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Os processos de reestruturação econômica e produtiva no mundo globalizado trazem 

importantes mudanças na organização do espaço metropolitano fluminense, direcionando 

para a “periferia” do núcleo uma maior dinâmica industrial e de adensamento urbano. 

Crescem significativamente os índices de urbanização nos municípios antes considerados 

apenas ligados institucionalmente à região metropolitana constituída, mas cuja economia, 

nesta parte da região, era inteiramente agrícola. Face a essas mudanças, e ao esgotamento 

das condições de desenvolvimento industrial nas áreas mais próximas do núcleo, se 

intensificam a incorporação de seguimentos industriais importantes nos municípios 

localizados nesta periferia. 

Assim, segmentos industriais dinâmicos no Estado do Rio de Janeiro estabelecem 

um novo padrão de localização na metrópole, privilegiando áreas fora do núcleo, 

aproveitando a proximidade dos serviços e centros de pesquisas localizadas na Cidade do 

Rio de Janeiro, potencializando, por outro lado, o maior adensamento e incorporação à 

metrópole das áreas antes não integradas. 

 Esse movimento, de reterritorialização das atividades produtivas, é objeto de 

investigação de pesquisadores nos campos da geografia econômica e da economia 

regional, levando-os a buscar novas formulações teóricas capazes de possibilitar a 

interpretação dos inúmeros processos que expressavam a nova dinâmica territorial, ou seja, 

a nova relação entre economia, sociedade e espaço (Benko, 1996). Muita ênfase tem sido 

dado aos movimentos de descentralização e de desconcentração espacial3 de segmentos 

produtivos fora dos eixos metropolitanos, de desterritorialização e terrritorialização4, 

                                                 
1 Professor Adjunto da UERJ. fgodinho@uerj.br 
2 Bolsista de Iniciação Científica do CNPq. UERJ. luma.ps@bol.com.br 
3 Os movimentos referidos por esses processos dizem respeito à maior dispersão espacial das 
atividades em relação aos núcleos metropolitanos, que, inicialmente, foram identificados como de 
saída da metrópole, como se esta estivesse sendo esvaziada, e não como apenas um movimento de 
recomposição espacial das estratégias de reprodução dos meios de produção, em novas bases 
territoriais. A respeito dos processos de concentração e desconcentração industrial no Brasil, ver, 
entre outros, os trabalhos de Lencioni (1994), Negri (1996), Pacheco (1999) e Tinoco (2001). 
4 A desterritorialização é um fenômeno que se refere tanto aos deslocamentos humanos em busca de 
novas oportunidades, face aos intensos movimentos migratórios no mundo globalizado, como 
discutido por Haesbaert (1995, p. 166), quanto a “atividades que se tornam menos dependentes de 
recursos, práticas e interdependências específicas de um local” (Storper, 1994, p.13). 
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denotando uma menor dependência da produção em relação aos recursos e fatores locais 

e, ainda, de esgotamento de antigas regiões produtoras5 por força de uma capacidade de 

reterritorialização de parte das atividades produtivas. Enfim, movimentos denotativos da 

mobilidade espacial das indústrias, que caracterizam o processo de globalização. 

A partir deste quadro, muito se tem investigado sobre a maior capacidade das 

empresas e grupos econômicos em se localizarem onde os fatores de produção e custos 

propiciam melhores condições de rentabilidade. Nesse debate, amplia-se a busca de 

categorização das áreas onde são estruturados novos segmentos industriais e núcleos 

concentradores de bases tecnológicas de interesse específico de empresas e setores 

industriais, tais como os distritos industriais, parques tecnológicos, tecnopólos e 

condomínios industriais, dentre outras categorias voltadas para a qualificação das condições 

disponíveis em determinadas áreas e regiões. 

 Nossa atenção, no entanto, está concentrada, neste momento, especialmente no 

espaço metropolitano, onde é maior a diversidade e mais acentuadas as diferenças entre os 

espaços da produção e da reprodução do capital e os espaços da vida cotidiana, da 

reprodução da força de trabalho, e são marcantes a presença / ausência das ações do 

Estado. Essas tornam evidentes o fato de que o espaço social não é somente produto das 

forças e relações de produção, mas também um produto político, expresso pelo controle 

administrativo e repressivo por parte do Estado (Lefebvre, 1980). 

Para a análise da produção desse espaço hoje, um primeiro ponto a destacar é que 

há um processo de reestruturação produtiva – resultado de um conjunto de mudanças que 

flexibilizam as relações e estruturas produtivas, complementadas pelo aprimoramento dos 

sistemas de comunicação e informação que, em grande medida, impulsionaram o fenômeno 

denominado de globalização – em que os agentes econômicos não prescindem de uma 

maior aproximação com as organizações e instituições locais (Oliveira, 2003a e 2003b). 

Esta é, na verdade, a forma de construir as relações necessárias para se instalar e usar os 

territórios. 

