295,975
297,907
299,900
302,242
303,404

319,144
304,984
305,700
306,707
323,483
323,949
324,190
324,067
323,227
323,340
323,164
323,536
323,383

335,826
324,333
324,982
324,878
331,838
338,543
340,567
340,668
340,896
341,979
342,511
342,893

0,11
5,98
5,98

230,743

257,497

297,123

335,986
311,824
311,824
340,818
340,818
340,818
340,818
340,818
340,818
340,818
340,818
340,818
340,818

367,628
340,818
340,818
340,818
376,564
376,564
376,564
376,564
376,564
376,564
376,564
376,564
376,564

397,793
376,564
376,564
376,564
392,728
406,621
407,780
407,780
407,780
407,780
407,780
407,780

0,00
8,29
8,29

179,572

195,667

232,860

256,721
239,744
242,514
245,383
247,986
251,178
252,591
256,772
262,066
265,432
268,904
272,984
275,099

282,483
277,761
279,009
280,764
283,392
284,205
284,625
284,410
282,946
283,144
282,837
283,485
283,218

289,132
284,872
286,002
285,821
285,920
287,625
289,929
290,104
290,501
292,388
293,314
293,979

0,23
3,70
3,70

208,012

225,096

258,386

274,794
268,424
268,835
269,597
270,256
272,157
273,968
275,523
278,921
278,848
279,136
279,730
282,130

291,381
284,927
286,336
287,152
290,070
292,237
292,299
292,665
291,828
292,046
293,089
295,585
298,339

301,511
300,826
300,883
300,952
302,021
302,116
300,698
300,637
301,168
301,755
302,678
302,882

0,07
2,47
2,47

1.788,856

1.956,060

2.258,337

2.405,793
2.342,640
2.357,400
2.359,990
2.361,410
2.372,030
2.387,210
2.409,650
2.435,920
2.444,930
2.451,040
2.463,300
2.483,990

2.562,452
2.502,870
2.515,380
2.522,680
2.549,670
2.570,830
2.568,260
2.566,460
2.569,290
2.575,710
2.584,470
2.606,952
2.616,857

2.682,550
2.637,792
2.657,312
2.662,095
2.672,210
2.679,430
2.670,584
2.680,465
2.687,970
2.698,991
2.708,167
2.713,584
2.721,996

0,31
4,02
4,02

Índices de preços
Índice Geral de

Preços disponibilidade
interna BR

Base: ago 94 =100

Índice do custo da construção - RJ
Base: ago, 94 =100

Preços ao
Consumidor

  Média Mão-de-obra Materiais de construção IPC Total(2) IPCA  Total(3)

Tabela  22222

Fontes: FGV - Fundação Getúlio Vargas e IBGE

(1) Média anual
(2) Base ago, 94=100 (3) Base dez, 93=100
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Indicadores do Comércio
Estado do Rio de Janeiro - 2001/2006

  Índice de
receita nominal

de vendas
no varejo RJ

Arrecadação
do ICMS do
comércio
varejista

Comercialização de
hortigranjeiros,

cereais e pescado na
Ceasa - Grande Rio

Arrecadação do
ICMS do comércio

atacadista

Exportações Importações Constituição Extinção

84,26

91,38

100,76

110,77

120,39
107,78
101,39
117,59
112,44
118,88
116,87
120,34
117,96
113,25
119,09
120,38
178,67

128,81
117,38
111,53
121,58
122,16
129,15
119,02
121,53
126,22
125,49
129,08
134,03
188,55

40,7

5,5
7,0

Tabela  33333
Comércio varejista (r) Comércio atacadista Comércio exterior Registro de empresas

na Junta Comercial

(Base fixa 2003=100) Em mil reais (Em mil t) (r) Em mil reais (FOB - 1000 US$) (Em  unidades)

  Índice de
volume de
vendas no
varejo RJ

107,04

107,38

100,00

106,84

111,25
100,34

94,31
109,30
103,98
108,78
107,40
111,51
109,94
105,62
110,48
110,85
162,48

118,01
106,94
102,01
111,29
112,14
118,26
109,91
112,08
116,41
115,71
118,65
122,52
170,18

38,9

4,7
6,1

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. 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 o Índice de Volume de Vendas do Varejo.
(1) Quando se tratar de índices, os valores a mais são médios.

