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1. Introdução 

 

Desde o início da década de 2000 o sudeste brasileiro, em especial os estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, vem convivendo com um conjunto de investimentos sem precedentes 

na sua história. São inversões associadas principalmente à cadeia produtiva do óleo e gás 

natural (O&G), com importante participação das atividades portuárias e de densas redes de 

dutos (gasodutos e oleodutos), assim como da indústria naval. 

 

Avaliações preliminares feitas sobre o impacto territorial da ampliação das unidades produtivas e 

da logística da cadeia produtiva do O&G focam, mais freqüentemente, os resultados econômicos 

que estão (ou estarão) sendo gerados, especialmente no que se refere ao “(re)aquecimento das 

economias fluminense e capixaba”. Contudo, outros observadores levantam sérias dúvidas sobre 

os efeitos dessa agenda de investimentos em relação a dois aspectos principais, mas não 

únicos. O primeiro se refere ao real significado dessas atividades e suas redes logísticas em 

termos do desenvolvimento local/regional, com destaque para as dimensões sociais e 

ambientais da sua área de influência. O segundo diz respeito à baixa capacidade de resposta 

demonstrada pelo Poder Público - sobretudo pelos governos locais - quando confrontado com 

cenários fortemente condicionados por decisões empresariais formuladas por grandes 

corporações. 

 

2. Objetivos 

 

São dois os objetivos do presente artigo. O primeiro é o de apresentar as bases a partir das 

quais se desenvolve o projeto de pesquisa Apropriação e Ordenamento Territorial na Zona 
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Costeira do estado do Rio de Janeiro: Grandes Corporações ou Políticas Públicas? ora realizado 

no âmbito do Laboratório de Gestão do Território (LAGET/UFRJ). O segundo é o de, a partir 

dessa base, alimentar a discussão sobre as temáticas da governança territorial, analisada à luz 

de questões referenciadas à Zona Costeira do estado do Rio de Janeiro entendida como área de 

influência das atividades/logística da cadeia produtiva do petróleo. A rigor, no artigo sinalizamos 

a direção em que deverão caminhar nossas futuras reflexões pretendendo, assim, lançar luz 

sobre outras frentes de trabalho, especialmente as que tratam dos efeitos territoriais dos grandes 

investimentos, muitas vezes erroneamente referidos como vetores de desenvolvimento 

local/regional.  

 

As sinalizações aqui contidas se alinham com um tema já levantado pela Geógrafa Berta Becker 

(2006) a partir de análises feitas sobre a influência das grandes corporações no que se refere ao 

(re)ordenamento territorial. Tomamos parte do seu argumento segundo o qual, a despeito da 

multiplicação/fortalecimento das formas de representação/participação da sociedade civil, assim 

como da retomada do papel do Estado e das políticas públicas dedicadas ao planejamento 

territorial, as grandes corporações seguem sendo os agentes mais determinantes da forma como 

são ocupados/usados os territórios e os recursos neles contidos. 

 

3. Conceitos-base 

 

Antes de entrarmos em considerações conceituais mais específicas cabe destacarmos duas 

questões gerais principais. A primeira se refere ao fato de que ao tocarmos na temática do 

desenvolvimento é inescapável fazer referência ao “sustentável” e à “sustentabilidade”. Desde já 

antecipamos que a “perspectiva da sustentabilidade” com que lidaremos nesse texto estará 

influenciada pelo pensamento de Ignacy Sachs1 cuja produção intelectual marca, desde a 

década de 1970, a necessidade de se superar a idéia do desenvolvimento como “crença” ou 

“mito” ou decorrência inevitável do crescimento econômico. Assim, fica aqui o alerta de que 

nossas reflexões estarão sempre “contaminadas” da necessidade de avaliar as dimensões 

ecológica, econômica, social, política e territorial antes de qualificar qualquer intervenção como 

uma contribuição ao desenvolvimento sustentável.  

 

                                                             
1 Ver, por exemplo, Ignacy Sachs – “Desenvolvimento Includente, Sustentável, Sustentado” – Rio de 

Janeiro: Garamond, 2004. 
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A segunda diz respeito à questão da escala. Vencido um período em que quase todas as 

análises tomavam o “global” e o “local” como recortes aparentemente únicos – como se nada 

mais fizesse sentido entre essas escalas extremas –, a dimensão territorial e os enfoques inter-

escalares tornaram-se mais presentes no discurso dos cientistas sociais. Como parte desse 

movimento, verifica-se a retomada dos debates sobre o desenvolvimento e o planejamento 

regional/local, no âmbito dos quais o “local” passa a ser tratado numa perspectiva mais flexível e 

inteligente. Superamos, enfim, a fase em que até mesmo uma nova noção (a do “glocal”) seduziu 

muitos analistas. 

