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RESUMO 

 

O trabalho é dedicado à compreensão dos impactos socioambientais verificados nos bairros da 

Enseada de São Lourenço, município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Caracterizam-se por 

serem próximos ao porto da cidade, marcados historicamente pela ocupação da indústria de 

construção naval. Recentemente, grandes empreendimentos transnacionais, motivados pelas 

oportunidades de negócios oriundas da expansão da atividade offshore no Brasil, instalaram-se 

na região em substituição aos antigos estaleiros de cunho tradicional e de controle familiar. O 

advento dos novos players globais representa a imposição de novos desafios a uma realidade 

espacial caracterizada pelo fracionamento territorial urbano provocado por modificações 

decorrentes de grandes obras no decorrer do século passado. O caminho teórico, aqui 

percorrido, busca elementos explicativos sobre a atual capacidade do segmento industrial naval 

em oferecer respostas socioambientais aos desafios identificados ao longo da pesquisa, 

lançando luz sobre as implicações decorrentes do processo de globalização, analisado como um 

movimento que complexifica as relações entre as corporações empresariais e o lugar no qual 

atuam. Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar os desafios 

existentes para a promoção de práticas e políticas socioambientais no interior da Enseada de 

São Lourenço, a partir do levantamento dos empreendimentos vinculados a corporações 

transnacionais atuantes, da caracterização de tais companhias como entraves ao 

desenvolvimento local e o estabelecimento de diagnóstico que relacione a fragmentação urbana 

da região estudada como um aspecto a ser considerado para o entendimento do cenário que 

aglutina o conjunto de firmas do pólo metalúrgico naval. A compreensão de como a nova 

indústria de apoio à logística de suprimentos offshore relaciona-se com o seu entorno deve 

aclarar os desdobramentos produzidos localmente ocasionados por decisões de grupos globais, 

revelando em que medida estas corporações demonstram-se comprometidas em suas atividades 

com questões referentes à mitigação de danos e controle da produção de riscos. Para o 

desenvolvimento da pesquisa usou-se diversificado espectro bibliográfico sobre características 

da indústria naval no Brasil, gestão socioambiental e globalização que foi conjugado ao estudo 

de caso sobre a região portuária niteroiense, o qual inclui visitas exploratórias e o 

empreendimento de entrevistas não estruturadas, a fim de aprofundar a percepção dos atores 

locais sobre a densidade das contradições e dos conflitos vivenciados nos bairros. As respostas 

a serem descortinadas no estudo possibilitam averiguar o nível de satisfação da comunidade 

com os parâmetros de responsabilidade socioambiental praticados pela gestão dos 

representantes industriais e os obstáculos ao desenvolvimento de melhorias nos processos de 

mitigação de impactos e de relacionamento com a comunidade. 

 

 

Palavras-chave: Indústria naval offshore. Globalização. Gestão Socioambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present study is dedicated to understanding the social and environmental impacts in the 

neighborhoods of São Lourenço Harbor, state of Rio de Janeiro. They are characterized as being 

neighborhoods near the city’s seaport, historically marked by the occupation of the shipbuilding 

industry. Recently, large multinational enterprises, motivated by the business opportunities 

arising from the expansion of offshore activity in Brazil, settled in the region, replacing the old 

traditional and family controlled shipyards. The advent of these new global players represents 

an imposition of new challenges to a local reality characterized by urban territorial subdivision 

caused by changes arising from big constructions over the past century. The theoretical path, 

now covered, searchs explanatory elements about the current capacity of the shipbuilding 

industry segment to offer environmental and social responses to the challenges identified during 

the research, clarifying on the implications of the globalization process, analyzed as a 

movement that complexifies the relationship between business corporations and the place in 

which they operate. In this sense, this research has as main objective to analyze the existing 

challenges in promoting social and environmental practices and policies within the St. 

Lawrence Harbor, from the collection of the businesses linked to active transnational 

corporations, the characterization of such companies as barriers to local development and the 

establishment of diagnosis that relates the urban fragmentation of the studied region as an aspect 

to be considered to understand the scenario that brings together the group of companys from 

the naval metallurgical pole. The understanding of how the new industry of logistics support to 

offshore supplies relates to its surroundings must clarify the local developments occasioned by 

global groups decisions, revealing how much these corporations are engaged in their activities 

with issues relating to damage mitigation and control of production risks. In the development 

of research was used a diverse bibliographic spectrum about the characteristics of the 

shipbuilding industry in Brazil, environmental management and globalization which was 

conjugated to the case study on the niteroiense port area, which includes exploratory visits and 

the realization of unstructured interviews in order to deepen the awareness of local actors about 

the density of the contradictions and conflicts experienced in neighborhoods. The answers to 

be discovered in the study make it possible to ascertain the community's level of satisfaction 

with the socio-environmental responsibility parameters taken by the management of industrial 

representatives and the obstacles to the development of improvements in impact mitigation 

processes and relationship with the community. 

 

 

Keywords: Offshore naval industry. Globalization. Social and environmental management. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Por volta de 8.000 anos antes de Cristo, a Humanidade rompe com o modo de vida 

nômade e fixa-se na terra; a Revolução Neolítica marcava o domínio do homem sobre a 

agricultura, a domesticação da natureza, a descoberta da técnica para construir utensílios e o 

surgimento das primeiras aldeias. Desde então, o Homem passou a manipular a exploração dos 

recursos naturais em prol das suas necessidades materiais, estabelecendo progressivamente 

novos parâmetros tecnológicos e sociais de consumo, redimensionando, em escala, a sua 

relação com as matérias primas disponíveis no planeta. 

O século XXI desvela um cenário marcado pela percepção socialmente partilhada das 

externalidades nocivas ocasionadas pela produção industrial, em esfera global, consolidada a 

partir de uma lógica capitalista predatória. A atividade produtiva foi reorientada incorporando 

inovações de produtos e processos em conformidade ao novo rol de demandas imanentes à 

emergente problemática socioambiental. Os riscos ecológicos adquiriram notoriedade, 

adentraram a arena pública de debates, estabeleceram-se no léxico dos cidadãos e impuseram 

reflexões sobre as ameaças circundantes ao desenvolvimento tecnológico. 

O estudo alinhavado nas páginas vindouras seguirá a trilha teórica dos debates 

acadêmicos acerca da globalização e das práticas de gestão socioambiental, de forma a 

problematizar os óbices à satisfação de questões atinentes à sustentabilidade gerados pelas 

novas conformações empresariais capitalistas, de caráter transnacional. Em outras palavras, 

pretende-se averiguar a postura que organizações empresariais não enraizadas na esfera local 

demonstram em relação à miríade de compromissos demandada pela região na qual efetuam as 

suas operações industriais. 

Como aporte empírico desta análise, utilizar-se-á o caso da indústria naval no 

município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma investigação sobre os 

desdobramentos vivenciados na região próxima ao porto da cidade, historicamente ligada a 

atuação de estaleiros dedicados à construção e ao reparo de embarcações, que nas últimas 

décadas tem sido ocupada por empreendimentos ligados a grandes grupos econômicos com 

ramificações internacionais impulsionados pelo recrudescimento do segmento offshore no país. 

O trabalho oferecerá uma perspectiva crítica ao processo de globalização e aos seus 

reflexos inibidores do desenvolvimento regional. Demonstrar-se-á se os impactos 

socioambientais, percebidos no âmbito local, encontram por parte dos seus promotores – 
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corporações caracterizadas pela mobilidade geográfica – o firmamento de compromissos 

reveladores de responsabilidade e de pertencimento ao coletivo no qual estão inseridos. 

O olhar investigativo impetrado parte da constatação que a expansão das 

oportunidades de negócios, na cadeia logística de produção offshore, trouxe representantes de 

grandes grupos capitalistas ao ambiente produtivo da antiga Enseada de São Lourenço, em 

Niterói, representando assim a ampliação das práticas industriais na região. Observa-se a 

substituição de antigos estaleiros tradicionais que ocupavam a região por corporações de porte 

mundial, tais como a General Eletric, a holding SBM Offshore, a Rolls Royce, entre outros. Ao 

mesmo tempo em que convivem com a presença de grandes players da indústria mundial, os 

habitantes locais experimentam a depreciação da região, compreendida quase que 

exclusivamente como reduto do aglomerado metalúrgico naval. 

A conformação espacial da localidade em questão também será analisada de modo a 

enfatizar a problematização das causas sócio-urbanas que explicam a fragmentação observada 

entre o polo naval e o restante da cidade; o complexo de estaleiros da zona portuária e a 

população circunvizinha situam-se fisicamente separados, afastados, do restante do território 

urbano, em razão de sucessivas descaracterizações engendradas pelo poder público, autor de 

intervenções viárias, as quais foram determinantes para a degradação dos bairros próximos e 

do agravamento da exclusão dos moradores da enseada. 

O esforço de pesquisa empreendido evidenciará a presença, em Niterói, de firmas 

multinacionais relacionadas ao segmento offshore; compreenderá as características da dinâmica 

do capitalismo global na contemporaneidade; oferecerá sintomas da deterioração urbana no 

perímetro da zona portuária; e captará a percepção da população local sobre o papel exercido 

pela indústria naval, avaliando a inserção destes atores a práticas socioambientalmente 

adequadas contra as consequências deletérias da sua atividade fim e ocupação que se espraia 

pelo litoral niteroiense.  

Ao pensar no impacto causado pela entrada dos novos players, associados ao capital 

corporativo, da indústria naval offshore em Niterói e analisar as suas implicações no caso 

específico a ser estudado, pretende-se ter em mãos a instrumentalidade adequada para contribuir 

no apontamento dos desafios prementes à edificação de caminhos sustentáveis consonantes às 

necessidades apresentadas pelo espaço investigado. O trabalho não tem a aspiração de findar a 

questão, mas sim de avançar em seu tratamento com a propositura de sendas explicativas que 

se provem pertinentes ao âmago da problemática ora investigada.  

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 



16 

 

 

A revelação de reservas petrolíferas sob a camada profunda de sal, no subsolo marinho 

brasileiro, alavancou não apenas as expectativas quanto ao reposicionamento estratégico do 

país no mundo e às potencialidades de transformação social advindas do incremento das receitas 

públicas; o pré-sal ensejou também um novo dinamismo à cadeia produtiva da indústria do 

petróleo no país, com a incorporação de novos players e desafios tecnológicos. Decorre daí 

uma relevante reconfiguração da indústria naval, parte estratégica da cadeia de suprimentos, 

geradora de dezenas de milhares de empregos e catalisadora de impactos severos ao meio no 

qual estão alocados os seus representantes. 

Os bairros costeiros adjacentes à região portuária do município de Niterói, região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro, são caracterizados pela intensa ocupação de 

estaleiros navais. Nas margens da Avenida do Contorno, na orla dos bairros da Ponta D´Areia, 

da Ilha da Conceição e em ilhas próximas, visualiza-se o aglomerado de instalações atuantes na 

construção e no reparo de embarcações, de navipeças e de plataformas à beira da Baía de 

Guanabara, o qual amolda o visual da região, tornando-a preponderantemente industrial. 

Todavia, compartilham o mesmo espaço milhares de pessoas residentes desse conjunto urbano, 

sem a necessária construção de vínculo profissional com os estaleiros ao redor. O cotidiano 

desses moradores acaba sendo impactado pelas externalidades sociais e ambientais de tais 

empreendimentos, validando o questionamento sobre qual o nível de satisfação obtido pela 

comunidade com relação às respostas mitigadoras oferecidas pela indústria de construção naval. 

Ocorreu nas últimas décadas a superposição de dois segmentos da indústria na região: 

o primeiro representado pelos estabelecimentos tradicionais, de trajetória familiar, dedicados à 

construção e reparo de embarcações; enquanto o segundo, cujo advento é recente, diz respeito 

a empreendimentos multinacionais que se instalaram na área motivados pelas necessidades 

logísticas da indústria de exploração e produção de petróleo e gás em águas ultraprofundas. 

A mudança do perfil das empresas na região representa a entrada de um novo tipo 

capitalista, protagonizado por grupos empreendedores que não se encontram restritos ao 

alcance local, tampouco são identificados, socialmente e juridicamente, a um proprietário 

individual, sendo governados por gerências corporativas e dotados de mobilidade orientada 

para a busca por destinos que ofereçam a maior lucratividade. A prevalência desse modelo de 

atuação capitalista desenraizado, na enseada de Niterói, inspira a reflexão sobre os desafios 

operacionais das firmas envolvidas e os impactos socioambientais imbricados. 

Destarte, a problemática do estudo volve-se para os rumos da atividade industrial 

praticada em Niterói, especificamente, nos seus bairros navais, dentro dos quais corporações 
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capitalistas de grande porte habitam o espaço sem que estabeleçam estratégias de articulação 

com o entorno, cada unidade produtiva sendo encarada como uma realidade encapsulada, sem 

a abertura de diálogo com o lado de fora do portão. A região aglutina estaleiros distribuídos por 

toda a enseada, configurando um cenário de conflitos com a população residente local e a 

prática da pesca artesanal. 

A vocação de polo metalúrgico naval, atribuída à região, torna-se ainda mais flagrante 

quando se constata o fracionamento territorial arquitetado para aquela área do município; a 

Enseada de São Lourenço passou a ser ceifada por um grande eixo viário, instaurando 

descontinuidades e vazios urbanos, os quais segregam a costa industrializada dos demais 

logradouros, acabando por isolar os seus moradores rodeados e premidos pelo cinturão de 

estaleiros. 

Portanto, a pergunta central desta dissertação é: Como o aglomerado industrial naval 

offshore, localizado na Enseada de São Lourenço e caracterizado pela presença de corporações 

capitalistas de escala global, revela-se responsivo às demandas socioambientais reivindicadas 

pela população do seu entorno? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo é analisar os desafios existentes para o desenvolvimento de 

práticas e políticas socioambientais no interior da Enseada de São Lourenço, marcada pela 

instalação de empreendimentos industriais transnacionais que constituem o polo metalúrgico 

naval de Niterói. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 

- Levantar a existência, na Enseada de São Lourenço, de um aglomerado de 

empreendimentos navais, ligados à cadeia de exploração offshore, vinculadas a corporações 

capitalistas não pertencentes à esfera local; 

 

- Relacionar a ação destas corporações capitalistas desenraizadas à promoção do 

desenvolvimento social e ambiental no âmbito local; 
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- Estabelecer diagnóstico relacionando a fragmentação territorial urbana da região 

portuária de Niterói, na qual se localiza o polo de indústrias, como um fator para compreensão 

dos padrões socioambientais vivenciados no referido espaço. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O estudo atém-se a compreender a existência de obstáculos existentes, fora do âmbito 

da organização empresarial, para a aplicabilidade de sistemas de gestão mais adequados às 

demandas sociais e ambientais elaboradas pela comunidade. Pretende-se dar relevo ao 

entendimento de que a adoção de políticas responsáveis por parte das empresas dependerá de 

contextos favoráveis para tanto; ou seja, que a consolidação dos métodos de gestão das 

companhias não deve ser pensada de maneira a excluir análises que englobem aspectos 

econômicos, sociais, geográficos e históricos responsáveis pela construção dos significados em 

torno da questão aqui evocada. 

Ao incitar a interseção teórica entre a gestão socioambiental e o processo de 

globalização, propõe-se contribuir para a exposição de circunstâncias que devem ser incluídas 

na busca por elucidações sobre os motivos que incidem para a qualidade dos processos adotados 

pelos empreendimentos. Em outras palavras, o trabalho tornar-se-á legítimo ao propor 

explicações para o nível de engajamento das firmas, no tocante à incorporação de práticas 

sustentáveis, ao contemplar fatores exógenos a elas, comuns ao todo, ampliando a análise em 

benefício da consecução de questões anteriores, apriorísticas, capturadas no enlace 

interdisciplinar das características do capitalismo contemporâneo, fulcrais à percepção dos 

desafios impostos para a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Ao contribuir para apresentar as desigualdades de visibilidade e de poderio envolvendo 

as corporações transnacionais e a população local, a dissertação justificará a díspar distribuição 

de riscos e de benefícios derivados da exploração industrial, de forma a desnudar a reprodução 

e o agravamento das contradições sociais no intercurso deste movimento. 

Ao invés de fixar-se nos paradigmas gerenciais disseminados no interior das fábricas, 

o estudo busca diagnosticar as falhas manifestadas pela administração empresarial auscultando 

a elaboração das percepções dos indivíduos, residentes do entorno, sobre o desempenho do 

aglomerado metalúrgico no exercício responsável de suas funções. O recolhimento das 

impressões obtidas junto aos moradores possibilitará a evidenciação do grau de satisfação 
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obtido com relação aos sistemas de gestão aplicados e o engajamento das firmas quanto à 

mitigação dos seus impactos. 

A pesquisa colaborará para expor o conflito latente que existe entre comunidade e 

indústria. A região ao redor do porto niteroiense, por aglutinar numerosos empreendimentos 

associados ao exercício naval, torna-se reduto sensível aos impactos sociais e ambientais 

estimulados pela presença dos estaleiros. A população circundante ao aglomerado de 

companhias relaciona-se cotidianamente com a realidade produzida no interior da enseada, de 

forma a configurar-se como uma fonte imprescindível a ser investigada no tocante aos 

desdobramentos nocivos gerados pela intervenção industrial.  

Tais circunstâncias manifestadas nos espaços ocupados pelos estaleiros de Niterói 

sugerem dificuldades comuns a outras cidades do estado do Rio de Janeiro e do restante do país, 

que acolhem empreendimentos transnacionais da indústria naval. Isso sugere que conclusões 

aqui delineadas podem reverberar como contribuições a outros recortes espaciais. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O projeto acadêmico aqui exposto é resultado de investigações realizadas no ano de 

2015, referentes à região portuária de Niterói, localizada na antiga Enseada de São Lourenço, 

marcada pela conservação de longa tradição da construção naval iniciada no século XIX. 

A importância de avaliar os impactos organizacionais em curso na região perpassa a 

trajetória pioneira da localidade, na qual foi fundado o primeiro estaleiro do Brasil, a 

Companhia Ponta D´Areia, em 1846, iniciativa empreendedora do Barão de Mauá. Ainda no 

século XIX, Niterói albergaria outros empreendimentos navais na Ilha da Conceição, revelando 

a sua vocação geográfica para estes fins. Desde então, a localidade vivenciou intervenções 

urbanas diversas, recebeu outros estaleiros de grande porte e muitos pequenos e médios 

empreendimentos industriais, teve o seu porto modificado, parcela do espaço aterrado e 

complexas reconfigurações da malha viária desenlaçadas. Apesar do caráter ciclotímico 

demonstrado pelo segmento naval no país, ao longo das décadas, e alternâncias vocacionais 

projetadas pelo poder público, a Enseada de São Lourenço perseverou como polo industrial 

naval permanente, consagrando expertise e cultura próprias que atravessaram gerações de 

trabalhadores e empresários. 

A singularidade histórica deste que é o berço e principal reduto de concentração de 

estaleiros no Brasil justifica a atenção atribuída por esta pesquisa, dedicada a aclarar as 

modificações ocorridas paulatinamente nos idos recentes, em decorrência do advento de atores 
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internacionais de grande monta no litoral da cidade. As transformações locais obedecem ao 

incremento de demandas offshore, as quais foram ampliadas devido aos desafios energéticos 

colocados prioritariamente na agenda estratégica nacional.  

Caracterizando-se por ser a porta de entrada da cidade, por meio da rodovia federal 

BR-101/RJ e da sua extensão, a Ponte Presidente Costa e Silva, a região da enseada foi cenário 

de grandes intervenções urbanas desenlaçadas no decorrer do século XX, as quais incidem 

reverberações no interior dos logradouros industriais. Os bairros revelam entraves resultantes 

do adensamento populacional, do elevado impacto socioambiental da indústria, da depreciação 

dos espaços públicos, do abandono de antigos prédios e estabelecimentos do governo estadual, 

dos movimentos cíclicos da indústria naval, da crise do terminal portuário da cidade e do 

estrangulamento da atividade pesqueira. Não existem, em curso, iniciativas de articulação dos 

atores locais, de forma a possibilitar estratégias para um ordenamento das atividades 

concomitantes e a garantia de maior colaboração em torno de medidas direcionadas à 

sustentabilidade dos processos. 

O estudo executado, tomando por base a delimitação proposta, usufrui de campo para 

pesquisa que oferece vasto conteúdo para a formulação de questionamentos sobre o fenômeno 

da globalização e seus desenvolvimentos para a esfera local; sobre a atuação da indústria naval, 

no que concerne à gestão de riscos e de impactos causados à região na qual realizam as suas 

atividades; e sobre a geografia urbana como fruto de tensões e contradições que amoldam o 

emprego dos espaços, submetendo a reprodução da vida social à reprodução do capital. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A pesquisa foi materializada nos seguintes parâmetros: 

A primeira parte da dissertação, Capítulo 1 – Introdução, expõe considerações iniciais 

acerca do problema a ser enfrentado pela pesquisa e, em seguida, revela como objeto de estudo 

o polo metalúrgico naval da Enseada de São Lourenço e suas demandas socioambientais não 

acolhidas. Posteriormente, detalha a situação problema a ser pesquisada, a qual diz respeito à 

entrada de grandes empresas multinacionais do offshore, à segmentação espacial, e aos desafios 

a serem superados. Prossegue elencando o objetivo geral, os objetivos específicos, a 

justificativa e relevância do tema, as delimitações da pesquisa e, finalmente, a própria estrutura 

do trabalho. Este capítulo subsidia a compreensão da dissertação como unidade estruturada. 

O Capítulo 2 – Revisão da Literatura – oferecerá o referencial teórico da pesquisa, o 

arcabouço para o entendimento dos problemas suscitados no primeiro capítulo. Ele dividir-se-
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á em quatro eixos reflexivos: o primeiro tema analisado será a Gestão Socioambiental, contando 

a trajetória da formulação do pensamento crítico à intervenção humana indiscriminada sobre o 

Meio, culminando com a construção de novos pressupostos empresariais; o segundo tópico 

estará debruçado sobre o processo de globalização, pensado como fenômeno social, econômico 

e histórico que modifica as relações humanas e instaura novos desafios ao capitalismo 

hegemônico; o terceiro tópico abordará a compreensão da indústria naval no Brasil, seus 

apanágios, ciclos e demandas; e por fim, o último ponto discorrerá sobre a região do município 

de Niterói que alberga o porto da cidade e os estaleiros, demonstrando a tradição industrial e os 

impactos derivados das modificações na paisagem da enseada. 

No Capítulo 3 – Metodologia – tornar-se-á visível a sistematização da pesquisa. As 

características e restrições metodológicas engendradas a fim de responder as questões 

levantadas. Nessa etapa, os procedimentos aplicados no estudo e sua instrumentalização serão 

apresentados. 

O Capítulo 4 – Estudo de Caso – revelará a pesquisa desenvolvida sobre o objeto de 

estudo. Nela constará o apontamento de dados socioeconômicos sobre os bairros contíguos ao 

aglomerado naval, o isolamento e degradação espacial do polo naval, a descrição dos grandes 

players do offshore presentes nos bairros da enseada, a inobservância dos empreendimentos à 

Norma 14001, as entrevistas com moradores locais sobre os impactos socioambientais 

experimentados e, finalmente, a análise e discussão dos resultados auferidos, nos quais se 

promoverá a conjugação do referencial teórico alinhavado no segundo capítulo da pesquisa com 

a empiria do estudo de caso; o trabalho amarrará as perguntas suscitadas na sua gênese às 

respostas edificadas no desenrolar das investigações. Os dados auferidos estarão em apreciação 

sob a lente do arcabouço exposto na fase de teorização da pesquisa. A convergência entre os 

resultados obtidos e o referencial proposto na dissertação viabilizará o surgimento de respostas 

para a situação problema e para os objetivos do trabalho.  

Por fim, o derradeiro Capítulo 5 – Conclusão e Recomendações para Futura Pesquisa 

–, no qual o projeto será concluído após a enunciação dos resultados conseguidos na dissertação 

e de breves considerações pertinentes a eles. Caberá nesta etapa, o desfecho dos 

questionamentos sugeridos no escopo do trabalho, sem que isto signifique, de maneira 

nenhuma, o esgotamento de possibilidades distintas para o enfrentamento do objeto de estudo 

adotado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Conforme explicitado no capítulo pregresso, o presente trabalho estuda os obstáculos 

para a efetiva adoção de práticas socioambientais nas adjacências da região portuária do 

município de Niterói, tensionada pela formação do aglomerado de empreendimentos 

multinacionais – gerador de potenciais externalidades – e pela fragmentação espacial a qual foi 

submetida.  

O atual capítulo dedica-se ao delineamento do arcabouço teórico necessário para a 

efetivação da pesquisa engendrada, fundamentando o quadro conceitual o qual amoldará a 
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interpretação dos dados empíricos granjeados no estudo de caso, a ser apresentado no quarto 

capítulo da dissertação. 

A primeira parte da revisão versará sobre o tema da gestão socioambiental, 

contribuindo com a descrição de eventos e avanços os quais pontuaram a trajetória ascendente 

de um novo paradigma empresarial repleto de demandas represadas pelo consumidor/cidadão. 

A contribuição teórica em forma de conceituações e ferramentas gerenciais estará exposta com 

o fito de embasar a compreensão acerca do fortalecimento do pensamento crítico em torno do 

exercício dos negócios das empresas. 

No segundo momento, a dissertação mergulhará em autores das Ciências Sociais e da 

Geografia dedicados às questões relacionadas às reconfigurações do capitalismo advindas a 

partir das transformações socioeconômicas vivenciadas na esteira do movimento de 

globalização. A atuação do capital global é uma realidade no bojo da construção naval no Brasil, 

seja na conformação acionária de algumas empresas, seja com a entrada dos fornecedores de 

bens e serviços complexos, ou ainda, na presença das grandes operadoras de petróleo e gás. As 

características do capitalismo internacional e sua força transformadora precisam ser 

compreendidas para a realização de análises sobre a dinâmica industrial promovida pelos 

agentes transnacionais inseridos dentro da enseada de São Lourenço, na região portuária de 

Niterói. 

Na terceira etapa, o capítulo ocupar-se-á com a caracterização da indústria naval no 

Brasil. Trata-se de promover um esforço teórico para demonstrar as bases desse segmento 

industrial, seus ciclos e potencialidades. A indução do setor por meio de programas estatais 

surgirá como uma constante na trajetória brasileira, desde o Plano de Metas da década de 1950 

até o incremento da demanda derivada da exploração de petróleo e gás natural em águas 

profundas e ultraprofundas.  

Finalmente, no quarto momento, o trabalho abordará questões atinentes à região 

estudada, no caso, a enseada de São Lourenço, em Niterói. Primeiramente, mostrar-se-á a 

tradição metalúrgica naval dos bairros da Ilha da Conceição, Ponta D´Areia e adjacências; 

revelando o histórico de pioneirismo e pujança dos estaleiros locais. Serão citadas as principais 

modificações espaciais empregadas naquela enseada durante o século XX, desde o aterramento 

visando à construção do porto da cidade à posterior reconfiguração por conta de um novo 

projeto urbano o qual contribuiu para a degradação do espaço público e isolamento do perímetro 

industrial.  
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2.1 GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: O DESPERTAR PARA OS RISCOS 

GLOBAIS 

 

A vida em sociedade experimentou profunda transformação do seu olhar sobre a 

relação que estabelecia com a exploração das matérias-primas, a partir do avanço do modo de 

produção capitalista e, mais destacadamente, da Revolução Industrial deflagrada em meados do 

século XVIII, na Inglaterra. O processo marcou o advento de novas tecnologias produtivas, que 

naquele primeiro momento incorporavam máquinas a vapor e teares mecânicos inseridos ao 

ambiente fabril, em substituição à produção artesanal familiar. Esse movimento histórico 

desencadeou rearranjos sociais profundos, gerando reflexos na concepção do Homem em 

relação a sua maneira de interagir com o Ambiente: o capitalismo industrial paulatinamente 

impulsionou a ocupação de grandes áreas de extensão territorial, motivou o êxodo rural e 

urbanização, a explosão populacional e do consumo de bens manufaturados e o aumento do uso 

de combustíveis fósseis e da emissão de poluentes nas águas e na atmosfera. 

A intensificação do uso dos recursos naturais, a partir da Revolução Industrial, 

redimensionou a relação entre o desenvolvimento econômico das sociedades e a degradação 

ambiental produzida com o consumo de matérias primas (MAGRINI, 2001). 

Aproximadamente dois séculos passaram-se antes de as sociedades industriais 

atentarem, de maneira consistente, para a problemática dos impactos socioambientais oriundos 

da intervenção humana no planeta. Tal compreensão começou a ganhar corpo a partir da 

segunda metade do século XX, trazendo paulatinamente à ribalta as questões ecológicas ligadas 

às angústias compartilhadas pelas sociedades daquele período. Não por acaso, esse novo tipo 

de demanda social veio à tona em um contexto de ameaças globais que adquiriram notoriedade 

nos debates públicos, consagrando a percepção dos efeitos nocivos da degradação ambiental1 e 

da ameaça nuclear2. 

A década de 1960 registra os primeiros esforços coordenados de nações no 

delineamento de políticas estratégicas direcionadas à preservação do planeta. No beligerante 

contexto geopolítico da Guerra Fria, em 1963, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética 

estavam entre os signatários do Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, findando a 

                                                 
1 “A Primavera Silenciosa”, livro publicado, em 1962, pela bióloga Rachel Carson, é uma obra de grande 

repercussão à época, ao atrelar o uso de pesticidas químicos sintéticos na agricultura a prejuízos no ecossistema, 

mortandade de espécies animais e maior incidência de doenças em seres humanos. 
2 Após os ataques às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, iniciou-se corrida nuclear entre os 

principais países do hemisfério norte. Soviéticos, franceses e britânicos já haviam efetuado testes atômicos antes 

da década de 1960. 
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realização de testes atmosféricos por estes países3. O intuito do acordo era frear o avanço célere 

da corrida armamentista e a emissão contumaz de cinzas nucleares na atmosfera. 

Em 1968, na cidade de Paris, houve a Conferência Intergovernamental de Especialistas 

sobre as Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera, 

conhecida como Conferência da Biosfera, a qual foi promovida pela UNESCO; esta conferência 

impulsionou debates científicos relacionados à conservação da biosfera e do aumento de 

pesquisas em Ecologia (MEADOWS et al, 1972). 

No mesmo ano foi inaugurado o Clube de Roma, no qual humanistas e empresários de 

diversas áreas de conhecimento e países, reuniram-se para investigar a pressão populacional 

sobre o Meio Ambiente, tendo como objeto de preocupação o uso indiscriminado dos recursos 

naturais em função da aceleração da produção e da expansão da economia global (CAMARGO, 

2003). 

Em 1969, o congresso norte-americano promulgou a lei de política ambiental, a NEPA 

– National Environmental Policy of Act4, estabelecendo procedimentos de gestão ambiental e 

critérios para avaliação dos impactos antropocêntricos (BRAUN, 2005).  

Em junho de 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo. O evento consagrou a adoção do conceito de 

ecodesenvolvimento, o qual, segundo Sachs (1986), coadunava valores da sociedade civil 

democrática às preocupações ambientais, de maneira a apresentar o problema ecológico na 

esteira das desigualdades políticas e sociais, das diferenças culturais e dos anseios de gestão 

participativa e ética. 

Outro marco do movimento ambientalista da segunda metade do século XX foi o 

Relatório Brundtland - “Nosso futuro em comum”, em 1987, responsável por agregar o novo 

conceito de desenvolvimento sustentável à esfera da governança pública (CMMAD, 1991); o 

documento trazia em seu conteúdo a ideia de satisfação da geração presente sem comprometer 

a capacidade de satisfação das gerações futuras, assim dizendo: 

 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual 

a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas 

(CMMAD, 1991, pp. 48-49). 
  

                                                 
3 O tratado não contemplava detonações subterrâneas.  
4 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA (EUA). The National Environmental Policy Act. 

Washington:U.S. Environmental Protection Agency, Office of Federal Activities, 1969.  
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O Relatório Brundtland, organizado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, da ONU, foi determinante para a promoção da “Cúpula do Planeta”, como 

ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, cinco anos mais tarde, no Rio de Janeiro. A Conferência Rio’92 lançou luz 

para a insustentabilidade inerente ao crescimento econômico praticado, evidenciando os 

resultados perversos no horizonte da Humanidade: desmatamento, poluição, desertificação, 

mortandade de espécies animais e exposição a resíduos tóxicos. Como contraponto, os líderes 

dos cento e setenta e nove países participantes tomaram ciência5 do programa visando a um 

novo padrão de desenvolvimento, conformando práticas de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica – a Agenda 21. O documento significou, nas décadas subsequentes, a 

consolidação de mecanismos institucionais com vista ao incremento de ações inclusivas e 

participativas no bojo das sociedades, baseados no alinhamento do poder público, do setor 

produtivo e da sociedade civil em torno da ideia de Sustentabilidade. 

Na mesma década de 1990, a International Organization for Standardization, 

composta por órgãos nacionais de padronização, constituiu o Grupo Estratégico Consultivo 

sobre o Meio Ambiente, cujo fito era propor normas internacionais de proteção ambiental. A 

série de normas internacionais ISO 140006 foi aprovada em 1996 e passou a ser a principal 

balizadora normativa para a sistematização da gestão ambiental de empresas. Verifica-se, dessa 

maneira, a internacionalização dos padrões de qualidade ambiental, como consequência da 

intensificação da consciência crítica e da educação ambiental por parte dos consumidores 

(DONAIRE, 1999; SEIFFERT, 2005). 