Por isso, demos um importante destaque à interpretação das mudanças na estrutura 

e nas formas de organização das atividades industriais no estado do Rio de Janeiro, já que 

se trata de um território fortemente estruturado economicamente em bases industriais e que, 

conseqüentemente, não poderia deixar de sofrer intensas influências sobre sua estrutura 

produtiva. Optamos por esse caminho por considerarmos que é inevitável, para se analisar a 

                                                                                                                                                         
Desterritorialização e territorialização, portanto, são termos referidos ao intenso movimento de capital, 
pessoas e mercadorias no mundo contemporâneo.   
5 A referência, aqui, são os deslocamentos de atividades produtivas para novas áreas, na perspectiva 
de obtenção de vantagens adicionais por isenções e subsídios, bem como do estabelecimento de 
relações com uma força de trabalho menos ou não organizada. 
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produção do espaço na atualidade, que tivéssemos em conta as novas formas de 

organização das atividades produtivas e o crescimento econômico como referenciais. 

Complementarmente, temos em conta a outra face desta mesma moeda: as formas 

de organização político-territorial, que no Brasil se caracterizam pela grande autonomia do 

poder municipal, principalmente em termos de uso do solo e gestão territorial. Essa 

autonomia, que pode ser uma característica positiva em determinados sentidos, torna-se um 

problema de difícil solução, já que a efetiva administração no espaço metropolitano exige 

uma ampla articulação institucional, na perspectiva de uma gestão compartilhada do 

território como um todo e não apenas de ações isoladas no âmbito de cada município, 

isoladamente. As administrações municipais, portanto, são as primeiras expressões do que 

podemos considerar como instituições locais que desempenham um importante papel no 

planejamento e gestão do território na produção do espaço contemporâneo. 

A conjugação dos fatores mencionados acima - os efeitos do processo da 

reestruturação produtiva e o papel desempenhado pelas instituições locais - é o caminho 

analítico que nos permitirá a compreensão dos processos que influem nas novas 

territorialidades e integrações sociais. 

Nesse novo cenário, o primeiro aspecto a ser trabalhado é a identificação de um 

movimento importante de reversão da tendência histórica de concentração das atividades e 

recursos no núcleo metropolitano, ampliando a participação de outros locais na organização 

econômica e social no estado. Esse movimento ocorre em dois sentidos: uma 

reestruturação produtiva e espacial no interior do estado, que reaproxima os locais e amplia 

a integração dos lugares no território fluminense, e uma redistribuição das atividades 

econômica e da população no conjunto da própria Região Metropolitana, local onde a 

concentração econômica e social ainda é muito expressiva no estado. 

As mudanças no padrão produtivo e no padrão de localização das atividades na 

Região Metropolitana, criando novas especializações no espaço metropolitano, delineiam 

novas territorialidades e integração no território. A análise desse processo exige algumas 

considerações acerca da produção desse espaço e de como as formas institucionais atuais 

se estruturam, como elementos de uma realidade espacial em mudança. Com base na 

análise desses processos, arriscarmos algumas considerações acerca das mudanças 

contemporâneas na produção do espaço metropolitano fluminense. 

Mudanças na organização territorial no Estado do Rio de Janeiro. 

A organização econômica e social no estado do Rio de Janeiro é marcada por uma 

elevada concentração territorial da população, dos recursos e das atividades produtivas, 

delineadas ao longo de seu processo histórico de ocupação e desenvolvimento. Atualmente, 
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porém, são identificadas mudanças importantes na organização das atividades produtivas, 

influindo em uma maior desconcentração metropolitana e em um maior dinamismo 

econômico no interior do estado. 

Essa concentração tem raízes históricas, pelo que significou a cidade do Rio de 

Janeiro na formação econômica e social brasileira e no papel desempenhado pelo Brasil na 

divisão internacional do trabalho. Atualmente, porém, a inserção da economia fluminense 

em outro cenário mundial, o da globalização produtiva, tem implicado a incorporação de 

novos espaços ao circuito do capital e a emergência de novos usos do território. São várias 

as atividades que influem nessa nova ordem, dentre elas as que se encontram envolvidas 

no aprimoramento das tecnologias de exploração mineral, que reestrutura a economia e a 

organização social no norte do estado; na incorporação do setor automobilístico no pólo 

metal-mecânico no Vale do Paraíba fluminense, dinamizando a formação e desenvolvimento 

de uma força de trabalho mais qualificada; na dinamização de segmentos importantes da 

economia fluminense, como o naval e o químico, reestruturando em novas bases técnicas e 

territoriais a localização industrial na Região Metropolitana; e, finalmente, no esforço 

concentrado em reestruturar as atividades relacionadas ao turismo e a cultura, 

particularmente, na cidade do Rio de Janeiro. 

Em uma breve recuperação do processo histórico da ocupação do território 

fluminense, identificamos as origens da concentração mencionada e as bases dos novos 

usos e sentidos da ocupação atual. 

A ocupação e a organização do território fluminense são resultantes da interferência 

da organização política nacional, orientada pelos interesses dos poderes coloniais, imperiais 

e das oligarquias e burguesias republicanas, que tinham neste estado, particularmente na 

cidade do Rio de Janeiro, a matriz das políticas orientadas para a defesa de seus 

interesses. 

