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RESUMO 

Em São João da Barra, município de pequeno porte no Norte do Estado do Rio de Janeiro, está 
sendo construído, desde o ano de 2007, o Complexo Portuário e Industrial do Porto do Açu, maior 
investimento em infraestrutura de logística portuária da América do Sul. O objetivo deste trabalho é 
analisar os principais fluxos migratórios para a área do município, com base em dados dos Censos 
Demográficos de 2000, 2010 e de pesquisa realizada em 2011 pelo Núcleo de Estudos em Espaço 
e População. Em que pese o vultoso investimento, ainda em fase de instalação, os resultados 
encontrados não indicam tendência migratória expressiva com destino ao município. Entretanto, 
ressalta-se que os impactos previstos são imprevisíveis e, por esse motivo, é relevante a ação de 
políticas públicas no sentido de planejar e estruturar o município para que as transformações não 
afetem negativamente a qualidade de vida da população.No futuro, espera-se que São João da 
Barra represente grande atratividade para imigrantes de todo o país, e até mesmo para 
estrangeiros, e a qualidade de vida dessa população estará diretamente relacionado com a 
capacidade do poder público em administrar os impactos positivos e negativos que se farão sentir 
nesse território. 
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Grandes empreendimentos, Impactos sócio- econômicos. 
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1- INTRODUÇÃO: 

Segundo classificações do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, São João da Barra 
pode ser considerado um município de pequeno porte. Contudo a dinâmica sócia econômica do 
município tem sido profundamente alterada desde o início das obras de instalação do Complexo 
Portuário e Industrial do Açu, no ano de 2007. 

De certo, os impactos que o porto causará no município são imprevisíveis, e, neste sentido, o 
Núcleo de Estudos em Espaço e Demografia (NEED)4, vinculado a Universidade Federal 
Fluminense e à Universidade Candido Mendes, tem realizado estudos para monitoramento dos 
referidos impactos, a partir da coleta de dados primários, acompanhamento de mercado de trabalho 
formal e do índice de preços. Uma as principais pesquisas realizadas pelo grupo associa-se aos 
estudos da demanda demográfica por moradias no município e na região (OLIVEIRA, GIVISIEZ e 
RIOS-NETO, 2009). 

O objetivo deste trabalho é analisar os principais fluxos migratórios para a área, com base nos 
Censos Demográficos de 2000, 2010 e de pesquisa com dados primários realizada em 2011 pelo 
NEED. A proposta é investigar se, em função dos empreendimentos em instalação no município, já 
se observada a atração de imigrantes para o município.  

A pesquisa com dados primários foi considerada como necessária devido ao fato de municípios de 
pequeno porte ter poucas bases de informações que permitam construir séries históricas e que 
ainda tenham abrangência em pequenas áreas geográficas. Tendo em vista que a principal base de 
dados, de abrangência municipal, refere-se aos Censos Demográficos, realizados a cada decênio. A 
pesquisa levantou informações sobre: habitação, trabalho e renda, estado civil, fecundidade, 
migração e escolaridade.  

Este trabalho, inicialmente, faz uma análise dos grandes investimentos que estão ocorrendo na 
região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, ou seja, o Complexo Portuário e Industrial do 
Açu – CLIPA, em São João da Barra; o Complexo Logístico Naval Farol-Barra do Furado, na divisa 
de Campos dos Goytacazes com Quissamã e a Base da Petrobrás, em Macaé. 

2- OS PORTOS NA ATUAL FASE DA GLOBALIZAÇÃO 

A intensificação do processo da globalização econômica, observado nas duas últimas décadas, 
pode ser caracterizada pela fragmentação da produção mundial. Essa fragmentação é intencional e 
possuem uma série de fatores beneficiamas grandes corporações, como por exemplo: a busca por 
países com leis trabalhistas e ambientais deficitárias, aumento do mercado consumidor, exploração 
de mão- de obra barata com baixa qualificação e proximidade das fontes de energia e matéria 
prima. 

O processo de globalização é entendido como uma reestruturação produtiva, visto que, a partir do 
final da década de 1960, fatores como saturação dos mercados de bens de consumo, a mudança 
do perfil do consumidor, o esgotamento do tradicional sistema produtivo herdado da revolução 
industrial, e a crise no sistema fordista anteciparam sinais de crise no sistema de acumulação que 
vigorava até então. Logo, a perda de garantias de elevados ganhos pelas empresas fez surgir 
estratégias de expansão que faz uso de um processo de “desterritorialização” do sistema produtivo 
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e uma “territorizalização” destes em novas áreas, em geral, os países do terceiro mundo (MONIÉ, 
GRAND e SILVA, 2005).  