Neste contexto de grandes ameaças ecológicas, o sociólogo Beck (1995,1999, 2011) 

teoriza a respeito da emergência de uma nova orientação da vida social, em função da percepção 

extraída pelo público das possibilidades de danos reais oriundos da ação humana. A 

contemporaneidade passaria por uma reconfiguração, arrolando ao conceito de risco um papel 

central na dinâmica social. Nas palavras de Beck (2011), emerge a “sociedade de risco”, na qual 

o risco torna-se a experiência fundamental, principalmente aqueles associados a danos 

ambientais de alcance global. O autor distingue o risco na contemporaneidade por tratar-se do 

“chicote imaginário” que coloca o mundo para girar. O risco adquire papel de alicerce na 

compreensão da realidade. 

                                                 
5 Não houve comprometimento formal dos países com o arcabouço da Agenda 21, os líderes mundiais assinaram 

um documento no qual registravam “We take note”. 
6 As normas da série ISO 14000 chegaram ao Brasil editadas pela ABNT, sob a sigla NBR ISO 14000. Dentre 

todas, apenas a ISO 14001 pode gerar certificação (GAVRONSKY, 2003). 
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Agir na contemporaneidade, para Beck (2011), significa ter ciência: dos riscos 

contidos na ação, da ausência de segurança possível, da necessidade do estabelecimento de 

cálculos estratégicos para a tomada decisória, e da responsabilização social em decorrência da 

escolha realizada. O risco passa a figurar no cerne das escolhas adotadas em questões associadas 

a malefícios globais, consequentes dos efeitos da racionalidade científica, notadamente, da 

industrialização. A utilização de mecanismos de minoração dos riscos é recorrente no auxílio 

de tomadas de decisões. Para tanto, especialistas no gerenciamento do risco acessam cálculos 

probabilísticos com o intuito de retomar a previsibilidade do mundo. No entanto, esse esforço 

nunca é recompensado, já que a possibilidade de danos não poder ser descartada – quando 

muito, reduzida. A incerteza quanto ao dano sempre pode ser vislumbrada no horizonte da ação. 

A explicação para o fato reside na ausência de sacralidade do conhecimento científico. Este, 

elaborado racionalmente, só encontra validade até o instante de sua revisão, de sua refutação. 

Jamais se estabiliza em sustentáculos perenes, não conquista para si a fundamentação última. 

Desta feita, o conhecimento racional, manifesto nos discursos técnico e científico, não é 

habilitado a assegurar o distanciamento dos riscos. Ou ainda mais expressivo: o conhecimento 

racional não apenas se evidencia insuficiente para gerar a certeza de segurança, ele também é – 

por si só – gerador de insegurança. Todo conhecimento pode ser refutado, abre-se a 

possibilidade para questionamentos sobre quais serão as verdades vindouras, e assim, a 

incerteza jamais se desinstala. A sociedade, dessa maneira, coloca a si sob contestação 

permanente. O discurso dos especialistas, daqueles que possuem o conhecimento perito, não é 

capaz de afastar a percepção dos riscos e, assim sendo, o risco ganha corpo no debate público 

e as contendas sociais passam a ter como objeto de disputa a distribuição dos seus malefícios. 

Ao ganharem a rotina dos indivíduos, os riscos exigem o esforço de avaliação e de negociação, 

não sob a forma de cálculos matemáticos, e sim de processos interpretativos, subjetivos 

(Botteril & Mazur, 2004; Jackson et al, 2004). Cabe aos indivíduos autodeterminarem as suas 

trajetórias, conduzirem reflexivamente a construção de suas biografias, usufruindo de uma 

precária condição de liberdade, diante da qual, o risco emerge como aspecto imanente à 

experiência de viver (BECK & BECK-GERNSHEIM, 2002). 

Dando coerência a este novo tempo, a instrumentalização de um novo modelo de ação 

empresarial fez-se necessária. A ascensão de novos paradigmas gerenciais, vinculados a 

pressupostos ambientais, demonstrava o fortalecimento de uma consciência crítica aos riscos 

oriundos do modelo de ação irresponsável e catalisador de irremediáveis prejuízos à vida em 

sociedade. Em todo o mundo, restrições a produtos e serviços foram impostas quando não se 

reconhecia neles o imperativo ambiental (Silverstein, 1993). No âmago desta nova visão 
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administrativa, figura a obliteração da lógica da prosperidade econômica imiscível à ética. Ao 

contrário, a primeira não ignora mais a indispensabilidade da coesão social provocada pela 

segunda (GIANNETTI, 1993).   

Elkington (2001) cunhou as bases para o novo paradigma empresarial, que extrapolava 

o antigo modelo de negócios, passando a convergir à performance financeira, resultados nos 

âmbitos social e ambiental, como pode ser visualizado na apresentação do Triple Bottom Line, 

na figura 01, a seguir: 

 

Figura 01: Tripé da sustentabilidade. 

 

Fonte: Elkington, 2001. 

 

A tabela 01 ilustra a nova conformação paradigmática de gestão esquematizada por 

Elkington (2001). Verificamos a ampliação das competências gerenciais necessárias, em razão 

de compromissos mais complexos assumidos pela empresa junto às várias partes interessadas. 

O novo paradigma de Elkington (2001) expande o rol de prioridades e estratégias das empresas 

em busca de competitividade nos mercados; baseando-se no Triple Bottom Line, a gestão 

corporativa deve tornar-se inclusiva, revelando-se transparente ao ambiente externo no qual se 

insere, admitindo-o como stakeholder7, sem descurar da interdependência existente entre o 

lucro da empresa e a sustentabilidade dos seus processos. 

                                                 
7 Segundo Freeman e Reed (1983), a categoria criada engloba todas as partes interessadas no horizonte da empresa 

ou negócio. Podem ser funcionários, gestores, fornecedores, acionistas, concorrentes, ONGs, o Estado, clientes, 

credores, sindicatos ou qualquer outro grupo ou pessoa que deva ser levada em consideração na edificação de 

estratégias de ação. 
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Tabela 01.  Novos e antigos paradigmas 

Antigo Paradigma Novo paradigma 

Crescimento da Produção Crescimento sustentável 

Capital físico e financeiro Econômico, humano, social, natural 

Pilar financeiro Lucro+qualidade ambiental +justiça social 

Acionistas Stakeholders 

Fonte: Elkington (2001) 

 

Lucratividade coadunada à justiça social e à qualidade ambiental é uma ideia que 

almeja a superação do caráter predatório disseminado nos mercados e na mentalidade 

corporativa do século XX; o capitalismo sustentável, preconizado por Elkington (2001), vive 

da abertura das empresas à governança compartilhada, a qual integra os interesses da sociedade 

e incorpora como seus, posicionando-se ao lado das instituições políticas na tarefa proativa de 

assumir a responsabilidade que possui diante dos stakeholders. 

O reconhecimento conferido à problemática ambiental conduz governos nacionais a 

estabelecerem aparatos regulatórios voltados à preservação de parâmetros sociais e ambientais 

a serem respeitados (Silva; Quelhas, 2006); a sociedade passou a demandar uma nova 

orientação empresarial, a qual suponha a necessidade de vincular os interesses da empresa aos 

de ordem coletiva, supraindividual, reconhecendo a interdependência da atividade humana com 

o espaço no qual ela está inserida, estabelecendo o compromisso do crescimento sustentável 

(LAVILLE, 2009).  

O ambiente empresarial passou a exigir a superação do antigo modelo tecnicista 

empresarial, o qual condena a empresa à própria rigidez e imobilismo; tornou-se mister a 

dinamização de todos os setores, contribuindo para consecução de um organismo vivo, sensível 

às constantes adaptações necessárias ao acelerado ritmo de mudanças e inovações do mercado 

globalizado (Barreto; Schreiner; França, 2008). A preocupação da sociedade, verificada em 

tempos atuais, com a possibilidade de impactos ao Meio Ambiente alterou a configuração 

administrativa das empresas e o conjunto de expectativas depositadas sobre elas. A busca pela 

inovação tecnológica, pelo aprimoramento dos processos, pelo aperfeiçoamento da gestão, pela 

responsabilidade empresarial frente aos desafios compartilhados são reflexos do longo processo 

de construção do ideário de desenvolvimento sustentável. A gestão das organizações adquire 

traços sistêmicos, os quais demandam inventividade metodológica na articulação dos múltiplos 
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desafios sociais, ambientais, éticos e econômicos no seio da gestão empresarial (ALLEDI; 

QUELHAS, 2002). 

A Gestão Ambiental corresponde, pois, à intencionalidade da empresa em satisfazer 

os anseios éticos emergentes na sociedade (Reis, 1996). Em sua estrutura, compreende-se a 

amálgama de princípios, estratégias, diretrizes e procedimentos traçados para proteger a 

integridade dos meios físico e biológico, bem como a dos grupos sociais que deles dependem 

(SEIFFERT, 2005). 

Assim sendo, o êxito empresarial deve ligar-se à capacidade com a qual os 

empreendimentos tornam-se responsivos às demandas socialmente construídas. Compartilhar 

garantias de segurança e eficiência socioambiental com os seus stakeholders configura muitas 

vezes, para a empresa, o único caminho possível a ser trilhado no panorama de competição 

global dos mercados (SEIFFERT, 2005; DONAIRE, 1999; LAVILLE, 2009; SILVERSTEIN, 

1993). 

A atuação da iniciativa privada diante dos óbices socioambientais experimentou 

significativo crescimento, demonstrando que ações responsáveis granjearam caráter estratégico 

no interior das organizações (Santiago; Gomes, 2009). A gestão ambiental ascendeu como pilar 

estratégico de empresas; conforme Haden et al. (2009), esta versa sobre um esforço contínuo 

na organização para a inovação em  prol da sustentabilidade das operações, da diminuição de 

desperdícios, da responsabilidade social e da obtenção de vantagem competitiva.  

Organizações empresariais encontram os requisitos obrigatórios para o 

desenvolvimento de políticas e metas para aplicação de um Sistema de Gestão Ambiental na 

norma ISO 14001; a consecução da certificação depende do êxito no cumprimento das seguintes 

fases: desenvolvimento de uma política empresarial ambiental; reconhecimento das atividades, 

produtos e serviços existentes na empresa, que interagem com o Meio Ambiente; conhecimento 

sobre o conteúdo legal e regulatório estabelecido; definição das prioridades da empresa e, 

consequente, ajustamento de metas para a mitigação do impacto ambiental causado; adaptação 

da organização em busca do cumprimento das metas, ao incitar a qualificação, comunicação e 

organização; e a verificação e correção do Sistema de Gestão Ambiental (NBR ISO 

14001:2004).   

As empresas passaram a adotar Sistemas de Gestão que incluíssem o desempenho 

ambiental como um fator a ser avaliado. Um Sistema de Gestão Ambiental é a reunião de 

processos e práticas os quais conferem capacidade de redução dos impactos ambientais e 

eficiência operacional à organização (EPA, 2002). Trata-se de um processo interativo, 

adaptativo e constante, que depende do aprimoramento permanente da empresa por intermédio 
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da ferramenta conceitual de administração PDCA – Plan, Do, Check, Act.  Tal ferramenta prevê 

um ciclo englobando as etapas de: planejamento dos objetivos e procedimentos a serem 

estabelecidos para a consecução do êxito empresarial, em conformidade com as diretrizes 

ambientais traçadas; seguindo pela fase de execução, colocando em prática tudo o que havia 

sido alinhavado; chegando ao momento da verificação, no qual há o aferimento dos processos 

em relação aos resultados obtidos e metas estipuladas; e a fase de ação, implementando medidas 

identificadas como necessárias para o aprimoramento do Sistema de Gestão (Silva, 2006). A 

figura 02 ilustra o caráter cíclico. 

 

Figura02: Ciclo PDCA. 

 

Fonte: Elaboração própria, inspirado em Silva (2006) 

 

O recrudescimento da Sustentabilidade acompanhou o movimento mundial e impôs 

alterações no interior da cultura das organizações. A crítica ao caráter predatório da exploração 

dos recursos naturais passou a influenciar a percepção sobre os riscos presentes e futuros 

intrínsecos aos desafios econômicos e tecnológicos colocados na agenda do dia. O 

reconhecimento público das ameaças de danos aos ecossistemas e a comunidades locais, 

inerentes aos procedimentos tecnológicos, impôs a fulcralidade destas demandas para o 

desempenho legítimo dos negócios. Constitui, dessa maneira, o capital-reputação das empresas 

que se soma ao valor líquido dos seus ativos (LAVILLE, 2009). 

A gestão ambiental exige o comprometimento dos altos escalões da companhia com o 

planejamento e cumprimento dos objetivos traçados; trata-se de uma meta corporativa, a qual 
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deve englobar o conjunto de vozes responsáveis pela tomada de decisões no mais destacado 

patamar do controle decisório (NILSSON, 1988). 

 

2.2 GLOBALIZAÇÃO: PERSPECTIVA CRÍTICA SOBRE SEUS 

REBATIMENTOS 

 

A revisão da literatura visita aqui a contribuição interdisciplinar de autores das 

Ciências Sociais, Geografia e Economia a fim de reunir fundamentos teóricos que possam 

aclarar as transformações sociais, econômicas e espaciais nos bairros que albergam as 

atividades industriais da Enseada de São Lourenço. Reiterando algumas premissas deste 

trabalho, já explicitadas anteriormente, a região foi tomada por empreendimentos internacionais 

motivados pelas oportunidades referentes ao segmento de produção offshore de petróleo e gás 

natural, ocupando espaços outrora preenchidos por estaleiros tradicionais responsáveis pela 

construção e montagem de embarcações; investigar-se-á a indústria naval relacionando-se com 

novas formas de ação empresarial, tomadas por atores globais, transnacionais, os quais avaliam 

a pertinência ou não de um negócio seguindo critérios que vão além das possibilidades restritas 

ao ambiente físico no qual seus empreendimentos estão instalados; a ausência de vínculos mais 

estreitos com a esfera local acaba por incidir consequências na adoção de escolhas no seio da 

administração corporativa, de maneira a obliterar demandas socioambientais flagrantes no 

entorno de suas atividades. Desvelar a práxis do novo capitalismo é fator indispensável na 

consecução das respostas a que se propõe o presente estudo. 

A globalização para Boaventura dos Santos (2002) diz respeito a um fenômeno 

multifacetado, cuja abrangência enreda todas as dimensões da vida em sociedade, sejam 

econômicas, culturais, políticas, sociais, religiosas e jurídicas. Autores atentos ao tema 

destacam o desenvolvimento de uma nova etapa das sociedades modernas, a qual faz emergir 

uma reorientação social distinta no que diz respeito à produção material, distribuição e 

consumo. 

Antes de atacar a problemática da globalização, vivenciada como um momento de 

transformação das sociedades modernas, impõe-se a necessidade de tecer, rapidamente, 

considerações sobre a modernidade, como fenômeno sociológico surgido no ocidente, no século 

XVIII, concomitante à consolidação do capitalismo. Trata-se de uma ordem social erguida 

sobre os pilares do Iluminismo, pela ascensão do primado da razão em detrimento da 

experiência dogmática do mundo tradicional. Weber (1991) constrói a metáfora do “ontem 

eterno” para explicar as bases do conhecimento tradicional. Nela está contida a repetição de 
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práticas montadas pela crença do legítimo poder dos costumes santificados, estanques, 

imutáveis. A sua superação seria resultante do “desencantamento do mundo”, ou seja, da 

emancipação do indivíduo pela razão frente aos variados tipos de pensamentos mágicos que 

apontavam os caminhos aos quais se deveria percorrer. 

Bauman enceta a sua análise sobre a globalização partindo da distinção entre um 

intervalo temporal caracterizado como moderno e que diz respeito ao fim da crença em uma 

ordem divina a reger o curso dos homens e a emergência de um projeto calcado na 

racionalidade; e a sua processual transmutação à contemporaneidade pós-moderna, marcada 

pelo esfacelamento das convicções erigidas no período pregresso. Fazendo uso de 

conceituações mais recentes do autor, trata-se da passagem da modernidade sólida para a 

modernidade líquida (1999; 2001; 2004; 2006).  

 

A “globalização” está na ordem do dia; uma palavra da moda que se transforma 

rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as portas 

de todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns, “globalização” é o que devemos 

fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, 

porém, “globalização” é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível; 

é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. 

Estamos todos sendo “globalizados” – e isso significa basicamente        o mesmo para 

todos. (BAUMAN, 1999. p.07) 

 

A modernidade sólida traz o signo da elaboração científica de verdades rígidas, 

duradouras, previsíveis. Bauman (2001; 2004; 2006) compreende a modernidade como o 

reflexo do projeto de controle científico, no qual o Estado adquire papel central, de 

categorização, compreensão e controle da realidade, aflorando as instituições políticas e 

sociais do seu tempo, delineadas pela ciência, pela técnica, pela conformação legal, não 

havendo espaços para ambivalências e contradições. 

Na outra mão, a posterior etapa da modernidade líquida notabiliza-se pelo 

movimento de radicalização da individualização. Isso implica na rejeição às formas de 

socialização que necessitam o estabelecimento de laços de interdependência com outros 

indivíduos. As características marcantes dessa época são a volatilidade, a liquidez, a 

instabilidade e a inconsistência. O projeto individual legítimo é tornar-se único, singular. A 

sociedade líquida não desceu do céu, não foi fruto do improviso, do acaso; ao contrário, ela é 

resultante do derretimento dos sólidos formados e elaborados pelo projeto de racionalidade 

científica (BAUMAN, 2001; 2004; 2006). 

Liquidez é a metáfora escolhida por Bauman (1999; 1999a; 2001; 2003; 2004; 2006; 

2008) para expressar o sentido da pós-modernidade. A modernidade produzira arcabouços 
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ideológicos rígidos, pesados, sólidos que mergulharam em crises de representatividade. Eventos 

apontados pelo autor (1998; 1999) como basilares para a compreensão do desmoronamento das 

ideologias da era moderna foram o holocausto e a incapacidade de acolher grandes contingentes 

populacionais demonstrada pelo paradigma econômico liberal, tornando-se símbolos do 

fracasso da racionalidade. O derretimento da rigidez moderna encetou uma nova configuração 

social, desta vez fluida, leve, líquida. No lugar das antigas certezas as quais balizavam o mundo, 

a incerteza, a instantaneidade, a precariedade de quem não sabe mais o que esperar, nem por 

quanto tempo esperar. Ao contrário do pensamento moderno e sua pretensão a certezas 

abrangentes e orientativas, nos tempos líquidos a fluência célere das verdades que se 

desmancham oferece à sociedade a condição de viver em constante incerteza. A passagem à 

pós-modernidade trouxe consigo a perda de pontos referenciais válidos que pudessem oferecer 

segurança à vida das pessoas. A precariedade tornou-se não somente um dado cultural, mas, 

sobretudo, social, com o desmanchar dos costumes e estilos de vida.  

Para Bauman (1999), um dos aspetos mais relevantes sobre a globalização é a análise 

das desigualdades e da compressão do tempo e do espaço, originada pelo desenvolvimento 

tecnológico das comunicações e transportes. O autor investiga a sensação de apreensão 

existente no mundo pós-moderno, ao perceber o controle das ações das grandes corporações 

mundiais nas mãos dos seus acionistas, que não estão presentes fisicamente na realidade 

produtiva.  “A companhia pertence às pessoas que nela investem - não aos seus empregados ou 

à localidade em que se situa” (Bauman, 1999, p.13). Deflagra-se, desta maneira, a desigualdade 

de possibilidades na forma de lidar com os efeitos locais causados pela globalização; de um 

lado os investidores, capazes de transitar espacialmente, isentos dos impactos sociais, 

econômicos e ambientais provocados pela dinâmica do capitalismo, do outro lado grupos sem 

mobilidade, enraizados, que possuem moradia e familiares no âmbito local, condenados a sofrer 

com as externalidades derivadas da exploração da região para fins lucrativos. Comunidades e 

funcionários não possuem o comando decisório e estão constantemente ameaçados pela 

possibilidade de retirada da empresa, orientada por seus investidores, em busca de conjunturas 

mais favoráveis ao lucro em outras plagas, independentemente dos resultados nocivos gerados 

localmente. Esvai-se a capacidade de resistência por parte dos trabalhadores, o capital escapa 

de suas pressões movendo-se em direção de alternativas locacionais mais palatáveis, pois, 

segundo as palavras do autor, “a distância é um produto social; sua extensão varia dependendo 

da velocidade com a qual pode ser vencida” (BAUMAN, 1999, p. 19). 

Outra característica marcante é a desregulamentação e a privatização das tarefas e 

deveres modernizantes. Na modernidade líquida não existem mais valores sociais, mas sim 
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individuais. Aquilo que foi tarefa da coletividade converteu-se para o indivíduo. Legítimo é 

somente o interesse individual, é esta a lógica do mercado que afeta a política e as atitudes da 

vida corriqueira. Na fase líquida, as grandes empresas gozam de toda a liberdade para adotar 

estratégias econômicas que fogem do raio de ação do Estado, o qual não encontra meios para 

agir ou reagir frente aos desafios. As flutuações financeiras transcenderiam às capacidades do 

Estado de controlar o livre fluxo do capital, gerando o desmantelamento e a reconfiguração das 

instituições incapazes de oferecer respostas no tempo necessário.  

Os Estados veem o seu papel estratégico e soberano definhar perante a incapacidade 

de exercer controle sobre as corporações, restando-lhes apenas a responsabilidade em arcar com 

os prejuízos deixados pela desordem econômica e das relações sociais. Os caminhos trilhados 

não são planejados, eles são resultados de decisões inesperadas, revelando o significado mais 

eloquente da ideia da globalização, que diz respeito ao “caráter indeterminado, indisciplinado 

e de autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de controle, 

de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo” (BAUMAN, 1999, p.67). 

Segundo Bauman (2000), a globalização produziria como efeito o alargamento da 

exclusão social dentro de uma nova ordem sob o cunho da economia política da incerteza, 

promovida pelas forças extraterritoriais sobre poderes locais. Entre as atuais prerrogativas do 

Estado estão o controle mais rigoroso dos gastos públicos, restringindo os investimentos em 

políticas de bem estar social, e a redução da rigidez das legislações trabalhistas, a fim de 

elaborar as condições propícias, para maior atratividade aos investidores financeiros. 

Partindo de um olhar que prioriza os aspectos econômicos da globalização, Harvey 

(2013) encara a temática debruçando-se sobre o processo de reconfiguração socioeconômica 

dos países capitalistas inspirada pela superação dos aspectos rígidos e totalizantes que 

caracterizavam a racionalidade moderna. O pensamento iluminista do século XVIII formatara 

as bases de um projeto de modernidade calcado no domínio científico do homem sobre a 

natureza, em benefício da emancipação humana da irracionalidade, da escassez e das 

arbitrariedades. O primado do pensamento racional universal diante de uma realidade 

descontínua e caótica, segundo Harvey, não corresponderia mais à dinâmica operacional das 

relações sociais e econômicas imanentes em nossos dias pós-modernos, marcados pela 

fragmentação e efemeridade. O autor compreende as mudanças em razão da reorganização do 

capitalismo na passagem de um regime de acumulação fordista para outro de acumulação 

flexível8. 

                                                 
8 Harvey (2013) propôs uma periodização da sociedade capitalista que, a bem da verdade, não enfoca 
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O fordismo deve ser compreendido aqui, como sugere o próprio autor, não apenas 

como a sistematização da produção via padronização de produto e consumo, mas 

principalmente na forma de um novo modus vivendis que garantia coerência política, estética e 

psicológica ao paradigma emergente da sociedade democrática de massa. 

Conforme Harvey (2013), o período de expansão econômica iniciado no pós-guerra de 

1945 e que durou até 1973 pode ser entendido a partir do conjunto de relações e arranjos 

fordistas-keynesianos consolidados com o fito de garantir a progressão estável do crescimento 

da produção e do consumo de bens. Os hábitos de consumo, as conformações do poder político-

econômico, as formas de controle do trabalho e as tecnologias próprias do período dizem 

respeito a um modo de regulamentação tipificado pela acumulação fordista. Trata-se de uma 

época na qual os ganhos de salários, o aumento da produtividade, a submissão dos empregados 

a sistemas orientados para a funcionalidade e eficiência foram obtidos graças à prevalência de 

um conturbado equilíbrio de poder entre o trabalho organizado, o capital corporativo e o Estado.  

O poder corporativo comprometia-se com o estabelecimento de processos estáveis, 

renovações tecnológicas, investimentos robustos de capital fixo, refinamento administrativo e 

mobilização de economias de escala conectadas à padronização do produto. Ao Estado 

keynesiano cabiam as políticas de bem-estar social – que variavam entre seguridade social, 

direito de pensão, serviços de saúde, educação e habitação – e o controle dos ciclos econômicos 

com a adoção de políticas fiscais e monetárias direcionadas a setores públicos fulcrais para a 

expansão da produção e do consumo de massa, de forma a garantir também o pleno emprego. 

Os governos nacionais exerciam, ainda, influência preponderante nos acordos trabalhistas e 

salariais dentro do setor produtivo. Por fim, o trabalhador organizado em sindicatos oferecia 

adesão disciplinada à rotina degradante, inexpressiva e alienante do sistema de repetição 

rotinizante das linhas de montagem, em troca de ganhos salariais reais no contexto de 

economias e sociedades em reconstrução da guerra. Evidencia-se a imperiosa necessidade de 

aceleração contínua do crescimento para viabilizar este contrato tácito. 

Contudo, as benesses do regime de acumulação fordista não contemplavam todos os 

setores das sociedades, havendo contramovimentos os quais expressavam descontentamento 

com as desigualdades existentes e a marginalização das minorias. As contradições inerentes ao 

capitalismo, para Harvey (2013), manifestavam no final dos anos 1960 os primeiros sinais do 

esgotamento do modelo, que seria reestruturado a partir da década subsequente. 

                                                 
prioritariamente o padrão de acumulação, e sim as mudanças no processo de produção de mercadorias. 
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De acordo com Harvey (2013), a crise do fordismo deu-se pelo seu caráter rígido e 

exigiu reajustamento político e social. A passagem para o regime de acumulação flexível 

significou a readaptação do capitalismo aos desafios da recessão econômica. Houve a criação 

de uma nova organização produtiva e da vida sociopolítica, marcada pela flexibilização dos 

processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos padrões de consumo. O movimento 

distingue-se pelo aparecimento de novas formas de oferta financeira, novos mercados, elevação 

dos níveis de inovação tecnológica, comercial e gerencial, e também a compressão do espaço-

tempo, a qual diz respeito à difusão instantânea de decisões voltadas a espaços cada vez mais 

abrangentes.  

A organização sindical teve a sua capacidade de resistência solapada pelas estratégias 

de distribuição geográfica do capital; as corporações perderam o antigo cenário de predomínio 

oligopolista com a ascensão de novos competidores e o acirramento da concorrência; e o Estado 

viu-se desapropriado de parcelas do seu poder com o nascimento de novas formas institucionais 

atreladas ao sistema financeiro global com capacidades amplificadas. 

A nova estrutura de mercado de trabalho tem no seu centro um grupo pequeno de 

profissionais adaptáveis, flexíveis e geograficamente móveis exercendo atividades estratégicas 

de longo prazo, contratados em tempo integral, fruindo de maior segurança empregatícia, 

possibilidades de ascensão profissional e direitos sociais. Na periferia há outros empregados 

contratados em tempo integral, mas com menos oportunidades de mercado, com habilidades 

mais comuns, menos qualificados e substituíveis; grupo caracterizado pela alta rotatividade. 

Outro segmento periférico inclui trabalhadores contratados em tempo parcial, pessoal com 

contrato temporário e subcontratados. Harvey (2013) destaca a tendência de ampliação da 

contratação de trabalhadores que podem ser incorporados e descartados sem custos, em 

detrimento do número de empregos “centrais”.  

A expansão da subcontratação abre caminhos para a constituição de pequenos 

negócios. Floresceram empreendimentos de pequeno porte voltados ao atendimento das 

demandas das grandes empresas. Estas, por sua vez, viveram um boom de fusões e 

diversificações das atividades, de maneira a acarretar no aumento da monopolização em alguns 

setores da indústria. A economia de escala dá lugar à economia de escopo: produção de bens 

variados, a preços baixos em pequenas quantidades. O tempo de giro da produção foi reduzido 

severamente pela incorporação de novas tecnologias (automação) e padrões gerenciais (por 

exemplo, o controle de estoques just-in-time). O giro do consumo também foi reduzido pela 

queda da meia vida dos produtos e pela mudança nos padrões ligados à individualização, à 

fugacidade da moda e à celebração das diferenças (HARVEY, 2013). 
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O controle da informação e a habilidade de analisar dados em tempo real são aptidões 

necessárias para o gerenciamento centralizado de interesses corporativos descentralizados: 

oferecer respostas instantâneas às flutuações cambiais ou aos ventos da moda. O saber torna-se 

mercadoria ainda mais decisiva e valorizada do que nos idos do fordismo. Harvey (2013) diz 

ainda que a desregulamentação e a inovação financeira ensejam a formatação de um único 

mercado global de dinheiro e crédito. A acumulação flexível busca o capital financeiro como 

seu poder coordenador. 

A ênfase atribuída ao papel desempenhado pela ascensão financeira na nova 

acomodação acumulativa do capital também pode ser depreendida nos trabalhos de Chesnais 

(1996; 2005), nos quais a financeirização das atividades capitalistas aparece na esteira da 

reformação estratégica de grandes grupos oligopolistas da indústria após a crise do modelo 

fordista. O autor explica o fenômeno como um desdobramento da mundialização do capital – 

assim o autor compreende a globalização, como sendo a globalização de grandes quantidades 

de dinheiro que se reproduzem pelo mercado financeiro –; trata-se de um regime consolidado 

pelo imperativo da lógica rentista9, na qual se acentuam a volatilidade dos capitais, a 

liberalização e desregulamentação dos mercados e a configuração de empresas em holdings10. 

 

 

A expressão “mundialização do capital” é a que corresponde mais exatamente 

à substância do termo inglês “globalização”, que traduz a capacidade estratégica 

de todo grande grupo oligopolista voltado para a produção manufatureira ou 

para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um 

enfoque e conduta “globais11”. (CHESNAIS, 1996, p.17) 

 

Os “trinta anos gloriosos12” de expansão dos excedentes produtivos geraram robusto 

acúmulo de capital que conjugado às novas tecnologias empregadas pelas corporações 

transnacionais, formataram as modificações na qualidade das relações entre Estado, capital e 

trabalho (CHESNAIS, 1996). 

Assim como Harvey, Chesnais (1996) entende a recessão econômica da década de 

1970 como o ponto de ruptura para uma nova orientação do capitalismo internacional, marcada 

                                                 
9 Expressão inspirada pelo “regime patrimonial” cunhado por Anglietta, o qual se refere a propriedades mobiliária 

e imobiliária acumuladas e orientadas para o rendimento (CHESNAIS, 2005). 
10 Liquidez dos ativos fundamenta a reestruturação das organizações oligopolistas. 
11 CHESNAIS, A mundialização do capital, p.17. 
12 Período de acumulação fordista iniciado no pós-guerra. 
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pela mundialização das operações industriais e financeiras. A “revolução conservadora” deu 

concretude histórica ao ocaso da socialdemocracia e o triunfo do neoliberalismo13.  

O novo regime de acumulação revela-se atrelado aos investimentos externos diretos, à 

globalização das instituições bancárias e financeiras, e ao conceito de “governança 

corporativa”, o qual impõe princípios norteadores de eficiência e segurança às grandes 

corporações e também a subordinação dos dirigentes das empresas aos interesses acionários. 

Tais regras implicam em mais pressões sobre a classe trabalhadora, decorrendo em 

flexibilização dos contratos, da organização produtiva, redução do patamar salarial e exigência 

de maior produtividade (CHESNAIS, 1996).  

A mundialização do capital aponta para a globalização de um volume de dinheiro que 

obtém valorização não apenas pela sua conversão em mercadorias, mas também o dinheiro que 

preserva a sua condição de dinheiro reproduzindo-se via mercado financeiro, com ênfase para 

os grandes bancos multinacionais e, principalmente, para os fundos de pensão, aposentadoria, 

de aplicação e de seguros. Segundo Chesnais (1996), tais instituições financeiras não-bancárias 

possuem ativos na indústria, influenciando de sobremaneira nas decisões de investimento e nas 

formas de controle do trabalho. 

 

 

 

A “mercadorização” dos títulos públicos marcou a entrada da economia mundial 

na era das taxas de juros reais positivas. Ela pôs nas mãos dos investidores 

financeiros a capacidade de determinar o nível de “remuneração” dos 

empréstimos, isto é, das taxas de juros a longo prazo. (CHESNAIS, 1996, p.26) 

 

 

Na esfera organizacional, as corporações capitalistas adotam novo estilo, tornam-se 

holdings, caracterizadas como grupos financeiros de predominância industrial, capazes, ao 

contrário da maioria das empresas, de operar transnacionalmente graças à sua dimensão e ao 

seu alcance global, aos novos parâmetros de organização e ao poderio financeiro consolidado 

em função do acesso aos ganhos rentistas. O fito da reorganização é assegurar a entrada dos 

grandes grupos capitalistas no mercado financeiro global. Os grupos industriais adquirem 

progressivamente diversificações nos serviços financeiros. 

