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Resumo 

Abrigando em seu território as instalações produtivas das Concessionárias de exploração e 
produção de petróleo, o município de Macaé passa a adquirir um papel fundamental como locus 
da produção de petróleo do estado do Rio de Janeiro, após a descoberta de petróleo na Bacia 
de Campos. É o município confrontante com a Bacia de Campos que mais apresenta sinais de 
crescimento, sendo também o que mais sofre diretamente com os “impactos” da Indústria de 
Petróleo.  Percebe-se que Macaé cada vez mais assume um papel de centralidade dentro da 
região Norte Fluminense, mantendo também tal vinculo com alguns municípios da Baixada 
Litorânea. A produção do espaço macaense se dá de forma desigual, com a nítida perifização de 
extensas áreas das cidades, em detrimento dos bairros de luxo, destinados a população de alto 
poder aquisitivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria do Petróleo – cidade de Macaé – segregação- espaço 

urbano- organização espacial 

 

            Considerações Iniciais 

Com a descoberta de petróleo e gás natural na Bacia de Campos e a instalação do 

complexo petroquímico na cidade de Macaé, novos objetos espaciais são incorporados no 

espaço macaense, produtos de uma racionalidade moderna, inovadora, global característica da 

economia petrolífera, expressando no dizer de Santos (2006) que há conjuntos de objetos novos 

e de ações novas que tendem a ser mais produtivo, o que evidencia novas situações 

hegemônicas. Macaé é hoje completamente influenciada pela dinâmica da indústria petrolífera, 

que constitui atualmente ao principal eixo econômico do município.  O processo de 

industrialização tende a crescer na região, como a entrada cada vez mais crescente de capitais 

privados. 

No espaço urbano percebe-se que a relação entre a localização das empresas, 

infraestrutura urbana e população residente é dialética, sendo o uso do solo determinado por 

aquele que detém mais poder político e econômico. O espaço urbano, principalmente a cidade é 

desigual, sendo essa desigualdade necessária para a reprodução e acumulação de capital.  Na 

cidade, os diferentes usos do solo urbano evidenciam as assimetrias de poder dos agentes 
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produtores espaciais, sendo o estado, os especuladores imobiliários, empresários e classes mais 

abastadas os privilegiados pela lógica segregadora do capitalismo. A Indústria de Petróleo em 

Macaé, tende a aprofundar as desigualdades sociais na cidade, sendo a reprodução do espaço 

de Macaé cada vez mais pautado no processo de desenvolvimento desigual. 

Macaé é um município do estado do Rio de Janeiro localizado na região Norte 

Fluminense. O município faz divisa com os municípios de Quissamã, Conceição de Macabu, Rio 

das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus, Trajano de Moraes e Nova Friburgo.  Contando com 

23 km² de litoral, confronta com a Bacia de Campos, onde está localizado a maior quantidade de 

reserva de petróleo provada do país. O município faz divisa com os municípios de Quissamã, 

Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus, Trajano de Moraes e 

Nova Friburgo. Encontra-se estruturado político-administrativamente em seis distritos, que são 

Macaé2; Córrego de Ouro, Glicério, Frade, Cachoeiros de Macaé e Sana. 

A economia de Macaé antes da entrada do setor petrolífero era marcada pela produção 

agrícola, pelas atividades pesqueiras e pela prestação de serviço local. A maior parte da 

produção de cana-de-açúcar estava concentrada nos distritos de Quissamã e Carapebus, esses 

que se emanciparam no final da década de 1980. Nota-se que o distrito de Macaé, desde o 

século XIX concentra as atividades comerciais e objetos modernos no município de Macaé. O 

crescimento comercial da Vila de Macaé, atual cidade de Macaé, representa o processo de 

produção do espaço urbano do município.  

A entrada do setor petrolífero no município foi fundamental para as várias mudanças na 

dinâmica espacial de Macaé, que desde a década de 1980 passa por um processo de 

reestruturação espacial. Faz-se necessário apontar que a organização espacial apresentada 

pelo município não se restringe aos processos de emancipação dos distritos de Quissamã  e 

Carapebus, mas à reorganização espacial provocada por agentes econômicos e políticos 

ligados, principalmente, aos interesses da Indústria de Petróleo. Assim,  discutir-se-á o  processo 

de reorganização espacial da cidade de Macaé, concentrando-se as discussões processos de 

reestruturação do distrito de Macaé, que expressa de forma mais clara as desigualdades e contradições 

produzidas pela acumulação de capital no município de Macaé. 

Indústria de Petróleo e Macaé 

A descoberta de petróleo na Bacia de Campos atraiu para a região uma estrutura técnica 

e industrial para a exploração dos poços encontrados. A implantação de uma base industrial de 

petróleo na região da Bacia de Campos atraiu o interesse de alguns municípios, principalmente 
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os do Norte Fluminense, em sediar o complexo industrial de E&P. Porém, foi decidido na década 

de 1980 que o município de Macaé receberia o segmento upstream3 da Indústria de Petróleo, 

obedecendo a critérios logísticos como a maior proximidade com a capital do estado do Rio de 

Janeiro e centro de decisão da Petrobras; a já existente infraestrutura urbana no município, 

mesmo que precária, mas que facilitaria a implantação a priori do setor, e principalmente pela 

existência de um porto, o de Imbetiba, o que seria fundamental para o escoamento da produção. 

Logo, a escolha de Macaé como locus do segmento upstream da Petrobras em detrimento de 

Campos dos Goytacazes, município que secularmente detém a centralidade econômica da 

região, seguiu critérios que apresentasse uma relação custo/benefício maior. 

As atividades do setor petrolífero realizadas em Macaé estão concentradas na 

exploração e produção de petróleo e gás. Essas atividades demandam bens e serviços 

específicos e altamente tecnológicos, correspondendo à parte da cadeia produtiva que mais 

agrega valor à Indústria de Petróleo. Do ponto de vista do suprimento dos produtos indiretos 

(bens e serviços), várias cadeias transversais são fornecedoras da Exploração e Produção. 