 

As ciências sociais (e os geógrafos em particular) têm tido a oportunidade de contribuir com essa 

discussão destacando as iniqüidades que os sistemas econômicos e políticos contemporâneos 

têm produzido e seus rebatimentos espaço-temporais. Essas contribuições têm estado atentas à 

necessidade de avaliar os processos de tomada de decisões (ou, mais especificamente, de 

formulação das políticas públicas) no sentido de produzir o desenvolvimento real, legítimo e 

justo. 

 

3.1 – Globalização versus desenvolvimento local 

 

Contrapondo-se à idéia de um processo (de globalização) que subjugaria a todas as regiões, 

Silveira (2008) sugere que podemos ver o local como “um campo de produção de novos fluxos, 

isto é, articulações sociais de ‘dentro para fora’ ou de ‘baixo para cima’”. Esses novos fluxos 

seriam capazes de substituir formas de “inserção subordinada e socialmente excludente” por um 

“desenvolvimento desde o local” que conduziria a uma “outra globalização”. Segundo esse autor, 

“é nesse ‘encontro entre lugares e fluxos’ que reside, talvez, o aspecto mais vigoroso e 

transformador das formulações contemporâneas sobre desenvolvimento local”. Ele trabalha, 

portanto, com a hipótese de que “as dinâmicas geradoras de desigualdade e exclusão não 

podem ser desconstruídas pelo alto, ou por outros sistemas de fluxos apartados dos lugares” 

(p.43/44). A perspectiva seria a de arranjos e movimentos que combinem articulações a partir 

promovidas por agentes “endógenos” (ou “de baixo”) que ao contrário de procurar desconhecer 

dialogam com os agentes exógenos (ou “de fora”). 

 

Raciocínio semelhante é desenvolvido por Buarque (2008) que chama atenção para o fato de 

que “(...) o desenvolvimento local está inserido em uma realidade mais ampla e complexa com a 

qual interage e da qual recebe influências e pressões positivas e negativas” e que “dentro das 
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condições contemporâneas de globalização e do intenso processo de transformação, o 

desenvolvimento local representa também alguma forma de integração econômica com o 

contexto regional e nacional, que gera e redefine oportunidades e ameaças, exigindo relativa 

especialização nos segmentos em que apresenta vantagens competitivas” (p.34). 

 

Retomando Silveira (op. cit.), o autor prepara o caminho para a discussão da “governança” (tema 

abordado mais adiante) e nos fala sobre a (re)construção da esfera pública (que diferencia da 

esfera estatal) o que envolve a criação de novos padrões de organização e modos de regulação. 

Esse argumento é freqüentemente traduzido pela ideia da “gestão compartilhada e participativa, 

ligada à construção de novas ambiências públicas capazes de conduzir e reconduzir os 

processos de desenvolvimento local” ou de “novos modos de relacionamento que tornam 

possível a articulação entre agentes autônomos dos diferentes setores (governo, sociedade civil, 

mercado) na construção de processos de desenvolvimento”. Há nesse trabalho indicações sobre 

o deslocamento do protagonismo e coordenação políticas dos processos de desenvolvimento na 

direção de “esferas públicas ampliadas cuja natureza é, essencialmente, local”. Essa seria a 

condição para que realize a descoberta, reconhecimento e valorização dos “ativos locais”, assim 

como “dos vínculos que podem ser ativados a partir de cada território” (p.47/49). 

 

Esses “vínculos” estão intimamente relacionados com as redes. Sua valorização tem a ver com a 

passagem de uma perspectiva hierarquizada e verticalizada (piramidal) do processo de gestão 

pública para outra que teria como característica principal a capacidade de estabelecer ligações 

não lineares entre diferentes unidades, componentes e agentes. Ou seja, passando da lógica da 

dependência para a da interdependência, da interação vertical para a interação multidirecional. 

De “conexões que produzem conexões e novos pontos que conectados incorporam ao sistema 

as conexões que carregam” (p.50). 