2001

2002

2003

2004

2005
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/mês
do ano

Acumulada

Período

818.907

888.867

830.901

941.650

1.127.690
149.612

90.011
74.067
86.912
80.190
87.463
89.095
96.907
96.736
87.253

105.411
84.031

1.320.777
166.277
101.086
97.930
86.955
91.805

114.381
99.213

112.291
111.946
106.885
110.392
121.614

10,2

44,7
17,1

1.743

1.729

1.756

1.697

1.673
136
123
143
142
139
139
125
143
135
137
147
164

1.786
141
130
162
139
157
147
144
152
144
149
150
172

15,1

4,8
6,7

1.017.861

1.171.947

1.755.834

2.267.427

2.042.794
191.146
151.053
162.089
177.071
169.963
162.067
168.392
164.749
166.872
161.462
179.841
188.089

1.827.602
193.930
158.826
162.767
186.028
168.745
119.703
113.582
125.429
138.009
141.436
145.323
173.824

19,6

-7,6
-10,5

2.403.626

3.655.835

4.844.113

7.025.172

8.191.294
507.743
458.317
493.170
683.557
666.594
381.904
964.998
777.028
856.748
624.513
962.807
813.915

11.469.574
1.150.835

636.029
671.748
807.657
631.373
842.059

1.217.218
1.108.662
1.384.005
1.004.455

947.749
1.067.784

12,7

31,2
40,0

5.306.465

5.346.947

4.896.005

6.321.265

6.691.941
573.759
544.551
425.907
513.955
644.584
481.891
608.305
701.692
454.958
628.380
601.484
512.475

7.270.810
592.487
576.048
629.426
404.922
514.336
605.493
712.466
639.579
681.246
746.987
648.973
518.847

-20,1

1,2
8,7

29.797

27.530

30.135

25.276

27.590
1.921
1.702
2.516
2.176
2.326
2.684
2.539
2.757
2.494
2.102
2.235
2.138

25.936
1.818
1.881
2.172
1.770
2.482
2.025
2.282
2.754
2.267
2.485
2.135
1.865

-12,6

-12,8
-6,0

5.480

7.972

6.499

7.158

6.820
535
433
556
528
550
587
554
528
588
550
545
866

7.110
502
413
522
429
561
483
618
751
581
697
663
890

34,2

2,8
4,3

63

In
d

ic
ad

o
re

s 
Ec

o
n

ô
m

ic
o

s
Re

vi
st

a 
de

  E
co

no
m

ia
 F

lu
m

in
en

se



64

Re
vi

st
a 

de
  E

co
no

m
ia

 F
lu

m
in

en
se

64

In
d

ic
ad

o
re

s 
Ec

o
n

ô
m

ic
o

s
Re

vi
st

a 
de

  E
co

no
m

ia
 F

lu
m

in
en

se

2001 (1)

2002 (1)

2003

2004

2005
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações (%)
No mês

No mês/mês
do ano anterior

Acumulada

Indicadores de Transporte e de Comunicações
Estado do Rio de Janeiro - 2001/2006

80.236

87.682

95.135

94.987

97.892
6.892
6.413
8.379
7.956
8.452
8.715
8.220
9.178
8.002
8.408
8.482
8.795

7.987
7.325
8.879
7.824
9.085
8.534
8.994

10.019

11,4

9,2
6,9

109.918

110.841

113.380

120.405

129.091
9.434
9.191

11.641
10.432
10.798
11.153
10.397
11.750
11.019
10.958
10.900
11.417

135.212
10.461
10.055
11.715
10.259
11.903
10.788
11.118
12.476
11.378
11.893
11.364
11.804

-6,3

5,7
5,7

17.796

18.867

18.093

17.028

18.297
1.409
1.381
1.663
1.546
1.554
1.563
1.450
1.664
1.536
1.519
1.451
1.562

19.754
1.653
1.476
1.574
1.554
1.667
1.449
1.589
1.798
1.666
1.731
1.764
1.833

3,9

17,4
8,0

968.693

910.650

826.394

793.466

770.936

-2,8

11.268

11.239

10.372

11.247

12.660
1.114

933
1.034

987
1.014

980
1.171
1.070
1.044
1.094
1.073
1.146

12.850
1.233
1.023
1.114
1.069
1.082
1.013
1.064
1.026
1.023
1.080
1.000
1.121

12,1

-2,2
1,5

2.216.106

2.340.398

2.188.102

2.117.129

2.188.516
164.022
152.886
185.809
181.635
183.630
186.243
181.027
201.861
193.068
181.166
183.529
193.642

2.038.671
178.648
163.189
190.088
164.295
180.287
169.230
168.187
175.777
167.145
162.226
157.195
162.403