Essa reestruturação produtiva se intensificou a partir da década de 70 e 80 do século XX, período 
coincidente com um considerável avanço técnico, principalmente na tecnologia da informação, 
robótica, que permitiu uma “multilocalização” da produção. A produção, agora distribuída em vários 
pontos do globo, fez urgente o avanço técnico nos transportes, em função do aumento da circulação 
de bens, pessoas e até mesmo da informação. Os fluxos ultrapassam a escala nacional e se tornam 
gradativamente mundiais, e, dessa forma, os sistemas de transportes tiveram que se adequar a 
uma nova lógica de circulação que atualmente é composta pela união de três variáveis: rapidez, 
segurança dos produtos eencurtamento das distâncias (LIMA e BATISTA, 2005). A mundialização 
da produção ocasionou uma explosão dos fluxos, sejam eles de materiais,representados pelas 
peças que compõe um produto, quanto os fluxos imateriais, representado pelas pesquisas, 
inovações, marketing,informação,capital, dentre outros, subsidiários do processo desintegrado da 
produção. (MONIÉ e VIDAL, 2006). 

Para atender essas demandas, os portos passaram por umas séries de mudanças em todo o 
mundo, ou seja, novos métodos de circulação de cargas, emprego de tecnologia, qualificação da 
mão-de-obra e agilidade nas operações (MONIÉ e VIDAL, 2006). Grandes sistemas portuários 
funcionam como os principais nós das redes mundiais de transporte, por meio das plataformas de 
portos como Hong Kong, Cingapura, Dubai, Roterdã, XinXim, Los Angeles e, futuramente e se as 
pretensões dos empreendedores se concretizarem,o Complexo Portuário e Logístico do Porto do 
Açu (MONIÉ, GRAND e SILVA, 2005). 

Uma das modificações mais significativas na tecnologia utilizadas nos portos mundiais foi à 
utilização dos navios de contêineres, projetados para a otimização do transporte de cargas, uma vez 
que transporta grande quantidade de produtos e é padronizado, o que facilita a alocação nos 
navios. Outra vantagem é a rapidez nas cargas e descargas de mercadorias, diminuindo o tempo de 
ancoragem dos navios. Os sistemas portuários são projetados baseados em tecnologias que visam 
melhorar seu funcionamento e aumentar a rapidez nas operaçõespara atender as necessidades do 
mercado global, como relatado por Cozic (2005, p. 5): 

“Em 1960, um trajeto Europa-Japão-Europa para um cargueiro de 10.000 

toneladas levava cerca de cinco meses; em 2000, um grande porta-

contêiner com uma capacidade de 60.000 toneladas realiza este mesmo 

trajeto em dois meses com escalas de 36 horas contra 4 a 5 dias nos 

anos 60; sendo o preço do transporte dividido por três em quarenta anos” 

(COZIC, 2005, p. 5) 

No Brasil, a partir de meados do século XX, se observou um gradativo processo de precarização 
dos portos, grande parte associado à falta de investimentos do governo, que era o principal gestor 
dos portos brasileiros. Este fato relacionava-se à adoção de políticas que valorizavam a economia 
interna por meio do incentivo a indústria nacional, substituições das importações e modernização da 
agricultura. Nesse períodoobservou-secrescentes incentivos em rodovias para a circulação interna 
dos produtos e, somente na década de 1980, com a intensificação do processo de produção 
mundial desintegrada e com as crises na economia nacional, o Governo Nacional retomou os 
investimentos nos sistema portuários (MONIÉ, GRAND e SILVA, 2005). 
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3- SÃO JOÃO DA BARRA: A SEDE DE UM GRANDE INVESTIMENTO 

A partir da década 1960 o Rio de Janeiroentrou em um processo de estagnação econômica, quando 
não foram observados investimentos de grande porte, sejam eles públicos ou privados. O 
crescimento econômico foi retomado a partir do fim da década de 1990 com grandes 
empreendimentos em distintas regiões do estado. A territorialidade destes investimentos se 
identifica em quatro eixos: o leste do estado, com o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 
Janeiro – COMPERJ; o eixo Sepetiba, com investimentos na ampliação do Porto de Sepetiba; o Sul 
Fluminense, com investimentos em nos estaleiros de Angra dos Reis; e o Norte Fluminense, 
representado pelo investimento no CLIPA (SADENBERG e OLIVEIRA, 2010). 