Assim, além da implantação da cadeia de E&P, há uma grande concentração de fornecedores 

de serviços em Macaé, como também, em municípios adjacentes como Rio das Ostras.  

A entrada do segmento de E&P de petróleo e gás natural na Bacia de Campos significou 

profundas transformações não só no município de Macaé, mas também em todo o estado do Rio 

de Janeiro. Analisando a evolução da economia fluminense durante o século XX, percebe-se que 

ela foi marcada por um crescente esvaziamento, principalmente do setor industrial, enquanto que 

o estado de São Paulo, por exemplo, experimentava uma evolução positiva da sua economia. A 

partir da década de 1990, entretanto, a economia fluminense começou a apresentar uma inflexão 

positiva, estando tal crescimento associado com a expansão da Indústria Petrolífera no país, a 

partir da descoberta de petróleo na Bacia de Campos e a consequente implantação do polo 

industrial petrolífero em Macaé. Desde então, percebe-se que a Indústria de Petróleo é 

fundamental para o desenvolvimento econômico do estado, apresentando grande participação 

na composição no PIB fluminense. A importância da Indústria de Petróleo para a inflexão 

econômica do estado do Rio de Janeiro se dá tanto pela implantação do segmento upstream em 
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refere-se ao processo de refino do petróleo, sendo assim, a fase na qual se dá a transformação 
do petróleo bruto em seus derivados, como gasolina, diesel, óleo lubrificante etc. 



Macaé e, de uma série de empresas fornecedoras de bens e serviços para a cadeia de E&P, 

como pela expansão dos outros segmentos, o downstream e midstream e o pagamento dos 

royalties. 

 O Aglomerado Petrolífero de Macaé é caracterizado pelas políticas de contratação e 

subcontratação pela Petrobras, nos processos de cooperação técnico-produtiva e na obtenção 

de bens específicos para o segmento upstream. No centro desse aglomerado, encontra-se a 

Petrobras, empresa principal desse segmento e, responsável pela maior demanda da oferta de 

bens e serviços de apoio a E&P de petróleo.  Não se pode inferiorizar a participação de outras 

empresas de E&P, que possuem importante papel na produção de petróleo e na produção do 

espaço macaense. A abertura comercial do setor petrolífero resultou na maior diversificação da 

oferta de bens e serviços na região, com a entrada de grandes empresas internacionais, 

especializadas em produção offshore, e prestadoras de serviços e bens específicos e 

avançados. 

 Somente em Macaé há cerca de 400 empresas fornecedoras de produtos e serviços em 

atividades offshore (SILVESTRE, 2006). No total são mais de 1.1400 empresas fornecedoras do 

mais diversos produtos e serviços, atuando nas atividades de perfuração, produção, uso de 

tecnologias de informação, de consultorias ambientais, de apoio ao escritório, alimentação e 

segurança (direcionadas aos funcionários das plataformas marítimas), entre outras (SILVESTRE, 

2006). Esses números são mais interesses quando se percebe que o município de Macaé, antes 

da entrada do setor petrolífero em seu território, era marcado pela prestação de serviços não 

especializados e não diversificado, com uma economia voltada para as atividades agrícolas, 

grande parte concentrada nos distritos de Quissamã e Carapebus. Atualmente, Macaé apresenta 

altos índices de industrialização e  configura-se como um setor de prestação de serviços amplo, 

sendo junto com Campos, os mais diversificados do interior fluminense. 

A entrada da Indústria de Petróleo no município de Macaé, não foi só responsável pelo 

crescimento econômico da cidade, mas também, pelo processo de reestruturação espacial do 

município. Macaé hoje assume um papel de centralidade regional, sendo um dos principais 

municípios do país. As transformações ocorridas em Macaé são fundamentais para se 

compreender e discutir a importância da indústria do petróleo no estado do Rio de Janeiro e o 

processo de reestruturação espacial do estado, sobretudo, do interior fluminense 

            Organização espacial de Macaé e segregação espacial 

A construção do aglomerado industrial de petróleo e gás no distrito de Macaé foi o 

principal fator de reestruturação espacial do município. O crescimento econômico do distrito, a 



intensa instalação de empresas e complexos industriais, como também o aumento de 

estabelecimentos comercias e a expansão da malha urbana aumentaram ainda mais a distância 

entre a cidade de Macaé e o restante do município. O distrito de Macaé concentra mais de 90% 

da população do município. A migração do interior do município para o distrito-sede acarreta não 

só o esvaziamento do interior macaense, como o declínio das atividades agrícolas, além de 

saturar ainda mais o espaço urbano de Macaé. 

Esse aglomerado industrial conta com uma estrutura que vai desde as plataformas 

offshore de produção fixas e flutuantes até aos sistemas de comunicação e transporte instalados 

na cidade. Além das concessionárias internacionais de E&P, como a Chevron, Shell, British-

Borneo, Enterprise Oil, Elf Oil & Gas, Unocal Corporation, Nissho Iwai & Inpex, dentre outras, 

muitas empresas fornecedoras, principalmente as de grande porte, são internacionais. Com o fim 

do monopólio da Petrobras em 1997, empresas líderes em exploração e produção offshore 

entraram no município, acelerando o processo de reestruturação do espaço macaense.  

    As empresas concentram-se em cinco bairros que são Imboassica, Cabuína, Novos 

Cavaleiros, Imbetiba e Parque dos Tubos. A Petrobras, maior empresa de petróleo e gás do 

país, está localizada no bairro de Imbetiba, próximo ao porto de mesmo nome. A localização da 

Petrobras em Imbetiba é estratégica, pois a proximidade com o porto facilita o escoamento da 

produção. Em Cavaleiros localizam-se as empresas de média e de grande porte. No Bairro 

Parque dos Tubos está instalada a divisão de tubulações e o depósito de equipamentos da 

Petrobras, nas margens da RJ-168. 