 

Contudo, ainda segundo Silveira, existem vários obstáculos ao desenvolvimento territorial/local e 

à composição dessa rede de interações multidirecionais. O autor aponta para a necessidade de 

superar quatro barreiras principais: (i) a do clientelismo (“padrão de relação política baseado no 

modelo patrono-cliente”); (ii) a do corporativismo institucional (“baixa permeabilidade ao 

ambiente, ao aprofundamento de parcerias integrativas e, sobretudo, à participação social”); (iii) 

a da desintegração das ações (“tendência de segmentação das instituições governamentais” e 

de outras instâncias como consórcios, agências e fóruns de desenvolvimento atuantes num 

mesmo território); e (iv) a da violência (que “acua a subjetividade social, debilita a capacidade de 
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participação comunitária, deslegitima a ação institucional e assim se projeta como força 

destrutiva na cultura política”) (p.58/59). 

 

Para o mesmo autor a “(...) participação democrática desde a base da sociedade e articulação 

interorganizacional localmente referenciada constitui o fulcro de sustentabilidade do 

desenvolvimento local, a fonte de alimentação e realimentação de projetos, de produtos e de 

serviços nos territórios (...)” (p.63). 

 

3.2 – Planejamento do desenvolvimento local2 

 

Admitamos então que é possível promover o desenvolvimento local a partir da combinação de 

fatores endógenos e exógenos. Ainda mais se combinarmos esse suposto com os argumentos 

de Pecqueur (2005) a propósito dos recursos específicos que devem ser revelados e ativados 

como condição de se promover o desenvolvimento local. 

 

Avançando na linha de argumentação contida no item anterior, agregamos os argumentos de 

Garofoli (apud França & Garibe, 2011) quando defende que “a transformação da economia e da 

sociedade local em prol do desenvolvimento pode se iniciar como conseqüência de pelo menos 

três grupos de fenômenos: 

1.1 fatores externos, que incidem profundamente na estrutura produtiva e social local, como 

decorrência do estabelecimento de um novo empreendimento (de relativa dimensão) de 

empresas externas; 

1.2 fatores locais, que colocam em movimento um processo de transformação da economia 

local, como: aparecimento de um novo empreendimento, aplicação de conhecimentos 

técnicos externos a recursos locais específicos, o que proporciona uma valorização dos 

recursos locais no mercado; 

1.3 reações a mudanças externas (tecnológicas ou organizativas) por meio de projetos de 

desenvolvimento local, prevalecendo o uso de instrumentos de regulação social, e com 

um processo de valorização de recursos locais que, preponderantemente, não passam 

pelo mercado, mas por formas de cooperação/colaboração entre empresas” (p.323). 

 

                                                             
2
 Ver Cassio Luiz de França e Roberto Garibe Filho – Políticas Institucionais para o Fomento ao 

Desenvolvimento Local, in “Políticas para o desenvolvimento local”, Ladslaw Dowbor (org.), São Paulo: 

Editora Fundação Perseu Abramo, 2008. 
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França & Garibe (2011) argumentam que sendo “os territórios diversos, assim como suas 

condições ambientais e histórico-institucionais, os caminhos do desenvolvimento também o são 

e, portanto, não devem ser aceitas as interpretações baseadas num modelo único de referência 

e em trajetórias e estados predeterminados de desenvolvimento” (p.323). Os autores chamam 

atenção para o fato da valorização do território e dos atores locais ser elemento constitutivo das 

análises hoje feitas sobre as experiências de desenvolvimento local. Na linha de que existem 

especificidades que particularizam cada caso, os autores defendem que “é preciso redefinir 

preceitos em que se assentem a formulação e a implementação de políticas, de forma a permitir 

que as características da localidade se manifestem” (p.330). 

 

Nesse ponto os autores recolocam a importância do papel que o Estado (e as políticas públicas) 

tem a desempenhar no processo de promoção do desenvolvimento local. A propósito da 

exclusão do Estado e dos argumentos em favor das definições gestadas pelo mercado eles 

argumentam que “o livre jogo do mercado transforma as regiões em algo amorfo, mero 

receptáculo das decisões otimizadas dos agentes econômicos”. Destacando a responsabilidade 

do Estado no sentido de contrapor-se às tendências ditadas pelo mercado e, assim, reconstruir 

as articulações entre a economia e o território, França de Garibe se referem à necessidade de 

integrar/coordenar as ações entre os setores e esferas de governo. A propósito destacam que 

esse ponto é, talvez, “o tema mais enfatizado em políticas públicas”. Contudo, alcança ser “o 

menos implementado, pois envolve a perspectiva da mudança da organização do Estado, no 

sentido de romper com uma lógica verticalizada (e, acrescentaríamos, setorializada) ao efetivar 

ações” (p337). 