A região Norte Fluminense do estado é composta ao todo por nove municípios5 e, pode-se dizer, 
que é uma região em transformação, devido ao grande fluxo de investimentos que foram destinados 
para esta área nos últimos anos (GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2010). Esses empreendimentos estão 
localizados em Macaé, onde está à base da Petrobrás para a exploração de petróleo na Bacia de 
Campos; São João da Barra, onde se localiza o CLIPA; e a divisa entre Campos dos Goytacazes e 
Quissamã, onde está sendo construído o Complexo Logístico Naval Farol-Barra do Furado. Espera-
se que, no futuro, o dinamismo econômico da região tenha como consequência profundas 
transformações sociais, demográficas e econômicas. 

O Complexo Logístico Naval Farol-Barra do Furado, teve o início das obras em 2010, na divisa dos 
municípios de Campos dos Goytacazes, próximo à localidade de Farol de São Thomé, e Quissamã, 
na localidade de Barra do Furado. Quando em funcionamento, ocupará uma área de 168 mil metros 
quadrados e o projeto prevê a construção de um estaleiro, em Quissamã, e no lado oposto do canal, 
uma base de apoio off- shore,em Campos dos Goytacazes. O objetivo é a construção e reparo de 
embarcações para atender as plataformas de extração de petróleo da Bacia de Campos e há 
previsão de criação de cinco mil empregos diretos e 10 mil indiretos (RODRIGUEZ e LEMOS 2005) 

Macaé já exerce na região Norte Fluminense, centralidade na oferta de emprego devido à 
localização da sede da Petrobrás instalada, na década de 1970, para extração de petróleo na Bacia 
de Campos. Observam-se reflexos em alguns municípios vizinhos como Rio das Ostras, Carapebus 
e Casimiro de Abreu, que tem recebido imigrantes que trabalham em Macaé, mas prefere fugir de 
problemas urbanos já notados em Macaécomo altos índices de criminalidade, degradação do 
espaço urbano, adensamento populacional, dentre outros (OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2010). 

São João da Barra, município de pequeno porto localizado no Norte do Estado do Rio de janeiro 
sedia a construção do CLIPLA, desde o ano de 2007. Esse empreendimento é considerado o maior 
investimento em infraestrutura logística portuária da América do sul e será, quando concluído, o 
terceiro maior porto do mundo, ficando atrás apenas dos portos de Roterdã, na Holanda, e Xangai, 
na China (website da llx, 2011). Quando em funcionamento, movimentará, em 30 berços de 
atracação: contêineres, minérios, produtos a granel, produtos siderúrgicos, petróleo, carvão, granito, 
minério de ferro, dentre outros produtos. A profundidade do canal será 21 metros podendo ser 
ampliada para 26 metros, o que permitiria a atracação dos maiores navios do mundo como o 
Capesize, os VLCC (VeryLargeCrude Carrier) e o Chinamax (LEMOS e RODRIGUEZ, 2005). 

O “superporto” será construído seguindo a tendência de MIDA (Maritime Industrial DevelopAreas), o 
que significa que não haverá apenas a área de ancoragem dos navios para carga e descarga de 
mercadorias, mas, também a construção de um complexo industrial na retro-área, em uma área 
aproximada de 90 km2. São prevista a instalação de siderúrgicas, cimenteiras, termoelétricas, 
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indústrias offshore, automotivas e uma unidade de tratamento e armazenamento de petróleo. 
(FREITAS e OLIVEIRA, 2012). 

 A maior parte dos investimentos é de iniciativa privada, tendo como principal investidor o grupo 
EBX, por meio da empresa LLX, com um total de 3,8 bilhões de reais em investimento. Os 
investimentos totais esperam atrair 40 bilhões de reais em 15 anos com a geração de 50 mil 
empregos diretos e indiretos (GIVISIEZ E OLIVEIRA, 2012). A empresa criará no município e nas 
áreas próximas, as infraestruturas necessárias para a instalação e funcionamento dos 
empreendimentos como, por exemplo, estradas para o trânsito de caminhões fazendo a ligação 
entre as estradas já existentes na região e a criação de uma baia artificial, visto que, a construção 
do porto é em mar aberto. 