A  organização espacial do aglomerado petrolífero está diretamente ligado à forma como 

se dá a produção do espaço macaense, havendo nitidamente um padrão locacional das 

empresas. Autores como HARVEY(1992), CASTELLS ( 1999) e  SANTOS (2006) mostram que 

as novas tecnologias de informação permitem a alteração dos padrões locacionais, permitindo 

uma maior flexibilização espacial, uma maior difusão dos sistemas produtivos. O 

desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2006) permitiu que a 

reprodução do espaço macaense estivesse ainda mais conectada com a ordem global, 

permitindo que a nova configuração espacial atendesse de forma mais plena, os interesses do 

capital internacional. 

As sedes locais das grandes empresas multinacionais localizam-se nos bairros com 

melhor estrutura, habitados por uma população com alto poder aquisitivo, enquanto que 

empresas com atividades mais poluidoras localizam-se nas áreas com pouca infraestrutura, mas 



habitadas por uma população mais pobre, fixadas aí graças a mecanismos de valorização do 

solo urbano.  

Macaé possui alguns complexos industriais importantes, como o Condomínio Industrial 

(Codin), localizado próximo ao subdistrito de Cabiúnas. Esse Condomínio Industrial possui uma 

localização estratégica, próxima à importantes vias do município,  como a RJ-168, RJ-106 e a 

BR-101. O Codin, que está atualmente em expansão, tem como objetivo abrigar pequenas e 

médias empresas. Já a Zona Especial de Negócios (ZEN) é um centro de negócios, 

principalmente para a localização de empresas de grande porte. A ZEN representa uma tentativa 

do município de Macaé em atrair novas empresas para a cidade, competindo diretamente com 

Rio das Ostras que atualmente se destaca por oferecer infraestrutura de qualidade, terrenos 

baratos e incentivos fiscais para empresas que desejam se instalar em seu território. Percebe-se 

que atualmente há uma maior preocupação dos municípios em se criar as melhores condições 

para a fixação das empresas, evidenciando que há pelos próprios lugares, uma procura às vezes 

escancarada de novas implantações e um cuidado por reter aquelas já presentes (SANTOS, 

2006, p. 248-249). Atualmente, está em fase de instalação o Novo Polo Industrial de Macaé, em 

Cabiúnas, próximo à estação da Transpetro. Esse polo tem como objetivo atrair empresas 

novas, como também facilitar a expansão de empresas já existentes. Esse polo será um 

aglomerado de cooperação e concorrência na cidade contando com uma infraestrutura que 

facilite a circulação de bens e mercadorias. Esse novo polo industrial será próximo ao Terminal 

de Cabiúnas (TECAB), que é o maior polo de processamento de gás natural do Brasil, 

localizando-se na RJ-106.  

A implantação do setor petrolífero na região Norte Fluminense implicou profundas 

transformações no espaço macaense. (SANTOS, 1985, p. 16),  mostra que até mesmo “uma 

nova estrada, a chegada de novos capitais ou a imposição de novas regras", levam à mudanças 

espaciais provocando alterações na organização espacial  do lugar afetado. Esses novos objetos 

técnicos, tornam-se expressões da nova dinâmica econômica e social que há na região. Como 

diz Santos ( 2006,p.97),  

Os conjuntos formados por objetos novos e ações novas tendem a ser mais 

produtivos e constituem num dado lugar, situações hegemônicas. Os novos 

sistemas de objetos põem-se à disposição das forças sociais mais poderosas, 

quando não são deliberadamente produzidos para o seu exercício.  

Tais objetos implantados em Macaé são produtos de uma racionalidade que difere 

daquela ligada aos interesses agrícolas ou simplesmente comerciais que antes caracterizavam 

os sistemas de objetos do distrito de Macaé. Esses objetos são intencionalmente localizados 



obedecendo a uma lógica de melhor localização, melhor infraestrutura e maior proximidade com 

importantes vias. A localização dessas empresas em Macaé influencia no processo de ocupação 

do solo urbano pela população e na distribuição de infraestrutura pelo espaço. Empresas de 

médio e grande porte estão alocadas em áreas mais nobres, dotadas de infraestrutura urbana, 

ocupadas por uma população de alto poder aquisitivo, enquanto que empresas de pequeno porte 

ou altamente poluidora estão localizadas em áreas em que a especulação imobiliária ainda não 

atua de forma direta.  

A própria divisão político-administrativa da cidade revela as diferenças entre os bairros e 

a grande desigualdade social que caracteriza o espaço macaense, onde as relações de 

produção de espaço se dão de forma desigual e segregadora. Em 2004, a prefeitura de Macaé 

sancionou a Lei Complementar Nº 045/20044, visando o reordenamento territorial do município. 

Assim, é implantada uma nova divisão administrativa oficial do município, como forma de 

fomentar ainda mais o desenvolvimento industrial do município, bem como promover a sua 

urbanização. Em 2004 são ampliados os limites do perímetro urbano do Distrito de Macaé, 

revelando que o espaço urbano de Macaé está em processo de expansão. É realizada a 

demarcação oficial dos bairros e das zonas industriais.  

 O distrito de Macaé é, portanto, dividido em 6 subdistritos, de acordo com o uso do solo 

de cada bairro. De acordo com a Lei Nº.045/2004, os 6 subdistritos são: 

I - 1º Distrito – Macaé Sede  

1) 1º Subdistrito – Barra de Macaé; 

 

2) 2º Subdistrito - Aeroporto, abrangendo os bairros de Ajuda e Parque Aeroporto, área 
para expansão urbana e parte da área rural; 

 

3) 3º Subdistrito – Cabiúnas, abrangendo os bairros de São José do Barreto, Lagomar 
e Cabiúnas, área para expansão urbana e parte da área rural; 

 

4) 4º Subdistrito – Imboassica, abrangendo os bairros Imboassica, Lagoa, Vale 
Encantado, Granja dos Cavaleiros, Glória e Cavaleiros e área para expansão 
urbana; 

 

5) 5º Subdistrito – Centro, abrangendo os bairros Praia Campista, Riviera Fluminense, 
Visconde de Araújo, Miramar, Aroeira, Virgem Santa, Botafogo, Centro, Imbetiba e 
Cajueiros;  

 

                                                             
4 Lei Complementar da Lei Orgânica Municipal disponível no site da prefeitura de Macaé. 



6) 6º. Subdistrito – Nova Cidade, abrangendo a área para expansão urbana localizada 
ao longo da RJ-168, em direção à BR-101;  

O 1º Subdistrito, Barra de Macaé, é composto pelo bairro de mesmo nome, sendo o seu 

uso predominantemente residencial. Barra de Macaé é um dos bairros mais populosos de 

Macaé, sendo a área ocupada por uma população com menor poder aquisitivo. Mesmo sendo 

um bairro com alta densidade demográfica, é caracterizado pela pouca infraestrutura urbana, se 

compararmos com bairros como Praia Campista, Miramar e Cavaleiros.   

