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RESUMO: 

O presente trabalho teve como objetivo central analisar o processo de reestruturação 

do ordenamento territorial, a partir das transformações sócio-espaciais ocorridas no 

município de Macaé, estado do Rio de Janeiro, através da implantação de redes para 

atender às novas necessidades logísticas da Base de Apoio Operacional da PETROBRAS, 

para exploração de petróleo na Bacia de Campos, a partir da década de 1970. Para isto, foi 

necessário verificar este novo ordenamento territorial, bem como as novas redes 

implantadas neste município a partir do desenvolvimento desta atividade e identificar as 

principais transformações implementadas pela sua espacialização. Visando facilitar a 

identificação e análise destas transformações, teve que ser elaborada uma nova 

metodologia que buscasse atender os objetivos propostos. 

Foi utilizada como base a metodologia aplicada aos estudos de impacto ambiental, 

porém esta teve que sofrer algumas alterações visto que este trabalho pretendia não só 

identificar, como também analisar estas transformações sócio-espaciais. 

A partir da aplicação da metodologia, as principais transformações ocorridas no 

município a partir da instalação da PETROBRAS foram o crescimento do processo de 

urbanização, tornando os setores secundário e terciário mais expressivos na economia 

municipal, formação de novas redes, com destaque para novos fluxos migratórios, 

telecomunicações e transportes, e implantação de novas redes educacionais voltadas para 

formação e qualificação da mão-de-obra local. 

INTRODUÇÃO: 

A instalação da Base de Apoio Operacional da PETROBRAS, no município de 

Macaé, situado na Região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, na década de 

1970, tem gerado um processo de transformações espaciais que envolvem os aspectos 
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econômicos, sociais, políticos e ambientais, tendo resultado numa modificação no uso e 

ocupação do solo, caracterizado principalmente pela expansão da área urbana. 

Este processo vem fazendo com que o município apresente um intenso processo de 

urbanização, sendo orientado pelo desenvolvimento das atividades relacionadas à produção 

de petróleo e gás natural, na Bacia de Campos, que envolve as etapas de exploração, 

armazenagem e transporte. 
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ANÁLISE TEÓRICA CONCEITUAL 

 Para analisar o processo de modificação do uso e ocupação do solo do município de 

Macaé, foi necessário realizar uma fundamentação teórica tendo como referencial os 

conceitos de rede e território, organização e ordenamento territorial. 

Analisar o território a partir da instalação das redes pressupõe a necessidade de 

organização e ordenamento de determinado espaço visando atender a fins e interesses 

específicos, sejam eles engendrados por agentes econômicos, políticos ou sociais. 

O estudo das redes, embora tenha sua origem no século XIX, com os primeiros 

estudos publicados por Saint-Simon, emerge no final do século XX, como um conceito 

chave para o entendimento da organização do território através da configuração e 

materialização dos fluxos, tanto de capitais, como de pessoas, mercadorias e informações. 

Segundo Dias (1995: 147), a retomada da análise do espaço a partir da categoria de análise 

da rede, de forma desvinculada do estudo da ‘rede urbana’ tem início a partir das 

“qualidades de instantaneidade e de simultaneidade das redes de informação”, que 

emergiram “mediante a produção de novas complexidades produzidas ao longo do século 

XX que redesenharam o mapa do mundo, dos países e das regiões”, envolvendo “processos 

de múltiplas ordens: de integração produtiva, de integração de mercados, de integração 

financeira, de integração da informação” (Dias, 1995:147). Assim o ordenamento do espaço 

em redes tem como função primordial facilitar e agilizar a comunicação e a circulação dos 

fluxos entre um ponto e outro do espaço, podendo isto ser observado em todas as escalas 

de análise, desde o espaço local, até o espaço globalizado. Assim, Dias (1995:147) afirma 

que “todos estes processos para serem viabilizados implicaram estratégias, principalmente 

estratégias de circulação e de comunicação, duas faces da mobilidade que pressupõe a 

existência de redes”. 

Para este estudo, o conceito de rede geográfica foi entendido como a base a partir 

da qual se instalam pontos num circuito de trocas, presente na organização espacial por 

dois ou mais pontos, sendo assim definida como “um conjunto de localizações 

interconectadas entre si por um certo número de ligações” (Corrêa, 1997:107). Assim, a 

rede seria composta por um conjunto de fixos, correspondendo a sua parte construída, ou 

seja, os nós, que são os lugares de poder e de referência no espaço, e pelos fluxos, que 

dão à rede sua conexidade, tornando-a dinâmica. A confluência dos fixos e fluxos no espaço 