Observam-se ainda apoio financeiro do poder público nas esferas federal, estadual e municipal. O 
apoio vindo do Governo Federal é coerente com as intenções explicitas em reforçar as infraestrutura 
do país, representando um esforço de superação carências de infraestrutura logísticas no país 
(Oliveira, 2011). 

De certo, pode- se afirmar que toda a dinâmica socioeconômica do município será impactada devido 
ao empreendimento e esperam-se significativas transformações no setor imobiliário, na estrutura do 
trabalho e renda, na educação, na saúde, mas principalmente, na estrutura da população, onde 
tanto os discursos públicos como os privados anunciam um expressivo aumento da população. Por 
esse motivo, para São João da Barra, delineia-se um futuro imprevisível em que o monitoramento 
contínuo das transformações sociais e econômicas deve ser prioritário. 

A figura 1 apresenta a evolução do mercado de trabalho formal em São João da Barra e é possível 
observar que o setor de construção civil apresentou expressivo crescimento assim como o setor de 
serviços. Esse crescimento reflete a própria construção do complexo portuário e logístico e, após a 
consolidação dos empreendimentos, espera-se um aumento ainda maior nos empregos no setor de 
serviços e na indústria de transformação. Em contrapartida, a tendência já delineada é a diminuição 
dos empregos na agricultura e pecuária. 

Figura 1 
Evolução do mercado de trabalho formal em São João da Barra. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em OLIVEIRA E SADENBERG, 2011, RAIS/MTE. 

De certo o superporto será um atrativo de imigrantes, principalmenteconsiderando propagandas 
públicas e privadas sobre o empreendimento e, por esse motivo, o setor habitacional será uma dos 
mais impactados, visto que, em funcionamento, o porto demandará de um elevado quantitativo 
expressivo de trabalhadores qualificados. Um dos problemas esperados é quepartes dosimigrantes 
terão baixa qualificação profissional, e irão para o município sem emprego ou moradia garantida.  
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Caso este fato se confirme, sem uma adequada resposta do poder público, observar-se-á o 
incremento no estoque de domicílios impróprios para a residência, ou seja, com elevado 
adensamento populacional, com situação fundiária irregular, construídos em áreas de risco e com 
mais de uma família. As tabelas TAB 1 e TAB 2sugerem que ainda não é possível verificar essas 
inadequações nos domicílios de São João da Barra, provavelmente pelo fato da fase de instalação 
do porto estar, ainda, absorvendo a mão-de-obra local e de municípios vizinhos. 

Tabela 1 
Proporção de domicílios por tipo de revestimento das paredes internas. São João da Barra, 

2011 

REVESTIMENTO Valores relativos 

Alvenaria com revestimento 87 
Alvenaria sem revestimento 12 
Outros 1 

Total 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de NEED 2011 

A maioria das casas possui paredes revestidas e uma pequena parcela, não desprezível, não 
possui revestimento. Apenas 7% dos domicílios possuem mais de uma família residindo e esse 
número pode ser incrementado poisos imigrantes podem ir morar em casas de parentes ou amigos. 

Tabela 2 
Proporção de famílias conviventes. São João da Barra, 2011 

FAMÍLIA CONVIVENTE Valores relativos 

Sim 7 

Não 92 

não respondeu 1 

TOTAL 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de NEED 2011 

Nota-se, visualmente, uma reconfiguração espacial no município, com tendência de diminuição e 
transformação do espaço agrário, principalmente na localidade do Açu. A atividade agropecuária 
tem perdido espaço no município cedendo aos diversos investimentos diretos e indiretos do porto, e, 
nesse sentido, o porto se apresenta como fator determinante da aceleração do processo de 
urbanização do município. 

4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS- 

O método utilizado para a construção deste trabalho foi o método estatístico que, segundo Marconi 
e Laskastos (2009), permitem obter representações simples de conjuntos complexos, e constatar se 
estas representações simplificadas possuem relações entre si. Para realização das análises dos 
fluxos migratórios para São João da Barra no período de 2000 a 2011 foram utilizados dados de 
fontes primárias e secundárias. O objetivo foi verificar se entre 2000 e 2011, com base nos Censos 
Demográficos de 2000 e 2010 e da pesquisa de Campo realizada em 2011, já se observa aumento 
da população de São João da Barra. 