 

O problema, já a esse nível, é que a liberalização e a desregulamentação, combinadas 

com as possibilidades proporcionadas pelas novas tecnologias de comunicação 

decuplicaram a capacidade intrínseca do capital produtivo de se comprometer e 

descomprometer, de investir e desinvestir; numa palavra, numa propensão à 

                                                 
13 As eleições de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e de Ronald Reagan nos Estados Unidos foram 

determinações políticas decisivas no processo de liberalização do capitalismo (CHESNAIS, 1996; HARVEY, 

2013). 
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mobilidade. Agora, o capital está à vontade para pôr em concorrência as diferenças 

no preço da força de trabalho entre um país – e se for o caso, numa parte do mundo – 

e outro. Para isso, o capital concentrado pode atuar, seja pela via do investimento, seja 

pela da terceirização. (CHESNAIS, 1996, p. 28) 

 

Chesnais (1996) alude o surgimento de “empresas-rede14”: interconexão entre o 

financismo e a grande indústria, organizada em torno da propagação de participações 

minoritárias e dos acordos de subcontratação e de cooperação entre empresas de poderio 

industrial desigual.  

Há o desmembramento das antigas relações no interior da fábrica15, o que causa a 

flexibilização e a precarização das relações trabalhistas, custando a redução dos direitos sociais 

auferidos durante a socialdemocracia e da quantidade de empregos, com a ampliação os 

trabalhos temporários em regimes de contratação parcial e o aumento da terceirização e do 

número de trabalhadores autônomos. 

De acordo com Bauman (1999), Harvey (2013) e Chesnais (1996), a mundialização 

do capitalismo encetou a reorganização das corporações; o incremento tecnológico, a 

flexibilização, a intensificação da mobilidade do capital e a rearticulação com o poder estatal; 

de maneira a criar condições para que os rumos das corporações sejam tomados por seus 

investidores, distantes da esfera produtiva. 

Outro autor a contribuir ao debate sobre os desígnios da globalização do capital é Soja 

(1993), enfatizando aspectos geográficos em sua análise. A teoria sojiana critica o peso dado 

pelos estudos sociais ao historicismo16, em detrimento da importância do espaço: tempo e 

espaço são categorias indissociáveis. Soja explica que a temporalidade está arraigada à 

contingência espacial, de mesma forma que a espacialização da vida social radica-se no tempo 

e na história. 

Ao suscitar a comunhão entre o pensar geográfico e histórico, Soja (1993) almeja a 

consolidação de uma “hermenêutica espacial”, propícia a interpretar a espacialidade como 

resultante das relações de poder, da política e da ideologia.  

O território, para Soja (1993), é definido em função de relações de poder, são elas que 

amoldam as áreas a partir dos interesses dominantes. As tensões entre os atores políticos, 

econômicos e sociais é que conflagram a territorialidade, intervindo na constituição do espaço 

geográfico.  

                                                 
14 Em inglês, network firm. 
15 Enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores. 
16 Soja chega a criticar a penetração do marxismo na Geografia, por gerar submissão a uma corrente teórica que 

ignora o espaço em suas concepções.  
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A formatação regionalizada do espaço organizado a partir de centros dominantes e de 

periferias subordinadas reflete a dialética socioespacial preconizada por Soja (1993), na qual 

relações sociais de produção e relações espaciais de produção são categorias inseparáveis, 

originadas do modo de produção capitalista.  

O autor entende a revelação do espaço – mais do que do tempo – como a maior 

ferramenta para desnudar os instrumentos de poder não ditos, para dar coerência teórica e 

prática à contemporaneidade, pois o lugar feito pelos homens está prenhe de significados 

(SOJA, 1993). A percepção do espaço foi problematizada na geografia pós-moderna defendida 

por Soja, na qual a espacialização contemporânea deve ser compreendida a partir das relações 

sociais de produção.  

 

A instrumentalidade das estratégias espaciais e locacionais da acumulação do capital 

e do controle social está sendo revelada com mais clareza do que em qualquer época 

dos últimos cem anos. Simultaneamente, há também um crescente reconhecimento de 

que o operariado, bem como todos os outros segmentos da sociedade que foram 

periferalizados e dominados, de um modo ou de outro, pelo desenvolvimento e 

reestruturação capitalistas, precisam procurar criar contraestratégias espacialmente 

conscientes em todas as escalas geográficas, numa multiplicidade de locais, a fim de 

competir pelo controle da reestruturação do espaço (SOJA, 1993, p. 210). 
 

O aparecimento do regime flexível de acumulação capitalista, nas bases teóricas de 

Soja (1993), encontra sustentação em arranjos espaciais que se unem à cultura pós-moderna. O 

espaço não se restringe às suas formas e estrutura material, sendo caracterizado também por 

seus usos e funções dependendo da ação da vida cotidiana e do estabelecimento de relações 

sociais. Essa integração entre a materialidade dos objetos e a subjetividade das ações humanas 

produz diferentes modos de organizar a sociedade no espaço. Soja (1993) assinala que as 

modificações verificadas no padrão produtivo preservam as desigualdades geográficas e a 

manutenção de lucros imensos por parte das companhias transnacionais, como vem ocorrendo 

desde o segundo pós-guerra. O capital financeiro, cada vez mais hegemônico, liga-se ao Estado 

e delineia a nova paisagem urbana, reestruturando as cidades em conformidade aos interesses 

da acumulação capitalista. 

A organização e o sentido do espaço provêm de transformações sociais enredadas à 

estrutura da base econômica. Soja (1993) explica que a reprodução das relações capitalistas 

alcança na exploração e dominação da estrutura territorial, a possibilidade de reprodução 

espacial do controle necessário ao sistema. Logo, as cidades deixam de ser imaginadas somente 

como centros de produção e acumulação industrial; mais do que isso, a concepção do autor 
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admite que elas sejam o centro irradiador do controle da reprodução. Exercem poder na 

conformação da força de trabalho, da troca e dos padrões de consumo.  

Destarte, Soja (1993) supõe a elaboração do espaço urbano como um mecanismo do 

Estado e das classes dominantes, em sintonia, para servir ao propósito de facilitar a acumulação 

do capital e do gerenciamento das crises sistêmicas do modo de produção. O desenvolvimento 

geograficamente desigual é percebido por Soja (1993) como aspecto integrante dessa lógica, 

adquirindo sentido no contraditório funcionamento do sistema capitalista ao disponibilizar 

reservas de mão de obra e mercados complementares que servem aos objetivos de centros 

superdesenvolvidos. 

A espacialidade é entendida por Soja (1993) sob a forma de um produto social o qual 

age como meio e fim das relações sociais. As relações de classe são materialmente 

concretizadas de acordo com a estruturação do espaço temporal, carregado de contradições e 

de conflitos procedentes da dualidade do espaço fabricado como produto e como produtor da 

atividade social. A geografia torna-se arena de duelos pela reprodução social, seja objetivando 

o endosso e a preservação da espacialidade, ou então, se dedicado à sua transformação 

completa, reestruturando significativamente aquilo que antes existia. 

Em razão da adoção de práticas discriminatórias e de cunho autoritário, notam-se 

efeitos que se materializados – exemplificadas nas políticas públicas informais, nas formas 

alternativas de sobrevivência, na hierarquização do espaço interno da cidade e na fragmentação 

do tecido urbano – são apenas algumas das inúmeras consequências da problemática urbana no 

seu viés catalisador de contradições. Neste sentido, pode-se gerar ao mesmo tempo, sob a 

mesma orientação, a especulação imobiliária e a produção ilegal do espaço urbano, notando-se 

a existência de uma forte vinculação entre valorização fundiária e investimentos públicos em 

infraestrutura (SOJA, 1993). 

 

2.3 INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL: HISTÓRICO E 

CARACTERÍSTICAS 

 

A indústria de construção naval no Brasil experimentou recentemente um novo 

período apogético após duas décadas de declínio e sucateamento. O momento exitoso deste 

segmento industrial no país deve ser compreendido a partir da expansão da exploração 

offshore17 de petróleo e gás natural. Desde então, dezenas de milhares de trabalhadores foram 

                                                 
17 O termo em inglês refere-se a atividades praticadas longe da costa, no caso da indústria petrolífera, prospecção, 

perfuração e exploração em plataformas espalhadas pelo litoral. 
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incorporadas pelos estaleiros e grandes empreendimentos multinacionais que chegaram ao país 

impulsionados pelas oportunidades de negócios surgidas graças aos estímulos governamentais, 

nas formas de promulgação de leis e de acesso facilitado ao crédito, determinantes para a 

recuperação deste setor. 

Trata-se de uma indústria com peculiaridades. Favarin et al (2009) apontam como 

aspetos preponderantes para a competitividade internacional na construção naval o valor do 

aço, o custo da mão de obra, a qualidade na gestão dos processos e o abastecimento da indústria 

de navipeças18. Sabattini et al (2008) enfatizam a complexidade da estrutura competitiva do 

segmento, a qual precisa de instalações para galpões, cais e diques em grandes extensões 

litorâneas, com emprego intensivo de capital e mão de obra.  Marins (2009) assevera que as 

qualificações do operário da indústria naval influenciam decisivamente nos aspectos de 

produtividade; no Brasil, incide a prevalência da divisão do trabalho estruturada verticalmente 

dentro do padrão mestre-aprendiz, no qual a transmissão do saber é ensinada na própria prática 

profissional dentro das fábricas.  

Os produtos desta indústria de montagem não são propensos a saltos inovativos 

constantes, ao contrário, o desenvolvimento tecnológico é vagaroso, historicamente conseguido 

em razão de incrementos aos padrões já praticados (Santos, 2011). Para Jesus (2013), inovações 

tecnológicas e gerenciais destinadas aos processos dos empreendimentos são mais frequentes 

do que aquelas voltadas aos produtos, contudo algumas estratégias produtivas comuns aos 

fabricantes internacionais, como a terceirização de parcelas do processo de produção, ainda se 

mostram pouco empregadas no país e os empreendimentos navais não conseguem atingir o grau 

de especialização necessário para atuar pontualmente nos nichos que demandam maior grau de 

especialização. A obsolescência dos processos de produção e de gestão da indústria naval no 

Brasil, em comparação aos competidores internacionais, constitui um rol de possibilidades de 

inovação ainda inexplorado (DORES et al, 2012).  

O nascedouro da construção naval no Brasil remete a uma história de pioneirismo 

industrial em Niterói; o primeiro grande empreendimento dedicado à construção naval 

estabeleceu-se no século XIX, no bairro da Ponta da Areia, na antiga enseada de São Lourenço. 

O estaleiro de capital privado19 erigido por iniciativa do Barão de Mauá, no ano de 1846, 

ocupava-se com a fabricação de embarcações a vela e a vapor, e chegou ao seu ápice 

aglutinando trezentos e cinquenta trabalhadores, dentre os quais oitenta e cinco eram escravos 

                                                 
18 Equipamentos navais. 
19 Segundo Lima & Velasco (1998), o Barão de Mauá mobilizou aporte financeiro de terceiros para a edificação 

do estaleiro, incluindo investimentos internacionais. 
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(SUZIGAN, 2000). No entanto, após longo hiato de estagnação, foi apenas em meados do 

século XX que a indústria de construção naval brasileira adquiriu robustez ao ser inserida no 

projeto nacional desenvolvimentista de industrialização. O Plano de Metas20 da gestão do 

presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) ensejou a expansão da indústria por meio do 

financiamento da construção de navios no Brasil com recursos do recém-criado Fundo de 

Marinha Mercante21, que agraciava a construção e comercialização de navios oriundos de 

estaleiros nacionais (Pasin, 2002). Ente os objetivos de Kubitschek estava a promoção de 

investimentos na infraestrutura e na indústria de bens de capital. Iniciou-se assim uma trajetória 

industrial escorada na dependência do papel desempenhado pelo Estado, responsável pelo 

fomento de recursos e de demandas.  

O Fundo de Marinha Mercante22, baseado em Pasin (2002), tinha como propósito: 

disponibilizar recursos para a renovação, expansão e restauração da frota mercante brasileira, 

reduzindo os custos relativos à importação e ao afretamento de navios estrangeiros; garantir 

encomendas constantes aos estaleiros; e incentivar a exportação das embarcações fabricadas no 

país, gerando divisas ao país.  

Segundo Costa et al (2008), a construção naval caracteriza-se mundialmente pelo 

significativo grau de dependência estabelecido com as políticas de Estado. Tanto no Brasil 

quanto em nações líderes do segmento, ocorre a vinculação dos resultados industriais a medidas 

públicas facilitadoras, tais como o financiamento governamental, a adoção de mecanismos 

regulatórios do mercado, a concessão de benefícios fiscais e a formação de demanda por 

intermédio de encomendas estatais. Estes procedimentos são justificados pelo elevado peso da 

indústria naval na criação de empregos, pelo incremento subsequente a outros setores da 

economia, por projetos de segurança nacional, ou por falhas peculiares a esse mercado. Sobre 

tais falhas, trata-se, sobretudo, da alternância de ciclos produtivos ocasionados pelos 

movimentos de ampliação e retração do volume de encomendas (Marins, 2009). Coutinho et al 

(2006) chamam a atenção para o caráter especulativo do setor, que sujeita-se, obrigatoriamente, 

a longos períodos de oscilações de precificação dos insumos e serviços, em razão do extenso 

intervalo entre o firmamento do acordo comercial com o cliente e a entrega do bem de capital 

encomendado, período costumeiramente superior a dois anos. Trata-se, para Jesus (2013), de 

                                                 
20 No Plano de JK, encontravam-se as metas nº11, Renovação da Marinha Mercante, e n°28, Implantação da 

Construção Naval (FAVARIN, 2008). 
21 Criado com a Lei 3.381de abril de 1958 (PASIN, 2002).  
22 Os recursos do Fundo de Marinha Mercante advinham da tributação imposta sobre o frete de importação 

marítima de bens, chamado de Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (LACERDA, 2003; 

LIMA & VELASCO, 1998). 
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uma atividade direcionada à fabricação de itens complexos, com altos investimentos financeiros 

na infraestrutura, acúmulo de capital de giro para variações cambiais e de custos, longa duração 

do processo produtivo, grande complexidade tecnológica, economias de escala e execução de 

projetos unitários. 

Conforme Marins (2009), a construção naval brasileira dos anos 1960 tinha a sua 

produção organizada na montagem de peça por peça no estaleiro, com pouca mecanização e 

diminuta mobilidade da carga.  

Na década posterior, políticas direcionadas ao setor23 possibilitaram um crescimento 

industrial vertiginoso24. Houve a formulação de dois planos direcionados à expansão da 

indústria, orçados em mais de US$ 4 bilhões, destinados à construção de 965 navios entre 1971 

e 1979 (Lacerda, 2003). De acordo com Lima & Velasco (1998) e Lacerda (2003) a indústria 

naval brasileira chegou a empregar aproximadamente 40.000 trabalhadores, significando o seu 

ápice naquele século. 

O Brasil chegou a ocupar a condição de vice-líder mundial25 na produção de barcos de 

longo curso, devido ao acúmulo dos seguintes fatores: crédito facilitado pelo Fundo de Marinha 

Mercante, acesso à mão de obra barata e o reduzido preço do aço (Sabattini, 2007). No entanto, 

ainda nos anos 1970, o segmento vivenciou os primeiros sinais de desaquecimento com a 

retração dos investimentos em razão dos desdobramentos da crise internacional do petróleo; a 

Petrobrás e a Vale do Rio Doce, principais armadores estatais brasileiros atravessavam 

restrições orçamentárias as quais freavam o ritmo de encomendas aos estaleiros (Passos, 2007). 

Verificou-se paralelamente a entrada no mercado internacional de novos concorrentes do Mar 

do Norte e da Ásia, estes últimos favorecidos por políticas governamentais de subsídios que 

aguçaram a concorrência pela oferta (BORGES & SILVA, 1993).  

O patamar da indústria apresentou vertiginosa queda, a qual pode ser explicada, 

segundo Lima & Velasco (1998) e Favarin (2009) pelos seguintes aspectos: período demasiado 

longo de concessão de subsídios, mais de duas décadas, sem a exigência de contrapartidas que 

possibilitassem o aumento da capacidade produtiva; declínio do volume de encomendas aos 

estaleiros; ensejo da desregulamentação do transporte marítimo naval internacional; 

dependência em relação às empresas do setor público; período inflacionário longo, o qual afeta 

                                                 
23 Plano de Emergência de Construção Naval de 1969 a 1970, e Programas de Construção Naval de 1971 a 1975 

e depois de 1975 a 1979. 
24 Jesus (2013) aponta que neste momento o Brasil tornara-se o segundo parque industrial naval em volume de 

processamento de aço do mundo, atrás apenas do Japão. 
25 A condição de segundo maior construtor naval do mundo alcançada em 1979 também pode ser atribuída ao 

colapso internacional decorrente da crise do petróleo, responsável por bloquear a demanda deste segmento 

industrial em diversos países.  
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a indústria de bens de capital sob encomenda; falhas na gestão financeira do negócio, 

nulificando os ganhos técnicos e produtivos; e ausência de credibilidade dos empreendimentos 

no tocante ao cumprimento dos prazos de entrega – com atrasos que superavam, em média, o 

período de dois anos.  

Pasin (2002) destaca que a abertura26 do mercado de navegação ocorrida na década de 

1990, expôs a fragilidade dos estaleiros do país diante da competição internacional com atores 

os quais operavam em escala global. A defasagem em tecnologia produtiva e gerencial resultou 

em perdas significativas ao longo dos anos subsequentes27 e conduziu a indústria à acentuada 

crise, exemplificada na paralisação das atividades de um dos seus grandes players, o Estaleiro 

Verolme, em Angra dos Reis28.  

Silva (2005) aclara o esgotamento da indústria brasileira demonstrando o fato de a 

Petrobrás contratar parceiros estrangeiros para a execução de grandes projetos de plataformas 

e FPSOs, chegando, ao ano de 1999, com encomendas de onze unidades de produção a 

empresas estrangeiras e apenas uma a ser fabricada no Brasil. 

A concessão de subsídios no fomento da atividade naval por mais de vinte anos jamais 

estabeleceu cláusulas exigindo investimentos em prol da competitividade internacional dos 

estaleiros brasileiros. Ao contrário, a indústria era voltada quase que exclusivamente a 

demandas internas, sem preocupar-se com a implementação de inovações produtivas. Com a 

retração do crédito e a desnacionalização do transporte marítimo, os estaleiros viram-se diante 

da redução da demanda e descapitalizados, agravando a própria ineficiência com não 

cumprimentos dos prazos estabelecidos em contrato, por atrasos na entrega e reajuste de preços 

(JESUS, 2013; LIMA & VELASCO, 1998; NEIT/IE/UNICAMP, 2002; PASIN, 2002; 

LACERDA, 2003; BATISTA, 2006; SABATTINI, 2007).  

Pasin (2002) chama a atenção para a queda do número de trabalhadores contratados 

pelo setor no país; se em 1979 a mão de obra diretamente empregada ultrapassava a marca de 

39.000 postos de trabalho, no ano de 1998 eram somente 1.880.  

A partir do final do século passado, foi promulgada uma coletânea de políticas públicas 

visando ao crescimento da indústria. A abertura do mercado de exploração e refino de petróleo 

alavancou as demandas por navios, plataformas e embarcações de apoio e de reparos pelo 

segmento offshore (PASIN, 2002; INDI, 2010).  

                                                 
26 Encerramento das conferências de fretes, permitindo a armadores internacionais entrarem na navegação de longo 

curso. 
27 De acordo com Sabattini (2007), o Brasil passou de 6% do total mundial de entregas Gross Tonnage na década 

de 1980 para apenas 0,1% em 2005. 
28 O estaleiro ficou desativado entre os anos de 1995 e 2000. 
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Jesus (2013) propõe que as novas demandas advindas com o crescimento da produção 

offshore podem ser diferenciadas em três nichos, a saber: 

 

- Plataformas de produção de petróleo; 

- Construção e integração de módulos de produção; 

- Sondas de perfuração. 

 

Houve ainda a concessão de blocos exploratórios de petróleo e gás à iniciativa privada, 

estabelecendo barreiras de favorecimento ao conteúdo local, de maneira a garantir prioridade29 

à contratação de fornecedores nacionais em todas as etapas da produção (Passos, 2007). Os 

movimentos iniciais de retomada foram promovidos a partir do advento de grupos 

internacionais, principalmente asiáticos, interessados em investir no país com vista às mudanças 

nas políticas de compras da Petrobrás. 

Como ponto de partida para o fortalecimento industrial, Pasin (2002) aponta a 

promulgação da Lei do Petróleo, de 1997, responsável pela quebra do monopólio de exploração 

e produção de hidrocarbonetos pela Petrobrás. A indústria intensificou, a partir de então, o 

crescimento da atividade offshore. 

A Petrobrás encetou no ano de 1999 o Programa de Renovação da Frota de 

Embarcações de Apoio Marítimo, o qual estabeleceu rodadas de contratações de novas 

embarcações ou a realização de obras de modernização e jumborização30 de antigas (Jesus, 

2013). Até a presente data foram lançadas três fases do PROREFAM, na primeira, houve a 

demanda por 22 embarcações; na segunda, iniciada em 2003, foram mais 30 novas e 21 

jumborizadas; e na última, em 2008, atingiu até a sétima rodada, em dezembro de 2014, a 

aquisição de 121 embarcações, sendo que 87 ainda estão em fase de construção.  

O Programa Navega Brasil, datado de 2000, durante o Governo Fernando Henrique 

Cardoso, acarretou em mudanças nas regras de concessão de crédito aos estaleiros nacionais. 

Houve o alargamento do prazo de empréstimo – os 15 anos anteriores à lei, tornaram-se 20 – e 

ampliação da participação do Fundo de Marinha Mercante no investimento total aplicado nas 

obras navais de 85% para 90% (FAVARIN, 2008; PASIN, 2002). 

                                                 
29 Concessionárias teriam a preferência desde que apresentassem propostas equivalentes aos demais fornecedores 

nos aspectos qualidade, prazo e preço (PETROBRÁS, 2010). 
30 Jumborização diz respeito ao sistema que permite a ampliação da capacidade de carga de um navio por 

intermédio do corte transversal vertical do seu casco para a interseção de um conjunto de porões que são fundidos 

ao casco original. 
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Uma mudança fundamental para a compreensão do fortalecimento da indústria 

nacional foi a introdução de critérios de seleção contendo índices de nacionalização nos leilões 

de áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural estipulados pela Agência Nacional 

do Petróleo (Passos 2007; Jesus, 2013). O governo estadual do Rio de Janeiro, representante do 

ente federativo que concentra a maior parcela da indústria naval brasileira, promoveu enorme 

pressão para que a ANP ampliasse o percentual do conteúdo nacional exigido (Silva, 2005). 

Baseado em informações da Agência, as rodadas conduzidas até o ano de 2003 apresentaram 

percentuais de conteúdo local de 25% na fase de exploração e 45% na de produção, e 

posteriormente, chegaram a 69% e 89% respectivamente (JESUS, 2013). 

O Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, ensejado 

no ano de 2003, vem na esteira do movimento de implementação de conteúdo local, lançando 

projetos e iniciativas de fomento e qualificação da cadeia da indústria nacional. O PROMINP 

objetivava a ampliação da participação da indústria brasileira de bens e serviços nos 

empreendimentos ligados à produção e ao transporte marítimo e duto viário. Nota-se a ambição 

governamental de realinhar as estratégias de compras da Petrobrás, utilizando-a como 

promotora de oportunidades de negócios, incremento de empregos e da renda (SILVA, 2005).  

Em 2005, iniciou-se o Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro 

– subsidiária da Petrobrás nas áreas de logística e transportes – que despejou US$ 50 bilhões 

em recursos para a aquisição de 42 navios de grande porte, 40 navios sonda, sete navios 

aliviadores para escoamento e 146 embarcações de apoio offshore (Passos, 2007). A cadeia 

beneficiada inclui estaleiros, fornecedores de serviços e fabricantes de navipeças, já que a 

empresa estabelece índice de nacionalização superior a 65% dos insumos nas encomendas, 

iniciativa a qual promoveria a modernização de todo o setor (PALETTA, 2006). 

No ano de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento31, do governo federal, 

criado no segundo mandato do presidente Lula, incluiu a indústria naval no seu bojo, ao 

reconhecer a sua relevância para o atendimento das metas estratégicas relacionadas ao 

incremento do emprego e da renda. O PAC promoveu investimentos na modernização da 

infraestrutura dos estaleiros nacionais, dispondo de R$ 4,6 bilhões através do Programa de 

Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante (PASSOS, 2007). 

Em 2010, a Petrobrás iniciou o Programa Empresa Brasileira de Navegação, concebido 

para incentivar os armadores privados nacionais. O objetivo foi diminuir a dependência em 

relação aos empreendimentos estrangeiros no setor de transporte de cargas, promovendo 

                                                 
31  Programa inclinado ao planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e 

energética do país. 



49 

 

contratos de afretamento de 39 embarcações, a serem fabricadas nos estaleiros brasileiros, pelo 

período de 15 anos (JESUS, 2013). 

O restabelecimento paulatino da indústria naval brasileira deu-se pela segurança obtida 

com as demandas internas encomendadas pela Transpetro/Petrobrás. Surgiram novos estaleiros 

e antigos foram modernizados e ampliados para atender o extenso rol de projetos alavancados 

pela exploração da camada pré-sal. A meta de nacionalização das aquisições da Petrobrás 

estipulou índices elevados para conteúdos produzidos no Brasil, atingindo 60% do módulo 

topside e 75% para os módulos de compressão e de geração (FURTADO et al, 2003).  

A mão de obra contratada de forma direta pela indústria de construção naval em janeiro 

de 2015 chegou a 79.000 trabalhadores, número significativamente superior ao auge no século 

XX (SINAVAL, 2015). 

Considerável contingente de empreendimentos navais ocupa-se também com o reparo 

de embarcações, atividade a qual apresenta um mercado de competição acirrada com estaleiros 

de países sul-americanos que se tornam vantajosos economicamente ao enfrentarem menor 

rigor no tocante a leis ambientais e segurança do trabalho, além de isenção tributária na 

importação de chapas de aço do Brasil (MDIC, 2002). 

Hoje, a lógica de linha de produção foi substituída pelo conceito de Tecnologia de 

Grupo, no qual os navios são montados em blocos ou anéis construídos separadamente por 

equipes de pessoal e maquinário específicos (Negri, 2009). O estaleiro situa-se no centro da 

cadeia produtiva, organizando a produção e administrando contratos; a cadeia produtiva tem 

grande complexidade e revela cada vez mais que os estaleiros vêm desempenhando a função 

central de montadores, equilibrando-se entre os seus elos, que são: os fornecedores de aço na 

siderurgia (15 a 25% dos custos), a indústria de navipeças a qual oferece os materiais 

especificados no projeto (variando de 30% a 60% do custo total de um navio), dos escritórios 

de engenharia, que oferecem a especialização para a elaboração de projetos, designando 

fornecedores, elaborando o desenho industrial e estabelecendo o controle da produção; e, na 

outra ponta da cadeia, dos armadores contratantes – principalmente a Petrobrás/Transpetro – e 

associações responsáveis pela emissão de certificações32, além do Estado (DORES et al, 2012; 

COUTINHO et al, 2006; NEGRI et al, 2009; SILVA, 2007).  

                                                 
32 Órgãos internacionais de certificação de projetos e materiais que inspecionam a fabricação de embarcações e 

monitoram prazos e qualidade dos processos, estabelecendo padronização normativa (COUTINHO, SABATTINI, 

RUAS, 2006). Exemplos de certificadoras: Noble Danton, Germanischer Lloyd, Noësk Veritas, Bureau Veritas, 

Bureau Colombo, Lloyd Register, American Bureau Shipping (SINAVAL, 2010). 
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Para Dores et al (2012), a capacidade de inovação, reconhecida internacionalmente33, 

da indústria naval do país verificada no seu primeiro ciclo de crescimento deu lugar à prática 

de contratação de projetos e equipamentos de fornecedores estrangeiros. Sem investimentos em 

P&D, os estaleiros beneficiaram-se das parcerias internacionais com acionistas, fornecedores e 

consultores para atender às demandas da Petrobrás.  

O abastecimento de determinados produtos pela indústria de navipeças no país não 

atinge escala necessária para suprir as necessidades dos estaleiros a preços competitivos. A 

aquisição de itens em encomendas fechadas e sistematizadas estabelece óbices ao setor, apesar 

da expansão da construção naval (Dores et al, 2012). Pela falta de escala, a tendência é de que 

a oferta de equipamentos dotados de maior diferenciação, como peças para propulsão e controle 

de embarcações – tais como lemes, motores dois tempos, hélices, entre outras –, seja preenchida 

por empresas multinacionais dominantes no Brasil ou por compras no exterior em concorrências 

oligopolistas (Negri et al; 2009). Fabricantes de navipeças de segmentos de menor 

diferenciação do produto resolvem o entrave da escala fornecendo itens a diferentes ramos da 

indústria, não se restringindo às encomendas do setor naval. A análise de Negri et al (2009) 

compreende essa produção de commodities – por exemplo, válvulas, tubos, placas de aço, 

motores elétricos, compressores, entre outros itens de menor diferenciação – atendida por 

quantidade elevada de empresas atuantes no país, inclusive de capital nacional.  

Segundo Sabattini et al (2007), ocorre no país acentuada desarticulação entre os 

estaleiros e a rede local fornecedora de navipeças, devido aos ciclos descontínuos da oferta de 

negócios nas últimas décadas e a insuficiente escala obtida. Conforme Coutinho et al (2006), 

um fator de competitividade da indústria de construção naval pode estar na constituição de uma 

rede de fornecedores espacialmente coadunada aos montadores, de maneira a estreitar relações 

de proximidade com o segmento de navipeças.  

Favarin et al (2009a) afirmam que o fornecedor de navipeças precisa atender a diversos 

pedidos de estaleiros montadores para tornar a sua produção viável, ou seja, precisa produzir 

em escala para sobreviver aos ciclos da indústria. O fato dificulta a atuação de empresas com o 

raio de alcance restrito ao mercado interno de um país. A cadeia local depende do fornecimento 

de empresas globais altamente especializadas em produtos e serviços de poderoso calibre 

tecnológico.  

 

                                                 
33 Navios de carga e contêineres fabricados nos anos de 1990, 1992 e 1994 por montadores brasileiros foram 

avaliados pela britânica Royal Institution of Naval Architectis como Significante Ship, resultante da utilização de 

inovações próprias. 
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2.4 ENSEADA DE SÃO LOURENÇO: TRAJETÓRIA E CARACTERÍSTICAS 

URBANAS 

 

A revisão literária enfoca aqui dados relativos ao passado da localidade na qual o polo 

industrial naval niteroiense está situado. Trata-se da região portuária de Niterói, situada na 

Enseada de São Lourenço, reduto do aglomerado de empreendimentos metalúrgicos formado 

por grandes companhias nacionais e internacionais atraídas, na última década, pelas 

oportunidades e desafios resultantes da cadeia de exploração offshore. Todavia, o histórico de 

ocupação da indústria naval na enseada é anterior à própria existência do porto e revela a longa 

tradição da cidade neste segmento econômico.  

O tópico remonta os primeiros passos dados pela indústria naval na antiga Enseada de 

São Lourenço; identifica o momento inicial de utilização da região para a finalidade de 

construção e de reparos dos transportes marítimos, evidenciando a importância destacada 

auferida pelos estaleiros de Niterói desde a “pedra fundamental” deste setor industrial na 

história do Brasil. Contribui-se também com o apontamento de intervenções públicas 

responsáveis pela modificação espacial da região estudada; eventos cujos impactos afetaram 

diretamente a dinâmica dos bairros industriais da zona norte da cidade, margeados pela Baía de 

Guanabara: o aterramento da Enseada de São Lourenço para a construção do porto de Niterói, 

as obras para a criação da Avenida do Contorno, a fusão política do antigo estado do Rio de 

Janeiro e da Guanabara, e por fim, a edificação da Ponte Presidente Costa e Silva (Rio Niterói). 

A sucessão de tais ocorrências deflagrou mudanças no uso do espaço e a substituição de um 

projeto que pretendia conferir centralidade urbana à região, por outro que seccionou a área, 

reduzindo as possibilidades de diversificação de atividades, restringindo-a a ocupação dos 

estaleiros.  

A região contempla os bairros costeiros da Ponta D´Areia e da Ilha da Conceição, além 

das ilhas do Caju e do Viana. Localizados na zona norte do município de Niterói, estes estão 

posicionados na parte frontal da enseada de São Lourenço – na direção nordeste da baía de 

Guanabara. Os bairros de São Lourenço, Santana e Barreto também passaram a receber 

empreendimentos navais premidos pelas grandes obras rodoviárias projetadas para os aterrados. 

A Enseada de São Lourenço, depois de seguidos aterramentos, passou a ostentar a 

conformação atual, que pode ser visualidade na Figura 03. 

 

Figura 03: Atual Configuração da Enseada de São Lourenço 
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Fonte: Google Earth, 2015. 