é que vai determinar, ao mesmo tempo, sua importância dentro do arranjo da organização 

espacial e o poder de controle e referência existente sobre este. Isto confere a base para a 

compreensão das estruturas organizacionais, temporais e espaciais que se configuram a 

partir da instalação das redes. Santos (1997:225) analisa, ainda, que a rede é composta por 

duas matrizes definidas por ele como formal e como social e política. Deste modo, Araújo 

 2337



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

(2000:19) analisa que “a primeira definição compreende um conjunto de infra-estruturas que 

permite a circulação tanto material, energética, como de informações. Tal configuração é 

física, isto é, concreta. A segunda definição possui o caráter político e social, pois é aquela 

que trata a rede como mantenedora de fluxos informacionais que, por sua vez, dão sentido à 

própria existência de uma materialidade física”. Assim conclui a autora “as redes materiais e 

imateriais se articulam no território, estando envolvidas em relações de suporte técnico e de 

solidariedade, possuindo múltiplas interações” (Araújo, 2000:19). 

Santos (1997) destaca ainda, que a materialização destas redes e suas inter-

relações não ocorrem de forma homogenia em todos os espaços. Segundo ele, “esta não 

uniformidade é o resultado da atuação de diferentes agentes que delas se apropriam, 

controlam e regulam seu funcionamento” (Araújo, 2000:19). 

Neste sentido, um espaço estruturado a partir da instalação de redes, seja esta de 

circulação ou de comunicação, pressupõe um espaço de controle, ou seja, um território, 

sobre o qual se desenvolvem relações de poder. Isto ocorre, primeiramente, pela 

necessidade de se desenvolver sistemas de gerência sobre esta rede, visando agilizar as 

trocas existentes, envolvendo desde o processo de instalação, operação e desativação, 

onde se inclui sua capacidade de incluir novos espaços, criando, deste modo, novas 

territorialidades, e de excluir espaços antes dinâmicos, originando processos de 

desterritorialização. 

A organização espacial é entendida por Corrêa como a interação do modo como a 

geografia ver a totalidade social e, ao mesmo tempo, a forma como se dá a materialidade 

social através das ações sociais. Diz ele que “como materialidade, a organização espacial é 

uma dimensão da totalidade social construída pelo homem ao fazer sua própria história. A 

organização social é a própria sociedade espacializada”. Se o espaço é a sociedade 

materializada e a organização social é a própria sociedade espacializada, a diferenciação 

dos espaços sociais conduz diretamente a diferentes formas de organização social ou, no 

caso da sociedade capitalista, a diferentes classes sociais, que se materializa de diferentes 

modos no espaço. Assim, a organização espacial é o final de um processo dinâmico, visto 

que ele é ao mesmo tempo produto e objeto das relações sociais que se expressam sobre 

ele. 

A partir do momento que o espaço é entendido como um produto das relações 

sociais, é que se pode falar em ordenamento espacial, pois este compreende o processo, no 

qual as ações dos diferentes grupos sociais se materializam no espaço. É esse 

ordenamento, realizado por esses grupos sociais, que produzem o espaço e que o torna 

passível de análise, ou seja, que torna possível a identificação das transformações que 
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ocorreram e que vem ocorrendo em determinado espaço e a lógica dos agentes que o 

ordenam. 

Na análise direta do espaço ocorre uma sobreposição destes dois conceitos, mas 

para melhor entende-lo faz-se necessário identificar o ordenamento espacial presente e 

passado para compreender o trabalho das diferentes sociedades na organização deste 

espaço. Cabe destacar, ainda, que na sociedade capitalista, o espaço não é construído e 

nem modificado por relações harmônicas, mas sim pela luta de classes, onde a classe que 

tiver mais poder impõe às restantes a sua forma de ordenar, imprimindo, no espaço 

materializado, uma dinâmica própria. 

No espaço urbano a análise do ordenamento espacial adquire diferentes contornos, 

mas torna-se essencial para a compreensão das dinâmicas que ocorrem nestes espaços, 

mesmo aquelas menos perceptíveis, mas que conferem a este espaço uma organização 

espacial única, capaz de se reproduzir em qualquer espaço terrestre, independente das 

características físicas que lhe são inerentes. Isto ocorre, principalmente, porque o pequeno 

número de atores ou agentes sociais que atuam sobre ele pode facilmente ser identificadas, 

tanto através da organização espacial, como do ordenamento espacial que eles impõem. 

No município de Macaé, o novo ordenamento espacial tem se materializado através 

de novas redes. O conceito de rede é entendido aqui não apenas como as redes 

tecnológicas que surgiram advindas da Terceira Revolução Industrial, mas como um 

emaranhado de relações que, de tão dinâmicas e complexas interpõe diferentes fluxos 

através de uma única rede, compreende desde as redes relacionadas à telecomunicação e 

transporte, até redes sociais e políticas. Este novo ordenamento espacial tem conferido ao 

município uma nova organização expressa pela sua inter-relação e inter-posição. 