 

3.3 – Governança territorial 

 

Primeiramente, cabe resgatar a noção de que a administração pública brasileira sempre se 

notabilizou pela centralização de poderes, relegando aos governos locais o papel de figurantes, 

daí resultando importantes obstáculos à efetivação do controle social sobre a formulação, 

execução e avaliação das políticas públicas. A debilidade dos governos locais tem reforçado o 

argumento de que estes não estão preparados para arcar com responsabilidades de maior 

envergadura. É necessário enfatizar que o raciocínio inverso é mais verdadeiro; não há como 

fortalecer a autonomia dos governos locais e dos municípios (ou dos arranjos estabelecidos 

entre estes), lócus por excelência do aprendizado e exercício da democracia e da cidadania, se 
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estes não usufruírem da autonomia para promover o diálogo e exercer suas responsabilidades 

legais. 

 

Partindo do que já foi discutido por Gusmão (2010, 2012) a propósito da gestão ambiental dos 

territórios governança territorial será aqui entendida como um processo decisório, coordenado 

por agentes públicos – notadamente aqueles de âmbito local ou arranjos estabelecidos por 

grupamentos destes –, que envolve a participação de outros agentes institucionais, dos 

movimentos sociais e dos agentes econômicos (públicos e privados) presentes (ou interessados) 

no futuro de um determinado território e dos recursos/processos que ele contém. 

 

Nessa condição de processo colegiado, os diferentes agentes (institucionais, econômicos e 

sociais) atuam em redes e comparecem com suas distintas leituras (seus saberes específicos) 

sobre o território em questão, contribuindo para a formação da base (de conhecimento e de 

expressão de interesses) a partir da qual se projetam cenários alternativos, dentre os quais 

esses mesmos agentes estabelecerão acordos sobre aquele considerado desejável/viável. A 

governança visando ao desenvolvimento de um território/região envolve, assim, uma permanente 

negociação de interesses em conflito (efetivo ou potencial), constituindo-se num continuo 

processo de diálogo-aprendizado realizado pelos agentes envolvidos.  

 

O desenvolvimento territorial pressupõe o reconhecimento das desigualdades (que envolve uma 

avaliação de caráter qualitativo) e da diversidade (ou, também ao contrário, das especificidades) 

características das diferentes partes que o compõem, o que só é possível a partir de um 

processo de participação intenso e diversificado. O reconhecimento das desigualdades torna-se 

imperativo na medida em que o tratamento igualitário de regiões desiguais tende a 

reproduzir/reforçar (e não eliminar) as desigualdades. Já o reconhecimento da diversidade de 

recursos e situações responde à necessidade de identificar os recursos territoriais (e 

possibilidades de transformá-los em ativos) e incorporá-los ao desenho de estratégias de 

desenvolvimento das diferentes regiões. 

 

Desse processo colegiado de governança territorial resulta o que pode ser denominado de 

políticas públicas negociadas que organizarão a ação do Estado (nos seus diferentes níveis e 

setores) e dos demais agentes envolvidos. Destarte, o processo de governança territorial se 

materializa, primeiramente, sob a forma de acordos autônomos a propósito de uma agenda de 

problemas, para então se trabalhar na definição de prioridades, assim como o tratamento das 
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mesmas através de políticas, planos, regulação e intervenções alinhadas com a realização do 

cenário futuro pretendido. A existência de um clima de confiança mútua entre os diferentes 

agentes (públicos, privados e sociais) é, por definição, uma condição necessária para se 

alcançar a cooperação e coordenação de esforços que possibilitará a definição/execução das 

políticas públicas negociadas e, a partir destas, do cenário acordado. 

 

A governança visando ao desenvolvimento territorial deve ainda contemplar os instrumentos e 

procedimentos de monitoramento e avaliação de resultados, a partir do que o processo se 

(re)alimenta e promove as necessárias correções de rumo.  

 

Pires et al (2010) assinala que “(...) a governança na sua dimensão territorial considera as 

articulações e interdependências entre atores sociais na definição de formas de coordenação 

horizontal e vertical da ação pública e regulação dos processos econômicos e sociais territoriais” 

(p.36). 

 

Partindo dessa definição e inspirados nas discussões sobre desenvolvimento territorial 

desenvolvidas por Pecqueur, tomaremos aqui como ponto de partida o entendimento da 

governança territorial como um processo decisório que, coordenado por agentes públicos 

(vinculados aos três níveis de governo), envolve os agentes econômicos (públicos e privados) e 

movimentos sociais presentes (ou interessados) no futuro de um determinado território/região e 

dos recursos/processos que ele comporta. 