 

O bairro da Ponta D´Areia localiza-se na Península da Armação e tem a sua ocupação 

originada no século XVI, motivada pela criação do porto baleeiro, voltado à pesca, ao 

esquartejamento e ao beneficiamento de baleias (Wehrs, 1984). A vocação industrial viria a ser 

implantada a partir de 1846, com a iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, 

fundando o Estabelecimento de Fundição e Estaleiros da Ponta D´Areia, precursor formal da 

indústria naval no Brasil (Lima & Velasco, 1998; Pasin, 2002). Durante as três décadas de 

gestão de Mauá, o estaleiro fabricou 72 navios a vapor ou a vela, sendo 60 para navegação de 

cabotagem34 e 12 encomendas solicitadas pelo Arsenal de Marinha de Corte35, impulsionada 

pela eclosão da Guerra do Paraguai36 (GOULARTI FILHO, 2011). 

A Tabela 02 elenca todas as encomendas da Marinha ao estaleiro pioneiro no Brasil, 

de maneira a corroborar a envergadura da atividade naval no bairro da Ponta D´Areia, em 

meados do século XIX. 

 

Tabela 02. Demandas da Marinha do Brasil ao Estaleiro Ponta da Areia entre os anos 1849-1883. 

                                                 
34 Cabotagem é a qualificação atribuída à navegação entre portos circunscritos ao território nacional. 
35 Durante o Segundo Reinado, o Arsenal de Marinha de Corte produziu um total de 44 embarcações, número 

inferior ao do estaleiro privado do Barão de Mauá, revelando assim o papel fulcral desempenhado na Ponta 

D´Areia (GOULARTI FILHO, 2011). 
36 Conflito bélico travado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta por Argentina, Brasil e Uruguai, nos 

anos de 1864 a 1870. 
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Modelo de Embarcação (comprimento)           Ano          

Corveta Vapor (50 metros)  1849 

Vapor de Rodas (36 metros)  1849 

Corveta (54 metros)  1850 

Vapor (59 metros)  1851 

Vapor (30 metros)  1852 

Vapor   1859 

Canhoneira (24 metros)  1860 

Canhoneira (38 metros)  1865 

Canhoneira (39 metros)  1865 

Vapor (54 metros)  1869 

Canhoneira (51 metros)  1872 

Cruzador (62 metros)  1883 

Fonte: Mendonça e Vasconcelos (1959); Goularti Filho (2011). 

 

Após a falência do estaleiro, sua propriedade foi incorporada por outro 

empreendimento naval de grande monta na economia brasileira, a Companhia de Comércio e 

Navegação, de posse do Conde Ernesto Pereira Carneiro, no ano de 1905. Por ação da CCN, 

em 1911, foi erguido na Ponta D´Areia o maior dique latino-americano do seu tempo, batizado 

de Lahmeyer, o qual tomava 24.000m², cavado em rocha, ostentando uma ponte elétrica de 10 

toneladas e que podia acolher a construção de navios com até 22 metros; o estaleiro ocupava 

área de 32.040m² e passava a realizar reparos da frota da Companhia e de outras empresas de 

navegação (COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO, 1920). 

As ilhas próximas à Ponta D´Areia também receberam empreendimentos industriais 

na transição para o século XX. O estaleiro do grupo Lage & Irmãos dedicado ao reparo e à 

construção de navios, fundado em 1895, situado na Ilha do Viana, tornou-se o maior do Brasil 

em termos de área construída, dispondo de 226.000m² (Goularti Filho, 2011). Entre as grandes 

encomendas realizadas durante as primeiras décadas da República, pelo estaleiro, destacam-se 

a construção, em 1922, de dois paquetes de 3.500 toneladas e 88 metros cada um (Fleming, 

1927), e em 1923, a entrega à Argentina de um navio tanque de 56 metros e 1.400 toneladas, 

capaz de transportar uma dezena de tanques de 750m² de petróleo (BRANDO, 1958). 

Logo abaixo, na Figura 04, visualiza-se a imponência do dique Lahmeyer, ícone 

industrial naval daquele período no país. 
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Figura 04: Dique Lahmeyer na Ponta D´Areia. 

 

Fonte: Livro Ponta D´Areia – Berço da Construção Naval, 2005, p.53. 

 

A ilha do Mocanguê e a Ilha da Conceição também estiveram associadas à atividade 

industrial naval desde o alvorecer do século XX, quando passaram a receber instalações para 

reparos de embarcações do segundo maior estaleiro do país, pertencente à empresa estatal 

Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Goulart Filho, 2011). A Ilha da Conceição serviu 

também de local para atividades da empresa Wilson Sons, a qual abastecia os transportes 

marítimos e ferroviários com pedras e carvão (PREFEITURA DE NITERÓI, 1991; 

VASCONCELLOS, 1998).  

Destarte, a Enseada de São Lourenço concentrava, à época, os três empreendimentos 

mais expressivos do setor de construção naval do país – em área ocupada, capitalização e mão 

de obra contratada: o estaleiro Companhia Nacional de Navegação Costeira, na Ilha do Viana, 

com 226.000m², 11.000 contos de réis de recursos disponíveis e 1.800 trabalhadores; o Lloyd 

Brasileiro, contendo 133.600m², 60.000 contos de réis e 2.141 operários; e a Companhia 

Comércio e Navegação, disposta em 39.000m², 15.000 contos de réis e 333 contratados 

(FLEMING, 1927). 

Niterói dispunha ainda, na década de 1920, de outros três estaleiros situados na região 

da antiga Enseada de São Lourenço, eram estes: Estaleiro J. Quaresma, Estaleiro Martins e o 

Estaleiro Fluminense de Joaquim Canela da Costa (ALMANAK LAEMMERT, 1928-1929).  
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Vale destacar que a região circundante à enseada foi o local no qual iniciou a ocupação 

de Niterói; a data de 1573 marca a posse solene da sesmaria37 concedida pelos colonizadores 

portugueses ao cacique Araribóia – já batizado pelo nome cristão de Martim Afonso de Souza 

– que daria início ao povoamento da aldeia de São Lourenço dos Índios, nascedouro do 

município de Niterói, cujo nome na língua indígena tupi significa “águas escondidas” 

(Prefeitura de Niterói, 2010). A Enseada de São Lourenço, cuja paisagem era constituída por 

morros, praias e manguezais, margeava a encosta continental de Niterói e a península da Ponta 

D´Areia, tendo à frente a Ilha da Conceição e a Ilha do Caju (AMADOR, 1997 e CDRJ, 2002). 

A figura 05, a seguir, exibe a projeção da enseada antes do seu aterramento, podendo 

verificar o prolongamento das águas pela região central do município: 

 

Figura 05: Cartão Postal da Enseada de São Lourenço no ano de 1908. 

Fonte: Acervo do Laboratório de Pesquisa LDUB – Niterói38. 

 

Somente no século XIX houve um significativo movimento de expansão e 

diversificação das atividades exercidas principalmente em direção à Praia Grande – hoje, 

Centro de Niterói –, contribuindo para isso a chegada da Corte de D. João VI à colônia em 

                                                 
37 A extensão da sesmaria englobava “uma légua de terras ao longo do mar por duas do sertão na ‘Banda 

d’Além, começando nas ‘Barreiras Vermelhas’”, confome Azevedo (1997).  
38 LDUB – Niterói: Pesquisa intitulada Levantamento Documental do Urbanismo no Brasil: subprojeto Niterói, 

coordenada pela Professora Dr. Marlice Nazareth Soares de Azevedo.  
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1808; o desenvolvimento urbano paulatino da cidade – nomeada Vila Real da Praia Grande 

entre 1819 e 1835 – encetou o incremento da rede de serviços, incluindo a barca a vapor e a 

Estrada de Ferro de Niterói, a qual ligava o município com outras localidades (PREFEITURA 

DE NITERÓI, 2010). 

A Enseada de São Lourenço no decorrer dos séculos XVIII e XIX vivenciou 

progressiva deterioração com o assoreamento dos manguezais, caracterizando-se como um 

vazadouro insalubre dos dejetos da cidade39. O governador Feliciano Sodré, na década de 1920, 

pôs em ação um ambicioso projeto de requalificação daquele espaço urbano, o qual incluía a 

retirada do lodo existente e o aterramento da enseada, objetivando, dessa maneira, promover a 

construção do porto de Niterói e a erradicação da paisagem deletéria (Soares, 1992). Em 1927, 

os primeiros 120 metros de cais foram inaugurados, e posteriormente, em 1929, a obra foi 

finalizada com 562 metros de cais e dois armazéns (Prefeitura de Niterói, 2010). A empreitada 

demonstrava a intenção de tornar o município uma fonte de recursos fiscais e centro de 

escoamento agrícola e industrial do estado, garantindo maior autonomia frente à metrópole 

carioca (MARY, 1988).  

O aterro de 548.000m² serviu também para a expansão do centro da cidade, integrando 

a região com novos eixos viários (Vasconcellos, 1998). A areia obtida com a dragagem do cais 

foi usada para ligar fisicamente as duas ilhas que formam o bairro hoje identificado como a Ilha 

da Conceição, incrementando a ocupação residencial do bairro por parte de trabalhadores 

navais, ferroviários, pescadores e lusitanos recém-instalados no Brasil (PREFEITURA DE 

NITERÓI, 1991). 

A configuração do novo espaço criado em Niterói foi preenchido pela incorporação de 

uma nova avenida em direção ao centro, a Feliciano Sodré – que receberia o Quartel da Polícia 

Militar –, e por anéis viários desenhados no sentido semicircular, os quais facilitavam o acesso 

aos logradouros das zonas norte e sul da cidade, e convergiam para a nova praça criada, 

intitulada à época de Praça da Renascença40; em torno da qual, foram erguidos o Tribunal de 

Contas, o Mercado Público e a estação da Leopoldina Railway, inaugurada em 1930 

(VASCONCELLOS, 1998).   

A reurbanização da região foi promovida na esteira de uma lógica urbanista de 

aspiração modernizante, bastante empregada nos centros urbanos brasileiros41, a qual procura 

                                                 
39 A localidade foi definida pela Comissão Construtora do Porto de Nictheroy e Saneamento da Enseada de São 

Lourenço (1927) como uma “ferida cancerígena aberta em pleno coração da cidade”. 
40 Esta praça, atualmente, é designada pelo nome de Praça dos Expedicionários. 
41 O arquiteto francês Alfred Agache visitou o Brasil a convite do governo federal e entregou em 1930 o desenho 

do “Plano de Remodelação, Extensão e Embelezamento” destinado à enseada da Glória, no Rio de Janeiro. O 
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findar espaços degradados, removendo o que neles havia, e substituí-los por amplas avenidas, 

praças e prédios públicos capazes de requalificar a função, o aspecto e as pessoas as quais 

usufruem o local. Utilizado anteriormente para o projeto de modificação do traçado do centro 

da capital da república, na borda oposta da baía de Guanabara, o discurso higienista de Pereira 

Passos, no Rio de Janeiro, foi reproduzido pelo grupo politicamente hegemônico em Niterói, 

de maneira a justificar a remoção de partes degradadas e a abertura de grandes avenidas 

(AZEVEDO, 1997; COSTA, 2010; MARY, 1988; VASCONCELLOS, 1998). 

O arruamento semicircular42 da região pode ser mais bem compreendido com a 

visualização da Figura 06, incluindo os amplos espaços concebidos para albergar futuras 

instalações industriais de apoio ao porto recém-inaugurado e a praça central para a qual 

convergiria a cidade. 

 

Figura 06: Ilustração com a perspectiva do arruamento previsto para o Aterrado de São Lourenço. 

 

Fonte: Livro da Comissão Construtora do Porto, 1927. 

 

Nas décadas seguintes, o porto e o seu entorno jamais obteriam o nível pujante de 

atividades vislumbradas para o local; a adoção por parte dos governos nacionais que se 

                                                 
Plano Agache jamais chegou a ser implementado, todavia, serviu de inspiração para outros centros metropolitanos 

brasileiros (BRUAND, 1981). 
42 Formato semicircular delineado, similar a um leque, compreendido posteriormente na Figura 06, é tecnicamente 

definido, por arquitetos urbanistas, como radial concêntrico. 
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sucederam do desenvolvimento do transporte rodoviário43, o declínio vertiginoso da economia 

cafeeira no estado44, a concorrência enfrentada pela proximidade com o porto da capital federal, 

o assoreamento do canal de São Lourenço45 e um superdimensionamento do projeto inicial 

foram fatores que contribuem para a compreensão da não efetivação do polo industrial portuário 

desenhado para Niterói (COSTA, 2010). 

A década de 1960 marca o ensejo de uma nova redefinição espacial para a localidade, 

a partir da construção da Avenida do Contorno, cujo intento era a conexão do perímetro 

portuário e ferroviário com o centro do município de São Gonçalo (Vasconcellos, 1998). A 

avenida gerou novos aterramentos na zona portuária, modificando a orla da Ilha da Conceição 

de forma a estabelecer o seu acesso com o continente. Esta possibilidade ensejou a instalação 

de empreendimentos industriais navais por toda a sua orla, alastrando a industrialização da 

enseada (VASCONCELLOS, 1998; PREFEITURA DE NITERÓI, 1991).  

O traçado atual da Avenida do Contorno, margeada por empreendimentos navais, pode 

ser visualizada na figura 07: 

 

Figura07: Traçado da Avenida do Contorno 

 

Fonte: Baseado em imagem do Google Earth, 2015. 

 

                                                 
43  A ascensão do modal rodoviário ganhou corpo a partir de 1922 e se intensificou no Governo do Presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1961), revelando um momento de transição do Brasil que incluía processos de 

urbanização, industrialização e o modelo de substituição de importações (SILVEIRA, 2007). 
44 A crise do café ocasionou a queda do fluxo portuário da antiga capital fluminense pela metade, no período de 

1964-1967 (COSTA, 2010). 
45 No ano de 1967, a profundidade do canal ficou restringida a 3,5 metros, quando o mínimo exigido são 8 metros 

(MARY, 1988). 
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No findar da década, foram encetadas as obras para a realização da Ponte Presidente 

Costa e Silva, concluída em 1974, com o propósito de interligar os municípios do Rio de Janeiro 

e Niterói. Este legado mudaria radicalmente o uso do aterrado de São Lourenço, o qual passaria 

a ter o seu projeto urbano original, promovido nos anos 1920, obliterado pelas novas 

necessidades geradas com o advento da Ponte. A priorização conferida à abertura de vias de 

acesso para o escoamento do tráfego rodoviário deflagrou uma série de modificações espaciais 

na região portuária. Como consequências, destacam-se: a redução do tamanho do cais do porto, 

mediante novas obras de aterramento e de instalação de viadutos; a desativação da estação 

ferroviária, inaugurada à época do terminal portuário, causando a erradicação da linha férrea 

até a estação do Maruí, no Barreto; a efetuação de obras visando à duplicação da Avenida 

Marquês do Paraná e criação de um canteiro central ao custo da desapropriação de imóveis; a 

realização de um corte na Praça da Renascença causado pela construção do viaduto de acesso 

à Ponte, ocasionando a perda do seu caráter original, passando a desempenhar a função de rótula 

para os eixos viários que seccionaram a área; e o aumento exponencial do tráfego de veículos, 

o qual restringiu a circulação de pedestres (VASCONCELLOS, 1998 e COSTA, 2010). 

A Ponte tornar-se-ia o símbolo da fusão envolvendo o antigo estado do Rio de Janeiro 

e o extinto estado da Guanabara, oficializada em março de 1975. O município do Rio passara a 

ser a capital estadual, enquanto Niterói perdera as suas funções político-administrativas. Assim 

sendo, algumas das instalações públicas existentes no aterrado foram, em decorrência, 

subutilizadas ou desativadas, acirrando a degradação urbana nessa região, na qual lotes e 

prédios pertencentes ao estado passaram a funcionar como depósitos – casos do Mercado 

Público e da Empresa de Obras Públicas –, oficinas e quartéis (COSTA, 2010). 

A figura 08, logo abaixo, mostra a cabeceira da Ponte Rio-Niterói, ocupando o aterrado 

de São Lourenço. 

 

Figura 08: Foto da cabeceira da Ponte Presidente Costa e Silva 
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Fonte: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos desta dissertação foram definidos em razão dos 

objetivos traçados desde a gênese da pesquisa, quando esta ainda se tratava de um projeto 

incipiente a ser consolidado. A busca por respostas sobre o atual estágio no desenvolvimento 

de práticas de gestão socioambientais por parte dos representantes da indústria naval em Niterói 

implica na necessidade de empreender métodos de investigação da realidade adequados para a 

percepção do quadro social, econômico e ambiental da localidade; tal como, compreender o 

conjunto de expectativas existentes entre os stakeholders envolvidos.  
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Para cada objetivo específico delineado, foram traçadas metas a serem atingidas, 

conforme exposição na Tabela 03: 

 

Tabela 03. Objetivos específicos da pesquisa e respectivas metas. 

Objetivos Específicos da Pesquisa Metas 

 

 

Levantar a existência, na Enseada de 

São Lourenço, de um aglomerado de 

empreendimentos navais, ligados à 

cadeia de exploração offshore, 

vinculadas a corporações capitalistas 

não pertencentes à esfera local; 

 

- Compreender o histórico da construção naval 

no país; 

- Examinar o início da trajetória industrial naval 

da localidade estudada; 

- Mapear os estaleiros existentes atualmente na 

enseada que ocupam papel na cadeia offshore; 

- Caracterizar os empreendimentos globais 

instalados; 

 

 

Relacionar a ação destas corporações 

desenraizadas à promoção do 

desenvolvimento social e ambiental 

no âmbito local; 

- Reunir embasamento teórico crítico sobre a 

globalização; 

- Consolidar base teórica sobre Gestão 

Socioambiental; 

- Buscar o grau de adesão dos empreendimentos 

globais ao certificado ISO 14001; 

- Coletar impressões dos moradores da região 

sobre o nível de satisfação socioambiental 

vivenciado; 

 

Estabelecer diagnóstico relacionando 

a fragmentação territorial urbana da 

região portuária de Niterói, na qual se 

localiza o polo de indústrias, como 

um fator para compreensão dos 

 

 - Demonstrar o histórico de mudanças 

produzidas no espaço da zona portuária; 

- Revelar dados socioeconômicos dos bairros 

contíguos ao aglomerado de indústrias; 
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padrões socioambientais vivenciados 

no referido espaço. 

 

- Expor a degradação urbana existente. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Conforme demonstrado, as metas estipuladas estão coadunadas aos objetivos 

específicos do estudo ora desenvolvido. Com o fito de atingi-las foram propostos 

procedimentos metodológicos os quais embasaram a persecução de dados em todas as etapas 

da dissertação. A conferir na Tabela 04: 

 

Tabela 04. Metas estipuladas e procedimentos metodológicos adotados 

Metas Procedimentos Metodológicos 

 Compreender o histórico da 

construção naval no país 

- Pesquisa bibliográfica envolvendo o referencial 

teórico capaz de caracterizar a trajetória da 

indústria naval no país; 

Examinar o início da trajetória 

industrial na localidade estudada. 

- Pesquisa bibliográfica sobre os primórdios da 

construção naval na Enseada de São Lourenço; 

Mapear os estaleiros existentes 

atualmente na enseada que ocupam 

papel na cadeia offshore; 

- Visitação aos bairros recebedores do cinturão de 

indústrias; 

Caracterizar os empreendimentos 

globais instalados; 

- Coleta de dados nos sites de Internet dos 

respectivos empreendimentos; 

Reunir embasamento teórico crítico 

sobre a globalização; 

- Pesquisa bibliográfica sobre a fundamentação 

teórica do pensamento crítico à globalização; 

Consolidar base teórica sobre Gestão 

Socioambiental; 

- Pesquisa bibliográfica a respeito do 

amadurecimento da Gestão Ambiental; 

Buscar o grau de adesão dos 

empreendimentos globais ao 

certificado ISO 14001; 

- Visita exploratória à região e coleta de dados nos 

sites de Internet dos empreendimentos; 
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Coletar impressões dos moradores da 

região sobre o nível de satisfação 

socioambiental vivenciado; 

- Entrevistas não estruturadas com moradores da 

Enseada de São Lourenço; 

Demonstrar o histórico de mudanças 

produzidas no espaço da zona 

portuária; 

- Pesquisa bibliográfica sobre mudanças espaciais 

provocadas na região em questão; 

Revelar dados socioeconômicos dos 

bairros contíguos ao aglomerado de 

indústrias; 

- Captura de dados secundários produzidos pelo 

IBGE; 

Expor a degradação urbana existente. - Visita exploratória e descritiva aos bairros 

contíguos ao porto. 

Fonte: Elaboração própria 

 

No prosseguimento deste capítulo, serão comunicados a classificação da pesquisa, os 

instrumentos para coleta de dados e a forma de análise e tratamento dos dados auferidos. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com a tipologia classificatória estipulada por Vergara (1998), a pesquisa 

encontra-se alinhavada dentro dos seguintes ditames: 

 

a) Quantos aos fins – pesquisa descritiva, ao expor correlações entre variáveis em 

benefício da adequada caracterização do fenômeno investigado; explicativa, ao 

estabelecer o apontamento de fatores que representam obstáculos à promoção de 

políticas socioambientais pelo aglomerado industrial naval niteroiense; e aplicada, já 

que busca contribuir para enfrentamento dos desafios concretos averiguados na Enseada 

de São Lourenço. 

b) Quanto aos meios – adota como técnica de investigação a pesquisa bibliográfica, ao 

capturar dados disponíveis na literatura sobre gestão socioambiental, globalização, 

indústria naval no país e, por fim, sobre a região estudada; e o estudo de caso, ao 

debruçar-se sobre o caso específico dos bairros da região portuária niteroiense de 

maneira exploratória. 
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3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de informações, a qual subsidiará a discussão dos resultados concretizados ao 

final deste trabalho, foi erigida em cinco diferentes etapas, descritas a seguir: 

 

a) Pesquisa bibliográfica sobre o referencial teórico e sobre a região estudada na 

dissertação; 

b) A coleta de dados secundários sobre os bairros contíguos ao porto: Ilha da 

Conceição, Ponta D´Areia, São Lourenço e Santana; 

c) Visitas exploratórias e descritivas à região da enseada; 

d) Pesquisa na internet sobre as corporações instaladas na região; 

e) Realização de trinta entrevistas não estruturadas com moradores dos bairros da 

Ponta D´Areia e da Ilha da Conceição. 

 

A edificação do referencial teórico da dissertação deu-se pela pesquisa bibliográfica 

de teses, dissertações, periódicos, sites de internet e livros sobre a problemática aventada; meios 

pelos quais foram obtidas as bases teóricas que serviriam como instrumentos de alcance para 

os objetivos da pesquisa. A fundamentação teórica se estruturou a partir da revisão de literatura 

a respeito dos temas Sustentabilidade, Sistemas de Gestão Socioambiental, Globalização, 

Indústria Naval no Brasil e sobre a Enseada de São Lourenço, objetivando com isso desvelar 

concepções debatidas nestes campos de estudo, de forma a fornecer os subsídios conceituais 

necessários ao desenvolvimento teórico proposto.  

Sobre a região estudada, a busca literária cumpriu a finalidade de vasculhar a trajetória 

local em dois aspectos: o histórico pioneiro da construção naval no município e as modificações 

urbanas promovidas naquele espaço pelo poder público, alterando significativamente a 

dinâmica da região. A obtenção de dados foi auferida pelo acesso a artigos publicados em 

periódicos acadêmicos, teses de doutorado, livros sobre o município de Niterói e sobre a 

indústria naval, além do site da Prefeitura. 

A obtenção de dados secundários sobre os bairros foi conseguida junto ao IBGE46, 

com o propósito de identificar aspectos socioeconômicos sobre os logradouros selecionados. 

                                                 
46 No desenrolar da pesquisa, outros meios de informação foram acessados, como a Prefeitura de Niterói e o Sebrae. 

Todavia, as tratativas revelaram-se inúteis diante da ausência de informações disponíveis sobre a presença da 

indústria naval em Niterói. 
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Os bairros investigados foram a Ponta D´Areia, a Ilha da Conceição, São Lourenço e Santana. 

A razão pela definição deste escopo deu-se por tratarem-se dos locais, do ponto de vista 

geográfico, imediatamente contínuos ao porto de Niterói, reduto no qual se localiza o 

aglomerado industrial. 

A efetuação das visitas exploratórias para a observação da região portuária de Niterói 

teve como propósito mapear os estaleiros existentes, de maneira a ilustrar a formatação de um 

cinturão de indústrias no litoral da enseada, além de reconhecer os players globais lá 

localizados, tal como desenvolver contatos com atores locais para a solicitação das entrevistas 

necessárias ao cumprimento de etapa posterior do estudo.  

Essa etapa também serviu ao propósito de diagnosticar a depreciação urbana da 

localidade, reunindo percepções sobre o corte territorial ensejado no aterrado em razão da 

duplicação de vias, da ampliação significativa do fluxo de veículos, do avançado estágio de 

abandono de edificações e de ruas no entorno, sinalizando o novo uso específico atribuído à 

região, que passou a ser “porta de entrada” do município. 

A pesquisa na internet sobre as corporações transnacionais instaladas na antiga 

enseada foram desempenhadas para identificar a composição destas empresas, demonstrar a 

abrangência global que possuem, o seu pertencimento a grandes conglomerados. Também 

serviram ao intuito de elucidar quais empreendimentos possuem certificação ISO 14001. Foram 

visitados os sites das companhias, portais de notícias e do Sindicato da Indústria da Construção 

e Reparação Naval e Offshore. Esta etapa, vale dizer, foi empregada de modo a subsidiar com 

informações complementares as observações trazidas das visitas exploratórias aos bairros. 

No tocante às entrevistas desenvolvidas, estas têm o papel de compreender as 

percepções existentes, entre os residentes dos bairros da enseada, acerca dos prejuízos aludidos 

no âmago deste estudo. Procurou-se diagnosticar de qual forma os moradores dos bairros da 

Ilha da Conceição e da Ponta D´Areia compreendem a atuação dos empreendimentos navais 

existentes ao redor de suas comunidades, no tocante aos desdobramentos sociais e ambientais 

derivados da ocupação industrial. 

A escolha do método empregado nas entrevistas perpassa os objetivos desenvolvidos. 

Admitindo o imperativo de que não existe uma única forma de fazer ciência, os procedimentos 

metodológicos adotados devem servir ao conjunto de finalidades latente ou manifesto da 

pesquisa específica. Silva e Neto (2010) aludem que para o estudo de fenômenos 

organizacionais é necessário empreender metodologias maleáveis à diversidade de perspectivas 

construída socialmente. Destarte, aqui se propõe o desenvolvimento da pesquisa pelo método 

participativo, de abordagem qualitativa, com o empreendimento de entrevistas não estruturadas. 
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A adoção da abordagem qualitativa deve-se à demanda por dados de natureza 

descritiva, extraídos por meio da interação direta entre o pesquisador e o objeto de investigação, 

observando o encadeamento de testemunhos, identificando padrões discursivos e realçando os 

valores e opiniões contidos nas narrativas. 

Existem segmentos acadêmicos que descredenciam estudos exploratórios de natureza 

qualitativa, por estes não revelarem rígidos padrões de objetividade e tampouco permitirem 

generalizações sobre o comportamento humano; no entanto, sua validade é afirmada com base 

na capacidade de aprofundar-se na compreensão interpretativa das experiências de grupos e 

instituições sociais (GOLDENBERG, 2001).  

As chamadas metodologias qualitativas promovem a observação, a participação, a 

interação, o diálogo entre o pesquisador e o seu objeto. Os dados coletados não alcançam a 

abrangência das práticas quantitativas, todavia, aprofundam a investigação, conferem 

densidade aos significados sem restringi-la à tentativa de expressar numericamente fenômenos 

tão complexos, reduzindo-os aos parâmetros e categorias previamente estabelecidos pelo 

pesquisador. Quanto à crítica ao rigor objetivo exigido, vale lembrar que os métodos 

quantitativos não são garantia de neutralidade e impermeabilidade contra vieses, parcialidades 

e preconceitos por parte do investigador; a objetividade científica é fruto do esforço de 

objetivação, de admitir, reconhecer e controlar as suas subjetividades (BOURDIEU, 1989). 

A adoção de entrevistas não estruturadas como método de apreensão de dados 

justifica-se pelo intuito de capturar olhares diversificados sobre a realidade social pesquisada, 

sem o prejuízo de influenciar ou restringir as respostas; nesta senda, Flick (2009) reconhece na 

interação aberta com o entrevistado um mecanismo menos sujeito a padronizações de respostas, 

de engessamento do entrevistado, sendo mais indicado ao desafio de enlaçar pontos de vista, 

impressões instaladas no âmbito social. 

Assim sendo, foram efetuadas trinta entrevistas não estruturadas. Torna-se mister 

enfatizar que as formulações discursivas apreendidas nos depoimentos serão interpretadas 

dentro do enquadramento referencial da tradição dos estudos qualitativos das Ciências Sociais; 

ou seja, a construção dos resultados será norteada pela captura de significados compreendidos 

nas exposições dos entrevistados e não em inferências estatísticas. Isso quer dizer que o grupo 

de depoentes foi selecionado sem o objetivo, por parte do pesquisador, de organizar uma 

amostra, não havendo o intento de sugerir a representatividade numérica de um espectro 

populacional. Trata-se de buscar o reconhecimento de percepções regulares, constantes, não 

aleatórias na proposição retórica dos entrevistados. Em outras palavras, o esforço analítico 

empreendido objetiva apresentar as percepções elaboradas repetidamente pelos depoentes, 
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lançando luz para o caráter regular do conteúdo elaborado por eles. Apesar de sutil, a 

diferenciação é inegável. 

As conversações promovidas junto a atores das comunidades vizinhas ao aglomerado 

naval tiveram o propósito de extrair formulações discursivas reveladoras da compreensão 

existente sobre o quadro socioambiental da enseada. A abordagem averiguou impressões 

enunciadas partindo dos seguintes tópicos: 

 

 Percepção sobre a realidade social e ambiental vivenciada pelos residentes 

daquela localidade; 

 Avaliação da satisfação dos moradores com relação às medidas adotadas pela 

indústria para a gestão responsável dos seus impactos ocasionados; 

 Identificação dos impactos socioambientais provocados diretamente pela 

indústria naval; 

 Reconhecimento de ameaças resultantes da presença do complexo metalúrgico 

naval; 

 Sugestão de medidas contra as ameaças percebidas. 

 

O conjunto de depoimentos permitirá que se descortine o cenário socioambiental 

existente no interior dos bairros preenchidos pelo cinturão de estaleiros, a partir de 

apontamentos elaborados pelos próprios moradores. Tais formulações contribuirão ao oferecer 

respostas a respeito do engajamento das companhias na adoção de práticas sustentáveis na 

região, permitindo a possibilidade de críticas aos sistemas de gestão adotados pelas empresas 

envolvidas. 

A Tabela 05, logo abaixo, sintetiza a escolha das fontes utilizadas no decorrer do 

trabalho: 

 

Tabela 05. Instrumentos para a coleta de dados e suas respectivas fontes 

Meios para a coleta dos dados Fontes 

Pesquisa bibliográfica sobre os 

referenciais teóricos e sobre a 

Enseada de São Lourenço 

Livros, periódicos, dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, sites da Prefeitura; 
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Coleta de dados secundários  Produzidos pelo IBGE (2010); 

Visitas exploratórias à região Bairros da região portuária 

Pesquisa na internet sobre as 

corporações instaladas na região 

Coleta de informações nos sites dos 

empreendimentos identificados durante a 

observação de campo, portais de notícias e na 

página do SINAVAL; 

Realização de trinta entrevistas não 

estruturadas com a população local 

Depoimentos dos moradores dos bairros da Ponta 

D´Areia e da Ilha da Conceição. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados enunciados anteriormente servem ao propósito de 

amparar a pesquisa contribuindo com a consecução do conjunto de informações necessário à 

edificação de respostas a fim de atender os objetivos apresentados pregressamente. Os dados 

são analisados e consolidados com o intento de demonstrar as carências de práticas 

socioambientais no interior das organizações e a desarticulação institucional entres os atores da 

região. 

As entrevistas foram realizadas durante o mês de fevereiro de 2015, completando um 

total de trinta, após prévio agendamento e consentimento dos sujeitos envolvidos. As 

entrevistas foram gravadas, transcritas e, posteriormente analisadas. Não houve formulação de 

questionários, sendo de viés não estruturado, com o fim de explorar o conjunto de opiniões e 

representações sociais dos atores selecionados.  

Na tabela 06, subsequente, são descritos os procedimentos metodológicos e os 

respectivos resultados esperados. 

 

Tabela 06. Procedimentos Metodológicos e Resultados Esperados 

Procedimentos Metodológicos Resultados Esperados 
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Pesquisa bibliográfica envolvendo o 

referencial teórico capaz de 

caracterizar a trajetória da indústria 

naval no país 

Entendimento do comportamento da indústria: base 

para o diagnóstico sobre os desafios enfrentados 

em Niterói  

Pesquisa bibliográfica sobre os 

primórdios da construção naval na 

Enseada de São Lourenço 

Evidenciação do pioneirismo da Enseada de São 

Lourenço e a tradição consolidada desde os 

primórdios da construção naval: consagração do 

lugar como reduto da metalurgia naval. 