A transferência da capital do Brasil colonial de Salvador para o Rio de Janeiro inicia a 

formação de uma cidade que se torna a síntese de todos os interesses econômicos 

nacionais. Por esse motivo, logo se transforma também em um ponto de referência política, 

social e, sobretudo, cultural. A transferência da capital traz consigo a expansão, para o 

território fluminense, das formas predominantes de organização econômica. No norte do 

estado vimos prosperar os canaviais, atividade típica do nordeste brasileiro, recriando 

próximo à nova capital uma oligarquia bem organizada, capaz de, entre outras coisas, 

indicar e eleger um presidente da república, durante a primeira fase do período republicano. 

A cidade do Rio de Janeiro se torna a base administrativa das atividades de exploração 

mineral no país, o ouro particularmente, estruturando vias de comunicação com o interior do 

território, em direção ao oeste, não para uma ocupação produtiva, mas para garantir o 
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escoamento do ouro das minas gerais, formando, ao longo do trajeto, cidades que se 

tornam hospedeiras das tropas e da corte, como é o caso de Petrópolis, na região serrana. 

Para o sul, já no período imperial, se verifica a expansão, a partir da cidade do Rio de 

Janeiro, dos cafeicultores, que passam a ocupar o vale do Paraíba Fluminense, e cuja 

atividade, pelo fato de se estruturar no século XIX, acaba por propiciar algum nível de 

industrialização no Vale e o início de expansão dos transportes ferroviários no país. 

A organização espacial do território fluminense, portanto, ocorre a partir da 

implantação de atividades influenciadas por fases importantes da economia nacional, 

seguindo as tendências de época e resultando no investimento em atividades que acabam 

se esgotando por encontrar, em outros lugares, espaços onde essas atividades são mais 

produtivas. O Estado do Rio de Janeiro, em seu processo de ocupação do interior, então, 

não é capaz de manter e de se desenvolver pelo aprimoramento das atividades econômica 

que associassem a produção agrícola e a industrial, que integrassem o campo e a cidade. 

Tal incapacidade desloca para a cidade do Rio de Janeiro a única base econômica e 

produtiva do território, gerando uma enorme concentração das atividades produtivas, de 

população e de recursos na metrópole, polarizada que era pelas atividades produtivas 

industrias, financeiras e de serviços estimuladas pelas demandas dos diferentes níveis e 

formas de governo nela instalados.   

Dessa forma, a cidade do Rio de Janeiro foi a principal cidade industrial do país, 

desde a origem do processo mais sistemático de industrialização, iniciado nos primeiros 

anos do Brasil imperial, no século XIX, com a criação do arsenal de marinha (indústria 

naval) e da imprensa régia (gráfica) na cidade, até a primeira década do século XX (Lobo, 

1978; Simonsen, 1939) quando perdeu a posição em função da industrialização crescente 

no estado de São Paulo. São Paulo teve um importante impulso em seu processo de 

industrialização pelo aporte dos capitais originados na cafeicultura e, também, pelo melhor 

aproveitamento, na ampliação de suas atividades industriais, do aprimoramento das 

matrizes energéticas, particularmente, os derivados do petróleo e energia elétrica. 

A importância da produção industrial na cidade do Rio de Janeiro não diminuiu com a 

perda da primazia, ou seja, o Rio continuou sendo um lugar importante para os 

investimentos industriais. Ao contrário de que se poderia supor, as atividades industriais na 

cidade continuaram a crescer, mas, então, em um ritmo inferior ao da cidade e ao do estado 

de São Paulo. 

Do ponto de vista da formação e ocupação do território fluminense, todavia, esse 

processo deixou marcas importantes tanto na cidade do Rio de Janeiro e em sua região 

metropolitana, quanto no estado como um todo. A imensa concentração de recursos na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro é uma característica que põe a metrópole 
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fluminense como a mais concentradora entre todas as metrópoles brasileiras. Tal fato influi 

na organização do território fluminense, uma vez que os fatores que induziram a esse grau 

de concentração foram os mesmos que geraram um grande esvaziamento do interior do 

estado, pondo toda a economia e as diferentes formas de organização social subordinadas 

a essa centralização exercida pela metrópole. 

Nas últimas décadas, todavia, mudanças importantes vêm ocorrendo, face à 

incorporação de novos segmentos industriais e de tecnologias no interior do estado, criando 

novas formas de inserção do estado na economia globalizada. Trata-se de segmentos 

industriais que se consolidam fora da metrópole, ainda que mantenham com ela relações de 

dependência. Um novo processo de formação de economias regionais se manifesta, 

possibilitando uma maior divisão econômica e industrial no estado, que pela primeira vez 

nos permite trabalhar com a hipótese de uma efetiva integração territorial fluminense. 

No espaço metropolitano, dois aspectos merecem ser melhor analisados. O primeiro 

é o fato de que identificamos um significativo deslocamento populacional para os municípios 

mais afastados do núcleo, delineando uma nova territorialidade da pobreza, ou seja, novos 

espaços onde a segregação sócio-espacial se manifesta. O outro se refere à localização de 

novos empreendimentos e instalação de infra-estrutura produtiva no espaço considerado 

entorno do núcleo metropolitano, já que a proximidade geográfica aos centros de serviços e 

de pesquisas ainda é um fator de localização importante para diversos segmentos 

produtivos. 