O 2º Subdistrito, Aeroporto, é formado por bairros de uso predominantemente 

residencial, ocupados por uma parcela com menor poder aquisitivo, como por exemplo, no Bairro 

Ajuda. O Parque Aeroporto é o mais populoso de Macaé e está em contínuo crescimento, com a 

expansão para áreas rurais.  

O 3º Subdistrito é formado por bairros com pouca infraestrutura e ocupado por uma 

população de baixo poder aquisitivo. Nessa área está situada o Terminal Cabiúnas na 

Petrobras, que armazena o petróleo e gás extraídos da Bacia de Campos. O bairro de Lagomar 

é uma das maiores favelas da cidade, marcada por péssimas condições de vida e, por uma 

crescente expansão populacional.  

O 4º Subdistrito, denominado Imboassica ,é ao localidade mais procurado para fins 

residenciais, sendo localizado nesse subdistrito um dos Km²5 mais caros do estado do Rio de 

Janeiro. É a localidade que mais sofre atuação da especulação imobiliária, sendo notável o 

surgimento de condomínios fechados de alto valor agregado. Grande parte das pessoas que 

residem nessa área são funcionários das grandes empresas de E&P e de outras cidades, 

motivadas tanto pela boa infraestrutura da área, como também, pelo fato de estar localizada 

parte das empresas da área petrolífera de grande porte. Localizam-se nessa área as praias 

mais procuradas da cidade, onde se concentra também a maioria das ofertas de lazer e 

eventos esportivos e culturais da cidade.  

 5º Subdistrito, denominado Centro, é uma área que concentra a maior parte das 

unidades comerciais e de serviços. É nesse subdistrito que está localizado a base industrial da 

Petrobras, em Imbetiba. É uma das áreas que mais sofrem transformações desde a década de 

1970, sendo este subdistrito conhecido como a Cidade Histórica de Macaé. Esse subdistrito é 

próximo do subdistrito de Imboassica, sendo antes da entrada da Petrobras em Imbetiba, a área 

de ocupação da população mais rica da cidade. Os bairros da Praia Campista, Miramar, 
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Imbetiba, Riviera Fluminense e Visconde de Araújo apresentam uma alta presença da 

especulação imobiliária, que após a implantação de programas de recuperação ambiental 

promovidas pelo governo municipal, verifica-se o aumento do preço da terra. Os bairros de 

Botafogo e Aroeira estão mais próximos da área periférica da cidade, sendo ocupados por uma 

população de menor poder aquisitivo, se comparados com Miramar, por exemplo.  

O 6º Subdistrito, o Nova Cidade, é uma área de ocupação recente que devido  ao 

crescimento populacional de Macaé, está crescendo de forma acelerada, principalmente ao 

longo da RJ-168, em direção a BR-101.  

 Em 2006 foi criado o Plano Diretor de Macaé em que novas diretrizes de racionalização 

do uso do solo são propostas. O Plano Diretor de Macaé apresenta a preocupação da prefeitura 

em se definir, organizar, planejar e controlar o uso do solo urbano. Em linhas gerais propõe-se a 

ordenação e controle do uso do solo, facilitando a instalação de novos empreendimentos 

industriais e comerciais, como também de infraestruturas urbana e equipamentos urbanos, de 

forma a facilitar não somente a expansão da urbanização, mas também o desenvolvimento 

socioeconômico do município.  

O Plano Diretor divide o município em duas Macrozonas, que são a Macrozona de 

Ambiente Natural6 e a Macrozona de Ambiente Urbano. A Macrozona de Ambiente Urbano 

caracteriza pela predominância da ocupação humana e das intervenções decorrentes do 

processo de urbanização, referindo-se aos limites territoriais do distrito de Macaé. De acordo 

com o Plano Diretor de Macaé, o município estaria divido em 6 macroáreas, segundo as 

especificidades do uso do solo de cada localidade:  

1) Macroárea da Orla 
 
Essa zona compreende a faixa litoral da cidade de Macaé, caracterizada pelas 

discrepâncias no que se refere à valorização e uso do solo urbano. Enquanto que a faixa 

litoral ao sul é composta pelos bairros mais valorizados de toda a região Norte 

Fluminense e a faixa do centro por bairros comerciais; a faixa ao norte, por sua vez, é 

compreendida por bairros precarizados, com baixa densidade de equipamentos e 

infraestrutura urbana, alguns deles marcados por ocupações irregulares.  

 

2) Macroárea de Ocupação Prioritária  

                                                             
6
 Na Macrozona de Ambiente Natural, os núcleos urbanizados, as edificações, os usos e a 

intensidade de usos, bem como a regularização de assentamentos, estarão subordinados à 
necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural e respeitar a fragilidade 
dos seus terrenos.  



 
Essa zona corresponde à área urbana consolidada do município. É a zona  mais dotada 

de  infraestrutura, compreendendo núcleos centrais de comércio e serviços, tradicionais 

bairros residenciais, adensamento e saturação da estrutura viária. Essa é a área de 

ocupação mais antiga da cidade e onde se concentra as atividades comerciais de 

Macaé. Apesar de ser a zona mais dotada de infraestrutura, verifica-se a desigualdade 

na distribuição espacial da mesma, sendo os bairros mais ao norte menos dotado de 

equipamentos urbanos.  