Pesquisa de campo com visitação aos 

bairros recebedores do cinturão de 

indústrias 

Identificação dos empreendimentos da cadeia 

offshore instalados na enseada: possibilidade de 

mapeá-los a fim de clarificar a conformação do 

aglomerado 

Coleta de dados nos sites de Internet 

dos empreendimentos encontrados na 

pesquisa de campo 

Comprovação da presença de players 

transnacionais do offshore na enseada: 

possibilidade de analisar os óbices socioambientais 

a partir dos desafios da globalização 

Pesquisa bibliográfica sobre a 

fundamentação teórica do pensamento 

crítico à globalização 

Compreensão da transnacionalidade das decisões 

corporativas: como resultante da ação do 

capitalismo globalizado, decorre a ampliação das 

desigualdades 

Pesquisa bibliográfica a respeito do 

amadurecimento da Gestão 

Sociombiental 

Assimilação dos padrões e instrumentos da gestão 

socioambiental: subsidiar o entendimento sobre o 

quadro empírico obtido 

Pesquisa de campo na região e coleta 

de dados nos sites de Internet dos 

empreendimentos e a adesão à ISO 

14001 

Apontamento do baixo nível de engajamento 

ambiental das corporações: descaso das decisões 

emitidas globalmente com o âmbito local 

Entrevistas não estruturadas com 

moradores da Enseada de São 

Lourenço 

Revelação da insatisfação com o comportamento 

do complexo naval: críticas ao compromisso das 
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empresas com a comunidade e aos grandes 

impactos e ameaças reconhecidas  

Pesquisa bibliográfica sobre 

mudanças espaciais provocadas na 

região portuária de Niterói 

Remontagem de episódios que explicam a 

configuração urbana da localidade: mote para a 

abordagem da problemática da fragmentação 

territorial da enseada 

Captura de dados secundários 

produzidos pelo IBGE sobre os bairros 

contíguos ao porto 

 

Exposição do panorama socioeconômico da região 

investigada, ilustrando um padrão de 

desenvolvimento inferior à média do município: 

constatação da depreciação do entorno ao polo 

metalúrgico naval 

Pesquisa de campo aos bairros 

contíguos ao porto 

Constatação da fragmentação do território urbano e 

da sua deterioração: o aglomerado industrial se 

afasta do restante da cidade, assim como a 

população do seu entorno 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso foi estruturado de forma a lançar luz sobre a região portuária do 

município de Niterói; a qual concentra o aglomerado metalúrgico naval composto por 

corporações capitalistas com ramificações que deságuam no segmento offshore; com o 

propósito de promover o entendimento sobre a interação socioambiental destes atores com o 

seu entorno.  
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Inicialmente, o quarto capítulo da dissertação empenha-se a fornecer ao leitor uma 

breve caracterização da realidade socioeconômica dos bairros os quais circundam o perímetro 

do porto niteroiense. Serão expostos dados secundários sobre os logradouros próximos à 

aglomeração de estaleiros, de maneira a aclarar o quadro existente nesta região, a qual apresenta 

índices de desenvolvimento inferiores à média do município. 

Dando prosseguimento à breve caracterização da localidade, conforme proposto, a 

pesquisa apresenta a situação de deterioração urbana nas vias próximas ao porto da cidade. 

Trata-se da demonstração empírica de efeitos ocasionados pelas grandes modificações espaciais 

promovidas pelo poder público na enseada, ao longo do século XX, primeiramente com o seu 

aterramento e, décadas mais tarde, com a descaracterização do aterrado e a perda de função da 

região a partir das mudanças concebidas pelas grandes obras rodoviárias. 

Na etapa subsequente, o capítulo dedica-se ao mapeamento da indústria offshore, em 

Niterói, expondo a entrada de grandes companhias, muitas delas transnacionais, na enseada 

industrial. A ocupação do porto e do litoral por empreendimentos globais será identificada, tal 

como a adesão destes à certificação ambiental proveniente da adequação à Norma ISO 14001. 

E, por fim, é apresentado o conteúdo obtido por meio das entrevistas aplicadas. Foram 

promovidas trinta entrevistas não estruturadas com moradores locais, as quais possibilitaram a 

consecução de percepções sobre: a) os problemas socioambientais vivenciados; b) os impactos 

dos empreendimentos no cotidiano da população; c) os riscos imanentes; d) a postura das 

empresas com relação ao entorno; e) e medidas necessárias para a mitigação dos riscos, segundo 

a compreensão dos moradores. Como resultado dos depoimentos, obteve-se, por fim, a visão 

de um quadro no qual o complexo industrial naval offshore de Niterói não se revela, aos olhos 

dos moradores, comprometido com a preservação ambiental da enseada e tampouco com a 

segurança e o bem estar da comunidade, sendo incapaz de enlaçar atitudes de aproximação e 

transparência que transmitam a ideia de responsabilidade e compromisso com a mitigação dos 

danos e dos riscos que produz. Os procedimentos habitualmente incorporados pelos estaleiros 

acarretam em efeitos nocivos amplamente percebidos, sem que haja, por parte dos seus 

controladores, a preocupação em assegurar investimentos na sustentabilidade dos processos. 

Constata-se o distanciamento dos Sistemas de Gestão das companhias, ineptos na criação de 

canais de interação para o acolhimento de demandas e comunicação de suas atividades. As 

firmas apresentam-se como unidades encapsuladas e alheias ao todo ao seu redor, incapazes de 

transmitir a imagem de orientação empresarial coadunada à responsabilidade socioambiental. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA DE NITERÓI 
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Como demonstrado anteriormente, a enseada de São Lourenço, em Niterói, recebeu 

grandes intervenções urbanas no decorrer do século XX, engendradas pelo poder público nas 

suas diferentes esferas. Do seu aterramento para a instalação do porto até a construção da Ponte 

Rio Niterói, as obras tiveram papel determinante na configuração social dos bairros 

circundantes ao contorno portuário. Tal região, que alberga as unidades industriais voltadas à 

construção naval offshore, não apresenta reflexos socioeconômicos dos seus moradores os quais 

espelhem a pujança econômica derivada dos negócios executados pelos empreendimentos ali 

situados. 

 

 4.1.1 DADOS SOCIOECONÔMICOS DOS BAIRROS DO ENTORNO 

 

O presente estudo de caso apresenta algumas informações socioeconômicas sobre o 

conjunto de bairros – Ponta D´Areia, Ilha da Conceição, São Lourenço e Santana – em 

comparação aos patamares atingidos pelo município, pelo estado e pelo país. O objetivo é 

revelar aspectos importantes para o entendimento da realidade específica deste fragmento da 

cidade de Niterói. 

A escolha pelos quatro bairros deve-se ao fato de serem contíguos ao porto de Niterói, 

tendo sido impactados diretamente pelas modificações urbanas vivenciadas na região, 

apontadas pregressamente na pesquisa. Estes bairros exprimem a atual configuração do entorno 

da região portuária e dos empreendimentos navais no litoral da antiga enseada de São Lourenço. 

Os números expostos a seguir, na Tabela 07, contribuirão para o entendimento de que 

a população dos bairros imediatamente ligados ao polo industrial naval não possui índices de 

desenvolvimento que refletem a prosperidade resultante do volume de negócios promovido 

pelos agentes econômicos ali instalados. 

Tabela 07. Comparativo Socioeconômico 

Indicador Niterói Brasil 
Estado 

RJ 

Ponta D'Areia, 

Ilha da Conceição, 

Santana,  

São Lourenço 

Renda domiciliar per capita (R$) 1.938  991 765 1.075 

Coeficiente de Gini 0,598  0,609 0,612 0,512 

Porcentagem de extremamente pobres 

em relação a população da região 
6,2%  16,4% 10,7% 9,2% 
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Remuneração média do trabalho 

(R$/mês) 
2.708  1.270 1.553 1.617 

Taxa de desemprego 6,7%  7,8% 8,8% 10,1% 

Tempo médio de deslocamento entre a 

casa e o trabalho (minutos) 
46,9  32,9 45,3 37,4 

Porcentagem dos ocupados que 

trabalham no mesmo município em que 

moram 

69,1%  87,2% 82,2% 71,3% 

Porcentagem de jovens de 15 a 29 anos 

que não estudam nem trabalham 
18,5%  22,6% 23,0% 23,1% 

Porcentagem da população que recebe 

bolsa família 
5,3%  21,8% 10,8% 7,2% 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Os quatro bairros investigados somados totalizam população 30.108, segundo o Censo 

do IBGE de 2010. Em comparação com o aferimento anterior feito pelo mesmo instituto, a 

região apresenta pequeno decréscimo populacional, já que em 2000 o número chegava a 30.622. 

A tendência observada caminha na contramão do movimento de adensamento populacional de 

outros bairros próximos do centro da cidade.  

A Tabela 08 lança luz sobre aspectos reveladores a respeito da situação 

socioeconômica da região que circunda o porto da cidade. A população que vive mais de perto 

o aporte de investimentos de grupos internacionais e a industrialização decorrente dos processos 

da indústria para-petroleira não possui números que revelem a sua participação neste ciclo 

virtuoso da economia. 

A renda domiciliar per capita de R$ 1.075 revela-se muito inferior à média do 

município. O Coeficiente de Gini exibe que os bairros possuem uma taxa de desigualdade social 

reduzida, de 0,512, bem abaixo do padrão municipal, de 0,598. O patamar de renda achatado 

somado à evidência de pouca desigualdade distributiva conduz à conclusão de que a população 

local apresenta uma condição razoavelmente homogênea de rendimentos inferiores ao padrão 

do município. Outra inferência possível é que segmentos da população com ganhos mais 

elevados não se fazem presentes como residentes dos bairros em volta da região portuária. A 

remuneração pelo trabalho de R$ 1.617 está longe dos R$ 2.708 que representam a média 

municipal.  

Outro comparativo que chama a atenção é o percentual da população extremamente 

pobre que habita a região. O percentual de 9,2% supera os 6,2% de Niterói e demonstra a 



74 

 

precariedade social de expressiva parcela populacional vivendo próxima às instalações 

industriais a serviço da cadeia do offshore, as quais, em alguns casos, são exemplos de 

vanguarda tecnológica.  

O aspecto positivo apresentado pela Tabela 08 diz respeito à média de tempo para o 

deslocamento entre a casa e o trabalho. O resultado de 37,4 minutos é significativamente 

inferior aos 46,9 da cidade que tem na mobilidade urbana um dos seus fatores mais 

problemáticos. A proximidade em relação ao Centro de Niterói pode ser apresentada como 

justificativa para o resultado. A Ponte Rio Niterói, nesta seara, exerce poucos reflexos positivos 

para a obtenção da marca, não atendendo às necessidades da ampla maioria dos trabalhadores 

residentes locais, já que 71,3% trabalham em Niterói. 

Um conteúdo alarmante é a taxa de desemprego existente nos bairros estudados; apesar 

da abundancia de oportunidades disponíveis na indústria naval, 10,1% dos moradores 

encontram-se desempregados. O patamar supera os índices municipal, estadual e federal. A 

informação é agravada pelo dado complementar que expõe o número de 23,1% de jovens entre 

15 e 29 anos de idade que não estudam e nem trabalham. Neste contexto, 7,2% recebem o 

benefício social do Bolsa Família – acima da média niteroiense.  

Destarte, verifica-se uma região que, apesar de reunir vantagens pelo posicionamento 

geográfico próximo ao Centro, clarifica nos seus resultados a pouca atratividade exercida junto 

às pessoas com melhor padrão de renda. Os bairros são resididos por cidadãos com expectativa 

salarial inferior à média da cidade, incluindo um percentual considerável de habitantes que 

vivem em condições de pobreza extrema47. O desenvolvimento econômico granjeado pelo setor 

offshore não encontrou reflexos no desenvolvimento local, nem sequer pôs fim ao significativo 

nível de desemprego amargado, principalmente entre os jovens; a prosperidade industrial não 

propiciou benefícios socioeconômicos profundos48 para a localidade.  

 

 4.1.2 PANORAMA URBANO ATUAL DAS VIAS PRÓXIMAS AO 

PORTO DE NITERÓI 

 

                                                 
47 A favelização, representada na retórica oficial dos promotores de políticas públicas como “comunidades”, é 

um fato existente na região; a pobreza extrema nestes logradouros é uma realidade perceptível nas edificações 

residenciais precárias, conflagrando ambientes insalubres, em áreas ocupadas irregularmente nas encostas e à 

beira de rodovias. 
48 A indústria de construção naval também não foi capaz de alavancar mudanças no âmbito ambiental, como será 

demonstrado no desenrolar da pesquisa. 
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A presente dissertação demonstrou o histórico de modificações urbanas implantadas 

na Enseada de São Lourenço desde o seu aterramento dedicado à instalação de uma unidade 

portuária cujo objetivo era a modernização urbana de Niterói. Posteriormente, transformações 

sociais e políticas sucederam-se até o momento da realização da Ponte Presidente Costa e Silva, 

ligando o Rio de Janeiro a Niterói. A construção acarretaria na necessidade de requalificar o 

papel a ser desempenhado pela região portuária niteroiense, já que foi nela que os aterramentos 

e as obras viárias necessárias foram efetuadas.  

Como consequência, a região portuária de Niterói e os bairros costeiros recebedores 

da indústria naval foram separados e isolados fisicamente dos bairros centrais devido às 

modificações viárias empregadas e ao vazio urbano agravado pelo abandono e subutilização de 

imóveis do governo estadual nas cercanias, em razão da perda de função após a fusão dos 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, em 1975, e consequente perda da capital para a 

municipalidade carioca. 

A figura 09 demonstra a degradação urbana nas imediações do porto de Niterói. O 

perímetro próximo ao encontro das duas principais avenidas abertas no aterrado de São 

Lourenço, na ocasião das obras de modernização da cidade nos anos 1920, a Feliciano Sodré e 

a Jansen de Melo, encontra-se deteriorado e incapaz de realizar as funções para o qual fora 

concebido. Observa-se o acúmulo de edificações públicas abandonadas, dentre as quais, a 

estação ferroviária, o antigo mercado público e o entreposto da CEASA-RJ. Instalações 

projetadas visando ao dinamismo e à modernização da área portuária de Niterói, hoje são 

reflexos da degradação e desvalorização do entorno. Pequenos arruamentos, como a Rua 

Professor Emilce, são depositórios de lixo a céu aberto.  

 

 

Figura 09: Abandono nas proximidades da entrada da região portuária de Niterói 
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Fonte: Elaboração própria baseada em imagens do Google Earth, 2015. 

 

A Praça dos Expedicionários – antiga Praça da Renascença –, como ilustra a figura 09, 

foi cortada para a criação de uma ligação viária com a Avenida Jansen de Melo; o pedaço 

restante da antiga praça, para a qual convergiam todas as ruas desenhadas no Aterrado de São 

Lourenço, situa-se atualmente debaixo de um viaduto de acesso à Ponte. Percebe-se a 

ressignificação da praça, assumindo a função de rotatória para o tráfego de entrada e saída da 

cidade. 

A figura 10, a qual se apresenta logo a seguir, revela o emaranhado de vias resultantes 

do entroncamento da cabeceira da Ponte Rio-Niterói. Nota-se na imagem o aterramento 

destinado a receber os viadutos de acesso e a conflagração de um novo papel para o local, 
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destinado a desempenhar a tarefa de conexão da Ponte à rodovia federal BR-101/RJ49, além de 

tornar-se a “porta de entrada” dos veículos automotores ao município de Niterói. 

 

Figura 10: Entroncamento na cabeceira da Ponte Rio-Niterói 

 

Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Apesar da proximidade física entre o centro de Niterói e a região portuária, verifica-se 

falta de continuidade entre as duas localidades. O porto e o bairro da Ponta D´Areia apresentam-

se cortados do restante da cidade. A Avenida Feliciano Sodré duplicada, devido a sua afluência 

contínua de veículos, entrando e saindo do município, representa uma barreira que restringe o 

diálogo urbano, que acaba por marcar visualmente a distinção entre os lugares. Grandes prédios 

públicos e galpões espalhados ao longo da avenida são reminiscências do projeto da década de 

1920, mas diferentemente do que fora almejado, estas grandes instalações físicas no uso 

presente colaboram com a paisagem de fronteira imaginária entre o papel a ser cumprido por 

cada lado da cidade. Os bairros recebedores dos estaleiros são fragmentados do restante do 

território urbano, isolados pela expansão rodoviária, degradação urbana e esvaziamento das 

funções político-administrativas desempenhadas naquelas imediações. 

É possível verificar na figura 11, a seguir, a destacada predominância de grandes 

galpões e de instalações públicas, nas cercanias do porto, reforçando a pouca ocupação 

residencial do espaço. 

                                                 
49 A Ponte Presidente Costa e Silva é um trecho da Rodovia Federal BR-101/RJ. 
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Figura 11: Panorama dos grandes prédios próximos ao porto. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em imagens do Google Earth, 2015. 

 

4.2 PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA OFFSHORE 

 

O aglomerado de empreendimentos localizado no complexo industrial naval de 

Niterói, distribuído ao longo do litoral da antiga Enseada de São Lourenço e das ilhas próximas, 

recebeu nos últimos anos o incremento de novos atores, os quais buscaram a região 

impulsionados pelo recrudescimento da exploração de hidrocarbonetos no segmento offshore. 

Antes da chegada destes atores, a enseada já dispunha da presença marcante da indústria naval, 

com o litoral dos bairros inteiramente ocupado por estaleiros pequenos, médios e grandes 

perfazendo atividades de diferentes vultos, conforme a envergadura de cada um. Os estaleiros 

tradicionais, por muitas vezes de tradição familiar, distinguiam-se pela fabricação de navios, ou 

pela execução de reparos estruturais de carpintaria, pintura, caldeiraria, parte elétrica, mecânica, 

além de serviços de atracação, docagem, transporte e armazenagem. Outra marca da região é o 

número de empresas fornecedoras de serviços e equipamentos aos estaleiros, que variam desde 

a comercialização de peças industriais, de fabricação de chapas de metal, tubos, barras e 
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âncoras, de serviços de engenharia subaquáticos, de reparo de equipamentos como hélices, 

propulsores e leme, de assistência técnica, entre outras ofertas exclusivas à construção naval. 

Existem ainda pequenos estabelecimentos comerciais ocupados pela vendagem de itens 

destinados à atividade industrial, quais sejam tintas para a pintura naval, Equipamentos de 

Proteção Individual e Coletiva, vestimentas profissionais e acessórios adequados ao trabalho, 

peças industriais de pouca tecnologia e cursos profissionalizantes. O cenário ainda é composto 

por garagens usadas como oficinas dedicadas ao reparo de pequenas embarcações, por vezes de 

pesca artesanal, e galpões usados para a fabricação e conserto de peças náuticas.  

Mais recentemente, a região passou a incluir companhias nacionais e internacionais 

cujo mote é o acolhimento de demandas do mercado offshore do país, notadamente mais 

aquecido no estado do Rio de Janeiro. Os estaleiros niteroienses encontram-se próximos de dois 

municípios fluminenses fundamentais para a indústria de exploração petrolífera no país: Macaé 

e Rio de Janeiro. O primeiro recebe instalação da Petrobrás desde o final da década de 1970 e 

hoje é palco para dezenas de empresas transnacionais atuantes na Bacia de Campos e outras 

centenas de fornecedoras de serviços às petroleiras (Piquet, 2004). O segundo município, no 

caso o Rio de Janeiro, como demonstrou Binsztok (2012), adquiriu uma nova centralidade 

técnico-científica em decorrência do poder de atratividade gerado pela Petrobrás e pelas “ilhas 

de excelência” do setor de exploração e produção de petróleo, formadas por centros 

tecnológicos que se tornaram referências na área, quais sejam: o Cenpes, mantido pela Petrobrás 

e ampliado durante o Governo Lula; o Parque Tecnológico na Ilha do Bom Jesus, projetado 

pela CoopeTEC50 para receber P&D de grandes players mundiais – o Centro Global de 

Tecnologia do BC Group, a Halliburton, a Schlumberger, a BakerHughes, a General Eletric, e 

a Siemens –, além de institutos acadêmicos, mobilizados por órgãos de fomento51, que realizam 

pesquisas em seus laboratórios sobre a cadeia produtiva de petróleo e gás, como a Pontifícia 

Universidade Católica, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada e a Fundação Getúlio Vargas.  

Assim sendo, o município de Niterói com a sua respeitável tradição industrial naval 

encaixou-se no projeto nacional de exploração de águas profundas e ultraprofundas ao dispor 

de instalações aptas a receberem o aporte de grupos econômicos interessados em investir no 

segmento offshore. Espalham-se pela enseada estaleiros dotados das competências necessárias 

                                                 
50 A CoopeTEC é uma extensão empresarial do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Coope. 
51 Binsztok (2012) cita dois institutos de fomento: o Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás 

Natural – Prominp –, ensejado em 2009 pelo Ministério de Minas e Energia com vista a estimular estudos sobre 

política industrial, empresarial e recursos humanos, o qual é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás 

e Biocombustível – IBP; e a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep – que administra o Fundo CT-Petro, 

voltado à inovação no setor.  
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para a construção de embarcações e plataformas, e para o atendimento de outras necessidades, 

tais como reparação de embarcações, logística e equipamentos. Os empreendimentos, como 

poderá ser visto a seguir, passaram a fazer parte de estruturas corporativas de negócios, por 

vezes vinculando a sua atividade a grupos capitalistas transnacionais. 

 

 4.2.1 ESTALEIROS MONTADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

Estaleiro Eisa Petro Um é o mais recente nome dado, desde 2014, ao histórico estaleiro 

Mauá, de propriedade do Synergy Group Corp, do empresário sul-americano German 

Efromovich, que também controla empresas internacionais de aviação e de táxi aéreo. O grupo 

tem escritórios corporativos na Avenida Rio Branco – no centro do Rio de Janeiro –, em São 

Paulo e na cidade colombiana de Bogotá. O tradicional montador, ainda sob a antiga 

denominação, foi o agente responsável pela construção de quatro embarcações entregues na 

fase inicial do Promef52: o Celso Furtado, em 2011; o Sergio Buarque de Holanda, 2012; o 

Rômulo de Almeida, 2013; e o José Alencar, em 2014. Na sua planta industrial, promoveu-se 

a fabricação de dezenas de módulos de plataformas de petróleo e gás para águas profundas, 

encomendadas pela Petrobrás (EISA PETRO UM, 2015).  

Com 180.000m² na Ponta D´Areia, trata-se do único grande empreendimento da baía 

cuja localização não sofre com as restrições para atracação relativas à altura e à condição de 

manobra de embarcações causadas pela Ponte Rio-Niterói. No âmbito do reparo naval, o Eisa 

Petro Um oferece serviços variados de engenharia especializada, tendo sido autor das obras de 

conversão e modernização da plataforma semissubmersível Olinda Star, da Queiroz Óleo & 

Gás (Eisa Petro Um, 2015). O Synergy Group Corp tem outras duas plantas industriais na 

região: uma na Ilha da Conceição, na qual se desenvolveu um canteiro de obras para módulos 

de plataformas; e a outra na Ilha do Caju, alugada ao Estaleiro Brasa – outro importante player 

do setor. 

O Estaleiro Brasa é fruto de uma joint venture entre o Synergy Group Corp e a 

holandesa SBM Offshore, iniciada em 2012. A SBM é uma holding holandesa voltada ao 

leasing de plataformas de petróleo, contando com mais de 10.000 funcionários por todo o globo 

(SBM Offshore, 2015). Seu estaleiro dispõe de 65.000m² de área pavimentada e se distingue 

dos demais competidores por ser o único montador exclusivamente direcionado à integração de 

                                                 
52 Programa de Modernização e Expansão da Frota, inserido dentro do Plano de Aceleração do Crescimento do 

Governo Federal, injetou investimentos de R$ 11,2 bilhões, desde 2004, para a renovação da frota da Transpetro 

(TRANSPETRO, 2015). 
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Floating Production Storage and Offloading53 e construção de módulos de top sides (Sinaval, 

2015a). Mesmo operando há poucos anos, o Brasa já figura como destino de grandes projetos 

encomendados aos prestadores de serviço da Petrobrás; foi na Ilha do Caju, em 2014, que 

efetuou-se a fabricação de 10 dos 18 módulos do FPSO Cidade de Ilha Bela, para a Petrobrás. 

A iniciativa seguinte será a integração de 12 módulos – em fase de construção – ao FPSO 

Cidade de Maricá e ao FPSO Cidade de Saquarema, com as datas de entregas projetadas para 

os anos de 2015 e 2016, respectivamente. 

Dentre as empresas-âncora do setor naval em Niterói, destaca-se o Estaleiro 

Enavi/Renave, fundado em 1974, na Ilha do Viana, e atualmente sob o controle do grupo 

familiar REICON. Este grupo tem sede em Belém do Pará e promove negócios também na área 

do transporte de carga e no turismo – sendo proprietários de um hotel em Marajó e de uma 

agência de viagens.  

O Enavi/Renave empreende obras de reparação e construção de navios – montados em 

bloco. Sua planta industrial ostenta 150.000 m² e alberga um cais de atracação que se estende 

por quase um quilômetro, um alojamento capaz de abrigar duas centenas de funcionários e 

dispõe de cinco diques – dois secos e três flutuantes. O montador foi contratado pela Delima 

Comércio e Navegação Ltda. para fabricar os seguintes itens: um empurrador fluvial de 2.500 

HP, uma balsa petroleira de 3.800 m³, uma balsa petroleira de 2.800 m³, seis pontes rolantes 

que possuem vão de 20 metros e peso de 12,5 toneladas, cinco pórticos que variam entre 10 e 

17 metros e 10 a 30 toneladas, uma ponte rodoviária para carretas de 60 toneladas e vão de 28 

metros, além de três navios tanques de 2.500 toneladas referentes ao afretamento de operação 

de bunker da Delima junto à Petrobrás. A Renave também faz uso do seu espaço para atividades 

de apoio logístico como, por exemplo, armazenamento de cargas, atracação e limpeza de 

tanques; nesta seara, projeta-se com maior visibilidade a parceria com o Consórcio CCPN – 

encabeçado pela multinacional Clariant (ENAVI, 2015). 

Outro empreendimento de grande monta é o Estaleiro Aliança, que tem como 

proprietária a Companhia Brasileira de Offshore, prestadora de serviços para a Petrobrás e 

pertencente ao Grupo Fischer, conglomerado nascido no Brasil e que se tornou multinacional 

tendo a sua trajetória atrelada predominantemente ao agronegócio, mas que vai além da 

plantação de maçãs e laranjas, consistindo no funcionamento de dezessete empresas e três 

holdings. Sua unidade naval em Niterói espalha-se por 60.000 m² de área margeando a rodovia 

federal BR-101/RJ e ocupa-se à construção da frota da própria empresa para o suporte marítimo 

                                                 
53 Plataformas para produção, armazenamento e transferência de óleo e gás. 
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às plataformas de petróleo (Portal Naval, 2014). Antes de ser incorporado pela Companhia 

Brasileira Offshore, funcionava desde o ano da sua fundação, em 1966, como Estaleiro Ebin 

S.A54. 

Completando o quinteto mais robusto da construção naval de Niterói, encontra-se o 

Vard. Trata-se de um montador da multinacional homônima, sediada na Noruega, especializada 

no desenho industrial e construção de embarcações com elevado nível de complexidade para 

exploração de petróleo e gás; a empresa opera dez instalações navais pelo mundo: além de duas 

no Brasil existem ainda outras duas no leste europeu, uma no Vietnã e cinco no país-sede. A 

Vard faz parte da Fincantieri Company, grupo de capital aberto sediado em Triest, na Itália, 

com mais de dois séculos de trajetória marítima e portfólio superior a 7.000 embarcações 

construídas. No Brasil, e especificamente em Niterói, o estaleiro Vard é resultado da venda do 

controle acionário55 do grupo sul-coreano STX, espraiando-se por 65.000 m² no bairro da Ilha 

da Conceição (Vard, 2015; Portal Naval, 2015). Recentemente, o estaleiro entregou o primeiro 

navio gaseiro de uma série de oito encomendados pela Transpetro, batizado de Oscar Niemeyer, 

cuja capacidade de transporte chega a sete mil m³ de gás liquefeito de petróleo (PORTOS E 

NAVIOS, 2015).  

Contabilizando a mão de obra diretamente contratada pelos cinco estaleiros 

supracitados, o número ultrapassou, no ano de 2014, os 10.000 empregos, concentrados nos 

bairros contíguos ao porto do município de Niterói (SINAVAL, 2014). 

O terreno do estaleiro Vard é de propriedade do Mac Laren Oil, o qual conserva a 

peculiaridade de ser um grupo familiar, com mais de 70 anos de tradição no segmento. Mantém 

atividades industriais no seu outro terreno de 25.000m², na Ponta D´Areia, que serviu nos 

últimos anos para a edificação de módulos de geração e compressão de quatro plataformas 

petrolíferas (MAC LAREN OIL, 2015). 

Em contraste com a tradição industrial familiar do Mac Laren, em Niterói, aparece a 

holding UTC Engenharia S.A., empresa com ramificações em diversos setores de produção, 

energia, petroquímica, metalurgia, siderurgia, papel e celulose. No offshore, a UTC notabiliza-

se pela modificação e conversão de embarcações e plataformas, construção de módulos e skids 

para unidades fixas, flutuantes, navios FPSOs, jack ups, entre outros; e serviços de instalação, 

manutenção e modificação de plantas de produção de petróleo e gás; a base de operações 

industriais da UTC, em Niterói, fica no bairro de Santana, com 112.000m² de área total e vem 

sendo empregada para a construção de módulos de plataformas de petróleo e demais 

                                                 
54 Nos anos 1980, o Ebin S.A. destacou-se como montador de navios graneleiros. 
55 49% das ações estão distribuídas na Bolsa de Valores de Cingapura. 
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componentes para o offshore, além de reformas e complementações de unidades flutuantes. Em 

tempos recentes, efetuou a entrega de 10 módulos às plataformas FPSOs P58 e P62. Estão 

previstas a construção de módulos para as plataformas FPSOs P74 a P77 (UTC ENGENHARIA 

SA, 2015). 

Localizado às margens da Niterói – Manilha, a DSN EQUIPEMAR Eng., engloba uma 

área de 10.000 m², composta de 8.000 m² de área livre, galpão oficina coberto, prédio 

administrativo e cais linear de 100m. A empresa nasceu no findar na década de 1970, prestando 

serviços marítimos de apoio portuário e, em 1998, expandiu suas habilidades para a fabricação 

de equipamentos marítimos, com o fito de acolher o mercado de apoio offshore, oferecendo 

serviços de engenharia e afretamento de embarcações; possui o seu escritório administrativo no 

Centro de Niterói (EQUIPEMAR, 2015).  

A empresa ENAVAL – Engenharia Naval e Offshore Ltda – oferece serviços de 

reparos e construção naval e offshore, seu estaleiro possui 21.000m², na Ponta D´Areia, e 

montou o conjunto de módulos de injeção e tratamento de água da plataforma FPSO Cidade de 

Paraty e o conjunto do módulo de remoção de CO² para plataforma de exploração no pré-sal. 

Entre os seus clientes estão empresas multinacionais e os maiores estaleiros da própria cidade 

(ENAVAL ENGENHARIA, 2015).  

ETP Engenharia é uma sociedade limitada que oferece a edificação de embarcações 

de alumínio e de aço. Seu funcionamento dá-se na Ilha do Viana, em 5.000m² arrendados junto 

ao estaleiro Renave. Firmou parceria com a Camorim Serviços Marítimos Ltda., resultando no 

arrendamento de uma parcela do estaleiro da companhia, na Ilha da Conceição, no qual a ETP 

constrói embarcações unicamente para o grupo Camorim (ETP ENGENHARIA, 2015). 

O NAPROSERVICE Offshore Estaleiros do Brasil Ltda. é voltada à manutenção, 

reparação, inspeção, desmontagem e fabricação de peças e equipamentos de perfuração onshore 

e offshore. Funciona na Ilha da Conceição, com mais de 20 anos de experiência no setor 

(NAPROSERVICE, 2015). 

A tabela 08, demonstrada a seguir, sintetiza a presença e o perfil dos montadores 

instalados em Niterói, a partir da classificação estipulada pelo próprio Sindicato da Indústria de 

Construção Naval e Offshore, elencando-os em razão do tamanho dos estaleiros e da carteira 

de serviços.  

Tabela 08.  Montadores presentes em Niterói. 

Estaleiro Bairro Carteira Classificação 
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Eisa Petro Um Ponta D´Areia 

Navios 

petroleiros e de 

produtos 

Grande porte 

Renave Ilha do Viana Reparos Navais Grande porte 

Brasa Ilha do Caju 

Integração de 

módulos a 

plataformas de 

produção 

Grande porte 

Aliança 
Rodovia BR-

101/RJ 

Navios de apoio 

marítimo 
Médio porte 

Vard Niterói Ilha da Conceição 
Navios de apoio 

marítimo 
Médio porte 

Mac Laren Oil Ponta D´Areia 
Módulos para 

plataformas  
Médio Porte 

DSN Equipemar 
Rodovia Niterói-

Manilha 

Navios de apoio 

marítimo 
Médio porte 

ENAVAL Ponta D´Areia 

Navios de apoio 

marítimo e 

módulos para 

plataformas 

Médio Porte 

ETP Engenharia Ilha do Viana 
Navios de apoio 

marítimo 
Médio porte 

NAPROSERVICE Ilha da Conceição 

Manutenção e 

reparos navais e 

offshore 

Médio porte 

UTC Engenharia Santana 

Integração de 

módulos para 

plataformas 

Médio porte 

Fonte: SINAVAL, 2014 – “Informações aos Candidatos nas Eleições de 2014”. 