 

No contexto desse processo colegiado os diferentes agentes (públicos, econômicos e sociais), 

atuando em redes, comparecem com suas distintas leituras (seus saberes específicos capazes 

de revelar recursos específicos) sobre o mesmo, contribuindo para a formação da base (de 

conhecimento e de expressão de interesses) a partir da qual se projetam cenários alternativos, 

dentre os quais esses mesmos agentes estabelecerão acordos sobre aquele considerado 

desejável/viável. 

 

A governança de um determinado território/região envolve, assim, uma permanente negociação 

de interesses em conflito (potencial ou efetivo) constituindo-se, portanto, num interminável 

processo de diálogo e aprendizado entre os agentes envolvidos. Esse processo tem caráter 

decisório e se materializa, primeiramente, em acordos que visam à definição de uma agenda de 
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problemas, para então trabalhar no detalhamento de prioridades, planos, regulação e 

intervenções físicas alinhadas com a realização do cenário futuro pretendido. 

 

Desse processo participativo de governança territorial/regional resulta assim na realização de um 

cenário futuro pretendido através do que denominaremos de políticas públicas negociadas que 

organizarão a ação do Estado (nos seus diferentes níveis e setores) e dos demais agentes 

envolvidos. Inspirado no princípio da melhoria contínua esse processo contempla também 

instrumentos/procedimentos de monitoramento/avaliação de resultados, a partir do que esse 

processo se (re)alimentará e promoverá as necessárias correções de rumo. 

 

A existência de um clima de confiança mútua e de disposição a cooperar/coordenar esforços é 

condição necessária para a construção dessas políticas públicas negociadas e, a partir destas, 

do cenário acordado. A possibilidade de cooperação/coordenação (horizontal e vertical) entre os 

diferentes níveis e entes federativos representa, igualmente, condição determinante do sucesso 

da governança territorial. Nesse particular é preciso reconhecer que a administração pública 

brasileira sempre se notabilizou pela centralização de poderes, relegando aos governos locais o 

papel de figurantes, daí resultando importantes obstáculos à efetivação de um maior controle 

social sobre a formulação, execução e avaliação das políticas públicas. 

 

O diálogo federativo e a descentralização organizada são elementos essenciais da boa 

governança. Há muito que a propalada debilidade dos governos locais serve como reforço do 

argumento de que estes não estão preparados para arcar com responsabilidades de maior 

envergadura. O raciocínio inverso também é verdadeiro; não há como fortalecer os municípios, 

onde se aprende e exercita a cidadania e a democracia, se estes não gozarem de autonomia e 

puderem contar com as condições objetivas para exercer suas responsabilidades legais. 

 

4. Resultados preliminares  

 

4.1 – Logística e investimentos estruturantes da cadeia produtiva do petróleo na Zona 

Costeira do sudeste brasileiro 

 

Em trabalho recente Gusmão et al (2013) destacam o papel desempenhado na Zona Costeira da 

região sudeste pelos terminais e dutos dedicados à movimentação de petróleo, gás natural e 

seus derivados, com destaque para aqueles situados na orla da baia da Guanabara. A presença 
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das Refinarias de Duque de Caxias e Manguinhos forma, desde a década de 1960, o núcleo 

inicial do complexo produtivo que hoje agrega unidades petroquímicas e gás-quimicas e uma 

parcela ponderável da estrutura de manutenção e suporte ao setor de exploração e produção 

offshore nas bacias de Campos e Santos.  

 

Nesse mesmo trabalho os autores ilustram essa condição de centralidade da RMRJ em relação 

às reservas concentradas nas bacias de Campos (ao norte) e Santos (ao sul), o que é dado não 

só pela concentração do poder decisório, mas também pela capacidade de PD&I e pela logística, 

especialmente no que se refere a transporte. A Figura 1, a seguir, ilustra bem como essa rede 

logística do setor “costura” outros pontos da zona costeira da região sudeste brasileira. 

 

Figura 1 - Logística do Setor de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e Santos 

 

Fonte: Egler & Gusmão, 2011. 

 

Os autores chamam atenção também para a recente confirmação de grandes reservatórios de 

hidrocarbonetos na camada do pré-sal o que gerou uma intensa mobilização face ao 

estabelecimento de uma nova fronteira na produção de combustíveis e demais derivados do 

petróleo. Ainda que a cadeia produtiva do petróleo envolva um número restrito de mega-

empresas (sejam as próprias operadoras ou suas mais próximas fornecedoras de bens e 

serviços), a expansão da indústria de O&G abre a possibilidade do crescimento de uma rede 

local de fornecedores de bens e serviços. Contudo, explorar essa possibilidade dependerá da 
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superação de sérios desafios, sobretudo pelos agentes locais, pois o objetivo de compor um 

cinturão local de fornecedores de bens e serviços pode vir a ser frustrada já que os segmentos 

mais lucrativos poderão estar situados em outras regiões/localidades ou mesmo no exterior. 