3,3

-16,1
-6,8

11.107

13.313

12.958

12.814

2,2

5,2
-1,1

Tabela  44444
Transporte

ferroviário(3)
Transporte

urbano

Passageiros transportados(r) Passageiros
transportados

(mil)

Consumo de
óleo diesel

(m3)

Pulsos
telefônicos
registrados
(milhões)

Transporte
aéreo (8)(r)

Total (mil) Trens sub.
(r)(mil) (4)

Metrô
(mil) (5)

Barcas
(mil) (6)

Ônibus Mun.
RJ (mil)

Transporte
rodoviário (7)

Comunicações

56.154

64.005

67.114

76.767

84.868
6.507
6.078
7.009
6.876
7.251
7.043
7.130
7.484
7.375
7.623
7.307
7.185

90.032
6.957
5.751
6.689
6.885
7.320
7.670
8.177
8.421
8.123
8.363
7.978
7.698

-3,5

7,1
6,1

1.176.644

1.128.041

1.053.002

1.025.887

1.016.216

-5,4

0,8
-4,2

Carga
transportada
(mil TU)(r)

Período

Fontes: ANP - Boletim Mensal de Produção submetido à ANP  em 30/07/04, INFRAERO, Companhia Docas, MRS Logística SA,  RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A,
Ferrovia Centro Atlântica - FCA, SUPERVIA, FLUMITRENS, OPPORTRANS, BARCAS S.A, SMTU e TELEMAR
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. Série interrompida desde 2003.
(3) Abrangência: Movimentação de cargas com origem e destino no Estado do Rio de Janeiro. Em 2000 e 2001, a FCA mostra movimentação só na origem.

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.
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) Inclui o consumo próprio das companhias distribuidoras.
(8) Total de passageiros, embarcados e desembarcados, nos aeroportos do Rio de Janeiro administrados pela INFRAERO.
(r) Dados retificados
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(R$ 1.000)

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Estado de Fazenda

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

Notas:
(1) Valores apurados com base na data do recolhimento e não do repasse financeiro.
(2) Deduzidos 15% para o FUNDEF.
(3) Inclui recursos do FPM/FPE/IPI-EXP./LC87/96, Complementação da União e ICMS.Valores do Estado e
Municípios.

Arrecadação
ICMS (1) FPM (2) FPE (2) IPI-EXP (2)

9.252.080

10.273.461

11.105.389

12.867.900

13.396.582
1.287.878
1.080.412
1.060.466
1.126.671
1.080.253

968.391
1.041.432
1.041.887
1.114.175
1.090.089
1.199.233
1.305.695

 14.804.973
 1.314.284
 1.076.847
 1.100.750
 1.042.952
 1.159.611
 1.186.907
 1.221.351
 1.233.337
 1.330.125
 1.350.755
 1.347.920
 1.440.134

6,8

10,3
10,5

455.233

551.639

570.467

630.001

778.177
70.308
61.547
50.027
64.087
72.336
70.082
57.549
59.209
49.458
57.272
69.232
97.070

 866.386
78.530
67.542
64.443
72.514
79.583
77.449
69.414
70.214
65.210
59.043
73.433
89.011

21,2

-8,3
11,3

82.562

101.399

118.793

188.630

214.387
18.415
15.680
15.681
18.147
17.699
14.700
14.977
18.528
18.166
19.656
20.346
22.392

 267.231
21.272
18.002
18.297
21.167
18.692
21.721
20.775
21.400
27.567
23.279
23.422
31.637

35,1

41,3
24,6

1.549.626

1.728.255

    1.883.379

2.161.834

2.275.927
212.102
163.736
197.762
181.558
195.136
169.710
177.603
179.082
175.008
184.007
183.477
256.746

 2.476.349
217.707
158.924
205.040
180.141
200.764
194.295
207.271
210.143
205.947
229.615
213.603
252.899

18,4

-1,5
8,8

Período

Indicadores de Finanças Públicas
Estado do Rio de Janeiro - 2001/2006

Transferências

FUNDEF (3)

219.019

271.055

281.980

310.820

389.005
34.745
30.415
29.170
31.671
35.747
34.633
28.440
29.260
24.441
28.303
34.213
47.967

 430.522
39.374
33.865
31.994
36.020
39.531
38.471
34.472
34.877
32.404
29.365
36.167
43.982

21,6

-8,3
10,7

2001

2002

2003

2004

2005
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/
mês do ano

anterior
Acumulada

Tabela  55555
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950.034

817.854

804.725

822.785

896.056
80.153
68.635
82.110
70.232
75.342
75.905
74.494
75.317
69.647
69.296
72.968
81.957