 

Completam a lista de montadores associados ao SINAVAL, a DOCKSHORE 

Navegação e Serviços Ltda. e a SERNAMAN Serviços Navais e Manutenção, ambos situados 

na Ilha da Conceição. A DOCKSHORE presta apoio offshore com manutenção e reparação de 

embarcações e estruturas flutuantes, notabilizando-se pela operação do dique flutuante do porto 

de Niterói.  

Também associada ao SINAVAL, há a empresa NITSHORE Engenharia e Serviços 

Portuário, responsável pelo arrendamento do porto de Niterói. O empreendimento disponibiliza 

serviços de logística e alfândega, tornando-se base para operações relacionadas às atividades 

de produção e exploração de hidrocarbonetos. Sua área recebe plantas de fluidos de grandes 

players globais, dentre as quais: a Baker Hughes, a Halliburton, a Newpark e a Schlumberger 

(NITSHORE, 2015). 

Ainda existem outros estaleiros expressivos localizados na Ilha da Conceição, 

desempenhando tarefas de apoio logístico ao offshore. Como é o exemplo do TCE, fundado em 
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1994, contendo duas plantas – uma de 2.000m² e outra de 4.000m² – ocupadas pelo exercício 

de serviços industriais diversos oferecidos a grandes players do segmento petrolífero, entre eles, 

multinacionais do quilate da Schlumberger, Rolls Royce, Newpark, Sealion, Statoil e muitas 

outras. O estaleiro ainda representa comercialmente o setor de Oil & Gas da Sarens Group, 

multinacional belga especializada no transporte e na movimentação de cargas pesadas. O 

Estaleiro TCE incorporou recentemente a empresa Edwal Oil & Gas, a qual dispõe de 7.000m² 

na Ilha da Conceição, com o intuito de ampliar o rol de serviços aos seus clientes (ESTALEIRO 

TCE, 2015). 

Na Ilha da Conceição constatou-se ainda a presença de outra empresa-âncora, a Brasco 

Logística Offshore, vinculada ao grupo Wilson Sons, que oferece soluções logísticas integradas 

para a indústria de Oil & Gas, em seu terminal portuário. O seu negócio abrange, sobretudo, a 

estocagem, a movimentação e a entrega de suprimentos para as plataformas marítimas. Isso 

inclui peças, equipamentos, lama, cimento e produtos químicos, além de insumos como 

alimentos e água. A empresa também oferece serviços agregados para o mercado de petróleo, 

como aluguel de contêineres, emprego de área e equipamentos, e mão de obra (Brasco, 2015). 

A corporação de capital aberto Wilson Sons está sediada em Bermudas e tem seus títulos 

negociados na BM&FBovespa por intermédio da Brazilian Depositary Receipts; a companhia 

é gerida pela Ocean Wilsons Holdings Limited, há mais de um século com ações na Bolsa de 

Valores londrina. O grupo contém ainda, no bairro da Ponta D´Areia, outro estaleiro usado para 

a atracação de embarcações.  

A lista de estaleiros prestadores de serviços de apoio a outros empreendimentos 

atuantes no offshore prossegue: a empresa Nitsea Navegação Ltda. ocupa um terminal na Ponta 

D´Areia e presta-se ao oferecimento de serviços de apoio marítimo e portuário, dispondo de 

equipamentos disponíveis para o afretamento, pertencente ao grupo Cassinú Shipyard (Nitsea, 

2015); na Ilha da Conceição, encontra-se o estaleiro do grupo Camorim56, incorporado no ano 

2000, em razão da expansão das atividades offshore no país, oferecendo 10.000m² de área e 

76m de cais para a manutenção da frota da empresa e de base logística para as plataformas 

presentes no fundo da Baía de Guanabara (Grupo Camorim, 2015); o Estaleiro Bigmar, o qual 

serve a reparos das embarcações de apoio offshore da própria empresa; o Estaleiro ShipTec cuja 

carteira de clientes consta a colaboração com transnacionais do quilate da Thome e da Rolls 

Royce, além da brasileira Queiroz Galvão (Shiptec, 2015); Estaleiros Chamon, que oferece 

docagem, montagem, pintura, carpintaria e consertos de barcos pequenos e médios (Estaleiro 

                                                 
56 Camorim contém oito empresas no Brasil e integra-se ao Orizon Maritime Inc., fixado na Grécia e representante 

da companhia no exterior. 
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Chamon, 2015); o Estaleiro Minas, de cunho familiar, com enfoque na parte mecânica e elétrica, 

tendo entre seus clientes a Wellstream, subsidiária da General Eletric, e o grupo Keppel 

Verolme – de capital asiático – que controla um grande estaleiro em Angra dos Reis (Estaleiro 

Minas, 2015); o Estaleiro Santa Bárbara; Estaleiro Caribas; e Estaleiro Brasimar. 

A Figura 12, a seguir, demonstra a distribuição dos estaleiros ao longo da Enseada de 

São Lourenço. A imagem revela a formação do aglomerado de empreendimentos junto ao porto 

de Niterói, espraiando-se por todo o litoral da Ilha da Conceição, Ponta D´Areia, Ilha do Viana 

e a borda continental aterrada para a Avenida do Contorno. O complexo industrial surge 

próximo ao acesso da Ponte Rio-Niterói. 

 

Figura12: Estaleiros encontrados em Niterói  

 

Fonte: Elaboração própria baseado em imagem do Google Earth, 2015. 

É importante salientar a identificação de uma exceção no polo metalúrgico naval de 

Niterói, ou seja, de um estaleiro na Ponta da D´Areia atarefado por pedidos de um cliente alheio 

ao crescimento do offshore na cidade: trata-se do Estaleiro Barcas S.A.. Vinculado ao Grupo 
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CCR – empresa de concessões de infraestrutura rodoviária, aeroportuária e transporte 

aquaviário – o espaço é usado para a manutenção da frota de barcas que fazem o transporte de 

passageiros pela Baía de Guanabara.  

 

 4.2.2 FORNECEDORES TRANSNACIONAIS 

 

Nas últimas páginas, foi corroborada a presença, em Niterói, do capital corporativo, 

incluindo firmas globais, para o desempenho de funções na cadeia de exploração offshore, 

sejam contratando os espaços e serviços disponibilizados pelos estaleiros locais, ou então, 

adquirindo instalações industriais propícias ao exercício de suas próprias operações. O número 

expressivo de grandes montadores contribuiu para robustecer a rede de navipeças e de empresas 

vinculadas às práticas de apoio ao offshore na enseada, com destaque para os representantes do 

capital transnacional. 

A companhia Brasileira de Amarras é fornecedora de linhas de amarração para o 

segmento offshore. A empresa advém da sociedade articulada, em 1978, entre o Grupo Marajó 

(Brasil) e o Vicinay Cadenas S/A (Espanha). Presentemente, o Grupo foi expandido e 

rebatizado de VICINAY MARINE S.L., incorporando empreendimentos na Suécia e na China. 

Ocupa um terreno com 18.000m² na Ilha da Conceição (BRASILAMARRAS, 2015). 

Ocupam papel central na dinâmica industrial na antiga enseada de São Lourenço, pela 

envergadura dos investimentos promovidos, unidades industriais pertencentes à General 

Eletric, à Subsea7 e à Rolls-Royce.  

A norueguesa Subsea7 é especializada em projetos de engenharia e construção 

submarina, figurando como expoente mundial no fornecimento de serviços integrados, desde o 

planejamento, execução do projeto e gestão da entrega (SUBSEA7, 2015).   

A transnacional norte-americana General Eletric investiu mais de US$ 100 milhões 

para erguer a sua moderna base logística de 55.000m², inaugurada em janeiro de 2014, na Ilha 

da Conceição, voltada ao atendimento do setor de petróleo e gás. A planta foi concebida para 

carregar e descarregar navios instaladores de equipamentos pesados empregados na 

manutenção de poços de petróleo (GE OIL & GAS, 2015).  

O braço mundial da companhia no setor, a GE Oil & Gas, funciona no Brasil por 

intermédio da sua subsidiária Wellstream, multinacional britânica adquirida pelo grupo no ano 

de 2010. A fábrica da Wellstream, contígua à base logística da Ilha da Conceição, é realizadora 

do conteúdo nacional exigido nos contratos mantidos com a sua principal cliente, a Petrobrás, 

com quem assinou acordos de longa duração para o desempenho de serviços de logística, 
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fornecimento de equipamentos submarinos e de tubos flexíveis para o transporte de óleo e gás. 

A produção da fábrica alcança o patamar superior a 270 quilômetros de dutos flexíveis ao ano 

– flow lines e raisers (SINAVAL, 2015e).  

A empresa global de sistemas de energia, Rolls-Royce, adentrou a Ilha do Caju e nela 

instalou, primeiramente, uma oficina para reparos e manutenção de toda a sua linha de 

equipamentos marítimos, na qual se sobressaem as turbinas que impulsionam embarcações, 

FPSOs e plataformas da Petrobrás. A unidade de 2.100m² tem a atribuição de realizar a 

manutenção de todos os equipamentos fabricados pela Rolls-Royce no continente sul-

americano. A Rolls-Royce ainda desenvolve módulos de energia em sua base no município. 

Existem acordos da multinacional inglesa para o provimento de equipamentos para navios tipo 

OSRV – embarcação de apoio.  

Posteriormente, a Rolls-Royce inaugurou, na mesma ilha, um Centro de Treinamento 

Marítimo, objetivando comercializar programas de treinamento específicos a profissionais que 

atuam operando o sofisticado maquinário de apoio offshore. O centro promove programas de 

capacitação fazendo uso de simuladores de última geração tecnológica – os únicos disponíveis 

no continente – e representa um investimento de R$ 8,4 milhões (TRANSPORTA BRASIL, 

2014). 

A finlandesa Wärtsilä, líder global no segmento de soluções de geração de energia e 

prestação de serviços para navios e usinas termelétricas, possui moderna oficina no Barreto, ao 

longo de 4.600m de área construída, prestando correções em motores de grande porte e 

manutenção de sistemas de propulsão de navios; dispõe também de laboratórios de automação 

e injeção eletrônica, além de um espaço atinente a propulsores navais (PORTAL FATOR 

BRASIL, 2013).  

A empresa de capital aberto, com sede no Texas, Oceaneering, ator globalmente 

destacado no ramo de desenvolvimento e fabricação de sistemas de cabos submarinos, 

posicionou uma fábrica na Ilha da Conceição desde 1999, a qual reúne estrutura de engenharia, 

laboratório para testes de qualificação, serviços de solda e programa de desenvolvimento de 

umbilicais. O local apresenta condições de efetuar rigorosos testes, desde tração e fadiga, até 

avaliações no interior de câmara hiperbárica. A sede corporativa da companhia no país não está 

em Niterói, e sim na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro (OCEANEERING, 2015). 

A pesquisa identificou ainda dois grandes players que se instalaram na região nas 

últimas décadas, mas que já não se encontram mais por lá. A Ilha da Conceição sediava a 

instalação da empresa norueguesa SIEM Consub, cujo mote é o suporte logístico offshore e a 

disposição de engenharia submarina. Trata-se de uma subsidiária da SIEM Offshore, com sede 
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nas Ilhas Cayman (SIEM Offshore, 2015). A empresa cancelou suas atividades em Niterói e 

hoje está alojada no centro do Rio de Janeiro. 

Outro grupo de pesado calibre foi o Jurong Shipyard, o qual esteve à frente do Estaleiro 

Mauá, por meio de uma joint-venture no ano de 2000, período inicial da retomada da indústria 

naval. A estatal de Cingapura, subsidiária da gigante SembCorp Marine, deixou o Mauá em 

2007, atraída por outras parcerias com importantes grupos nacionais, como a construtora 

WTORRE. 

 

 4.2.3 INSTALAÇÕES SUBLOCADAS PARA EMPREENDIMENTOS 

TRANSNACIONAIS 

 

No estaleiro Nitshore, o qual administra o porto de Niterói, foi percebida a sublocação 

de espaços direcionados a implantação de unidades industriais de grandes players 

transnacionais. Sobre a presença dos referidos players na enseada, cumpre salientar que a 

Petrobrás e as demais empresas operadoras privadas57 atuantes na exploração de petróleo e gás 

em águas brasileiras estabelecem contratos de fornecimento de bens e serviços de elevada 

complexidade tecnológica com estas grandes companhias internacionais. São fornecedoras que 

atuam nas várias fases da exploração, viabilizando por meio do seu dinamismo tecnológico os 

recursos necessários para a realização dos projetos. Na fase de prospecção, oferecem serviços 

de análise de dados geológicos e sísmicos; na perfuração, comercializam a operação de navios 

e plataformas que empregam serviços e equipamentos de perfuração de poços; no 

desenvolvimento, dispõem de equipamentos e soluções em tecnologia de poço, entre os quais, 

maquinário para o bombeio, mani-folds, serviços de completação, cimentação, perfilagem, teste 

de pressão, fluidos, condicionamento e estimulação de poços, bombeio, entre outros; e na etapa 

da produção, as firmas garantem o abastecimento necessário ao offshore, relativos à ROV’s 

(remoted operated vehicles) e a outros equipamentos e ofícios.  

As big oil service companies, como são designadas as fornecedoras de bens e serviços 

tecnologicamente complexos, mantém em Niterói atividades industriais relacionadas à logística 

da exploração offshore. O trio de gigantes composto pela Schlumberger, a Halliburton e a Baker 

Hughes, conserva negócios junto ao porto, relativos a unidades de estocagem de fluidos de 

perfuração. 

                                                 
57  Grandes operadoras estrangeiras presentes no país promovendo atividades de E&P offshore: ChevronTexaco, 

Total Fina Elf, Shell (Enterprise), Exxon Mobil, Pan Canadian, Repsol-YPF, Wintershull, Devon, Agip, Unocal e 

Ocean Energy INC. 
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Schlumberger é o grupo franco-suíço líder mundial na prestação de serviços 

petroleiros, tais como aquisição e processamento sísmico, prospecção, perfuração direcional e 

manutenção de poços de petróleo, fraturação e estimulação hidráulica, consultoria, gestão de 

informação e infraestrutura de Tecnologia da Informação. A multinacional abriu seu capital na 

Bolsa de Nova Iorque e passou a ser majoritariamente controlada por investidores institucionais 

norte-americanos. Desde então, a companhia tornou-se capaz de adquirir dezenas de empresas 

importantes do setor, dentre as quais a Sedco, proeminente companhia especializada em 

sondagens; integrou-se à Dow Chemical, para a produção dos fluídos empregados na perfuração 

de poços; e comprou metade da norueguesa WesternGeco, uma das maiores empresas de 

aquisição de dados sísmicos do mundo (SCHULUMBERGER, 2015)..  

Halliburton é mais um big player instalado no Brasil. A segunda maior provedora 

mundial de serviços no setor de petróleo e gás nasceu nos Estados Unidos promovendo a 

cimentação de poços de petróleo na década de 1920, hoje opera em mais de 120 países nos 

cinco continentes por intermédio de suas empresas subsidiárias nas áreas de energia, engenharia 

e construção. Seu portfólio contempla produtos atinentes aos diversos ciclos exploratórios 

(HALLIBURTON, 2015). 

A Baker Hughes é a terceira maior firma global de equipamentos e serviços atuante 

em todas as etapas da exploração de reservas de petróleo e gás, desde a perfuração, avaliação 

da formação, conclusão e produção. Advém da fusão da Sharp-Hugues Tool Company, 

fabricante de brocas de perfuração, com a Baker Casing Shoe Company, de equipamentos de 

revestimento e cimentação de poços. Durante a sua trajetória, a companhia incorporou empresas 

petroleiras pioneiras até tornar-se uma holding com tentáculos em campos de petróleo por todo 

o mundo58 (BAKER HUGHES, 2015). 

Também instalada no porto de Niterói, a norte-americana Newpark Resources, de 

capital aberto, tem o seu enfoque em engenharia de fluidos de perfuração. Presente no Brasil 

desde 2005, comercializa fluidos de perfuração e completação, serviços de engenharia e suporte 

operacional. A maior parte do mercado de fluidos mundial está sob o controle de companhias 

transnacionais, como a Newpark, as quais vendem não somente o fluido, mas também o pacote 

de serviços relacionados, sobressaindo-se pela capacidade de assumir operações que envolvem 

risco logístico e de abastecimento (NEWPARK, 2015). 

Conforme fora citado anteriormente, existe ainda a acomodação de uma planta do 

Consórcio CCPN voltado à industrialização de fluídos para a exploração e produção, alocada 

                                                 
58 Ao longo do ano de 2015, a Baker Hughes está vivenciando uma etapa transitória com vista a ser adquirida 

pela concorrente Halliburton. O valor da aquisição foi estimado em U$ 34 bilhões. 
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na Ilha do Viana, ocupando 10.000 metros do estaleiro Enavi/Renave (Enavi, 2015). O 

consórcio tem como principal artífice a transnacional Clariant, que está sediada na Suíça e 

possui unidades de negócio distribuídas mundialmente; notabiliza-se por figurar no papel de 

proeminente empresa de especialidades químicas em diversos ramos, entre eles o mercado de 

petróleo. O espaço sublocado na Ilha do Viana cumpre atender à construção de uma planta de 

fluidos de perfuração. No Brasil, a corporação de capital aberto, tem base administrativa em 

São Paulo (CLARIANT, 2015). 

 

 4.2.4 MAPEAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS TRANSNACIONAIS 

 

Foi possível verificar ao longo da pesquisa de campo, o contingente expressivo de 

empreendimentos da construção naval na região próxima ao porto de Niterói. O aglomerado 

passou a receber corporações capitalistas que nem sempre tem na indústria naval o seu único 

direcionamento. São instalações industriais subordinadas ao poder decisório externo, ausente 

da Enseada de São Lourenço. Boa parte das companhias é gerida por necessidades e 

oportunidades que não estão limitadas ao raio de ação do aglomerado industrial. Dessas 

fronteiras exorbitam. Algumas apresentam ramificações globais, estendem-se por todos os 

continentes, estruturam-se como empresas no interior de outras empresas, atuam como 

holdings, são sujeitas à volatilidade do capital financeiro, dotadas de mobilidade mundial.  

As oportunidades do offshore mobilizaram o advento de companhias multinacionais 

no segmento naval, e a zona portuária niteroiense refletiu esta tendência. Corporações robustas 

adentraram o complexo industrial a fim de realizarem operações ligadas à cadeia de exploração 

de petróleo e gás.  

A figura 13, publicada na sequência, retrata o posicionamento dos empreendimentos 

pertencentes a corporações de alcance internacional, que montaram bases operacionais em 

Niterói, reconhecidos e apresentados no transcorrer desta pesquisa. Como é possível constatar 

na imagem, existe proximidade espacial entre as unidades industriais, que estão aglutinadas na 

antiga Enseada de São Lourenço – em consonância à tradição naval da região iniciada ainda no 

século XIX –, nas proximidades da entrada do município, pela BR-101/Ponte Rio Niterói. 

 

Figura 13: Instalações de Indústrias Pertencentes a Grupos Transnacionais  
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Fonte: Elaboração própria baseado em imagem do Google Earth, 2015. 

 

Os tópicos vindouros ocupar-se-ão a demonstrar como tais corporações globais não 

desenvolvem práticas substancialmente relevantes na articulação com a comunidade na qual 

estão alocadas, ignorando a adoção de medidas socioambientais para mitigar o impacto do 

exercício de suas atividades. 

 

4.3 REPRESENTANTES MULTINACIONAIS E A ISO 14001 

 

Na etapa em voga, o estudo dedicar-se-á em verificar quantos empreendimentos 

industriais, vinculados a corporações com raio de atuação transnacional, instalados na região 

portuária de Niterói são certificados pela Norma 14001. 

A averiguação inclui todas as unidades identificadas anteriormente na Figura 13. São 

instalações industriais, distribuídas ao longo da antiga Enseada de São Lourenço, cujas 

operações destinam-se ao acolhimento de demandas do setor naval offshore; variam desde a 

construção de navios, montagem de plataformas, fabricação e fornecimento de navipeças, 
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reparos de embarcações de apoio e armazenamento de fluidos de perfuração. As companhias 

listadas revelaram-se, no decorrer do estudo, pertencentes a grupos capitalistas com atuações 

não limitadas fisicamente ao território nacional.  

A tabela 09, logo abaixo, elenca os players transnacionais, suas respectivas atividades 

em Niterói, a localização e a possibilidade de estarem ou não certificados pela norma 

internacional ISO 14001. 

 

Tabela 09: Certificação ISO 14001 

Estaleiro Bairro 
Tipo de 

Instalação 

Certificação 

ISO 14001 

Eisa Petro Um Ponta D´Areia 
Estaleiro 

montador 
Não 

Brasa Ilha do Caju 
Estaleiro 

montador 
Não 

Aliança 
Rodovia BR-

101/RJ 

Estaleiro 

montador 
Não 

Vard Niterói 
Ilha da 

Conceição 

Estaleiro 

montador 
Não 

Brasco/ Wilson Sons 

Ilha da 

Conceição/ Ponta 

D´Areia 

 Estaleiro de 

atividades 

logísticas 

Não 

Schlumberger Porto de Niterói 

Planta de 

armazenamento 

de fluidos 

Não 

Baker Hughes Porto de Niterói 

Planta de 

armazenamento 

de fluidos 

Não 

Halliburton Porto de Niterói 

Planta de 

armazenamento 

fluidos 

Não 

Newpark Porto de Niterói 

Planta de 

armazenamento 

de fluidos 
Sim 

Oceanneering Santana 
Indústria de 

navipeças 
Não 

Clariant Ilha do Viana 

Planta de 

armazenamento 

de fluidos 

Não 

BrasilAmarras 
Ilha da 

Conceição 

Indústria de 

navipeças 
Sim 

Rolls Royce Ilha do Caju 

Indústria de 

navipeças e 

serviços 

Não 

General Eletric 
Ilha da 

Conceição 

Indústria de 

navipeças 
Não 
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Wartsila Barreto 
Planta industrial 

de Serviços 
Não 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apenas dois empreendimentos revelaram possuir a certificação ISO 14001: 

Brasilamarras e Newpark.  A primeira instaurou o seu Sistema de Qualidade em 1987, tendo 

sido certificada no ano seguinte. Em 1992, o Sistema de Qualidade obteve certificação pela 

norma ISO 9002; e em 1997, obteve a certificação do seu Sistema de Gestão Ambiental em 

conformidade com a norma ISO 14001, tornando-se o primeiro fabricante de amarras em 

qualquer parte do globo a ser detentor do certificado. Atualmente a companhia possui de forma 

integrada em seu Sistema de Gestão as certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS18001 

(BRASILAMARRAS, 2015). 

Vale salientar o histórico da Brasilamarras na região, com mais de três décadas de 

atuação na Ilha da Conceição. A fabricante de amarras e âncoras está no bairro desde 1978, 

distinguindo-se das demais companhias pelo seu pertencimento ao local no qual opera. 

Resultante da parceria comercial entre grupos brasileiro e espanhol, o empreendimento sempre 

conservou a sua planta industrial na enseada de Niterói, não se tratando de um modelo de 

negócio caracterizado pela volatilidade das associações entre grupos controladores ou pela 

mobilidade espacial.  

A Newpark, por sua vez, é uma corporação transnacional a qual incorpora políticas e 

procedimentos internos valorizando o meio ambiente como um ativo agregado a sua marca59. 

Trata-se de uma posição corporativa, a qual elege como diferencial competitivo da companhia 

o compromisso tecnológico e gerencial com a redução dos impactos industriais, sendo 

certificada pela ISO 9001, a ISO 14001 e a OHSAS 18001. (NEWPARK, 2015).  

 

4.4 ENTREVISTAS COM MORADORES DA REGIÃO 

 

A dissertação ora encaminha-se para a apresentação dos fundamentos empíricos 

extraídos das entrevistas efetuadas durante o trabalho de investigação engendrado junto a atores 

ligados à problemática tratada neste estudo. Com a finalidade de obter as percepções sobre os 

desafios socioambientais colocados para a indústria naval em Niterói, foram efetuadas trinta 

entrevistas não estruturadas. As conversações foram promovidas ao longo do mês de fevereiro 

                                                 
59 Para efeito de exemplificação, o logotipo da companhia é uma representação imagética a qual caracteriza 

simultaneamente uma torre de exploração petrolífera e uma árvore. 
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de 2015 e totalizaram 22 horas e 30 minutos, dando a cada entrevista uma média de quarenta e 

cinco minutos de duração.  

Cometidas as ponderações acima, o presente trabalho prossegue de maneira a comunicar 

a empiria extraída das conversações realizadas60.  

 

 4.4.1 PROBLEMAS AMBIENTAIS DA REGIÃO 

 

A questão levantada aos moradores dos bairros industriais da antiga Enseada de São 

Lourenço obteve a formulação de críticas à poluição da região. Houve unanimidade no 

apontamento da degradação das águas como um grave obstáculo ambiental. Menos 

mencionadas, mas ainda assim lembradas na maioria dos relatos, surgiram apontamentos para 

a poluição atmosférica e para a poluição sonora. Os entrevistados fizeram alusão direta à 

indústria naval durante a identificação dos desafios sugeridos. 

a) POLUIÇÃO DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA/ 

ASSOREAMENTO 

No que tange aos problemas ambientais existentes na região, a questão da poluição das 

águas da Baía de Guanabara surge evidenciada na totalidade das entrevistas. O assoreamento 

do Canal de São Lourenço é percebido como fonte de preocupação diante da impossibilidade 

de navegação e prejuízo econômico à pesca artesanal exercida nos bairros. A falta de 

comprometimento das indústrias da região foi verificada na fala de moradores a partir da 

percepção da ocorrência de vazamentos de óleo, descarte de efluentes sem tratamento e 

abandono de embarcações às margens da Baía de Guanabara. Os efeitos deletérios apontados 

largamente foram os riscos à saúde da população, a contaminação da pesca – principalmente 

mexilhões – a degradação cênica da enseada e a inacessibilidade ao porto de atracação dos 

pescadores. A desvalorização imobiliária foi um desdobramento citado residualmente. 

Repetidamente apareceu a crítica ao poder constituído. Por diversas ocasiões, eclodiu a 

cobrança à figura da autoridade pública – seja no nome do prefeito, do governador estadual ou 

até da presidente da república – como responsável pelo descaso ambiental. Além da atividade 

industrial, aponta-se para o lançamento in natura de esgoto como fonte responsável para a 

poluição e assoreamento. A associação entre a atividade industrial e a degradação da Baía de 

                                                 
60 Os resultados das entrevistas serão expostos seguidos de trechos literais retirados das dezenas de depoimentos 

colhidos com o propósito de ilustrar as impressões formuladas sobre cada tema abordado. 
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Guanabara é identificada por moradores da região; mesmo quando há a crítica à esfera pública 

de poder, não se ignora o papel da indústria no caso, como pode ser exemplificado na fala de 

uma senhora, residente da Ilha da Conceição, entrevistada: 

 

Presidentes [da República] vêm aqui e acham a indústria uma maravilha. É 

porque eles chegam de helicóptero. Não tem de aguentar essa confusão, esse 

lodo. Se viessem de barco não conseguiriam nem chegar. (...) Tem mais de 10 

barcos abandonados bem próximos à encosta, cada barco desse libera resíduos 

e espalha doença. As empresas não fazem nada por anos. É mais barato deixar 

pra lá. 

 

b) POLUIÇÃO SONORA 

Na maioria dos casos, os moradores entrevistados manifestaram reclamações no 

tocante ao ambiente ruidoso dos bairros. No entanto, raras foram as queixas de barulhos 

oriundos do interior das fábricas. O sentido prioritário das explanações reside no trânsito da 

região, comumente adjetivado por “caótico”. Gritaria, arranques e freadas de veículos pesados 

e, principalmente, o uso indiscriminado da buzina dos automóveis foram elementos 

ressaltados61. Dentre os responsáveis identificados pelo transtorno aparecem novamente o 

poder público municipal, acusado de omissão na função de promover o ordenamento do tráfego; 

a falta de educação cívica dos próprios moradores; e a indústria naval, responsabilizada por 

atrair uma quantidade de veículos leves e pesados muito superior à capacidade das vias estreitas 

dos bairros. Número expressivo de relatos arrolou a incidência demasiada de buzinas à pressa 

dos compromissos profissionais demonstrada por veículos automotores pertencentes a 

representantes vinculados à indústria – sendo ônibus fretados, caminhonetes de fornecedores, 

carros de prestadores de serviços variados.   

 

Tem hora que o barulho é tão grande que não dá para assistir televisão dentro 

de casa. São muitos carros, são ônibus, são caminhões. Todos buzinando, 

impacientes, com pressa de chegar ao trabalho. Tem a ver com a indústria, que 

bota muita carreta saindo e entrando aqui. (...) Não dá pra dormir depois do 

almoço, o alvoroço dessas carretas não deixa.  

 

c) POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A contaminação atmosférica apareceu dividida no reconhecimento das fontes. Um 

grupo apontou a poluição advinda dos veículos automotores, principalmente ônibus e 

                                                 
61 Para constar, um dos depoentes enveredou por articular crítica dissonante ao identificar os bailes noturnos 

promovidos por um clube local como raiz de grave poluição sonora na Ilha da Conceição. 
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caminhões. Neste aspecto, a indústria novamente foi percebida como parte intrínseca do 

problema, ao mobilizar a entrada nos bairros de frota expressiva e incompatível com a estrutura 

viária existente. O outro grupo concentra-se na poluição percebida como consequência direta 

da atividade industrial dos estaleiros, oficinas e empresas da cadeia offshore. Surgem citações 

a contaminantes “químicos” e “tóxicos” criadores de mal estar e de malefícios à saúde. A 

atividade de pintura industrial impõe-se como a principal causadora de impactos diagnosticada 

pelos cidadãos. 

 

Fica ruim até de respirar. Aquela fumaçada. (...) Muito ônibus junto, sabe, a gente 

sente incômodo. Respira mal. (...) Tem hora que a [Rua] Mario Neves é uma fila de 

ônibus, soltando aquela fumaça preta (...) Ônibus velhos, bons de irem pro “ferro 

velho”. 

 

O telhado de casa fica completamente empoeirado. Vem dos estaleiros e é tóxico. (...) 

O pior é a pintura [das embarcações]. Quando solta, aquilo fica no ar. Faz muito mal 

a minha saúde. (...) Fico com irritação na vista e na garganta. Meu cachorro também 

sofre, adoece. 

 

A poluição atmosférica pode ser percebida, sim. Acredito que é a pior parte de se 

morar aqui, tão perto de produtos químicos perigosos. (...) Mesmo estando dentro de 

casa a pessoa pode estar sujeita aos produtos químicos, eles vem pelo ar, e 

contaminam mesmo. 

 

 4.4.2 PROBLEMAS SOCIAIS DA REGIÃO 

 

As entrevistas discorreram a respeito de fatores os quais incidem descontentamento 

dos moradores no tocante à problemática social. Aqui, quatro questões foram suscitadas pela 

absoluta maioria dos depoimentos: mobilidade urbana, criminalidade, desemprego e carência 

de equipamentos de lazer e desordem do espaço público. 

a) MOBILIDADE URBANA 

 

Conforme já foi apresentado quando se abordavam as questões da poluição 

atmosférica e sonora, há insatisfação generalizada com as condições do tráfego de veículos 

nos bairros costeiros industriais. Dentre os problemas sociais enumerados, a mobilidade é, 

seguramente, aquele dotado de expressões mais reveladoras de exasperação, tais como 

“ninguém aguenta mais”, “é um martírio”, “não dá mais para viver assim”, entre outros 

correlatos. Os motivadores do problema amplamente reconhecidos são a prefeitura municipal, 

pouco atuante na tarefa de ordenar as condutas que infringem as leis e causam o agravamento 

da paralisia das vias – caminhões que abastecem o comércio local em horários inapropriados, 
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automóveis estacionados em locais proibidos e disputas por espaços entre veículos em 

cruzamentos sem semáforos –; a proximidade com a Ponte Rio-Niterói, fator que obstrui a 

saída dos bairros devido à intensidade do tráfego nas avenidas de acesso aos viadutos da BR-

101/RJ; e a indústria naval, a qual responde pela entrada diária de milhares de trabalhadores 

na região, pelo fretamento de dezenas de ônibus privados para seus funcionários que 

permanecem estacionados durante todo o dia nas ruas locais, e pela presença de veículos 

pesados ligados a serviços industriais que encontram dificuldades de manobrar em curvas tão 

estreitas. Sobre a indústria naval, atribuem muitas vezes descaso dos empreendimentos com a 

população, preocupados exclusivamente com a chegada e saída do seu corpo de funcionários, 

independente dos efeitos negativos que as soluções particulares adotadas gerem ao coletivo. 