 
3) Macroárea de Ocupação Controlada 

 
Essa macroárea compreende as áreas onde se concentram as atividades industriais do 

município. Essa zona é marcada por intensos conflitos em relação ao uso do solo 

urbano. Essa é a zona com maior expansão urbana, principalmente próxima ao limite 

com o município de Rio das Ostras. É também nessa zona que se situará os novos 

complexos industriais de Macaé, o que demonstra a intenção de se concentrar 

predominantemente nessa área as atividades industriais.  

 

4) Macroárea de Regularização Urbanística  
 
Essa macroárea é caracterizada pela predominância de áreas ocupadas por população 

de baixa renda, sobretudo, em loteamentos irregulares, assentamentos espontâneos e 

ocupações em áreas de risco ou de preservação ambiental. É a zona com maior 

deficiência em infraestrutura e equipamentos urbanos, sendo caracterizada também, 

pela deficiência em serviços e comércios. Essa zona concentra a maior parte das 

favelas de Macaé, sendo uma das zonas mais carentes da cidade.  

 
5) Macroárea de Expansão Periférica  

 
Essa zona é uma das áreas em expansão urbana em Macaé, caracterizada por  receber 

atualmente importantes empreendimentos imobiliários e investimentos públicos. É uma 

das áreas com maior expansão em direção as zonas rurais do município de Macaé. 

Essa zona não possui um adensamento populacional grande, porém é nítido o 

crescimento da especulação imobiliária e a implantação de infraestruturas pela 

prefeitura, como a expansão de vias e saneamento básico.  

6) Macroárea de Transição  



A Macroárea de Transição compreende a zona limítrofe da cidade de Macaé, sendo 

caracterizada por atividades agropecuárias. Ela está incluída na Macrozona de Ambiente 

Urbano de Macaé, por configurar-se como uma área de reserva para a expansão urbana 

do município e, por já ser de fato alvo, mesmo que discreto, da especulação imobiliária, 

predominantemente nhoque refere à construção de segundas residências.  

A divisão em macrazonas visa a redução das desigualdades espaciais do  espaço 

macaense, principalmente na Macrazona de Ambiente Urbano que concentra a maior parte da 

população do município. Ao racionalizar o uso do solo urbano de acordo com as 

“potencialidades” apresentada por cada localidade, promovendo-se também, a regularização 

fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por populações de menor poder aquisitivo e 

dotando espaços até então marginalizados, com infraestrutura urbana básica; o poder público 

contribui tanto para a construção de um desenvolvimento mais justo, como também para o 

aumento das contradições espaciais.  

A aplicação de investimentos em equipamentos urbanos coletivos e infraestrutura em 

uma determinada área, ao mesmo tempo em que traz uma melhoria na qualidade de vida para a 

população local, significa também muitas vezes, a sua expulsão, devido ao encarecimento dos 

tributos e moradias. Não se pode negar o quão repleto de assimetrias e contradições é formado 

o espaço, percebendo-se que “existem, portanto, contradições do espaço, mesmo se 

dissimuladas ou mascaradas” (LEFEBVRE, 2008, p. 56). As contradições do espaço, 

necessárias para a reprodução do capital, são evidentes e cada vez mais segregadoras. A 

disposição dos investimentos na cidade não foge à definição do autor, já que muitas às vezes os 

projetos de ordenação territorial, idealizam não a justiça social, mas sim a acumulação de capital 

pelas classes dominantes. Para uma análise coerente do espaço urbano, faz-se fundamental 

estudar as intencionalidades nas estruturas construídas socialmente, principalmente nos 

conflitos de interesses que a definem, de modo a prevalecer os desejos dos grupos dominantes. 

Como afirma Carlos (1994, p.189), 

O urbano reproduz-se, de um lado, de forma „espontânea‟, no livre jogo do mercado 

[...] e de outro, „planejada‟, na medida em que o estado passa a intervir cada vez 

mais na produção da infraestrutura ou na criação de leis de zoneamento urbano.  

Percebe-se que a organização espacial de Macaé privilegia os interesses das classes 

dominantes, estas representadas pelos empresários, especuladores imobiliários e a população 

mais abastada.  Ao se analisar os projetos de ordenação do espaço urbano de Macaé, percebe-

se que eles tentam se adequar aos interesses dos empresários e dos agentes imobiliários. O 

Estado tem papel fundamental na reprodução do espaço e na garantia da reprodução do capital. 



O zoneamento da área urbana de Macaé em macroáreas, ao mesmo tempo em que facilita a 

implantação de melhorias em áreas precárias, também possibilita a valorização de áreas que 

outrora não interessavam o mercado imobiliário, produzindo-se mais contradições e 

desigualdades espaciais, como mostra Lefebrve (2008, p.57) ao afirmar que essas contradições 

explodem entre os “projetos e planos de ordenamento do espaço e os projetos parciais dos 

mercadores de espaço. Souza (1998) discute como o planejamento urbano pode servir como 

instrumento criador de desigualdades se não bem articulado com os interesses de todos os 

atores sociais, sendo a modernização produzida pelas reformas estatais, promotoras de 

segregação residencial e da concentração espacial de privilégios. 