931.249
86.665
70.356
87.712
69.807
80.433
77.301
75.359
84.357
71.725
75.079
71.118
81.337

14,4

-0,8
3,9

470.858

 403.167

395.228

399.153

438.128
37.791
33.573
39.677
36.066
37.023
38.031
37.082
37.522
33.364
32.816
34.626
40.557

468.078
40.513
34.631
44.751
35.852
41.732
38.979
38.945
44.030
35.131
36.339
34.970
42.205

20,7

4,1
6,8

267.951

250.670

242.805

271.762

295.272
21.181
19.907
24.793
24.199
23.934
23.840
23.352
24.680
24.613
24.351
31.539
28.883

288.999
22.267
20.648
22.691
22.772
23.726
21.946
22.999
23.921
23.751
25.415
29.839
29.024

-2,7

0,5
-2,1

99.500

84.800

77.996

83.007

82.891
7.354
5.372
7.033
7.164
7.265
8.039
7.687
7.779
6.841
6.133
6.598
5.626

101.050
 8.750
 7.476
 8.530
 7.626
 9.032
 8.269
 8.469
 8.771
 9.784
 9.561
 8.225
 6.557

-20,3

16,5
21,9

1.009.454

890.500

863.169

930.432

1.017.185
78.851
74.089
88.200
87.347
91.937
88.745
84.544
88.450
84.203
82.018
90.792
78.009

1.047.258
88.871
84.336
89.235
88.100
92.137
81.550
86.123
90.760
86.286
87.896
90.845
81.119

-10,7

4,0
3,0

122.181

106.982

100.828

113.631

115.083
8.712
8.349
9.821

10.006
10.665
10.561

9.434
9.984
9.937

10.240
10.072

7.302

119.970
 9.689
 9.407
 9.297

 10.420
 11.076
 9.604

 10.769
 10.732
 10.162
 10.822
 9.952
 8.040

-19,2

10,1
4,2

122.757

98.131

94.916

94.646

102.605
9.229
7.808
9.155
8.144
8.376
8.650
8.822
8.540
8.304
7.575
9.039
8.963

104.893
 8.892
 8.449
 9.608
 8.122
 8.802
 9.829
 8.377
 9.188
 8.472
 9.517
 8.020
 7.617

-5,0

-15,0
2,2

96.025

   86.213

78.256

83.658

80.251
6.307
6.053
7.474
6.172
6.642
6.128
6.304
6.669
6.913
8.535
6.867
6.187

84.341
6.374
5.887
7.539
6.115
6.890
6.993
7.157
7.209
6.994
7.450
7.654
8.079

5,6

30,6
5,1

 248.529

 220.746

225.600

235.230

259.007
25.137
20.440
24.849
19.194
22.452
21.940
20.914
21.015
19.943
19.343
20.389
23.391

261.886
28.681
20.780
25.104
19.200
22.454
20.873
19.998
22.756
20.038
19.357
19.789
22.856

15,5

-2,3
1,1

509.567

437.092

430.501

447.819

507.400
40.686
39.575
45.445
44.269
45.021
44.591
42.694
44.733
42.037
40.587
41.957
35.805

525.108
47.297
46.188
47.573
46.683
45.390
40.462
42.764
46.023
41.895
41.407
42.263
37.163

-12,1

3,8
3,5

Total Indústria Construção civil Comércio Serviços

DesligadoDesligadoAdmitido Admitido DesligadoAdmitido DesligadoAdmitido DesligadoAdmitido

Fontes: Ministério do Trabalho e Emprego.
Notas: (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 do Nível de  Emprego Formal
Estado do Rio de Janeiro - 2001/ 2006

2001

2002

2003

2004

2005
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/mês
ano. ant.

Acumulada

Período

Tabela  66666
Agropecuária/Outros

Admitido

11.865

9.597

10.725

10.098

16.065
1.689

761
955
656
849

1.156
1.372
1.571
1.123
1.027
2.047
2.859

12.051
2.205

609
710
518
555
627
882

1.174
1.090
2.416

685
580

-15,3

-79,7
-25,0

10.255

10.956

11.039

14.213

16.539
918
886

1.108
1.709
5.052
1.714
1.377
1.274

775
707
626
393

12.131
868
617

1.144
599

2.913
1.269
1.122
1.313

694
691
566
335

-40,8

-14,8
-26,7

Desligado
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