 

O trânsito para a Ponte [Rio-Niterói] é pesado quase o dia inteiro. Se você 

deixar para sair da sua casa após as 16h vai levar duas ou três horas para 

conseguir sair. O descaso das autoridades é total. (...) O trânsito da Ilha da 

Conceição é engarrafado também por causa dos estaleiros, que trazem muita 

gente pra trabalhar aqui. (...) O bairro é dos estaleiros, eles entopem as ruas e 

ainda se queixam do trânsito parado, são uns comédias. 

 

Os estaleiros são os primeiros a reclamar do trânsito do bairro, mas não ajudam 

nada. Se o peão chegar no horário e os caminhões puderem entrar e descarregar 

a carga, está ótimo, dane-se a população que mora aqui. (...) Tem taxista que 

não quer buscar passageiro aqui para não perder tempo nessa lei da selva. 

 

b) CRIMINALIDADE 

Elementos atrelados à criminalidade também foram constantemente citados entre os 

desafios sociais vivenciados. Assaltos à mão armada, roubos de carros e invasões a residências 

foram os crimes unanimemente comentados. A expressão “Ilha do Medo” foi repetida por 

moradores na designação da Ilha da Conceição. Consensualmente, acusam o pouco efetivo 

policial disponível na região e a chegada de grupos criminosos nos morros dos bairros. Todavia, 

existe de maneira residual o descontentamento com a quebra do ethos comunitário em 

decorrência do fluxo de milhares de indivíduos em razão do ofício nos estabelecimentos 

industriais. “Forasteiros”, “gente estranha”, “de fora” foram classificações manejadas na 

configuração de um cenário assustador aos residentes. 

 

Sete mil pessoas entram na Ilha [da Conceição] todos os dias por causa dos estaleiros. 

Antigamente era possível deixar a porta de casa destrancada, você conhecia todo 

mundo que andava na rua, agora não dá mais. Você não conhece os de fora. 
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Em um ano fui assaltada cinco vezes. Não tem hora. Pode ser a plena luz do dia. 

Vivemos assustados. (...) A bandidagem veio pra cá, não tem polícia mesmo. (...) Não 

é à toa que chamam aqui de Ilha do Medo, quando anoitece todos se trancam em suas 

casas. 

 

c) DESEMPREGO 

 

Quantidade considerável de entrevistas apontou o desemprego como um grave 

problema que atinge principalmente os mais jovens residentes da região. A falta de 

perspectivas gerada a partir da condição de desemprego foi ligada, por vezes, a outros 

problemas sociais, quais sejam: o alcoolismo, o consumo de drogas e a adesão à criminalidade. 

A observância deste problema não deixa de ser um dado curioso por se tratar de uma 

localidade cuja oferta de postos de trabalho é extensa, porém, pouco diversificada. 

 

Tem muito jovem com a cabeça vazia. Que não tem trabalho, que não estuda. Fica só 

‘zanzando’ pra lá e pra cá. Isso preocupa hoje e preocupará ainda mais amanhã. Qual 

o futuro para eles? Tem futuro para eles? Podiam criar cursos profissionalizantes, não 

podiam? 
 

d) CARÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE LAZER 

 

A pouca oferta de opções de entretenimento é um aspecto que encontra bastante 

ressonância entre os moradores. Um aspecto interessante nessa seara é a interconexão, na fala 

dos entrevistados, entre esse problema social e outros já explicitados, quais sejam: 

criminalidade, assoreamento do canal de São Lourenço e a crise de mobilidade. O acesso a 

opções de lazer – cinemas, teatro, centros comerciais, praias, casas noturnas, “boas 

academias” – são encontradas, segundo eles, nas regiões do Centro, Zona Sul e Praias 

Oceânicas de Niterói. O acesso a elas ficaria dificultado pelo trânsito da saída dos bairros, 

pelo medo da violência no retorno a casa no meio da noite e pela escassez de transportes 

coletivos servindo a região nos fins de semana e em horários mais avançados. A atividade 

pesqueira foi uma forma de lazer acessada localmente manifestada nas conversações, mas o 

assoreamento do canal foi apresentado como entrave para a navegabilidade. 

 

A indústria ocupa todo o litoral do bairro, todos os cantos. Deviam ao menos cuidar 

do lugar. Não dá para sair de barco daqui de dentro por causa do assoreamento. 

Refizeram o terminal, mas o canal é puro lodo, não dá nem para usar no final de 

semana pra dar uma espairecida. 

 

e) DESORDEM DO ESPAÇO PÚBLICO 
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O espaço público “caótico” ocupa as compreensões dos depoentes a respeito dos 

óbices locais. Os empreendimentos navais são percebidos como sendo os principais promotores 

da desordem, mas não os únicos. O comércio local, a companhia de ônibus e parcela dos 

moradores são elencados entre os promotores do uso irregular do espaço público, incluindo 

arruamentos, calçadas e praças. Mais uma vez a ausência de fiscalização e de punição do Poder 

Público são mencionadas como fatores decisivos para a crise. Sobre o desempenho dos 

empreendimentos industriais, a crítica é quase absoluta, em razão do aporte de quantidade de 

empregados e veículos acima da capacidade suportada pelos bairros. O estacionamento de 

veículos, ligados a atividades de apoio da indústria offshore, à frente de garagens privadas; a 

ocupação irregular de calçadas, sejam com automóveis ou com a deposição de sucatas; e o 

desrespeito às normas de trânsito estabelecidas são os clamores regulares. 

 

Proibiram o trânsito de carretas aqui dentro de 6h às 9h. Mas os ônibus pro [Estaleiro] 

Mauá continuam entrando nessas ruelas estreitas, os carros estacionam em fila dupla, 

sobem na calçada, fazem o que querem. Não tão nem ligando para as reclamações.  

 

 4.4.3 SATISFAÇÃO COM O NÍVEL DE RESPOSTAS DOS GRANDES 

EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA NAVAL 

 

Questionado sobre a capacidade demonstrada pelos representantes da indústria em 

propor medidas mitigadoras aos impactos causados pela própria presença na região, o grupo de 

moradores desempenhou postura descrente em relação às intenções das companhias no 

oferecimento de respostas socioambientais. Mencionou-se, na maioria dos casos, o alheamento 

das indústrias com relação à realidade vivenciada para além dos muros dos empreendimentos. 

Foram identificadas queixas sobre a ausência de diálogo por parte das empresas, a escassez de 

projetos de cunho social e o distanciamento entre as duas realidades díspares. Em raras ocasiões, 

houve por parte do entrevistado a opção pela não emissão de opinião justificada pela falta de 

conhecimento sobre possíveis ações engendradas pelas empresas62. 

 

a) AUSÊNCIA DE DIÁLOGO 

 

                                                 
62 A ocorrência deste fato, antes de configurar-se em um atenuante para as empresas, evidencia a falta de 

comunicação destas com a comunidade.  
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Ainda que tenham existido exceções, o não estabelecimento de conversas entre 

comunidade e estaleiros é um elemento preponderante para a construção da imagem de 

alheamento dos representantes da indústria em relação aos problemas da comunidade. A tomada 

de decisões particulares que contrariam os interesses da coletividade – dentre as quais, 

sobressaem-se o congestionamento causado pelos transportes privados, a burla às normas de 

trânsito, a contaminação das águas, o abandono de embarcações e a emissão de poluentes – são 

enunciadas para evidenciar o descaso com a localidade. Em poucos casos, a inexistência de um 

canal de diálogo também foi manifestada para criticar a falta de transparência empresarial, não 

permitindo a chegada ao conhecimento da população o que se passa no interior da fábrica63. A 

possibilidade de interpelação ao estaleiro por parte do indivíduo é, repetidas vezes, 

ridicularizada nas falas dos depoentes. A ausência ou precariedade de sites na internet para 

contatos com os empreendimentos navais também foi exposta. O canal possibilitado pela 

Associação de Moradores foi ventilado em alguns relatos, mas seguiam-se de ponderações 

sobre o esforço necessário para converter uma reclamação individual em demanda coletiva. 

 

Posso ir bater na porta [do estaleiro] para reclamar que estacionaram na minha 

garagem? Tocar a campainha? [Risos] Eu nem sei se eles têm campainha. Eles sabem 

que eu existo? [Risos] Eu sei, é ridículo! Me diz você como eu faço para reclamar 

com o estaleiro. 

 

Não existe muita transparência. Se eu quiser procurar saber quem são ou então 

reclamar de alguma coisa, nem site na internet eu vou achar. (...) Não tem um “reclame 

aqui”, a gente não é cliente deles, não estão olhando pro que eu penso ou deixo de 

pensar. 

 

b) FALTA DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 

Outra expressão da negligência dos empreendimentos industriais navais é o 

entendimento em torno da falta de projetos de promoção do bem estar social na região. A não 

realização de iniciativas privadas em favor do desenvolvimento social, cultural, ambiental e 

econômico direcionadas, principalmente a crianças e adolescentes, foi colocada como forma de 

inobservância de valores atrelados à “ética” e à “responsabilidade social”.  

 O estaleiro como contrapartida ambiental plantou mudas, restaurou a vegetação de 

restingas. Tudo muito bonito. Mas aonde? Não foi na Ponta D´Areia! Querem cuidar 

da Baía de Guanabara tratando da diversidade das espécies em Icaraí, em São 

                                                 
63 De todos os relatos, o mais revelador dizia respeito a uma situação vivenciada há alguns anos, quando o morador 

e seus vizinhos se assustavam sempre que ouviam o soar do alarme de emergência de um estaleiro. A sensação de 

que residiam próximos a um local “prestes a explodir” só foi dissolvida posteriormente, quando descobriram que 

o acionamento do alarme indicava exercícios de treinamento para situações de emergências. 
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Francisco. Não fizeram nada aqui, não plantaram nem uma samambaia. Na zona sul, 

cuidam de restinga, aqui metem bronca. 

 

Os estaleiros podem causar grande estrago nas nossas vidas, não é verdade? Seria 

ético da parte deles, ter consideração pelo bairro, pelas pessoas, pelas gerações futuras. 

Eu não vejo isso acontecer. Só querem tirar. Sugar as riquezas. Raspar tudo. Sem 

preocupação com a juventude, com os idosos. 

 

 

Podiam fazer parceria com a escola, incentivar educação ambiental. Mas não! São 

indústrias de frente para o mar e de costas para a cidade. (...) Queria muito que os 

empresários agissem com ética, fossem éticos com a Ilha da Conceição, com quem 

mora aqui. 

 

 

c) NÃO PERTENCIMENTO AO LOCAL 

 

O distanciamento percebido entre a realidade experimentada cotidianamente pelos 

moradores locais e a dos grandes empreendimentos foi retratado repetidas vezes nos 

apontamentos concedidos. Entrevistados mencionaram a ideia de que os estaleiros locais não 

incluem a comunidade do entorno entre as partes interessadas dos seus processos, durante a 

tomada de decisões, em razão de pertencerem a outra conformação de realidade, a qual se 

distinguiria por manter vínculos com a região exclusivamente exploratórios, uma ligação 

pertencente à lógica estritamente econômica; a ação empresarial seria orientada por critérios 

externos à enseada. Ficou exposta, em boa parte dos relatos, a crença na opção das companhias 

por escolhas unicamente pensadas à maximização do lucro, ignorando o local de onde o retiram. 

A crítica ao alheamento das empresas encontra, aqui, a denúncia do não pertencimento das 

corporações, do fato de serem agentes econômicos indiferentes ao que se passa ao redor deles, 

sendo comandados por pessoas que não vivem na região. 

 

 

Quem provoca os acidentes ambientais não fica para pagar a conta. Não é assim? Todo 

mundo lembra o que aconteceu em Angra [dos Reis]. O óleo vazando, destruindo 

aquele paraíso ecológico e o presidente da empresa nem sabia falar português! 

 

O estaleiro não está aqui para morar, quer é ganhar dinheiro. Eles não moram aqui. 

Você acha que estão preocupados se a água é poluída? Se a vida aqui está boa ou não? 

(...) Querem ganhar o dinheiro deles, a gente não faz parte disso, não faz a menor 

diferença. 

 

Acidentes ecológicos acontecem todos os dias. Estamos todos expostos. Todos não, 

né? Quem ganha dinheiro mexendo com esse negócio nunca pisou aqui. Nem sabe 

que a gente existe. Quando a torneira secar vai fazer dinheiro em outra cidade, em 

outro país. 
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 4.4.4 VISÃO SOBRE AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS EXECUTADAS 

 

Os entrevistados foram questionados sobre a percepção que tinham com relação à 

atividade industrial desempenhada na região; sobre qual seria a visão do exercício industrial 

daqueles empreendimentos. O termo “estaleiro” fez-se dominante em todas as entrevistas para 

o desígnio do coletivo de estabelecimentos industriais navais atuantes nos bairros próximos ao 

porto niteroiense. As funções de construir e consertar navios foram as mais lembradas, a tarefa 

de montagem de plataformas também apareceu em diversos apontamentos, em menor escala 

citaram a atracação de embarcações; já o reconhecimento dos serviços desempenhados pelas 

companhias fabricantes de navipeças mostrou-se limitado a poucos depoimentos, 

predominantemente masculinos. A entrada de “estaleiros” de empresas como Rolls Royce e 

General Eletric não foi interpretada com clareza pela maioria dos entrevistados, dividindo-se 

entre os que afirmavam não saber o que elas faziam na região, e aqueles que esboçavam 

descrever ações de negócios associadas aos estaleiros convencionais, como “venda de 

máquinas”, “equipamentos do pré-sal” e “ajuda nas obras”. 

 

O que faz a Brasilamarras? Amarras? [Risos] Só pode, né? Amarras de  navios? Não 

sei o que é isso. Precisa de um estaleiro inteiro para fazer amarras? Eu não sei a 

resposta. (...) A Petrobrás contratou muitos estaleiros nesses anos todos, Niterói é o 

coração da indústria, pra quem vive aqui tão perto não é muito bom. 

 

O pré-sal está trazendo essas empresas para cá. Elas ajudam nas obras das plataformas. 

Sei que contratam muito operário. Geram muito emprego. (...) É bom pra economia. 

A Petrobrás usa os estaleiros pra fazer navios e essas plataformas enormes, coisa linda 

mesmo. 

 

 

 4.4.5 MALEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS DA INDÚSTRIA 

 

Foi indagado ao grupo se compreendiam a ocorrência de práticas industriais na 

enseada causadoras de malefícios à região. No que tange aos prejuízos derivados das atividades 

desempenhadas pelos estaleiros, boa parte dos entrevistados, antes mesmo do questionamento 

direto sobre o tema, já havia expressado descontentamento com a contaminação atmosférica e 

a unanimidade atentou à ocorrência da poluição das águas; no entanto, sem que o papel da 

indústria como causadora estivesse contido na pergunta, cabendo assim o novo questionamento. 

A leitura transmitida por todos, nas respostas concedidas, foi que a indústria naval é a causa 

para a incidência de malefícios socioambientais, os quais podem ser divididos em quatro 
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grupos; o primeiro referente aos prejuízos ambientais; o segundo diz respeito ao desemprego64 

dos operários navais; o terceiro envolve prejuízos financeiros ao entorno; e o quatro versa sobre 

o estrangulamento da pesca artesanal. Os estragos socioambientais aparecem ora como 

resultantes de falhas operacionais da indústria, outras vezes como descaso das empresas. O 

desemprego, quando mencionado como um malefício possível, apareceu sempre na forma de 

demissões em massa, na dispensa simultânea de milhares de “trabalhadores” ou “pais de 

família”, em nenhum momento tendo sido citado de forma vinculada à demissão individual, à 

exoneração de um funcionário isoladamente. Já os prejuízos financeiros são atinentes ao 

estrangulamento da pesca artesanal exercida historicamente nestes bairros e à desvalorização 

da localidade, com reflexos na precificação imobiliária, articulando o impacto visual negativo 

e a deterioração da paisagem à proximidade de instalações industriais.  

 

a) PREJUÍZOS AMBIENTAIS 

 

Os prejuízos ambientais citados foram principalmente a poluição das águas e a 

contaminação atmosférica. Em menor escala argumentou-se contra a poluição sonora. A 

poluição da Baía de Guanabara apresentou-se indicada como o prejuízo mais evidenciado nos 

dizeres dos moradores; a degradação apresenta como consequências o assoreamento do canal, 

a paralisação da pesca artesanal, o mau cheiro exalado, a contaminação do pescado, o não 

usufruto do mar para banhos recreativos, a contaminação, principalmente de crianças, no 

contato com as águas pútridas e a depreciação cênica do lugar. A poluição atmosférica, por sua 

vez, foi representada nos depoimentos como causadora de experiências negativas vivenciadas, 

as quais incluíam a sujeira das casas, o adoecimento de cães, crises alérgicas, prejuízos 

respiratórios, tontura e ataques ao sistema nervoso central. A poluição sonora no interior dos 

estaleiros surge como um malefício menos citado e com resultados de menor gravidade. 

Apontam para “estrondos”, “ruídos metálicos” que incomodam o convívio familiar dentro do 

ambiente do lar. O conteúdo extraído das conversações possibilita a diferenciação entre 

prejuízos causados por falhas dos estaleiros, por negligência, ou ainda como um desdobramento 

pensado como “natural” da intervenção industrial. Vale esclarecer que, na maior parte dos 

                                                 
64 Sobre a menção ao desemprego, torna-se importante enfatizar que o período no qual transcorreram as entrevistas 

coincidiu com atos de trabalhadores, nos bairros, em protesto contra 2 mil demissões da indústria naval em Niterói. 

Foram organizados piquetes nas portas dos estaleiros com grande movimentação do Sindicato dos Metalúrgicos e 

centenas de operários. Tal contextualização possivelmente teve impacto na formulação de respostas por parte dos 

entrevistados. 
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casos, a aparição simultânea dos dois primeiros diagnósticos foi encontrada na fala dos 

entrevistados. 

 

i. PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHAS 

 

Aqui, os malefícios ambientais foram atribuídos a razões concernentes a 

procedimentos equivocados no transcorrer das etapas do processo industrial. O “erro”, “o 

acidente” e a “falha” foram enunciados para explicar a motivação dos transtornos causados 

pelas empresas. 

 

Um descuido acidental do operador do guindaste e causa um estrondo desgraçado. 

Acorda a criança e tenho de parar tudo para cuidar dela. (...) Como as coisas são muito 

pesadas, qualquer errinho pode dar barulhada, ou então sujeirada no mar. Acontece... 

 

ii. PREJUÍZOS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA 

 

A negligência aparece como fator provocador de malefícios. O descaso das empresas 

refere-se ao desinteresse dos representantes da indústria em manter práticas responsáveis. O 

descarte inadequado e ilegal de efluentes nas águas da Baía de Guanabara aparece como aspecto 

revelador da percepção do descaso a por parte das ações das empresas. Além dos dejetos 

lançados sem tratamento, os resíduos industriais são percebidos, regularmente pelos moradores, 

como causadores de contaminação das águas e do solo, por se tratarem de produtos tóxicos e 

extremamente perigosos. O abandono de embarcações sucateadas ao longo da orla também é 

lembrado na hora de comunicar o desprezo dos estaleiros. 

 

Eles lavam os porões dos barcos em qualquer lugar, despejam litros e litros de óleo, 

fezes, químicos, a Baía [da Guanabara] vira a latrina deles. (...) Eu enxergo que a culpa 

é sempre da empresa, mesmo se um funcionário age por conta própria e faz estrago, é 

a empresa que deveria ter se antecipado. 

 

iii. PREJUÍZOS PERCEBIDOS COMO EXTERNALIDADES  

 

Parte dos entrevistados quando apontou para os malefícios provocados pela ação dos 

estaleiros engendrou diagnóstico conferindo a sua origem ao exercício das práticas industriais, 

não havendo a leitura de falha ou negligência, mas sim de uma contingência natural da 

intervenção humana. A presença de empreendimentos seria causa inexorável de 

desdobramentos prejudiciais ao Meio Ambiente. 
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Não coma os mexilhões daqui. Tudo contaminado! (...) A pesca é muito prejudicada 

pelo derramamento de óleo da indústria. Fizeram um cais aqui... Do que adianta se os 

barcos não conseguem chegar? Melhor atracar na praia para o pescado não estragar. 

A indústria vem destruindo o lugar, onde tem indústria, tem poluição. 

 

b) DESEMPREGO 

 

Apesar de não se tratar de um malefício provocado pelo exercício das práticas 

industriais, o desemprego de funcionários dos estaleiros apareceu como um efeito negativo 

apontado em alguns depoimentos65. O desemprego como um malefício possível foi, sempre que 

mencionado, sugerido na forma de demissões em massa, na dispensa simultânea de milhares de 

“trabalhadores” ou “pais de família”, em nenhum momento tendo sido citado de forma 

vinculada à demissão individual, à exoneração de um funcionário isoladamente. Entrevistados 

elaboraram críticas contundentes aos escândalos veiculados recentemente na grande mídia 

envolvendo a Petrobrás e seus fornecedores66, conferindo responsabilização das companhias 

pela retração do setor naval e pelas perdas de postos de trabalho. Assim sendo, o desemprego 

apresentou-se, no conjunto de declarações, como consequência da conduta político-

administrativa temerária das corporações.  

 

Essas empresas se metem em patifarias e sobra para o pai de família, que é botado na 

rua. É uma vergonha demitir milhares de trabalhadores depois que a empresa se meteu 

no “Petrolão67”. (...) A crise não chega para os ricos e poderosos, atinge o pai de 

família, que é mandado embora para salvar o lucro de quem é grande. 

 

Desempregar tanta gente enquanto desviam bilhões. Isso não tem nem nome. Aí 

dizem que não têm dinheiro para pagar o trabalhador. (...) Muita gente foi demitida 

agora, por causa dessa crise toda. Como se o culpado pela crise fosse o desgraçado do 

trabalhador. 

 

c) DESVALORIZAÇÃO DO LOCAL 

 

                                                 
65 Cumpre revelar que a inclusão do desemprego como malefício atinente às práticas dos empreendimentos navais 

foi um fator de inquietação e angústia por parte do pesquisador, já que este não poderia ser compreendido como 

uma externalidade industrial. Todavia, o conteúdo explicativo expresso nas respostas dos entrevistados ofereceu a 

coerência necessária para a sua aceitação, ao expor o desemprego como resultante de ações temerárias no âmbito 

político-corporativo. 
66 Investigações promovidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público ensejaram a denúncia de esquema de 

corrupção e desvio de fundos envolvendo políticos, empresas contratadas e funcionários da Petrobrás. 
67 Nomenclatura informal difundida pela sociedade para referir-se ao escândalo de corrupção envolvendo a 

Petrobrás. 
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A proximidade das instalações industriais incidiria a desvalorização dos imóveis da 

região, segundo parcela dos entrevistados. A deterioração da paisagem causada pela ocupação 

de todo o litoral dos bairros, por parte dos estaleiros, foi um dos pontos abordados para explicar 

a depreciação da localidade, e como desdobramento, a redução do poder de venda dos imóveis. 

A desvalorização também foi associada aos riscos ambientais relacionados aos estaleiros, tais 

como explosões e vazamentos; e ao ambiente predominantemente industrial consolidado em 

torno dos empreendimentos, o que acabaria por prejudicar a diversificação do comércio do 

bairro. 

 
Quem passa por aqui vê abandono de um lado e a Baía [de Guanabara] imunda 

d´outro. Minha casa não vale nada. Nem vender para um estaleiro eu posso, porque 

fica longe do mar. (...) Ninguém se interessa mais em morar nesse caos, com esse 

trânsito, com essas fábricas, com essa violência. 

 

O terreno aqui na Ilha da Conceição, pode anotar, vale mais do que na [Avenida] 

Vieira Souto, em Ipanema. Desde que seja à beira do mar. Pra mim é uma pena. Só 

tem valor para os estaleiros, não pra gente que mora. Quer comprar a minha casa? Não 

vale nada. 

 

d) ESTRANGULAMENTO DA PESCA ARTESANAL 

Na visão dos depoentes, o preenchimento do litoral dos bairros por estaleiros 

compromete a convivência com a pesca artesanal. A perda de espaço físico somado aos 

impactos ambientais causados pelo assoreamento da enseada e pelas embarcações abandonadas 

próximas ao canal de São Lourenço são malefícios que asfixiam a economia pesqueira da 

região. 

 

 

A indústria ocupa toda a orla do bairro. Deviam cuidar do lugar. Os pescadores não 

chegam ao Terminal de Pesca por causa do assoreamento do canal. (...) Essas 

plataformas atrapalham muito, a Baía de Guanabara é toda ela da indústria. O Rio de 

Janeiro como um todo funciona para a indústria. 

 

 4.4.6 AMEAÇAS 

 

Aos entrevistados foi solicitado que argumentassem sobre o entendimento da 

existência de ameaças imanentes à ocupação dos empreendimentos navais na região. Cumpre 

enfatizar a distinção do presente questionamento ao colocado no item anterior direcionado à 

identificação de malefícios provocados pelos estaleiros. Os danos surgiram nas respostas 

pregressas como fatos experimentados no tempo presente, como problemas já existentes, da 
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ordem do realizado; o que se propôs na nova averiguação foi auscultar as ponderações 

individuais sobre danos no tempo futuro, representações de ameaças, percepções sobre os 

riscos68 aos quais estão submetidos. Os resultados extraídos revelam a compreensão do risco de 

danos industriais no horizonte da enseada; a indústria naval foi percebida como suscetível ao 

ensejo de impactos. As ameaças apareceram invariavelmente sob o signo do “acidente”, cuja 

motivação deve-se a eventos compreendidos como erros dos operadores industriais, exibidos 

como falhas técnicas ou morais, percebidos na adoção de termos como “erro humano”, 

“burrada”, “mesquinharia” e “ganância dos estaleiros”. As ameaças identificadas estão 

amoldadas em torno de três eixos básicos: a ameaça de degradação ainda maior das águas da 

enseada, a ameaça de danos pela inalação de contaminantes e, por fim, a ameaça de acidentes 

catastróficos. 

 

a) AMEAÇA DO AGRAVAMENTO DA DEGRADAÇÃO DAS 

ÁGUAS 

 

Extensamente difundida nos depoimentos, a ameaça de acidentes que levem à piora 

substancial das condições sanitárias da enseada é percebida como fator de grande preocupação. 

Mesmo sendo caracterizada como um ambiente de elevado estágio de contaminação, a 

qualidade da água que margeia a enseada foi percebida pelos moradores na condição de alvo 

de danos ainda maiores por parte dos estaleiros. O agravamento da sua degradação surgiu na 

vertente de ameaça amplamente partilhada nas elaborações individuais coletadas. Tornou-se 

evidente que, por pior que seja a condição atual da Baía de Guanabara, ela ainda pode piorar, 

segundo a avaliação dos depoentes, tornando-se foco de danos ainda maiores. O completo 

assoreamento, o encerramento de quaisquer condições de navegabilidade, a mortandade de 

peixes, o maior grau de exposição dos indivíduos a contaminações, a piora do odor e da 

aparência foram impactos suscitados pela ameaça ambiental. Houve distinção na proposição de 

eventos motivadores da ameaça do agravamento. 

i. DEGRADAÇÃO PROGRESSIVA 

 

                                                 
68 No segundo capítulo da dissertação, foi demonstrada a interpretação beckiana para o risco, definido pela 

possibilidade de incidência de situações motivadoras de perdas. 
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Por um lado, entrevistados trataram a ameaça de deterioração marítima como um risco 

derivado da sucessão de práticas mal sucedidas dos estaleiros, como resultado de eventos 

cumulativos que acabariam por motivar a piora paulatina das condições ambientais da enseada. 

 

Do jeito porco que cuidam disso aqui, a gente pode a qualquer hora ter a Ilha da 

Conceição interditada. Vamos ter que morar em outro lugar porque esses relaxados 

jogam veneno no mar a toda hora! Todos os dias! Quando não é um, é outro. Uma 

hora a casa cai. 

 

ii. EVENTO DE GRANDE IMPACTO 

 

Na outra mão, percebe-se o receio do risco de incidência de episódios pontuais dotados 

de grande potencial destrutivo. Nesse caso, são evocados os grandes vazamentos de óleo ou de 

substâncias contaminantes em geral. 

 

Pode ter um derramamento grave. Derramam essas substâncias na água e contamina 

tudo ao redor. Quando você vai ver até o solo está contaminado. Não me surpreenderia 

estar pisando em alguma química perigosa e só descobrir depois, quando toda ilha 

estiver contaminada. 

 

 

b) AMEAÇA DE CONTAMINAÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A possibilidade de danos relacionados à disseminação de compostos químicos foi 

reconhecida por boa parte dos entrevistados. O risco de contaminação do ar evidenciou a 

preocupação mais enfática na etapa industrial concernente à pintura naval e o uso de solventes. 

A “poeira industrial” apareceu como transmissora de material químico contaminante, entendido 

como uma ameaça à saúde dos moradores. Parte dos depoimentos caracterizou essa ameaça 

como “invisível”, sendo de difícil identificação na vida cotidiana.  

 
Nunca senti nada diferente aqui. Não percebo o ar diferente, não. Mas a gente sabe 

que um acidente sempre pode acontecer e espalhar a nuvem de poeira pelas ruas. Pode 

contaminar o aparelho respiratório. Se acontecer a gente vai ter que usar máscaras 

para pegar o ônibus. Eu já pensei nisso. 

 

c) AMEAÇA DE ACIDENTE “CATÁSTROFE” 

Apesar de não estar inserida em todos os depoimentos, a maioria dos entrevistados 

manifestou a crença na possibilidade de ameaças de grande impacto que se estenderiam de 

maneira coletiva. As “catástrofes”, os “grandes acidentes”, as “tragédias” foram enunciações 
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repetidas que aparecem sugeridas principalmente em formas de grandes explosões e incêndios, 

resultantes, na maioria das falas, da manipulação equivocada de materiais altamente 

inflamáveis. Outro risco mencionado é a formação de “nuvens tóxicas” relativas aos produtos 

químicos estocados. Comparativamente, a distinção que se coloca está no entendimento de que 

os casos de ameaças apresentados nos itens anteriores são entendidos como danos não letais; 

não havendo, naqueles casos, a articulação entre a ideia de exposição humana ao malefício e 

necessariamente a ideia da morte como consequência; ao contrário, a mortalidade é percebida 

como um efeito possível, porém extremado e não provável. Aqui, diferentemente, a exposição 

ao risco da perda da vida está manifestada com maior ênfase. 

 
Meu medo é isso daqui explodir. Explode uma, depois a outra que está ao lado, 

depois outra, igual a dominó. Basta uma dar bobeira e todos nós estamos em 

perigo. (...) Não acho seguro viver aqui, indústrias sempre podem causar 

acidentes graves. 

 

 4.4.7 MEDIDAS CONTRA AS AMEAÇAS 

 

Os entrevistados comunicaram a crença de que as ameaças vislumbradas podem ser 

minimizadas por meio da incorporação de medidas no âmbito do Estado e das empresas.A 

responsabilização dos empreendimentos, mais uma vez, apareceu nas opiniões reveladas, 

consolidando a oportunidade de adoção de atitudes inclinadas ao combate das ameaças. Não 

houve em nenhum momento a exposição da ideia de anulação dos riscos, da neutralização 

completa da sua incidência; apenas da sua redução probabilística, de estratégias de ação que 

favorecessem a redução de chances de ocorrência. As medidas sugeridas poder ser divididas 

em: 

a) AÇÃO DAS AUTORIDADES 

 

A maioria dos depoimentos entende a possibilidade de redução das ameaças dentro do 

raio de ação das autoridades públicas. As instituições constituídas exerceriam o papel 

indispensável de normatizar, fiscalizar e punir com maior rigidez as condutas industriais. O 

endurecimento no controle exercido pelos representantes do Estado é visto de maneira 

necessária para a adequação de posturas. A ausência de compromissos ambientais dos estaleiros 

é por vezes atribuída à permissividade dos entes governamentais. 
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Quando o estaleiro contamina o mar não acontece nada com ele. É por isso que Niterói 

está desse jeito. Duvido que façam a mesma coisa em outro lugar do mundo, onde as 

leis existem e são cumpridas com rigor. (...) No Brasil preferem dar um jeitinho e 

acomodar as coisas. Esse mar imundo não foi feito da noite pro dia. A omissão dos 

políticos vem de longa data. 

 

b) ÉTICA EMPRESARIAL 

 

Houve a percepção da necessidade de mudança na conduta dos empreendimentos no 

âmbito moral, as quais deveriam passar a incluir entre as suas prioridades a preservação 

ambiental da região. Neste caso, os empreendimentos navais são acusados de não conservarem 

relação “cuidadosa”, “responsável”, “ética” com o ambiente no qual produzem. A visão 

externada pelos moradores coloca os estaleiros na condição de agentes moralmente dissociados 

do restante da comunidade. Aqui, os entrevistados não foram capazes de formular decisões 

específicas a serem adotadas pelas empresas, limitando-se a perceber a importância da alteração 

de postura, adotando preocupações com o “Meio Ambiente”, a “segurança” e o “bem estar” da 

população. 

 

A indústria precisa ter disciplina e entender que ela não está sozinha. O bem estar da 

população depende dela. Ela tem de começar a olhar para as pessoas, ser mais humana 

e ética com a comunidade. (...) Todo bairro viveria melhor se tivesse, da parte do 

estaleiro, vontade de agir eticamente.  