A implantação de investimentos em uma determinada área tende a valorizá-la, atraindo 

de acordo com a qualidade e quantidade de infraestruturas e equipamentos urbanos, populações 

de maior poder aquisitivo, enquanto que provoca também, a expulsão daqueles que não 

possuem renda para arcar com os novos custos criados, como a elevação do preço do aluguel, o 

aumento no valor dos impostos etc.. Por isso, percebe-se que a valorização do espaço urbano 

está em constante produção, como também, a produção da segregação, o que evidencia que ela 

não é fixa nem no espaço como no tempo,  

A segregação tem um dinamismo onde uma determinada área social é adequada 
durante um período de tempo por um grupo social e, a partir de um dado momento, 
por outro grupo de status inferior ou, em alguns casos superior, através do processo 
de renovação urbana.( CORRÊA, 2003.p.32) 

 

A produção do espaço macaense se dá de forma desigual, com nítida segregação na 

cidade. A partir da discussão de Lojkine (1997), percebe-se que há uma grande segregação 

entre o centro e a periferia, sendo a área central a que mais possui equipamentos urbanos, 

enquanto que a periferia caracteriza-se pela precarização da condição de vida da população 

residente. Há uma separação, diferenciação cada vez mais acentuada entre as áreas ocupadas 

por uma população com alto poder aquisitivo e áreas ocupadas por classes menos abastadas. O 

falecimento generalizado das funções urbanas, disseminadas em zonas geograficamente 

distintas e cada vez mais especializadas, a saber, as zonas de escritórios, zonas residenciais, 

zona industrial, zona de negócios etc., contribuem diretamente para o encarecimento de um 

lugar e a desvalorização de outro (LOJKINE 1997), (BOTELHO, 2007), (TORRES, 2004),  

evidenciando que a segregação espacial deve ser compreendida sempre como um fenômeno 

relacional  

A especulação imobiliária é um dos principais mecanismo produtores do espaço, 

assumindo atualmente papel crucial na organização espacial. A busca pela reprodução do 



capital através do mercado imobiliário intensificou-se a partir da flexibilização do capital 

financeiro. A partir da década de 1970, o mercado imobiliário ganha mais espaço de atuação ao 

mesmo tempo em que ocorre uma reestruturação na economia, na política, cultural e do Estado, 

abrindo-se novos mercados de atuação para os agentes imobiliários. Os agentes imobiliários tem 

papel fundamental na produção desigual do espaço urbano, estabelecendo preços diferenciados 

por metro quadrado nas áreas da cidade, criando um verdadeiro mapa dos “valores urbanos” 

(BOTELHO, 2007, p.88). A hierarquização dos lugares em função da renda que proporcionam e 

a exclusão daqueles que não possuem acesso a terra é condição para a reprodução do capital, 

como afirma Harvey (1980, p.116) ao discutir que a “reprodução do espaço urbano se dá a partir 

da apropriação do espaço conforme o poder aquisitivo”. A valorização diferencial se amplia 

através da provisão de infraestruturas como saneamento básico e energia elétrica, serviços 

urbanos como escolas, teatros, cinemas, como também na melhoria nos mecanismos de 

mobilidade, como por exemplo, na oferta de transporte público. Sabe-se que o Estado age 

juntamente com os “agentes detentores do capital monopolista na configuração de novas áreas 

de valorização”, ao fornecer o sistema viário, os equipamentos de uso coletivo etc. (TOPALOV, 

1979, p. 59 apud BOTELLO, 2007). A concentração de uma população com alto poder aquisitivo, 

como também a localização de empresas de grande porte, muitas vezes multinacionais operam 

uma transformação qualitativa em relação aos equipamentos urbanos, tornando-os seletivos 

(BOTELHO, 2007); 

Em Macaé a ação da especulação imobiliária é expressiva, contribuindo para a  

determinação de  quais lugares serão os que receberão de forma prioritária infraestrutura 

urbana, quais bairros marginalizados que serão reorganizados espacialmente, o preço pago por 

cada habitante por segurança, infraestrutura,  serviços urbanos, o que evidencia ser impossível 

esperar que uma “sociedade como a nossa, radicalmente desigual e autoritária, baseada em 

relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades que não tenham essas 

características” (MARICATO, 2001, p. 5). 

As novas instalações petrolíferas atraíram inúmeros técnicos para os novos postos de 

trabalho qualificados abertos.  Muitos desses técnicos eram provenientes do município do Rio de 

Janeiro, de diferentes partes do Brasil, como também de pessoas do exterior. Esses novos 

agentes locais impulsionaram a urbanização de Macaé, já que uma infraestrutura deveria ser 

criada para abrigar esses novos moradores.  Esse complexo uso do espaço é definido por 

Corrêa (1997) como organização espacial onde de acordo com os diversos usos que se há no 

solo urbano, tem-se consequentemente uma reorganização espacial, atendendo assim, aos 



interesses dos atores sociais. É notório que a implantação da infraestrutura em Macaé é 

destinada, primordialmente para atender à reprodução do capital petrolífero e desses novos 

agentes empresariais e técnicos instalados na cidade. Harvey (1992) descreve como os 

equipamentos, edificações e infraestruturas necessárias à circulação das mercadorias são 

fundamentais para a realização da reprodução ampliada do capital. As novas infraestruturas 

criadas em Macaé são fundamentais para a reprodução do capital petrolífero, como se percebe 

através dos novos complexos industriais criados para atender a demanda de empresas de médio 

e grande porte, ou pela revitalização e construção de estradas, aeroporto, porto para facilitar a 

mobilidade do capital e, logo, a sua reprodução.   

O rápido crescimento de Macaé provocado pela entrada do segmento upstream atraiu 

também, um grande contingente de pessoas em busca de uma oportunidade de emprego gerada 

pela indústria do petróleo. Pessoas de todo o país, principalmente do Espírito Santo, Minas 

Gerais e de outros municípios do Rio de Janeiro foram em direção a Macaé em busca de uma 

melhor condição de vida. O boom provocado pela exploração de petróleo na Bacia de Campos, 

gerou uma grande expectativa em relação ao município. Esse rápido crescimento econômico, 

porém não significou um desenvolvimento social justo e igualitário na cidade. Parte dos 

empregos gerados pela indústria do petróleo demandam uma mão-de-obra altamente 

qualificada, sendo grande parte dos postos de trabalho diretamente ligadas a exploração e 

produção de petróleo ocupados por profissionais estrangeiros ou do município do Rio de Janeiro. 

Atualmente, apesar de haver um importante polo educacional na região, ainda é forte a presença 

de técnicos não-locais. Essa mão-de-obra não especializada acaba em trabalhos informais, ou 

na construção civil, ou aumentando o número de desempregados no município. 