Novas espacialidades das atividades produtivas no espaço metropolitano 

 Esses movimentos induzem a dois processos que consideramos importantes: a 

diminuição progressiva do número de empregos formais no núcleo metropolitano, ou seja, a 

cidade do Rio de Janeiro, e o deslocamento dos investimentos industriais para os 

municípios metropolitanos próximo a ele, criando um novo padrão de localização industrial 

na metrópole. Ao analisarmos os dados sobre a distribuição e crescimento do número de 

pessoas ocupadas em atividades consideradas formais, ou seja, em empresas legalizadas, 

verificamos um movimento diferenciado nesse espaço quando analisamos as informações 

referidas ao município/cidade do Rio de Janeiro e as referentes aos demais municípios. 

Através desses dados, conforme Tabela 1, verificamos que, no decorrer da década 90, 

período em que ocorre uma reversão do quadro de crise econômica no estado, frente aos 

fatores citados anteriormente, a perda de postos de trabalho somente ocorre na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Tabela 1 

Pessoal ocupado nos setores formais, empregados em 31 de dezembro dos anos de  
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referências, no Estado do Rio de Janeiro, por Regiões Administrativas de Governo. 
Regiões \ Ano 1990 1995 2000 2000 b 2002 95 -00 00 - 02

Estado 2.838.975 2.688.192 2.718.138 2.718.138 2.922.463 1,11 7,52
RMRJ (1) 2.412.835 2.234.732 2.198.975 2.177.076 2.300.007 -1,60 5,65
 Capital 1.996.707 1.825.424 1.732.918 1.732.918  1.793.798 -5,07 3,51
 Demais Munic. 416.128 409.308 466.057 444.158 506.209 13,86 13,97
Noroeste 23.883 25.924 30.760 30.760 36.022 18,65 17,11
Norte 79.230 78.545 98.640 98.640 125.729 25,58 27,46
Serrana 108.690 116.851 126.395 126.395 128.409 8,17 1,59
Litorânea 40.915 52.365 69.917 76.257 97.894 33,52 28,37
Médio Paraíba 126.115 129.475 135.872 135.872 142.844 4,94 5,13
Centro-Sul 27.786 34.457 37.686 37.686 43.955 9,37 16,63
Ilha Grande 19.098 15.843 19.893 35.452 47.603 25,56 34,27
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho, 1990 a 2002. 

(1) Três municípios deixaram de pertencer à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a 

partir do ano de 2001. São eles: Itaguaí, Mangaratiba e Maricá. Assim, para realizarmos a 

análise do crescimento nas regiões administrativas, optamos pela correção nos valores do 

ano 2000, realocando os dados desses municípios em suas novas regiões. 

 Observamos que no primeiro qüinqüênio dessa década, ainda sob o efeito da crise 

econômica que reteve o crescimento em todo o país, a diminuição dos postos de trabalho 

ocorre em quase todas as regiões. Entre as que apresentam ampliação dos postos de 

trabalho, os percentuais de crescimento são pequenos. No segundo qüinqüênio da década 

de 90 e nos primeiros anos da atual, ao contrário, verificamos índices que mostram uma 

retomada do número de empregos, que denotam um movimento de expansão das 

atividades econômicas no estado. Esse crescimento, porém só não ocorre no núcleo 

metropolitano. 

 Temos aí uma evidência de que há uma reordenação espacial das atividades 

produtivas na Região Metropolitana. Ao analisarmos os dados de cada município que 

compõe a região, identificando os setores produtivos em que ocorrem as maiores variações, 

constatamos uma redução, entre os anos de 1990 e 2000, de 50,3 % do número de 

empregos industriais no município do Rio de Janeiro. A redução continua a crescer nos 

primeiro anos desta década, acumulando uma perda de 51,8% quando consideramos os 

anos de 1990 a 2002. 

 O crescimento dos demais setores, como os de construção civil, comércio e serviços, 

por outro lado, ocorre no município do Rio de Janeiro, mas a um ritmo insuficiente para 

compensar as perdas do setor industrial. Esta é, a rigor, a diferença entre o município do Rio 

de Janeiro e os demais municípios que compõem a região metropolitana. Nesses, mesmo 

ocorrendo um aumento do número de estabelecimentos industriais, se verifica a diminuição 
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do número de empregos neste setor6, mas, por outro lado, esses novos estabelecimentos 

acabam por dinamizar os demais setores, como a construção civil, comércio e serviços, 

promovendo uma maior dinamização e um certo crescimento econômico e, 

conseqüentemente, uma nova estrutura produtiva. 