Os dados de fontes primárias foram obtidos através de uma pesquisa que levantou informações 
sobre habitação, trabalho e renda, escolaridade, migração, fecundidade e estado civil, sendo que, 
neste trabalho, foram priorizadas as análise dos dados sobre migração. Os resultados da pesquisa, 
ainda em seu ponto base,serão utilizados pelos pesquisadores do NEED para monitoramento dos 
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impactos do porto em São João da Barra. Para o levantamento de dados foi utilizado um survey, 
técnica que tem por objetivo selecionar um conjunto de elementos de uma população e obter, 
desses elementos, informações que representem toda a populaçãoda áreade estudo. A técnica do 
survey também garante maior eficácia da entrevista e uma operacionalização mais fácil, 
minimizando custos com a equipe de entrevistadores. Com uma equipe menor, a coordenação da 
pesquisapodeselecionar melhores entrevistadores, treiná-los melhor e, consequentemente, garante-
se a qualidade e confiabilidade dos dados (BABIE, 2003). 

A observação direta extensiva também foi utilizada na pesquisa, uma vez que foram utilizadas as 
seguintes técnicas: questionário, construído por uma série de perguntas que devem ser respondidas 
por escrito e sem a presença do pesquisador (Marconi e Lakatos, 1992). 

Para a realização da pesquisa de campo em São João da Barra foi necessário à construção de um 
instrumento de coleta próprio que abrangesse as especificidades da pesquisa e representasse a 
realidade da área de estudo. A primeira etapa foi uma análise de conteúdo dos questionários de 
censos demográficos de 17 países, criando uma extensa base de dados com todos os quesitos 
encontrados. Nessa etapa. a fonte de dados utilizada foramquestionários dos censos demográficos 
de vários países, disponíveis no site do IPUMS, que trata-se de uma base de dados administrada 
pelo MinesotaPopulation Center, da Minesota University, e que permite downloads de informações 
diversas sobre os Censos Demográficos de dezenas de países. A TAB 3, a seguir, apresenta 
osquestionários censitários usados como base na construção do instrumento de coleta, de acordo 
com os continente do país. A análise dos quesitos censitários foi para auxiliar o desenho 
doquestionário, garantindo maior abrangência conceitual e de forma a atenderas demandas gerais 
da pesquisa. Entretanto, nem todos os quesitos representavam a realidade da região e do país e, 
por esse motivo, foi feita uma filtragem do total de quesitos coletados. 

Tabela3 
Total de questionários censitários analisados, por continente do país. IPUMS, 2011. 

CONTINENTE QUANTIDADE DE PAÍSES 

América do norte 1 

América central 3 

América do sul 5 

África 1 

Europa 6 

Ásia 1 

TOTAL 17 

Fonte: Elaborados pelos autores a partir do NEED, 2011. 

Após a construção do questionário, foi criada uma base cartográfica para orientar os entrevistadores 
em campo e a divisão territorial se baseou na divisão em setores censitários utilizada pelo IBGE no 
censo 2010. As entrevistas foram realizadas em todos os setores censitários do município, situados 
em áreas urbanas e rurais, distribuídas proporcionalmente de acordo com o total de domicílios 
contabilizado em cada setor. No total, foram aplicados 407 questionários, e levantadas informações 
de 1254 pessoas. 

Os dados secundários, originários dos Censos Demográficos, foram processados a partir do micro 
dados dos censos, obtidos no website do IBGE, a partir softwaresestatísticos utilizados na 
construção de gráficos e tabelas.  
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5- ANALISE DA MIGRAÇÃO EM SÃO JOÃO DA BARRA- 2000/2011 

A migração, juntamente com a fecundidade e a mortalidade, compõe os componentes da dinâmica 
demográfica, mas, das três componentes, a migração é a mais difícil de ser compreendida e 
estimada. Para Golgher (2004), as pessoas compreendem de forma inequívoca os eventos 
nascimento e morte, que representam os eventos fundamentais dos componentes fecundidade e 
mortalidade, respectivamente. A migração, por sua vez, não é um conceito único e objetivo, sendo 
possível adotar incontáveis definições para ela. Neste trabalho foi utilizada a seguinte definição para 
migração: 

”(...) o migranteé o indivíduo que morava em um determinado município e 

atravessou a fronteira deste município indo morar em outro distinto. Se eu 

mudo de bairro em um mesmo município, eu não sou um migrante, pois 

continuei morando no mesmo município. Isso mesmo que a distância 

envolvida na troca de domicílio seja muito grande. Eu posso deslocar por 

muitos quilômetros, como no caso de São Paulo, e continuo não sendo 

um migrante se permanecer no mesmo município” (GOLGHER, 2004, p. 