A maior parte desse fluxo que vem do Norte Fluminense, é devido ao baixo dinamismo 

econômico de seus municípios como o verificado em Conceição de Macabu, Cardoso e São 

Fidélis, resultado também do êxodo rural ocasionado pelo esvaziamento das áreas de produção 

agrícola, “consequência da significativa mudança na economia regional” (NETO E AJARA, p.12, 

2006). Parte dessa população que migra para a cidade de Macaé, acaba trabalhando em áreas 

como a construção civil e a de serviços gerais, outra parte em trabalhos informais, com péssima 

condição de trabalho. Devido aos altos preços da terra nos bairros de melhor infraestrutura, essa 

população de menor poder aquisitivo acaba ocupando áreas com pouca infraestrutura, 

aumentando o número de favelas no município. Cresce-se o número de ocupações irregulares 

nas margens de lagoas, em áreas de manguezais e em restingas (DIAS, 2006). 



Segundo dados do IBGE (2011) a população de Macaé praticamente dobrou desde o 

último censo em 2000, passando de 132.461 mil habitantes para 206.748 mil habitantes, como 

se pode ver na tabela abaixo.  Percebe-se que tal crescimento está relacionado também, ao 

fenômeno espacial que ocorre nos últimos 30 anos, em que a taxa de crescimento demográfico 

das metrópoles diminuiu, enquanto se elevou a das cidades de médio porte (SANTOS, 2003). 

Faz-se importante frisar que, de acordo com os dados do IBGE houve uma diminuição da 

população rural do município, correspondendo agora a um total de 3.875 mil habitantes.  

Entre os bairros de Macaé que mais cresceram está Lagomar, que passou de 3.874 mil 

habitantes para 20.804 mil habitantes, havendo um aumento de 437%. Houve um grande 

crescimento populacional das áreas favelizadas da cidade, como na favela Nova Holanda, 

Lagomar, Morro do Carvão, Pica Pau, Favela da Linha, Malvina, Botafofo, Lagomar, Bela Vista, 

Fronteira, Aroeira Cajueiros. Essas áreas concentram a maior parte da população de Macaé de 

baixo poder aquisitivo, que por não ser mão-de-obra qualificada, acabam ou desempregadas ou 

inseridas precariamente no mercado de trabalho local, em trabalhos informais ou de baixa 

remuneração,  

A prefeitura se depara com a ausência de uma política habitacional que dê conta do 
processo de expansão motivado pelo crescimento da atividade econômica de 
exploração e produção de petróleo e gás, que atrai um contingente populacional que, 
não tendo qualificação, não consegue se inserir no mercado, e se instala nessas 
áreas de pouco valor imobiliário e impróprio à urbanização. (HERCULANO,2010, p. 
161) 

 

Ao se analisar o distrito-sede, percebe-se que as desigualdades entre um bairro e outro 

são grandes, fruto da ação de especuladores imobiliários, grandes empresários e do governo 

municipal que organiza e reorganiza o espaço de acordo com os seus interesses. As diferenças 

na infraestrutura existente em bairros como Cavaleiros e a existente em bairros como Lagomar 

são enormes. Cavaleiros conta os melhores equipamentos urbanos de Macaé, enquanto que 

Lagomar apresenta uma das piores infraestrutura, bem como um dos maiores índices de 

violência da cidade, evidenciando que uma das características marcantes dos centros urbanos, é 

como afirma Villaça (2001) a segregação espacial, já que temos,  

“ao mesmo tempo, a expansão das periferias em que a diferenciação socioespacial 
se manifesta a partir de espaços aparentemente contraditórios, mas que se 
combinam na produção espacial: os condomínios fechados, voltados à população de 
alta renda, e os bairros precários, em que predomina a população de baixa renda, 
estes sim denominados comumente de periferia.” (ALVES, 2011, p. 113) 

A valorização do espaço urbano se dá também pela construção do imaginário social de 

segurança em determinados casos. Em Macaé o número de casos de violência cresceu 

vertiginosamente desde a década de 1980, apresentando altos índices na década 2000. Ele 



presenta uma das maiores taxas de violência do estado, com o aumento, por exemplo, entre 

1998 a 2002 em 86% dos casos de homícidio no município, sendo a maioria das ocorrências no 

distrito de Macaé. 

 Atualmente esses número são maiores, sobretudo, pelo crescimento do tráfico de 

drogas. Segundo dados do IPEA ( 2009) só em 2008, para cada 100 mil habitantes ocorria 36,91 

homicídios, no município de Macaé e entorno. Percebe-se que tais casos de violência é reflexo 

da produção de desigualdades no distrito de Macaé, marcada pela pobreza, precariedade na 

condição de vida de parte da população, pela falta de uma política estatal que promova justiça 

social na cidade, garantindo qualidade de vida para aqueles que não são beneficiados pelo 

crescimento econômico da cidade. Assim, percebe-se, uma reordenamento residencial em 

Macaé, com o deslocamento de populações com poder aquisitivo de áreas “menos” seguras, 

para áreas ditas “mais” seguras, onde há um maior policiamento, uma maior igualdade de classe 

e, condomínios fechados, que reproduzem uma imagem de segurança e isolamento em relação 

ao mundo externo e “caótico”. 

Estima-se, a partir de dados da prefeitura de Macaé, a implantação de um projeto, o 

Macaé Sem Favelas que objetiva a diminuição do número de favelas e a redução do déficit 

habitacional no município. O projeto identificou a existência de duas zonas, a Zona Especial de 

Interesse Social e a Zona de Requalificação Urbana e Preservação Ambiental, sendo 

identificados 19 núcleos de assentamentos precários em Macaé. A Zona Especial de Interesse 

Social abarca as localizadas de Lagomar, Nova Esperança, Nova Holanda, Malvinas, Piracema, 

Fronteira, Brasília, Planalto da Ajuda e Ajuda de Baixo. Os Setores de Requalificação Urbana 

integram localidades em Imboassica, Morobá, Morro do Carvão, Comunidade da Linha, Morro do 

Lazaredo,  Morro de São Jorge, Morro de Santana, Maloca, Novo Botafogo e Novo Horizonte. Já 

os Setores de Preservação Ambiental estão na Fronteira, Águas Maravilhosas, ao longo do 

Canal da Virgem Santa, Colônia Leocádia e Engenho da Praia.  