 O crescimento, no município do Rio de Janeiro, dos setores mencionados foi, entre 

os anos de 1990 e 2002, de apenas 11,2%, sendo, portanto, aquém da necessidade para 

compensar as perdas industriais. Nos principais municípios da região metropolitana, no 

entanto, os índices são bastante mais expressivos. Nos municípios limítrofes ao núcleo, 

onde o tecido urbano já é bem adensado, o crescimento desses setores foi de 32,50% em 

Niterói, de 56,80% em São Gonçalo, municípios situados no leste da Baía de Guanabara, e 

de 79,11% em Duque de Caxias, de 43,40% em Nilópolis e 52,20% em São João do Meriti, 

localizados a oeste da Baía. Nesse último conjunto, apenas o município de Nova Iguaçu 

apresentou índice inferior ao do município do Rio de Janeiro, de 8,60% de crescimento 

nesses setores, que acreditamos ser decorrência da não correção das informações 

referentes ao ano de 1990, após a emancipação de três de seus antigos distritos. Dissemos 

isso porque quando analisamos os anos de 1995 a 2000, por exemplo, quando as 

emancipações já haviam sido concluídas, o crescimento desses setores foi de 21,50% no 

período. 

 Nos municípios mais distantes do núcleo, mais periféricos, os mais populosos apresentam 

índices de crescimento das atividades do setor terciário e da construção civil 

significativamente mais altos, mostrando que há, hoje, de fato, uma incorporação destes 

municípios e cidades à lógica metropolitana. São municípios que não apresentam índices 

significativos de emprego industrial, mas que, nos setores do terciário que servem de 

referência à nossa análise, apresentam índices de crescimento bem altos, denotando o 

predomínio do uso residencial destas localidades. No lado leste da Baía da Guanabara, no 

período de 1990 a 2002, verifica-se um crescimento de 180,2% em Itaboraí, de 174,3% em 

Magé e de 147,0% em Guapimirim7. Na parte oeste destacam-se os municípios de Belford 

Roxo, com 62,2% de crescimento nestes setores; Japeri, com 116,0%; Paracambi, com 

20,5%; e Queimados, com 80,5% de incremento nas atividades de comércio, serviços e 

construção civil. 

 O crescimento populacional é outra referência importante nesse processo. Os 

índices de crescimento da população da Região Metropolitana foram menores do que os 

                                                 
6 . O fato de haver crescimento do número de estabelecimentos industriais, mas redução do número 
de emprego é um fenômeno que se justifica pela conhecida redução da dependência da força de 
trabalho nos setores industriais, face à incorporação de tecnologias que substituem os trabalhadores 
no sistema. 
7 Para este município o período considerado foi de 1995 a 2002, pois é um município emancipado no 
primeiro qüinqüênio da década de 1990. 
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índices do estado, o que denota um crescimento populacional mais acentuado no interior do 

mesmo. Na região metropolitana foi significativamente mais acentuado o crescimento dos 

municípios mais periféricos, mais distantes do núcleo metropolitano. A Tabela 2 mostra os 

índices encontrados para todos os municípios dessa região. 

Tabela 2 

População residente no estado e municípios da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro - 1980 a 2000. 

  1980 1991 2000 Década 1980 Década 1990

  Total Total Total anual 
na 

década anual 
na 

década
Estado 11.291.520 12.807.706  14 391 282 1,15 13,43 1,30 12,36
Metropolitana 8.772.265 9.814.574  10 894 156 1,03 11,88 1,17 11,00
Rio de Janeiro 5.090.700 5.480.768  5 857 904 0,67 7,66 0,74 6,88
Belford Roxo 282.428 360.714  434 474 2,25 27,72 2,09 20,45
Duque de 
Caxias 575.814 667.821  775 456 1,36 15,98 1,67 16,12
Guapimirim 23.188 28.001 37952 1,73 20,76 3,44 35,54
Itaboraí 95.723 139.493 187479 3,48 45,73 3,34 34,40
Itaguaí 49.238 60.689  82 003 1,92 23,26 3,40 35,12
Japeri 56.334 65.723  83 278 1,41 16,67 2,67 26,71
Magé 143.414 163.733 205699 1,21 14,17 2,57 25,63
Mangaratiba 13.845 17.925  24 901 2,38 29,47 3,72 38,92
Marica 32.618 46.545  76 737 3,29 42,70 5,71 64,87
Mesquita  - - - - -  -  - 
Nilópolis 151.588 158.092  153 712 0,38 4,29 -0,31 -2,77
Niterói 397.123 436.155 459451 0,86 9,83 0,58 5,34
Nova Iguaçu 661.789 772.442 920.599 1,42 16,72 1,97 19,18
Paracambi 30.319 36.427  40 475 1,68 20,15 1,18 11,11
Queimados 94.254 98.825  121 993 0,43 4,85 2,37 23,44
São Gonçalo 615.352 779.832 891119 2,18 26,73 1,49 14,27
S. J. de Meriti 398.826 425.772  449 476 0,60 6,76 0,60 5,57
Seropédica 40.895 52.368  65 260 2,27 28,05 2,48 24,62
Tanguá 18.817 23.249 26056 1,94 23,55 1,27 12,07
Fonte: IBGE. Censos 1980,1991 e 2000. Site Cidades (www.ibge.gov.br). 

Municípios como Rio de Janeiro, Niterói, Nilópolis e São João do Meriti, que, juntos, 

formam o núcleo mais adensado da metrópole, apresentam índices de crescimento bem 

abaixo da média na região, evidenciando uma estagnação e, considerando os índices de 

crescimento vegetativo de cada lugar, certa retração do número de habitantes. 