7). 

A migração provavelmente será a componente da dinâmica demográfica que mais contribuirá para a 
mudança na estrutura da população em São João da Barra. O quantitativo dos fluxos migratórios 
destinados ao município determinará a intensidade dos prováveis impactos no município, ou seja, o 
aumento populacional, o aumento na demanda por domicílios, o adensamento urbano, a 
urbanização acelerada, dentre outros.  

Ao analisar o padrão atual de migração mundial e comparar com o do Brasil é possível perceber 
que são semelhantes. Em nível mundial tem sido observados fluxos dos países pobres e 
emergentes para os países desenvolvidos e na escala nacional, o padrão de migração no Brasil 
ocorre das áreas mais pobres do país para as áreas mais ricas e desenvolvidas economicamente. 
Nas últimas décadas, o Brasil tem absorvido menos imigrantes do que tem perdido emigrantes. Este 
fato é associado ao desempenho econômico ruim do país nas décadas de 1980 e 1990 
(GOLGHER, 2004). Neste sentido, espera-se que a oferta de emprego e a promessa de 
desenvolvimento em São João da Barra será um atrativo para imigrantes de todo o país, 
principalmente para aqueles originários de áreas mais pobres. Segundo Golgher (2004) a migração 
pode ser motivada por vários fatores: econômicos, melhoria na qualidade de vida, reencontro de 
amigos e parentes, entre outras. Assim, pode-se dizer que São João da Barra, após a o inicio das 
obras do porto, se tornou uma região atraente para migrantes e que a principal motivação para a 
migração é a econômica, ou seja, a oferta de emprego, promessas de bons salários, qualidade e 
baixo custo de moradia, volume de investimentos, dentre outros. Espera-se que após entrar o em 
funcionamento, previsto para segundo semestre de 2013, os empreendimentos ainda aumentem a 
atratividade da região devido ao salto quantitativo e a diversificação dos postos de trabalho. 

De acordo com Givisiez e Oliveira (2012), as projeções populacionais elaboradas pelos relatórios de 
licenciamento ambientais direcionados ao porto do Açu apontam que Campos do Goytacazes e São 
João da Barra, os municípios mais diretamente impactados pelos empreendimentos, receberão, em 
um horizonte de 15 anos, 750 mil novos moradores. Entretanto, essas projeções podem ser 
consideradas como muito otimistas, visto que, Macaé, em função dos investimentos na exploração 
da camada pré-sal, e o COMPERJ, na região leste do Estado do Rio de Janeiro, também oferecem 
atrativos aos imigrantes. Projeções populacionais, que se utilizam de métodos demográficos 
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clássicos6,apontam para esse mesmo horizonte temporal, uma população de 35 mil habitantes em 
São João da Barra e 489 mil em Campos dos Goytacazes (Givisieze Oliveira, 2012).A tabela, a 
seguir,apresenta o crescimento populacional observado em alguns municípios do estado do Rio de 
Janeiro. 

Tabela 4 
População absoluta e crescimento populacional médio observado entre 2000 e 2010. 

Municípios selecionados e estado do Rio de Janeiro, 2000 e 2010 

UNIDADE TERRITORIAL CENSO 2000 CENSO 2010 
CRESCIMENTO 
MÉDIO ANUAL 

Campos dos Goytacazes 406.989 463.731 1,3 
São João da Barra 27.682 32.747 1,7 
Macaé 132.461 206.728 4,5 
Rio das Ostras 36.419 106.676 10,7 

Estado do Rio de Janeiro 14.391.282 15.989.929 1,1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IBGE 2000, 2010. 

Em que pese o fato de todos os quatro municípios acima apresentados na TAB. 4 terem 
apresentado crescimento acima da média estadual, Macaé e Rio das Ostras tiveram o maior 
crescimento populacional, 4,5% e 10,7%, respectivamente. Estes dois municípios estão diretamente 
associados à base da Petrobrás, em Macaé, e demonstra que na década entre 2000 e 2010 Macaé 
ainda exerciaforte atração de imigrantes, e muitos destes fixaram residência em Rio das Ostras, 
cidade contígua. Já os dois municípios em tela, Campos dos Goytacazes eSão João da Barra, 
tiveram crescimento populacional de 1,3% e 1,7%, próximos à média estadual. Essas constatações 
indicam que na década analisada o Porto do Açu ainda não exerceu atratividade de imigrantes e 
que, na atual fase de instalação, os empreendimentos têm absorvido mão-de-obra de áreas 
próximas de baixa qualificação e, provavelmente, com baixa qualificação. 