O processo de modificação do ordenamento espacial se inicia com a descoberta de petróleo 

na Bacia de Campos e a instalação da Base de Apoio Operacional em Imbetiba. 

Os primeiros passos para a descoberta de petróleo ocorreram na década de 1940, 

através de pesquisas realizadas por Lamego. Em 1959 foi perfurado o primeiro poço para 

prospecção. Mas a exploração de petróleo só começou efetivamente em 1971, com a 

perfuração de poços exploratórios pela PETROBRAS, ocorrendo em 1974 a primeira 

descoberta comercial. 

A escolha do município de Macaé para abrigar a Base de Apoio das explorações em alto 

mar constituiu-se num ponto estratégico por dois fatores: em primeiro lugar, pela 

proximidade da costa do município em relação às áreas de exploração reduzindo, assim, o 

tempo de viagem e, em segundo lugar, pela presença do Porto de Imbetiba, situado na 
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ponta sul deste arco de praia, o que já configurava o surgimento de uma nova rede de 

transporte, visando agilizar as trocas mar-terra. 

Com o desenvolvimento da exploração de petróleo em escala comercial, na Bacia de 

Campos, o município começou a passar por modificações na sua organização espacial. 

Inicialmente, dois fatores foram diretamente responsáveis por esta modificação: um novo 

fluxo populacional composto, primeiramente, por mão-de-obra especializada, que passou a 

trabalhar no município, aumentando a demanda do setor terciário; e o surgimento de 

indústrias ligadas ao setor petrolífero que passaram a se instalar no município para dar 

apoio às plataformas de exploração fazendo surgir um setor secundário na economia, até 

então pouco expressivo. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: 

O município de Macaé situa-se na área da Bacia de Campos, que se situa na porção 

sudeste do Brasil, ao longo da costa norte do estado do Rio de Janeiro. Possui uma área de 

cerca de 100 mil quilômetros quadrados com lâmina d’água de 3.000 metros. É separada da 

Bacia do Espírito Santo pelo Alto de Vitória, a norte, e da Bacia de Santos pelo Alto de Cabo 

Frio, a sul. É subdivida em sete campos de exploração: Espadarte, Barracuda e Caratinga, 

Marlim Sul, Marlim Leste, Albacora Leste e Roncador. 

Integra a Região de Governo do Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. 

Compreende uma área de 1.218,1 Km2 e densidade demográfica de 107,8 hab./Km2. 

Encontra-se estruturado político-administrativamente em seis distritos: Macaé – distrito-

sede; Córrego do Ouro; Cachoeiros de Macaé; Glicério; Frade e Sana. O município perdeu 

áreas com a emancipação dos distritos de Quissamã, em 1989, e Carapebus, em 1995. A 

área abriga dois importantes corredores de tráfego: a rodovia BR-101 e a rodovia RJ-106, o 

que lhe confere especial condição de ocupação. 

Possui uma população de 132.461 habitantes, com uma taxa de crescimento de 

3,91% ao ano. Entre 1960 e 2000, a população de Macaé apresentou altas taxas de 

crescimento, triplicando seu contingente populacional (Fundação CIDE. Anuário Estatístico 

do Rio de Janeiro - 2002). 

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ: 

O município de Macaé já era ocupado desde antes da colonização européia pelos 

índios Goitacás, pertencentes à nação Tapuia. O povoamento europeu só se iniciou em 

1627, através do regime de sesmarias, que se localizavam entre a barra da Lagoa Feia e a 

foz do rio Macaé. Destacou-se como atividade econômica a criação de gado e o plantio de 

mandioca.Neste mesmo período, foi instalada a fortificação em frente à ilha de Santana, 
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denominada “Forte Santo Antônio do Morro Feio”, ressaltando a posição estratégica deste 

ponto do litoral fluminense. 

Ainda no século XVII, Macaé possuía um grande movimento de escravos trazidos da 

África, para atender à demanda crescente das fazendas produtoras de cana-de-açúcar da 

região. Este comércio se intensifica a partir do século XVIII, à medida que os 

estabelecimentos agropecuários se expandem para o interior ocasionado o surgimento de 

uma burguesia local relacionada ao tráfico negreiro e à exportação de açúcar. 