 Já nos municípios mais periféricos, principalmente no decorrer da década de 1990, 

ocorre um crescimento acentuado da população, evidenciando que esses municípios são, 

atualmente, as novas áreas de expansão da pobreza, lugares para onde se deslocam os 

trabalhadores antes localizados mais próximo ao núcleo metropolitano. São índices que 

indicam um forte incremento polulacional, como o que ocorre nos municípios de Itaboraí 
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(3,34% a.a.), Guapimirim (3,44% a.a.) e Magé (2,67% a.a.), no lado leste da Baía da 

Guabanara, e Belford Roxo (2,09% a.a.), Queimados (2,37% a.a.) e Seropédica (2,48% a.a.) 

no oeste da Baía da Guanabara. A caracterização de uma novo espaço da pobreza, ocorre 

pelo fato de que, a esse crescimento populacional, não há o equivalente crescimento das 

atividades produtivas industriais que garanta a absorção desta população no mercado 

formal de trabalho no espaço local. 

É, ao que nos parece, um processo de transbordamento das áreas mais adensadas, 

do próprio núcleo e do seu entorno mais imediato, integrando, subordinadamente, esses 

municípios à dinâmica econômica e social da metrópole como espaço segregado da 

reprodução da força de trabalho. 

Nas áreas mais próximas do núcleo, no entorno mais imediato, no entanto, o 

crescimento populacional é mais contido e acompanha, em grande medida, o crescimento 

das atividades industriais. É nessa área, no entorno metropolitano, onde também se 

localizam os principais investimentos públicos de infra-estrutura produtiva. 

 Esse processo, portanto, não reproduz o mesmo fenômeno das relações centro x 

periferia do passado, quando o centro, de fato, concentrava toda atividade produtiva. Há, 

atualmente, um certo grau de especialização do núcleo nas atividades de serviços 

(Pacheco, 2003). As atividades produtivas, sobretudo as industriais, se localizam de forma 

mais dispersa no espaço metropolitano, sem, contudo, se afastarem muito do núcleo. A 

tendência contemporânea é que as atividades industriais se localizem em uma faixa 

intermediária entre o núcleo e as áreas mais periféricas. Os investimentos públicos para 

viabilizar essa nova espacialização das atividades são notórios. Daremos destaque a dois 

desses empreendimentos, que pretendem redirecionar os fluxos para fora do núcleo. 

 A retomada dos investimentos de ampliação do porto de Sepetiba, localizado no 

município de Itaguaí8, tem demonstrado o direcionamento para as novas áreas de 

localização e crescimento das atividades industriais. O porto, que foi parcialmente 

privatizado e transformado em parque de recebimento e estocagem de carvão pela 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), recebe, agora novos investimentos para a 

ampliação de suas instalações e conclusão das obras de modernização do terminal de 

cargas, e poderá, com isso, ser o principal ponto de atração de empresas de grande porte, 

como os do setor siderúrgico, e de logística industrial, desenvolvendo também a função de 

retroporto. 

                                                 
8 O município de Itaguaí, que se localiza a oeste do município do Rio de Janeiro, foi, ao nosso ver,  
equivocadamente retirado administrativamente da região metropolitana, mas é onde se localiza o 
principal instrumento de recuperação econômica da região metropolitana e que também exerce uma 
forte influência no crescimento das atividades nas demais áreas localizadas ao sul do estado, o porto 
de Sepetiba..  
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Para viabilizar todo seu potencial, o governo federal já iniciou os procedimentos de 

licitação da duplicação da Rodovia Mario Covas (BR.101 sul), como forma de ampliar a 

ligação do porto com o município do Rio de Janeiro, e a construção de uma nova Rodovia 

Federal, aproveitando o traçado da Rodovia Estadual - RJ.109 (Mapa 1), que circundará 

toda a região metropolitana, atravessando oito municípios, e constituindo um “anel viário” 

em torno do núcleo metropolitano, mas que pelas características litorâneas do núcleo, está 

sendo denominado “arco rodoviário”. 

O porto e as rodovias, portanto, são as infraestruturas necessárias para a 

consolidação dos novos empreendimentos que, certamente, deslocam / deslocarão para os 

espaços “periféricos” novos papéis na formação da economia metropolitana. 

   Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Esses novos empreendimentos e dinâmicas econômicas condicionam um movimento 

de população e novas formas de organização do trabalho. O traçado da rodovia, que é 

identificado no mapa, mostra que a nova estrada interligará praticamente todos os 

municípios da Região Metropolitana, revertendo um dos principais entraves ao seu 

desenvolvimento econômico. Entrave condicionado pelo fato de que toda a circulação entre 

os municípios é obrigatoriamente realizada através do município do Rio de Janeiro, já que 

as principais rodovias federais não se cruzam e todas chegam a este município, por onde 

passa necessariamente todo o fluxo de mercadorias entre os principais municípios da 

Região Metropolitana. 
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A perspectiva de superação desse entrave e o acesso direto ao porto já apresentam 

importantes estímulos em termos de localização e/ou ampliação das atividades produtivas. 