Na figura 3, por sua vez, é possível verificar que a proporção de pessoas que nasceram e sempre 
moraram no município é próxima a 70%. A TAB 5, na sequencia, apresenta um comparativo do 
mesmo quesito, os resultados encontrados nos Censos de 2000 e2010 e da pesquisa NEED, de 
2011. 

Figura 3 
Proporção de indivíduos que moram em São João da Barra desde o nascimento. São João da 

Barra, 2011 

 

                                                           
6
A exemplo do AiBi e método de crescimento de coortes, citados por Givisiez e Oliveira (2012) 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados NEED, 2011 

 

Tabela 5 
Proporção de indivíduos que moram no município de referência desde o nascimento, 

segundo a fonte de dados. São João da Barra, 2000, 2010 e 2011 

Sempre morou em São João 
da Barra Censo 2000 (%) Censo 2010 (%) NEED (%) 

SIM 75 68 68 
NÃO 25 32 32 

TOTAL 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IBGE 2000, 2010 e NEED, 2011. 

O critério de identificação do migrante pelo quesito “Mora neste município desde que nasceu?” 
identifica moradores que nasceram em outro município e também aqueles indivíduos que mesmo 
tendo nascido no município de referência, moraram em outro antes da data de referência da 
pesquisa. Segundo esses critério, em 2000, 25% da população de São João da Barra era imigrante. 
Pelos dados do Censo de 2010 e da pesquisa do NEED, 2011, o valor observado foi de 32% da 
população. 

Figura 4:  
Proporção de imigrantes, segundo o tempo de residência interrupto no município de 

referência. São João da Barra, 2010 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de IBGE 2010. 

A figura 4, por sua vez, apresenta a proporção dos imigrantes segundo o tempo de residência de 
forma interrupta no município. Pode-se verificar que aproximadamente 70% dos imigrantes residem 
no município 15 anos ou menos, 50% residem 10 anos ou menos e, aproximadamente, 40% 
residem seis anos ou menos.  

Supõe-se que parte desses imigrantes deslocou para a área de estudo em função dos 
empreendimentos que compõe o CLIPA. Ainda assim, os valores encontrados não podem ser 
considerados com expressivos, se comparados com o crescimento de Macaé e Rio das Ostras no 
mesmo período. 
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Tabela 6 
Proporção de indivíduos que moram no município de referência desde o nascimento. Macaé 

e Rio das Ostras, 2000 e 2010 

Sempre morou em Macaé Censo 2000 (%) Censo 2010 (%) 

SIM 53 49 
NÃO 47 51 

Sempre morou em Rio das Ostras     

SIM 35 17 
NÃO 65 83 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGE 2000 e 2010 

Pela TAB.6 é possível perceber que, em 2010, 51% do total de residentes em Macaé não moraram 
em Macaé desde o nascimento e esse valor foi incrementado em quatro pontos percentuais entre 
2000 e 2010. Em Rio das Ostras, por sua vez, 83% da população declarou não morar no município 
desde o nascimento, valor incrementado em 18 pontos percentuais entre 2000 e 2010. 

Os resultados apresentados nas tabelas anteriores evidenciam que o principal destino dos 
imigrantes para região, na última década, foi com destino a Macaé e Rio das Ostras, em função da 
indústria petrolífera e dos empregos indiretos gerados nas cidades. O superporto do Açu, por sua 
vez, até 2010 não tinha exercido significativa atratividade de imigrantes em função da oferta de 
novos empregos e, pelo menos até 2010, não se configurava como principal destino dos imigrantes 
para a região. 

Contudo, a indústria petrolífera, em Macaé, iniciou suas atividadesna década de 1970 e os 
investimentos em São João da Barra se iniciaram apenas em 2007. A tendência é que a atratividade 
de São João da Barra aumente progressivamente quando o porto entrar em operação. Durante a 
fase de instalação a principal absorção de mão-de-obra é de baixa qualificação principalmente para 
exercer ocupações no setor da construção civil.  