Esse projeto, “a priori”, parece ser um esforço do poder municipal em promover uma 

diminuição dos índices de pobreza na cidade e garantir uma melhor qualidade de vida à 

população. Porém, percebe-se que essas reformas urbanas muitas vezes são realizadas 

atendendo à interesses de agentes altamente capitalizados, sendo os agentes imobiliários, 

grandes representantes desse grupo.  Isso é o que segundo Lefebvre (1991) chama de 

representação do espaço, isto é, o espaço criado pelos cientistas, urbanistas, tecnocratas, 

planejadores, engenheiros, ou seja, é o espaço concebido. O espaço concebido é o espaço da 

dominação, da hegemonia, é o espaço produzido pelos classes dominantes. Percebe-se em 



Macaé, que o espaço concebido, este criado pelo Estado com o apoio da iniciativa privada é o 

espaço das relações de produção dominantes, é o espaço da dominação, diferindo do espaço de 

representação, isto é, é o espaço da vida cotidiana, da resistência, o  espaço vivido . 

Percebe-se que o espaço de Macaé é nas palavras de Lefebvre (2008) ligado à 

reprodução das relações (sociais) de produção, isto é,  um espaço segregado, onde as relações 

de produção de espaço se dão de forma desigual e contraditória. O espaço é tanto produzido 

pelas relações sociais, como também é meio e condição para que tais relações aconteçam. O 

espaço social é fundamental para a reprodução da sociedade, e também do capital, que se 

reproduz a partir da reprodução do espaço. Ao se falar em espaço geográfico, ou espaço social, 

é importante concebê-lo não como um simples substrato espacial, palco das ações humanas. O 

espaço é mais do uma dimensão material, mas também cultural, política, social e econômica. O 

espaço e sociedade estão em constante relação dialética, sendo o espaço de acordo Lefebvre 

(2008) o locus da reprodução das relações sociais. 

         Considerações Finais 

Macaé se configura como um município que tem sua dinâmica territorial completamente 

transformada após a descoberta de poços petrolíferos na Bacia de Campos, passando de uma 

centralidade local pouca desenvolvida a um município  que apresenta profundas alterações 

espaciais, ligadas principalmente às novas dinâmicas urbanas produzidas com a entrada da 

indústria de petróleo em seu território. Macaé, atualmente, se apresenta como um espaço 

multiescalar, estabelecendo intensas relações globais.  

Percebe-se que as transformações que ocorrem no espaço de Macaé são resultados de 

um processo global de circulação, acumulação e reprodução do capital, como também da 

reprodução da vida cotidiana, através das ações dos agentes imobiliários, dos grandes 

empresários ligados a indústria do petróleo, comerciantes e de múltiplos outros atores, muitos 

deles incluídos precariamente, mas que contribuem profundamente para a produção do espaço 

social. Cada um desses atores sociais possuem estratégias e interesses próprios, e sendo 

assim, o Estado tem papel fundamental como mediador e produtor das contradições e 

desigualdades que nascem dos diversos conflitos de interesses na cidade. 

 O grande crescimento econômico que o município tem vivenciado -  impulsionado pelo 

recebimento dos royalties e participação especial, pelos investimentos estatais e de empresas 

como a Petrobras – não foi capaz desenvolvimento socialmente justo, uma produção do espaço 

mais igualitária, dentro dos princípios de igualdade, equidade e solidariedade ( SACHS, 2004).  

Nota-se que há uma tentativa do poder público em criar mecanismos de desenvolvimento local, 



através de investimentos em educação tecnológica, atividades culturais e esportivas, apoio à 

pequena empresa e em melhorias na infraestrutura urbana.  Porventura, tais ações ainda são 

concentradas em bairros habitados por uma população de alto poder aquisitivo, ou em áreas 

industriais. Salienta-se que tais discrepâncias são ainda maiores quando se observa as 

diferenças espaciais entre a cidade de Macaé e o restante do município, que caracteriza-se por 

um déficit de equipamentos e infraestrutura urbana.  

As transformações espaciais ocorridas em Macaé evidenciam a segregação espacial 

que configura o atual espaço macaense, revelando que “ o crescimento, mesmo que acelerado, 

não é sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se não reduz a pobreza e se 

não atenua as desigualdades (SACHS,2004,p.14), notando-se que nem todos são beneficiados 

pelas transformações que ocorrem, principalmente aqueles que são provenientes de municípios 

vizinhos e vivem periferizados em bairros desprovidos de infraestrutura urbana e/ou em cidades 

dormitórios que circunvizinham Macaé. Muitas pessoas, sem condições de morar em Macaé, 

passam a se fixar em cidades limítrofes, principalmente Conceição de Macabu e Rio das Ostras, 

onde o preço da terra é mais barato. Assim percebe-se que muitos desses municípios limítrofes 

passam a ser dormitórios de parte de trabalhadores mal remunerados de Macaé.   Bolsões de 

pobreza passam a marcar o espaço de macaense, evidenciando o quanto desigual é este 

município, onde há uma grande concentração de riquezas em alguns bairros e, uma intensa 

periferização em outros. Macaé apresenta atualmente os problemas de qualquer cidade 

metropolitana, como os  altos índices de violência, de  pobreza e desemprego. 

A partir do pensamento de Santos ( 2006) percebe-se que a desigualdade espacial pode 

ser entendida a partir da ideia de que os lugares se mundializam conforme a complexidade de 

sua organização. A cidade locus  da produção do capital, possui cada vez mais uma estrutura 

complexa, produto da reprodução do capital que se dá de forma complexa e desigual.  Macaé, 

sobretudo depois do fim do monopólio em 1997,  é um espaço cada vez mais ligado as lógicas 

globais, sendo um espaço cada vez mais multiescalar, produto da dinâmica tanto local, quanto 

regional, nacional e global. As desigualdades produzidas em Macaé, são produto e condição 

para a produção do capital, bem como do seu espaço. 
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