Neste período Macaé ainda dependia, politicamente, das autoridades nomeadas em 

Cabo Frio, estando na dependência de um “juiz de fora”. No início do século XIX, Macaé é 

promovida de arraial para Vila de São João de Macahé, sendo formada pelos distritos de 

São João Batista (sede da Vila), São José do Barreto, Carapebus, Quissamã, Macabu, 

Neves, Cachoeiras de Macaé, Frade e Sana. Para abrigar a Vila, obras de urbanização 

foram feitas no distrito sede, inclusive a construção da Câmara Municipal, inaugurada em 

1814. A Vila foi promovida à Cidade, em 1846. 

No século XIX, a produção açucareira é o grande destaque na economia, 

sobressaindo as áreas de Quissamã e Carapebus, já bastante conhecidas nesse setor da 

economia. A expansão da agricultura acontece em direção à região serrana, onde as 

condições do terreno e o clima favorável facilitam o desenvolvimento da cultura cafeeira. 

Dada a dificuldade de transporte por terra, na época, toda a produção escoava através das 

redes hidrográficas, rumo ao porto de Imbetiba, de onde saíam em embarcações maiores 

para o porto do Rio de Janeiro. A expansão agrícola faz com que a cidade passe a ter uma 

vida urbana muito intensa, em razão das trocas comerciais, a partir da centralização das 

atividades ligadas ao comércio, e de sua situação geográfica, situada no litoral, exercendo 

importante função portuária. 

No início do século XX, o município permanecia predominantemente rural. A 

economia ainda estava baseada na produção açucareira das regiões de Carapebus e 

Quissamã, na produção cafeeira da região serrana, na criação de gado e na atividade 

pesqueira. O tipo de exploração da terra continuava o mesmo do século passado: a 

monocultura e a grande propriedade. Em lugar dos escravos, agora em os colonos que 

trabalhavam na terra. A região serrana de Macaé recebeu levas de imigrantes europeus, 

que aí se fixaram devido ao clima mais ameno, se dedicando à agricultura e à pecuária. 

Apesar da decadência experimentada pelo desenvolvimento das atividades 

agrícolas, décadas antes, este processo só vai se modificar, no município, a partir da 

década de 1970, com a implantação da Base de Apoio Operacional da PETROBRAS, que 

vai inserir uma nova dinâmica no município. 
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AS TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ 
APÓS A IMPLANTAÇÃO DA BASE DE APOIO OPERACIONAL DA PETROBRAS: 

As principais transformações sócio-espaciais ocorridas no município de Macaé estão 

relacionadas diretamente com a instalação da Base de Apoio Operacional da PETROBRAS, 

em Imbetiba, interferindo no processo de ordenamento e organização espacial. 

Uma análise primária das modificações identificadas na organização espacial 

hierarquizando-as de acordo com o grau de beneficiamento da população local poderia levar 

a um erro grotesco, visto que, conforme já mencionado, estas modificações ocorrem através 

da inter-relação de diferentes redes, assim, o início de um processo numa rede pode 

interferir no funcionamento das demais redes existentes neste espaço. Por isso, optou-se 

apenas por apresentar e analisar as modificações identificadas. 

Entre as modificações identificadas e analisadas destaca-se o acelerado processo de 

urbanização, dado pela complexidade da rede urbana instalada, expresso tanto de forma 

horizontal, quanto vertical; a implantação de novas redes de transporte e de 

telecomunicações; o acelerado processo de degradação ambiental, o aumento da 

qualificação da mão-de-obra local, através da instalação de escolas de nível técnico e 

superior. 

Tendo sua economia baseada no setor primário até a década de 1970, o município 

de Macaé emerge, atualmente, como um centro urbano polarizador das relações locais, 

regionais e estaduais, ocupando, segundo o Índice de Qualidade dos Municípios – IQM do 

Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Fundação CIDE, em 1998, a primeira posição 

entre os municípios integrantes da Região Norte Fluminense, ultrapassando, inclusive o 

município de Campos dos Goytacazes, e a quarta posição no estado. Esta classificação 

está diretamente relacionada ao potencial e condições apresentados para o crescimento e 

desenvolvimento do município a partir das atividades de exploração de petróleo e gás 

natural na Bacia de Campos. 

CONCLUSÃO: 

O acelerado processo de urbanização do município de Macaé, após a instalação da 

Base de Apoio da PETROBRAS tem reproduzido os processos passados de organização e 

ordenamento espacial, pois produz em seu interior espaços diferenciados. Assim, se por um 

lado esta modificação tem ocorrido pela intensificação e instalação de infra – estrutura 

urbana, relacionada, tanto ao setor de transporte, como o de telecomunicações; por outro, 

produz um processo cada vez mais visível de segregação sócio-espacial, onde a população 

com menos qualificação profissional tende a ocupar de forma mais densa os espaços 

menos valorizados, situados à margem do processo de urbanização e possuindo uma 
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precária infra-estrutura urbana. Talvez, a única modificação identificada nesta organização 

espacial seja a tendência do ordenamento ocorrer através da estruturação de diferentes 

redes que funcionam de forma inter-relacionadas. 
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