 

Segundo Gusmão et al (op. cit.) “tais oportunidades dependem muitas vezes de posturas mais 

ativas por parte dos governos e consórcios públicos, o que não corresponde exatamente à 

cultura política-administrativa do setor público brasileiro, sobretudo quando se observa o 

desempenho dos governos locais”. De acordo com os mesmos autores, esses desafios se 

colocam em dois fronts principais cabendo aqui destacar a montagem de “uma base econômica 

mais diversificada e, portanto, resiliente em relação a cenários envolvendo oscilações do 

mercado das commodities em questão”. O grande desafio estará centrado, portanto, “na 

construção de cenários de desenvolvimento territorial a partir do local, tomando por base 

processos decisórios que transformem recursos específicos desses territórios em ativos a 

serviço desse desenvolvimento” (p.14). 

 

A dimensão das oportunidades e desafios a enfrentar é sugerida pelo montante e composição 

dos investimentos que se dirigem para a região em tela. O Quadro 1, a seguir, assinala a 

distribuição setorial dos investimentos previstos para a Zona Costeira do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo no período 2007-2020. Destacam-se as concentrações verificadas nos setores 

mineração (basicamente O&G, sendo da ordem de 92% no RJ e de 85% no ES), indústria da 

transformação (basicamente petroquímica e siderurgia) e logística de transporte (basicamente 

portos/terminais e dutovias). A localização, volume e velocidade desses investimentos “apontam 

na direção de uma especialização com todas as implicações conhecidas” que desafia não só os 

agentes públicos locais, mas todos os agentes presentes ou interessados no futuro da região. 
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Quadro 1 – Investimentos Estruturantes no Rio de Janeiro e Espírito Santo (2007-2020) 

 

Quadro 1 – Investimentos Estruturantes no Rio de Janeiro e Espírito Santo (2007-

2020) 

Setor 

Benificiário 

Rio de Janeiro Espírito Santo 

Valor 

(R$ bilhões) 
% 

Valor 

(R$ bilhões) 
% 

Mineração 167,55 54,2% 42.89 67% 

Indústria da Transformação 41,79 13,5% 2.51 3.9% 

Logística de Transporte 37,58 12,2% 8.66 13.6 % 

Indústria Naval 36,44 11,8% - - 

Geração de Energia 15,97 5,2% 4.86 7,5% 

Infraestrutura Urbana 9,42 3% 0.05 0,8% 

Outros 0,44 0,14% - - 

TOTAL 309 bilhões 63 bilhões 

Fonte: Relatórios do PAC RJ e ES (2010), ISJN (2010), Valor Econômico (2010). 

 

4.2 – Delimitação e qualificação dos municípios da Zona Costeira do Rio de Janeiro 

 

Optamos neste trabalho por trabalhar um recorte territorial mais limitado que o sugerido pelo 

título desse texto (Zona Costeira da região sudeste brasileira). Num primeiro momento a análise 

estará limitada aos indicadores dos impactos (das atividades/logística relacionadas à cadeia 

produtiva do petróleo) referidos aos municípios costeiros do estado do Rio de Janeiro3. Esta 

escolha se justifica em virtude da densidade de atividades de transformação, assim como da 

logística (sobretudo dutos, portos e terminais) e da agenda de investimentos já referida que, no 

conjunto, tende a afetar esse trecho do território mais que qualquer outro. 

                                                             
3
 Para definirmos os municípios do Rio de Janeiro que compõem a Zona Costeira recorremos ao 

Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil realizado pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) no ano de 2008. Cabe destacar que o Macrodiagnóstico tomou como base a definição da Zona 

Costeira e de município costeiro constante do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O MMA 

(2008) define a Zona Costeira como o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo 

seus recursos ambientais, abrangendo uma faixa marítima, que se estende mar afora, até 12 milhas 

marítimas (22,2km) das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar Territorial e uma faixa terrestre, formada 

pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na Costa (p. 13). 
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Nessa primeira aproximação optou-se por realizar a qualificação dos municípios selecionados 

tendo por base dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

referentes ao crescimento populacional e à taxa de urbanização dos mesmos. Posteriormente, 

no contexto de vários outros indicadores/questões-guia mais adiante listadas, serão trabalhados 

também indicadores referentes à evolução histórica da qualidade ambiental verificada nesses 

municípios. O recorte temporal adotado (pelo menos no que se refere aos dois indicados aqui 

retratados) envolve um período suficientemente longo (que se inicia nos anos 1970) de modo a 

abranger o histórico da presença da cadeia produtiva do petróleo na região. 