Tabela 7 
Origem dos imigrantes no município de referência baseado no quesito “Qual o município 

residia em 31 de julho de 1995?”. São João da Barra, 2000 

Município onde morava (31/07/1995) Porcentagem (%) 

Campos dos Goytacazes 57 
Rio de Janeiro 16 
São Francisco do Itabapoana 4 
São Fidélis 2 
São Gonçalo 2 
Niterói 2 
Duque de Caxias 2 
Marataízes 2 
Macaé 1 
Outros Municípios do Brasil 13 

TOTAL 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Censo 2000. 
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Tabela 8:  
Origem dos imigrantes no município de referência baseado no quesito “Mora neste município 

desde que nasceu?”. São João da Barra, 2000 
Município que nasceu Porcentagem (%) 

Campos dos Goytacazes 64 
Rio de Janeiro 10 
São Francisco do Itabapoana 2 
Niterói 2 
Cabo Frio 1 
São Pedro da Aldeia 1 
Conselheiro Lafaiete 1 
Timóteo 1 
São Paulo 1 
Município brasileiro não identificado 3 
Outros municípios do Brasil 14 

TOTAL 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do NEED 2011. 

As Tabelas 7 e 8 apresentam os principais municípios de origem dos imigrantes que se deslocaram 
para São João da Barra, segundo as informações coletadas pelo Censo Demográfico de 2000 e 
pelas pesquisa realizada pelo NEED em 2011. De acordo com os resultados apresentados a 
maioria dos imigrantes de São João da Barra (64% em 2010 e 57% em 2000) morava em Campos 
dos Goytacazes, município vizinho, antes de se mudarem para São João da Barra. Dessa forma, o 
aumento do total de imigrantes originários de Campos dos Goytacazes, observado na última 
década, não deve ser diretamente associado à empregos no porto. Campos, por se tratar de uma 
cidade de porte médio localizado próximo ao Porto do Açu, também é provável destino para os 
empregos do Porto. Nota-se, então, que nos onze anos analisados, a origem dos imigrantes foi 
pouco alterada e que os principais fluxos são originários de municípios do Rio de Janeiro, em 
especial, de Campos dos Goytacazes. 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS- 

Os impactos dos investimentos que se processam no território de São João da Barra são 
imprevisíveis. A pesquisa aqui apresentada teve por objetivo auxiliar o monitoramento constante 
dessas transformações no município mas, observa-se que ainda é cedo para determinar que tipo de 
cidade São João da Barra se tornará no futuro. Sendo assim, é ainda mais relevante a ação de 
políticas públicas no sentido de planejar e estruturar o município para que essas transformações 
não afetem negativamente a vida da população. A ação pública deve propor políticas que absorvam 
a população do município nos empreendimentos e em atividades indiretas que garantam 
rendimentos compatíveis com o provável aumento do custo de vida no futuro. Nesse sentido, a 
qualificação profissional é um caminho para promover maior equidade social no município, pois, ela 
disponibiliza ao trabalhador a oportunidade de pleitear diferentes ocupações e não somente as 
debaixa qualificação profissional. 

No futuro, espera-se que São João da Barra represente grande atratividade para imigrantes de todo 
o país, e até mesmo para estrangeiros, motivados em trabalhar no CLIPA. O quantitativo dessa 
população estará diretamente relacionado com os impactospositivos e negativos que se farão sentir 
no setor habitacional e de serviços. O setor habitacional e o planejamento urbano é um ponto 
sensível a esse impacto, uma vez que o aumento da demanda por domicílios pode propiciar o 
aumento de domicílios precários e impróprios para moradia. Ademais, como impactos negativos 
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podem ser observados a segregação sócio espacial, o aumento da densidade populacional, 
urbanização desordenada, aumento nos fluxos de circulação de veículos, a insuficiência dos 
transporte públicos, aumento da demanda nos setores de educação e saúde, dentre outros. 

Contudo, as análises apresentadas neste trabalho demonstram que no período entre 2000 e 2011, 
São João da Barra não apresentou grande atratividade para os imigrantes. O número de migrantes 
foi pouco incrementado entre 2000 para 2011 e a principal origem manteve-se a mesma, ou seja, 
Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. A comparação com Macaé e Rio das Ostras sugere que 
as atividades de exploração e produção de petróleo a Petrobrás ainda tem sua atratividade. Por fim, 
é provável que, pós o porto entrar em funcionamento, o número de migrantes para São João da 
Barra aumente expressivamente, visto que, serão criados diversos postos de emprego. 
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