Destacamos a conclusão das obras de instalação do pólo gás-químico, no município de 

Duque de Caxias, empreendimento paralisado por quase uma década, e que, ao que tudo 

indica, será enfim concluído em meados de 2005, propiciando, aproximadamente, 16.000 

empregos diretos. Merece destaque, também, a ampliação do Distrito Industrial de 

Queimados. Ambos os investimentos se localizam justamente próximo ao traçado da futura 

rodovia. 

 Esses investimentos, que integram espacialmente os municípios da Região 

Metropolitana, contudo, são apenas um dos lados da mesma moeda. O outro lado refere-se 

às formas de gestão desse espaço. O espaço metropolitano tem características que exigem, 

mais do que as demais formas espaciais de organização regional, políticas de gestão e 

controle do território que permitam uma integração de ações e intencionalidades que 

potencializem os investimentos. Falamos de uma gestão compartilhada desse espaço, 

complexo pela natureza da reprodução das relações sociais de produção nele dominantes. 

Afinal, qual a escala adequada para constituição do Poder Local no espaço 
metropolitano? 

A integração econômica é incompleta se não há correspondência nas formas de 

organização política no espaço regional. O território delineado pelo fenômeno da 

metropolização configura-se com a forma mais complexa da produção do espaço social. 

Espaço que tem no urbano sua maior expressão, em termos de espaço construído, 

produzido, projetado (Lefebvre, 1976, p.26). Esse território, portanto, precisa poder 

identificar as instituições e formas de exercício do poder que o dirige e sobre ele atuam. Isso 

nos remete a algumas questões importantes: qual a esfera de poder institucional que o 

dirige? Quais instituições sociais, políticas, econômicas, culturais atuam na produção desse 

espaço? É possível pensar o espaço metropolitano, agora, como um só espaço citadino, um 

só tecido urbano, que teve a contribuição de recursos e pessoas dos lugares que foram 

sendo integrados? É possível aplicar e esse espaço a “crítica à razão dualista”, através da 

qual Francisco de Oliveira demonstra a associação entre o “atraso” e o “moderno” na 

construção de um modelo de desenvolvimento (Oliveira, 1978). 

 A forma institucional da gestão desse território constitui limites significativos à 

integração. São, no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, dezessete municípios, 

sem nenhuma forma de integração e associação para gerir o território. Ao contrário, são 

visíveis as disputas e desencontros que limitam as articulações políticas e econômicas, 

sinalizando a necessidade de formas diversas de compartilhamento do poder – uma gestão 
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compartilhada – capaz de fazer frente ao alto grau de autonomia das administrações 

municipais, característica do Brasil. 

A discrepância entre as posições dos administradores e as dos demais agentes é 

algo que, ao nosso ver, encontra certo reforço na forma de composição do federalismo 

brasileiro. A unidade de ações e interesses partilhados entre as administrações pode até 

ocorrer, mas, em geral, ocorre quando há um cenário de crise9 profunda ou ameaça de 

ruptura do sistema social. Já sinalizamos anteriormente que o federalismo brasileiro 

concede uma relativa autonomia às administrações municipais. É nessa esfera de 

autonomia que os prefeitos de plantão ora se prendem a defesas coorporativas de 

interesses partidários, facilitando ou criando impedimentos às ações que apontam para o 

fortalecimento de sua região, ora alegam interesses específicos de sua municipalidade para 

não se submeterem aos interesses e às políticas regionais, argumentando que isso não 

importa à “sua” comunidade. Quaisquer que sejam os motivos alegados, não há nada que 

se possa fazer, em termos jurídicos, para atenuar essa tendência particularista e impulsionar 

um processo de relações e ações regionais. 

A complexidade da estrutura municipal no Brasil, sobretudo com a ampliação de sua 

autonomia administrativa e tributária conferida pela atual Constituição Nacional, torna os 

municípios núcleos de um poder que se assemelha a pequenos feudos, conferindo-lhes um 

grau de autonomia sobre o território que limita as ações de gestão e planejamento do uso e 

ocupação do território por outros níveis governamentais. É bom lembrar que os municípios 

brasileiros se constituem como unidade política (executivo e legislativo), econômica 

(capacidade de tributação exclusiva), social (gestão e concessão de serviços) e territorial 

(demarcação territorial-política-administrativa e uso do solo), cuja autonomia limita as 

possibilidades de uma gestão compartilhada do território. As práticas administrativas 

conjuntas, entre municípios, ou entre estes e outros níveis governamentais, quando muito, 

ocorrem na forma de pequenos consórcios para gestão de serviços bens específicos, como 

tratamento de resíduos sólidos, administração hospitalar, cuidados ambientais em bacias 

hidrográficas etc. 