 

4.2.1 – Crescimento populacional e urbanização 

 

Os dados sobre crescimento populacional nos municípios da área de estudo foram levantados a 

partir dos Censos Demográficos dos anos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 (IBGE) e 

compilados no Mapa 1, a seguir.   

 

O crescimento populacional no período indica padrões diferenciados acerca do comportamento 

dos municípios, com destaques que coincidem com a presença da cadeia produtiva do petróleo. 

Os municípios4 que se localizam no trecho norte da Zona Costeira do estado do Rio de Janeiro – 

sobretudo Rio das Ostras (#27), Macaé (#16), Carapebus (#7) e Quissamã (#26) –, 

apresentaram um crescimento bastante expressivo ao longo do período analisado, na faixa de 

57-81% de crescimento. Também apresentam a mesma faixa de crescimento dois municípios 

importantes para a indústria do petróleo: (i) o de Itaboraí (#11), onde está sendo instalado o 

maior investimento individual da Petrobrás em toda sua história, o Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro (COMPERJ); e (ii) o município de Angra (#1) dos Reis que já abriga 

infraestruturas associadas à produção de óleo em mar aberto (porto e terminal), com amplas 

possibilidades de expansão face às necessidades logísticas derivadas da entrada em produção 

dos poços do pré-sal localizados na bacia de Santos. 

. 

 

 

 

                                                             
4
 Ao lado do nome dos municípios são indicadas as respectivas legendas numéricas com que aparecem no 

Mapa 1. 
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Mapa 1 – Crescimento populacional dos municípios da Zona Costeira do estado do Rio de 

Janeiro (1970 – 2010) 

 

 

Fonte: Bases cartográficas e dados extraídos de IBGE, compilados por Zani (2013). 

 

Cumpre notar que dentre as variações mais significativas destacam-se aquelas verificadas a 

partir da década de 1990, exatamente a partir de quando as atividades da cadeia produtiva do 

petróleo se intensificaram face à produção offshore realizada na bacia de Campos. Entretanto, 

mesmo eventos recentes (como é o caso do COMPERJ que começou a ser 

licenciado/implementado a partir de 2006) foram capazes de produzir efeitos visíveis como no 

caso do município de Itaboraí. 

 

Por outro lado, municípios que apenas começam a receber investimentos associados às 

atividades do setor O&G tendem a apresentar desempenho semelhante nessa próxima década. 

Esse é o caso do município de São João da Barra (#31) onde está sendo construído o Porto do 

Açu, o maior investimento de infraestrutura portuária da América Latina, que abrigará um 

complexo industrial-portuário cuja composição deve incluir atividades associadas à indústria 

siderúrgica, naval, petróleo etc.  
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O Mapa 2 nos revela resultados bem semelhantes  àqueles referentes ao crescimento 

populacional representados no Mapa 1, podendo-se notar que o padrão de crescimento da 

população urbana nos municípios acompanhou de forma muito próxima o comportamento dos 

indicadores de crescimento populacional. Isto deve indicar que esse crescimento populacional se 

explica pela expansão da economia urbana desses municípios, o que dificilmente pode ser 

dissociado do aumento da presença e peso das atividades da cadeia produtiva do petróleo. 

 

Mapa 2 – Crescimento população urbana dos municípios da  Zona Costeira do estado do 

Rio de Janeiro (1970 – 2010) 

 

 

Fonte: Bases cartográficas e dados extraídos de IBGE, compilados por Zani (2013). 

 

 

5. Conclusão: questões-guia visando à caracterização da área de influência da indústria 

de O&G 

 

Até aqui estivemos concentrados em mostrar as bases de um trabalho de pesquisa compostas 

de dois elementos principais. O primeiro se refere à base teórica na qual se destacam os 

conceitos de desenvolvimento e governança territorial. O segundo se refere aos elementos que 
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sustentam a hipótese sobre a crescente influência exercida pela cadeia produtiva do petróleo na 

Zona Costeira do estado do Rio de Janeiro e do sudeste brasileiro, com tendência a uma hiper-

especialização indesejável sob vários aspectos. 