                                                 
9 Um grande exemplo desta referência ao medo da crise econômica nos é apresentado pela fala 
experiente de Celso Daniel, ex-prefeito de São André, em São Paulo. A crise econômica e social é 
apontada pelo ex-prefeito de Santo André, na Região do ABC Paulista, como o primeiro dos cinco 
elementos, que permitiram a formação de um projeto, ainda que difuso, de intergração regional no 
ABC paulista. “Do ponto de vista institucional, no ABC foram criadas várias instituições regionais, 
algumas formais e outras não: o Consórcio Intermunicipal, que congrega os sete municípios do ABC; o 
Fórum da Cidadania; a Câmara Regional do Grande ABC; e a Agência de Desenvolvimento Econômico 
(...) É uma nova institucionalidade, única no Brasil, que foi sendo criada ao longo de 1990, 
acompanhada de um conjunto de ações discutidas coletivamente (...) . O que explicaria o fato de a 
integração regional estar realmente acontecendo na região? Eu diria que é por um conjunto de cinco 
razões. Em primeiro lugar, um sentimento generalizado de crise na região, que começou a tomar 
conta de uma parcela importante dos formadores de opinião, lideranças da sociedade e lideranças 
políticas; (...). (Daniel, 2003, p.65 e 66) 
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 Nesse contexto, a municipalidade, uma estrutura administrativa estatal adequada 

para a gestão do espaço construído, o espaço urbano por excelência10, adquire poderes de 

gestão ampla do território, limitando ações públicas e privadas que necessariamente 

deveriam estar associadas a ações delineadas em escalas mais amplas. Trata-se de, por 

um lado, percebermos que a municipalidade tem uma limitada capacidade de planejamento 

do uso do território como um todo, face ao, em geral, privilegiamento de suas atribuições de 

gestão dos serviços e à limitada capacidade técnica de planejamento. Capacidade só 

ampliada nos municípios capitais e/ou nos que classificados como de médio porte. Por outro 

lado, um equilíbrio nas relações que organizam o território – considerando-se este como 

expressão, forma dinâmica, dos conflitos e interesses econômicos e sociais do conjunto de 

instituições e sujeitos sociais que nele atuam – depende de ações e direções delineadoras 

dos usos do território, ou territórios, associadas a uma estratégia nacional ou regional de 

desenvolvimento econômico e social. 

 Queremos enfatizar que há um lado positivo na gestão municipal brasileira, 

relacionado à sua maior capacidade de atendimento dos serviços e gerenciamento da infra-

estrutura urbana, necessária ao crescimento das atividades econômicas e à reprodução dos 

meios de produção, bem como de administrar os espaços do convívio e dos encontros 

sociais. Mas, para além dos espaços urbanos, existem seus entornos e intertícios, espaços 

rurais ou de uso agrícola, que conformam um território que se articula indefinidamente com 

outros contíguos, formando uma unidade regional que exige ações integradoras à ordem 

econômica e social mais ampla. Não há, até onde compreendemos as políticas públicas 

municipais, projetos de atuação nas áreas rurais dos municípios brasileiros. Diríamos, 

portanto, que as municipalidades são poderes citadinos nos municípios, sem que tenham 

uma capacidade de administração sobre o conjunto de seu território. 

Para além dos limites identificados no âmbito dos próprios municípios, devemos, 

também, identificar que as administrações municipais não tem políticas claras destinadas às 

intervenções no âmbito de relações econômicas e sócio-culturais “extra-municipais”. São 

políticas necessárias a gestão de rodovias, represas, turismo, bacias hidrográficas, 

administração de serviços de interesse comum entre municípios etc, que não encontram 

formas de gestão conjunta, na medida em que não há o reconhecimento das necessidades 

do compartilhamento da gestão do território.   A problemática da gestão do espaço 

metropolitano, sob a égide das administrações municipais, é ainda mais grave. As cidades 

se conurbam, passam a constituir um único tecido urbano, aparentemente homogêneo na 

forma, constituído como um espaço instrumental por e para a produção, por e para o 

                                                 
10 Espaço construído, referido ao espaço urbano, é, segundo Lefebvre, a maior expressão do espaço 
social, resultante das relações sociais de produção, na qual os homens estabelecem as relações de 
reprodução da força de trabalho através do consumo (Lefebvre, (1972) 1976 p. 32). 
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trabalho. Todos somos parte de uma engrenagem, destinados a fazer o sistema funcionar e 

nossas ações, de uma forma ou de outra, a fortalecem (Lefebvre, 1978). E, como tal, as 

ações do capital e do Estado trabalham na perspectiva de produção e reprodução do 

espaço e das relações sociais como mecanismos de ampliação a acumulação. 

Todavia, embora homogêneo na forma, esse espaço apresenta profundas diferenças 

na estrutura interna, distinções espaciais devidas às diferentes funções, do trabalho à 

residência, as quais correspondem segregações e hierarquias, em espaços nobres e 

vulgares. Áreas residenciais nobres, espaços ditos funcionalmente equipados, contrapõem-

se a guetos de diversas formas, favelas, mocambos, conjuntos habitacionais, periferias 

distantes sem nenhuma infra-estrutura etc. 

 Como tratar essa complexidade no âmbito de um urbano metropolitano? Como 

pensar uma forma de gestão que, ainda que, não unificada em um nível de governo que 

permita a ação conjugada em todo o território, condicione as administrações municipais a 

uma necessária gestão compartilhada do território? Essas são as questões que deixamos 

para nossa reflexão, agora, e enquanto perdurar a fragmentação e a segregação no espaço 

social contemporâneo. 
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