 

A seguir relacionaremos as questões-guia que orientarão o desenvolvimento das pesquisas 

visando: (i) ampliar e aprofundar a visão dos impactos derivados da crescente importância da 

presença da cadeia produtiva do petróleo na Zona Costeira do sudeste brasileiro; e (ii) 

esclarecer as possibilidades de se promover um processo de desenvolvimento que não dependa 

exclusivamente de vetores externos à região e ofereça perspectivas de uma maior diversificação 

e resiliência da economia dessa região.  

 

Importa destacar que não se pretende com isso definir uma linha de trabalho demonizadora em 

relação às atividades e agentes envolvidos com o petróleo. Como já dissemos, o objetivo último 

do trabalho é o de especular livremente sobre a possibilidade de combinar as ações 

desenvolvidas pelos agentes externos à região (exógenos) com outras (complementares ou não) 

desenvolvidas por agentes locais (endógenos) de modo que resulte num cenário futuro mais 

diverso/resiliente ou, em outras palavras, sustentável tanto do ponto de vista ecológico como 

econômico, social, político e territorial. 

 

As questões a seguir listadas servirão, portanto, de orientação para as seguintes etapas da 

investigação sobre: (i) os efeitos (positivos e negativos) que possam ser atribuídos à presença e 

importância das atividades e logística que caracterizam a cadeia produtiva de óleo e gás natural 

na região; (ii) a existência/possibilidade de arranjos institucionais que promovam o 

desenvolvimento territorial pela via da aproximação entre as decisões/ações realizadas pelos 

agentes (públicos, privados e sociais) presentes no trecho da Zona Costeira fluminense indicado 

e suas vinculações com elementos endógenos e exógenos que interferem (ou podem interferir) 

com o processo de desenvolvimento local. 

 

Entendemos que a existência de arranjos institucionais com esse perfil pode resultar em 

processos de governança que favoreçam a integração das decisões públicas e privadas da qual 

resulte uma base econômica caracterizada por traços tais como: maior diversificação (em termos 

de agentes e tipos-portes de atividades), permanência no tempo-espaço e resiliência face às 

oscilações do mercado de petróleo e seus derivados. Entendemos que uma maior proximidade 
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relacional entre as instituições tende não só a resultar numa base econômica mais diversificada-

durável-resiliente, como também mais democrática e justa. 

 

Eis então o elenco de questões-guia para posterior emprego nos trabalhos de investigação: 

 

1. sobre a evolução histórica da Zona Costeira do sudeste brasileiro, tomando-se como 

eixo orientador o recorte temporal correspondentes ao período 1970 – 2010 e mais, 

sempre que possível: 

 

 periodização da evolução da base econômica: atividades industriais (vetor de 

desenvolvimento local com raízes mais globais e exógenas), turística/ambiental 

(vetor de desenvolvimento com raízes mais locais e endógenas); 

 relações entre a evolução dessa base econômica e indicadores de qualidade 

ambiental urbana tais como: serviços básicos de saneamento (sobretudo 

esgotamento sanitário e destino final dos resíduos sólidos, saúde pública) e 

cobertura vegetal; 

 relações dessa evolução com políticas públicas (e seus instrumentos) que tenham 

rebatimentos territoriais notáveis formuladas pelas diferentes esferas 

governamentais. 

 

2. sobre governança territorial: 

 

 presença (e ativação) de “recursos genéricos” (que explicam, p.ex., a atração da 

industrialização globalizada) e de “recursos específicos” (que explicam, p.ex., o 

desenvolvimento das atividades turísticas) como vetores de desenvolvimento 

territorial peculiares do trecho da Zona Costeira com que se trabalha; 

 indústria, serviços avançados, turismo e meio ambiente como elementos 

passíveis de associação e que poderiam definir oferecer perspectivas de 

desenvolvimento territorial em bases sustentáveis/resilientes; 

 experiências notáveis em matéria de cooperação e coordenação em matéria de 

políticas públicas com implicações territoriais:  

o formuladas pelos diferentes municípios da região; 

o praticadas por agentes públicos (“setores”) de uma mesma esfera de 

governo; 
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o envolvendo municípios e outras esferas governamentais; 

o formuladas e/ou implementadas através de formas colegiadas que tenham 

envolvido agentes públicos, privados e movimentos sociais. 

 

 recursos (tais como: institucionais, culturais, normativos, humanos, tecnológicos, 

materiais, financeiros e de conhecimento) que tenham favorecido a elevação dessas 

experiências de cooperação/coordenação à condição de “notáveis”. 
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