 

c) INVESTIMENTO NA QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS E 

PROCESSOS 

 

O aporte de investimentos por parte dos estaleiros é uma alternativa sugerida nos 

apontamentos individuais. Verifica-se a noção de que muitos acidentes poderiam ser evitados 

se fossem promovidos gastos com recursos humanos e adequação de processos. Os acidentes 

apareceriam na omissão ou na negligência das empresas, preocupadas no barateamento dos 

custos. Os entrevistados que incorreram neste caminho tiveram dificuldades em estabelecer 

exemplos práticos, restringindo-se a tatear questões como investimentos em treinamento dos 

profissionais que atuam na indústria, contratação de mão de obra qualificada e disposição de 

melhor “estrutura” – categoria difusa, reiterada, que pretende envolver as condições de trabalho 

oferecidas. 

 

Tem que oferecer estrutura para que os trabalhadores possam fazer as coisas com total 

correção. Não dá para cobrar segurança sem dar as condições. Os empresários têm 

que melhorar esse ponto, para que não haja vazamentos tolos, que podem ser evitados. 
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Jogar os resíduos no mar para não gastar dinheiro com o tratamento é o fim da picada. 

Mas já vi acontecer! O estaleiro causa um estrago danado para economizar. (...) Para 

mudar tem que aceitar que é preciso fazer as coisas corretamente e isso significa gastar 

dinheiro. 

 

 

d) APROXIMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/TRANSPARÊNCIA 

 

Apontam a inexistência de canais de comunicação oferecidos pelos estaleiros junto à 

comunidade local, impossibilitando o oferecimento de denúncias que poderiam contribuir com 

a tomada de escolhas mais adequadas aos anseios locais. Critica-se o distanciamento dos 

empreendimentos, que ignoram os transtornos provocados na comunidade. Entrevistados 

também reclamam da falta de transparência das companhias, que operam sem conferir maiores 

explicações, sem apresentar a realidade do interior das instalações industriais. 

 

Enquanto ele [o estaleiro] finge que não existe, o barco fica lá abandonado, 

enferrujando. (...) Acredito que os estaleiros são muito fechados, não conversam com 

a comunidade, com os pescadores. Podia melhorar muito se as coisas fossem mais 

francas, se fossem obrigados a nos ouvir. (...) Se dessem abertura para todos, sem 

dúvida que poderiam levar de maneira mais suave, sem tantos problemas para nós 

todos que vivemos aqui. 

 

Elas [as companhias] não querem nem saber! Funcionam sem saber se estão pisando 

no pé de alguém. Eles só olham pro mar. Se não tivesse nenhuma pessoa vivendo aqui, 

acho eu, que elas iam gostar bem mais. (...) Elas não olham pra ninguém e  gostariam 

que ninguém olhasse pra elas. Basicamente é assim que funciona. (...) Não querem 

dar explicação, não é problema meu. 

 

 

 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

No percurso trilhado até aqui, a pesquisa tratou de apresentar os dilemas 

socioambientais vivenciados nos bairros próximos ao porto da cidade de Niterói, por conta de 

práticas industriais nocivas ao conceito de sustentabilidade que são exercidas pelo polo 

metalúrgico naval estabelecido na região (capítulo 1). O trabalho foi consolidado a partir de 

quatro pilares: o reconhecimento público dos riscos ambientais e a consequente ascensão de um 

paradigma de gestão forjado em torno da responsabilidade empresarial frente aos impactos 

gerados; a reestruturação do capitalismo global, a qual amplificou a desigualdade entre as 
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corporações dotadas de mobilidade e as comunidades restritas à esfera local; a identificação das 

características históricas da indústria naval brasileira, a qual se revelou dependente de estímulos 

governamentais; e a trajetória da enseada de São Lourenço, marcada desde o século XIX pela 

atuação de grandes estaleiros, e que se tornou objeto de planificações urbanas as quais 

ensejaram o afastamento físico e simbólico da população residente em relação ao centro do 

município (capítulo 2). A metodologia utilizada para o enfrentamento das questões suscitadas 

incluiu pesquisa de campo, revisão da literatura, consulta de dados e promoção de entrevistas 

qualitativas (capítulo 3). Contribuiu-se com a apresentação de dados secundários sobre a 

realidade socioeconômica precária dos bairros imediatamente próximos ao porto; a 

evidenciação da degradação espacial nos arredores das grandes vias abertas em ocasião da 

construção da Ponte Rio-Niterói; o mapeamento dos estaleiros na enseada e a caracterização 

dos players transnacionais; a catalogação das companhias tendo em avaliação a adesão à 

certificação de Gestão Ambiental ISO 14001, demonstrando a pouca relevância do tema para 

os representantes da indústria; e a apresentação de dados recolhidos em entrevistas com 

moradores dos bairros da Ponta D´Areia e da Ilha da Conceição centradas no grau de satisfação 

extraído do exercício de administração e mitigação das externalidades causadas pelos estaleiros 

(capítulo 4). Assim sendo, foram expostas as bases teóricas e fundamentações empíricas as 

quais subsidiarão a análise a ser desenvolvida nesta etapa do estudo, cujo propósito é a 

formulação de uma síntese do conteúdo deflagrado de maneira a responder aos objetivos 

delineados no início desta jornada. 

A penetração de grandes empreendimentos associados a corporações de poderoso 

calibre em Niterói acompanha o movimento eclodido, em âmbito nacional, de retomada da 

indústria de construção naval em razão da exploração e produção de petróleo e de gás natural 

offshore. Com a revelação do pré-sal, em 2003, o Brasil passou a alimentar expectativas de 

multiplicar substancialmente as suas reservas de barris de petróleo graças ao patrimônio contido 

em águas profundas e ultraprofundas69 A cadeia de serviços e suprimentos foi estimulada pelo 

advento de novas oportunidades de negócios ocasionadas pelos desafios tecnológicos e 

logísticos a serem enfrentados doravante. 

Costa et al (2008) e Pasin (2002) abordaram o desempenho do Estado como indutor 

do desenvolvimento da indústria naval, promovendo conjuntos de políticas públicas, os quais 

sejam capazes de fomentar a produção por meio de incentivos fiscais ou de inspiração de 

demandas. O quadro de crescimento industrial obtido recentemente não se difere de outros 

                                                 
69 A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, em 2011, consignou reservas aproximadas de 

16 bilhões de barris. 
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momentos da história brasileira nesse aspecto, tendo sido conseguido através de ações do 

governo federal direcionadas ao fortalecimento dos empreendimentos localizados no território 

nacional. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível e a 

Petrobrás/Transpetro figuram no cerne do movimento de geração de encomendas aos 

montadores nacionais, dentre os quais, os estaleiros situados no município de Niterói. A 

ampliação do conteúdo nacional exigido, tanto para a concessão de blocos exploratórios quanto 

para as contratações da subsidiária da petroleira, eclodiu a criação de oportunidades que 

atraíram a mobilização de grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. 

Niterói, conforme demonstrado anteriormente, ostenta rica tradição na atividade 

industrial naval, tendo sido palco para a instalação do estaleiro pioneiro no Brasil e, em seguida, 

de outros importantes empreendimentos do mesmo segmento produtivo, concentrados ao longo 

da antiga Enseada de São Lourenço. A chegada de grandes grupos empresariais a Niterói foi 

possível devido à estrutura industrial já existente, com a disponibilidade de extensões litorâneas 

destinadas ao aporte de instalações da metalurgia naval, fator de complexidade apontado por 

Sabattini et al (2008). O município sediou os principais estaleiros brasileiros desde os estertores 

do Império, garantindo, inclusive, o abastecimento das encomendas militares provocadas pela 

Guerra do Paraguai. 

Consolidando-se ao longo dos anos como cidade detentora da maior concentração de 

montadores do país, Niterói adquiriu função relevante no reerguimento do setor naval, 

vivenciado nas primeiras décadas do século XXI. A vocação historicamente estabelecida do 

município reflete-se na aglomeração de empreendimentos industriais existentes, posicionando 

a cidade como um destino atrativo de investimentos por parte de grupos nacionais e de empresas 

globais. A entrada desses players é motivada pela disponibilidade de instalações industriais na 

enseada. O acúmulo de estaleiros importantes acarretou na proliferação de micro, pequenas, 

médias e grandes empresas prestadoras de serviços de apoio aos estaleiros e à exploração 

offshore ao longo dos bairros industriais.  

Os estaleiros dispõem de uma extensa rede de fornecedores que inclui desde holdings 

internacionais até micro empreendimentos locais. A desestruturação, gerada pelos ciclos 

produtivos descontínuos, entre montadores e a rede local fornecedora, apontada por Sabattini 

et al (2007), revela-se aplacada pela presença de grandes empresas de alcance internacional 

fabricantes de navipeças. Os produtos dotados de maior grau de complexidade, como apontaram 

Negri et al (2009), ao serem comercializados em escala mundial adquirem viabilidade 

econômica, alavancando a produção de itens necessários à exploração offshore (Favarin et al, 

2009a). 
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A proximidade geográfica do Rio de Janeiro, com quem compartilha a embocadura da 

Baía de Guanabara, representou oportunidades e entraves ao desenvolvimento da urbe 

fluminense. O surgimento de grandes estaleiros na enseada niteroiense encontra relação com o 

fato de o município usufruir da condição de vizinho da metrópole da qual emanava o poder 

decisório durante o período imperial e nas primeiras décadas republicanas. Todavia, Niterói 

enfrentou dificuldades para sair da sombra do Rio de Janeiro, como abordado por Mary (1988) 

e Costa (2010), sem conseguir consolidar-se como um centro regional tanto para aspectos 

econômicos quanto simbólicos. 

O projeto de aterramento da Enseada de São Lourenço, na década de 1920, para 

realização de obras de modernização urbana e de construção do porto de Niterói está inserido 

no bojo de um plano governamental para alavancar a economia local e a configuração de um 

novo significado espacial para a região. O terminal portuário pretendia ser o ponto de 

escoamento da produção agrícola do estado, e para tanto, engendrou-se o prolongamento da via 

férrea e a edificação de uma nova estação ferroviária, a qual ladeava o porto. O aterrado 

receberia ainda a implantação de outros prédios públicos – a maioria deles da alçada do poder 

estadual – espalhados em meio a novas avenidas e vias semicirculares abertas com o intuito de 

convergir a zona portuária ao restante da cidade. 

Vale destacar que a degradação ambiental do local no qual se localizam os estaleiros 

é um dado anterior à construção do terminal portuário da década de 1920; o porto foi um projeto 

público ambicioso inserido ao contexto de modernização da antiga capital do estado, que 

buscava extinguir o cenário de deterioração ambiental da Enseada de São Lourenço e instaurar 

no aterrado uma estrutura urbana “embelezadora”, baseada na remoção de áreas desvalorizadas 

e posterior implantação de vias e edificações estratégicas, as quais favorecessem a 

intensificação do dinamismo no uso dos novos espaços centrais. 

Os centros, segundo Soja (1993), instigam a formatação e contextualização do espaço 

urbano. São, exatamente, os lugares centrais, que asseguram a atribuição dos significados 

sociais capazes de interligar as diferentes periferias. A estruturação urbana é resultante de 

movimentos insidiosos, travados à margem de processos democráticos, havendo tensões 

derivadas da disparidade de forças entre os agrupamentos humanos polarizados em disputa. 

Politicamente, os centros detêm os predicados necessários para estruturar espacialmente a vida 

material em sociedade, amarrando os signos da ocupação, da aglomeração ou da dispersão dos 

ambientes socialmente vivos. O urbano resulta do contínuo intercurso dialético de construção 

e destruição da paisagem geográfica, preenchendo ou esvaziando os significados conferidos 

pela centralidade.  
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O projeto inicial, vislumbrado para o aterrado de São Lourenço, concebia o surgimento 

de uma centralidade. Buscou-se, na alteração da sua geografia, a modernização da paisagem 

urbana, espacializada de maneira a amalgamar as funções pensadas como fundamentais ao 

controle social e ao crescimento econômico. Da embrionária região portuária, deveria irradiar 

o progresso material e imagético concebido para o município, dentro dos parâmetros da 

urbanização capitalista administrada pelo Estado, como definiu Soja (1993). 

No planejamento, houve a destinação de grandes parcelas territoriais pensadas para o 

acolhimento da atividade industrial, a qual seria consequência da exitosa operação portuária, 

que jamais chegaria a ser efetivada completamente. O aterrado de São Lourenço não realizou 

os desígnios para o qual fora projetado. O porto de Niterói experimentou a decadência da 

economia cafeeira e foi reflexo da tímida industrialização do estado. 

Neste aspecto, é importante enfatizar que a aspiração por centralidade não se restringia 

apenas ao novo território alinhavado no aterrado em relação aos demais quadrantes da 

municipalidade; Niterói, como capital fluminense, buscava afirmar-se como centro urbano 

regional e capitalizar as potencialidades do antigo estado do Rio de Janeiro, eclipsadas pela 

proximidade geográfica que mantinha com a sede da Federação. O porto e suas imediações 

deveriam conquistar para a cidade a centralidade almejada, concentrando instrumentos e 

receitas para a acumulação de riqueza, de acordo com as ambições da elite política local. 

Três medidas, nas décadas de 1960/70, destacam-se no posterior realinhamento urbano 

da região: a primeira, versa sobre a inauguração da Avenida do Contorno, abrindo um trajeto 

rodoviário que liga o porto e a ferrovia à cidade de São Gonçalo; a segunda diz respeito à 

construção da Ponte Rio-Niterói, tratando-se de uma intervenção de grande impacto para os 

bairros contíguos ao porto; e a terceira, de natureza política, foi a fusão dos estados do Rio de 

Janeiro e da Guanabara, a qual acarretou no esvaziamento das funções político-administrativas 

da cidade.  

Os novos aterramentos, viadutos e ampliações viárias culminaram no aumento da área 

disponível para a fixação de estaleiros na enseada e no aniquilamento da compleição urbana 

criada em prol da centralidade niteroiense. A Ponte e a Avenida do Contorno passaram a se 

conectar como trechos da Rodovia Rio – Vitória BR-101, cuja funcionalidade não se amoldou 

a partir dos interesses específicos dos grupos sociais posicionados em Niterói; ao contrário, as 

necessidades urbanas internas foram obliteradas em razão da prioridade concedida à estratégia 

de integração rodoviária do Rio de Janeiro a outras regiões do estado e do país. 

A perda da condição de capital agravou o processo de descentralização de Niterói – e 

de sua zona portuária –, fato que passou a se refletir nos encaminhamentos urbanos da Enseada 
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de São Lourenço. Grande concentradora de estaleiros, a região seguiu como polo industrial 

naval de importante apelo econômico para estado e município; a partir do recrudescimento da 

exploração offshore, décadas mais tarde, o complexo voltaria a receber empreendimentos 

industriais significativos, e para isso, a proximidade com a Ponte e com a Avenida do Contorno 

foi identificada como vantagem competitiva existente, já que o modal rodoviário, hegemônico 

nacionalmente, integra o aglomerado naval niteroiense a cidades dotadas de centralidades 

induzidas pelo segmento petrolífero – Rio de Janeiro e Macaé. 

Como se viu, a criação da Ponte gerou novos aterramentos, a redução do tamanho do 

porto, o alargamento de vias e o aumento exponencial do fluxo de automóveis na região, que 

se tornaria a “porta de entrada” do município através da rodovia BR-101/RJ. O aterrado de São 

Lourenço perdia a sua condição de centralidade pretendida pelos líderes estaduais durante a 

República Velha, passando a ser “bairro de passagem”, recebendo a instalação de viadutos para 

o acesso à rodovia federal. As obras de modificação da região, além de recondicionarem o papel 

desempenhado pelo aterrado, criaram obstáculos físicos que passaram a fracionar o espaço 

urbano, separando os bairros da Ponta D´Areia, Ilha da Conceição, o porto e o aglomerado de 

estaleiros do restante da cidade. O aterrado de São Lourenço e bairro de Santana também foram 

atingidos pela desvalorização acentuada proveniente da perda de continuidade espacial 

provocada pelo advento do degradante eixo viário. Os bairros concentradores de estaleiros da 

antiga enseada foram isolados pelo traçado de avenidas largas, que tem por finalidade o 

escoamento do tráfego de veículos em direção à rota de saída do município. A perda de função 

de grandes edificações públicas e o abandono de galpões industriais agravaram a condição de 

deterioração do espaço, acentuando a fratura do território, forjando a descontinuidade da zona 

portuária industrial do restante da cidade.  

A população moradora destes bairros não usufrui da contextualização espacial 

supracitada como um benefício, ao contrário, a lógica residencial não espelha simetrias com a 

de caráter industrial. Como forma de exemplificar, vale citar o caso das obras de aterramento 

promovidas para a conexão física da Ilha da Conceição com o continente; diferentemente da 

integração orientada para o desfrute da população local, as intervenções foram articuladas de 

maneira a viabilizar a construção da Avenida do Contorno e da Ponte Rio Niterói, ou seja, 

ignorando as consequências deletérias resultantes ao bairro. O Estado perfaz, assim, o papel de 

força indutora do crescimento, e não do “desenvolvimento” (HARVEY, 2013). 

Soja (1993) salientou que o Estado tem participação ativa no processo de (re)produção 

do espaço urbano, ocasionando diversas repercussões na dinâmica socioespacial. Políticas 

públicas governamentais assim como as intervenções urbanas contribuem para reafirmar o seu 
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papel como agente de mudança na organização do espaço. Nesta conjuntura, ao impor medidas 

que facilitem ou dificultem o modo de ocupação e do uso, o Estado tem mecanismos para criar 

condições favoráveis a determinados grupos de interesses. Assim, o Estado pode condicionar o 

processo de ocupação ou esvaziamento de certas áreas da cidade. 

Espremida entre a indústria que ocupa o litoral e o grande eixo viário formado em 

torno da BR-101/RJ, a população local adquire invisibilidade social ao se afastar do restante da 

cidade, isolando-se em meio à ocupação dos empreendimentos da construção naval. A 

prevalência da indústria, como atividade central na dinâmica dos bairros, incide na 

inobservância de demandas da população residente, cujo cotidiano é severamente impactado 

pela fragmentação do território, destinado a desempenhar funções que ignoram as necessidades 

locais, que são indiferentes ao seu conjunto populacional. O recorte urbano realizado não 

apenas afastou os bairros industriais do restante da zona central do município, mas, 

principalmente, contribuiu para deixá-los à margem, invisíveis em meio aos estaleiros. 

A costura de um cinturão industrial naval ao redor do porto consolidou uma silhueta 

peculiar à enseada. Os equipamentos conferiram o predomínio da paisagem industrial, 

marcando a invisibilidade das comunidades existentes no interior dos bairros. A cidadela 

industrial naval avigora a segregação e fragmentação geográficas, o aglomerado sob a forma de 

distrito externo, o qual margeia as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, aparece 

morfologicamente consolidado como periferia urbana destinada à função de abrigar o polo 

metalúrgico naval. No exercício de produção e reprodução da espacialidade capitalista, 

baseando-se em Soja (1993), nota-se a mescla, de aparência paradoxal, entre o declínio e a 

ascensão; a dilatação das atividades desenvolvidas na enseada incorre espelhada à 

internacionalização econômica e às alterações organizacionais que induzem o crescimento e a 

especialização do território; as redes globais, as quais asseguram a viabilidade da produção 

industrial, deságuam na região portuária niteroiense e constroem articulações horizontais entre 

firmas interdependentes, que são asseguradas pela existência da concentração de 

empreendimentos no local; este ambiente propício à acumulação capitalista repele o usufruto 

residencial da localidade, provoca como rebatimento a decadência da infraestrutura do lugar; 

trata-se da coadunação entre a expansão espacial capitalista e as relações sociais contraditórias 

e polarizadas, que são amalgamadas em torno da disputa desigual pelo uso da enseada.  

O crescimento industrial granjeado na região portuária não se refletiu em 

desenvolvimento socioeconômico. Os bairros contíguos ao porto, impactados pelas 

transformações efetuadas na estrutura do espaço, apresentam patamares inferiores ao restante 

da cidade nos quesitos renda e emprego. Os números sugerem a não participação, do 
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contingente populacional residente nesses bairros, no ciclo de oportunidades ensaiado na última 

década com o incremento da indústria para-petroleira.  

O corpo de entrevistas consolidado, com moradores da enseada, propiciou a revelação 

de apontamentos a respeito da realidade socioambiental vivenciada e da percepção acerca da 

interação dos estaleiros circundantes com a população local. Apesar da multiplicidade de 

impressões, espontaneamente elaboradas, o conteúdo extraído das narrativas não verteu para 

direções díspares e aleatórias; houve, ao contrário, o registro de argumentações marcadas 

majoritariamente pela semelhança e proximidade das questões reconhecidas e articuladas nas 

falas dos diversos depoentes. A captura do emaranhado de construções discursivas, naquilo que 

estas apresentaram de constantes e estruturadas, foi exatamente o objetivo delineado na busca 

pela identificação dos significados compartilhados pelos residentes da Ilha da Conceição e da 

Ponta D´Areia. 

Os moradores manifestaram o reconhecimento de problemas ambientais e sociais na 

região. Quanto aos desafios percebidos como ambientais, predominantemente evocou-se a 

questão da poluição das águas da Baía de Guanabara, com ênfase no assoreamento do Canal de 

São Lourenço, trazendo prejuízos de navegabilidade e afetando a pesca artesanal. A poluição 

sonora também foi queixa sistemática por parte dos entrevistados, principalmente no tocante ao 

ambiente ruidoso ocasionado pelo tráfego de veículos no interior dos bairros. A poluição 

atmosférica causada pelos veículos e pelas atividades industriais também foi citada como 

problema ambiental vivenciado. Em todas as três tipificações de poluição, verifica-se a 

acusação de participação da indústria na gênese dos transtornos. O descaso dos estaleiros – 

sugerido nos vazamentos de óleos, lançamento de efluentes in natura, disposição de sucatas na 

baía, na deformação do trânsito de veículos e na emissão de substâncias contaminantes oriundas 

de ações industriais – surgiu cristalizado no horizonte das declarações colhidas, lançando luz 

ao caráter crítico da população com relação às externalidades ensejadas pelos 

empreendimentos. 

Quanto aos problemas sociais suscitados, o conjunto de conversações evidenciou a 

constatação da insatisfação coletiva diante da mobilidade urbana nos bairros, da segurança 

pública, do desemprego elevado, da escassez de opções de entretenimento e do desordenamento 

dos espaços coletivos. A indústria naval foi diagnosticada, com clareza, como uma das partes 

responsáveis pelas dificuldades descritas, exceção feita nas ponderações cometidas ao desafio 

da não incorporação das pessoas ao mercado de trabalho70. A recorrência da ideia de “caos” na 

                                                 
70 Vale citar que houve quem associasse a situação de desemprego nos bairros à presença de um tipo de indústria 

pouco diversificada, todavia, tal posicionamento surgiu de maneira residual, não estruturada. 
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descrição da realidade das vias, calçadas e demais espaços públicos, utilizados de forma 

irregular, demonstra a saturação da tolerância com os desvios cometidos por representantes dos 

empreendimentos navais e seus contratados; as antigas e estreitas ruas rodeadas por residências 

baixas não suportam o adensamento do fluxo de veículos, leves e pesados, os quais adentram 

os bairros em função do aglomerado de firmas que preenche todo o litoral da enseada. Esta 

ocupação, inclusive, é compreendida como fator prejudicial à pesca, pelo estrangulamento da 

orla e, principalmente, devido ao assoreamento do canal. As empresas ao ignorarem o 

transtorno causado pelos reflexos nocivos de suas atividades na zona portuária reforçam a 

impressão emitida de despreocupação com o interesse do grupo populacional que as rodeia. 

Cumpre salientar que o aglomerado industrial não foi o único ator a quem foi atribuído 

responsabilidade pelas aflições socioambientais da região; a “autoridade pública” também foi 

evocada, com similar constância, na retórica dos moradores recalcitrantes. Os representantes 

do poder executivo em todas as esferas e os órgãos ambientais tiveram sua inoperância e, por 

vezes, cumplicidade com os malfeitos assinalados como raízes para a concepção das angústias 

vivenciadas. A falta de ações e de interesse político na região, preterida por outros logradouros 

de maior visibilidade e ressonância, foram denúncias comumente enunciadas. Todavia, é 

importante constatar que a acusação de negligência por parte dos agentes do Estado não 

caracterizou a exclusão de culpa dos empreendimentos navais; indústria e poder público tiveram 

suas falhas expressas sem que os equívocos de um resultassem na absolvição ou esquecimento 

do outro. Para exemplificar, basta dizer que o reconhecimento da falta de guardas de trânsito 

regulando o comportamento dos motoristas nas ruas, não implicou na ignorância da 

responsabilidade que os estaleiros possuem no volume de veículos estacionados irregularmente 

no interior dos bairros.  

O elevado patamar de insatisfação com as respostas oferecidas pelos empreendimentos 

sugere o entendimento de que existe acentuado distanciamento das organizações para com o 

mundo extramuros. Ao menos assim foi diagnosticado pelo conjunto de entrevistados. Nota-se 

o amadurecimento da noção de que a empresa não é uma realidade apartada do restante a sua 

volta, a ela caberia o firmamento de compromissos comunitários baseados na responsabilidade 

que possui diante dos prejuízos inequívocos que causam os seus processos no âmbito local. 

O funcionamento de dezenas de plantas industriais na enseada ocasiona o fluxo intenso 

de mão de obra nos bairros, causando impactos no tráfego de veículos, no desrespeito às normas 

de conduta e na afluência de pessoas “estranhas” ao ambiente comunitário. Sobre o último 

ponto, nota-se nos depoimentos apreendidos a denúncia da quebra do comunitarismo, aludido 

por Bauman (2003) como um projeto de segurança baseado na exacerbação atomizante, na 
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minimização das diferenças, na vida em comunidade amarrada aos seus iguais, protegida por 

um muro contra as ansiedades causadas pelas ameaças globais. A entrada diária nos bairros 

industriais de milhares de operários, vindos majoritariamente de outras cidades, acaba por 

tornar-se fonte adicional de angústia entre moradores receosos com os casos de criminalidade 

ocorridos nas redondezas. A indústria se esquiva do papel de executora de mediações possíveis, 

as quais poderiam promover maior integração e harmonia na fruição dos espaços públicos. 

As companhias foram identificadas como incomunicáveis aos cidadãos, mantendo-se 

fechadas aos anseios externos; a inexistência de preocupações com a comunidade foi uma 

acusação difundida por meio da compreensão de que os estaleiros, no decorrer dos seus 

processos, adotam soluções particulares as quais negligenciam os desdobramentos perversos 

causados ao entorno, revelando desapreço quanto às preocupações socioambientais 

disseminadas. A incidência de eventos deliberados que culminam com a emissão de poluentes, 

a contaminação da baía, o agravamento do trânsito e demais externalidades geradoras de 

queixas, torna a indústria uma fonte de questionamentos sobre a sua legítima ocupação do 

litoral. Os empreendimentos, ao não criarem soluções contra o próprio isolamento de suas 

medidas, incitam a propagação de uma imagem associada ao alheamento; a ausência de portas 

para o diálogo, a não promoção de projetos socioambientais e a falta de sentido de pertença à 

comunidade são obstáculos denunciados pela população a serem vencidos pela gestão 

empresarial. 

A clausura dos empreendimentos também se revela na pouca familiaridade dos 

habitantes com relação às atividades desempenhadas no interior das instalações; pode-se dizer 

que os empreendimentos não foram objetos de formulações tão consistentes sobre si quanto 

foram as impressões mobilizadas por conta dos seus efeitos externos indesejados. Via de regra, 

as funções de construir e consertar navios e plataformas foram as mais claramente percebidas 

dentre as variadas tarefas executadas no interior do aglomerado, não havendo nitidez entre as 

distintas operações efetuadas pelas diversas companhias ali situadas. A falta de articulação dos 

estaleiros com os bairros reflete-se nessa incompreensão coletiva sobre o que cada empresa 

executa, sobre como cada unidade produtiva pode ser distinta das demais, tanto no que se refere 

à sua finalidade, quanto na qualidade dos seus processos e sistemas de gestão, prevalecendo, 

assim, uma visão generalizante, difusa, sobre o polo metalúrgico naval e a irresponsabilidade 

socioambiental ostentada por ele. 

A região portuária de Niterói reúne plantas industriais ocupadas pelo exercício de 

tarefas concernentes à cadeia naval offshore. Espalham-se pelos bairros da enseada estaleiros 

executantes de obras de construção e reparo de embarcações, montagem de plataformas e 
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serviços de logística oferecidos a empresas do segmento. Existem ainda as companhias 

fabricantes de navipeças, articuladas como fornecedoras dos estaleiros e também como 

consumidoras dos serviços prestados por eles. O aglomerado de empreendimentos possibilita 

aquilo que Coutinho et al (2006) identificaram como um arranjo de interações mais estreitas, 

fisicamente próximas, permitindo ganhos competitivos a todos os membros envolvidos na 

cadeia. Todavia, os depoimentos colhidos pelos entrevistados demonstraram a incipiência dessa 

interação, havendo pouca articulação institucional entre os protagonistas do aglomerado e a 

comunidade que o cerca, expondo a existência de ampla margem para o aprimoramento da 

gestão. Existe, por um lado, relações comerciais aquecidas entre os atores, favorecidas pela 

concentração geográfica; por outro, parece não haver o intercâmbio de ideias, métodos e 

processos no sentido de atenuar os impactos provocados. A aparência de encapsulamento das 

unidades produtivas prevalece, mostrando companhias indiferentes às oportunidades de 

aperfeiçoamento de gestão desperdiçadas. Tal vantagem competitiva a ser conflagrada no 

âmbito local parece não encontrar respaldo dentro de corporações orientadas 

predominantemente por perspectivas econômicas descoladas deste perímetro, desenhadas por 

núcleos decisórios não enraizados, distantes geograficamente.  

A proximidade física das instalações industriais com a comunidade é diametralmente 

oposta ao distanciamento decisório das companhias; os moradores não se reconhecem como 

parte a ser ouvida, como influência a ser absorvida, como elemento a ser ponderado na tomada 

de decisões do aglomerado industrial. A adoção de soluções privadas a problemas públicos, 

evidenciado de maneira muito cristalina no afretamento de ônibus particulares para a realização 

do translado dos funcionários, é percebido como fator de afastamento, de alheamento da 

indústria em relação à esfera local. Os empreendimentos navais são compreendidos como 

organizações fechadas, sem canais para interlocução, carentes de transparência e que se fazem 

presentes na vida das pessoas apenas nos impactos produzidos. A percepção de irrelevância 

sentida pelos moradores entrevistados encontra embasamento na deficiência de projetos sociais 

oferecidos para a comunidade e na falta de integração das companhias à vida pública da região, 

ao cotidiano dos bairros, ao enfrentamento dos problemas socioambientais. 

O offshore alavancou a penetração de importantes corporações capitalistas na zona 

portuária. Estaleiros tradicionais passaram a coabitar o local ao lado de empreendimentos 

industriais pertencentes a empresas de conteúdo diversificado, que não se restringem à 

produção naval desempenhada na enseada. Esta nova lógica tornou-se hegemônica no 

aglomerado, na qual as unidades de produção encontram-se subordinadas a estratégias e 

oportunidades que extrapolam a contextualização da região; as decisões das companhias são 
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edificadas em função de objetivos ou entraves, muitas vezes, nascidos fora do ambiente 

produtivo e geridas por representantes fisicamente distantes da região. Tais corporações, pelo 

vulto e extensão de suas atividades, possuem mobilidade geográfica de ação, enredando-se a 

negócios variados e simultâneos em diferentes cenários produtivos.  

O aglomerado é caracterizado pela presença marcante de companhias nacionais e 

transnacionais cujo controle das operações foge à lógica local. Os novos players são, em grande 

parte, subordinados ao regime de administração corporativa, forjando decisões de negócios que 

obedecem à lógica da acumulação capitalista apartadas do ambiente produtivo. A dinâmica do 

capitalismo contemporâneo implica na articulação global da economia e na organização 

transnacional da indústria, conforme demonstraram Harvey (2013) e Chesnais (1996); assim 

sendo, o desenvolvimento industrial acaba por estimular a exacerbação das contradições na 

esfera local, já que as decisões corporativas emanadas cumprem o objetivo de resguardar a 

reprodução do capital a partir de interesses de controladores externos, desenraizados, ou quando 

é o caso, dos acionistas. O poder decisório das empresas está ausente, inacessível aos grupos de 

pressão locais. 

A investigação dos obstáculos relacionados à atividade das corporações capitalistas na 

enseada niteroiense exige a compreensão da globalização como um fenômeno o qual se revela 

na interdependência de movimentos históricos que desvelam simultaneamente a intensificação 

das relações de produção, distribuição e consumo, de maneira a ensejar uma nova conformação 

econômica global, apoiada no desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e dos 

transportes; a dilatação de políticas privatistas e liberalizantes, as quais desregulamentam os 

mercados, enxugam as atribuições do Estado e os submete aos ditames de instituições 

multilaterais71; consolidação do sistema financeiro internacional, que passa a determinar as 

operações oligopolistas, sobrepondo-se ao capital industrial; a expansão espacial dos 

investimentos, os quais não se restringem à esfera local passando a ser promovidos 

globalmente, difundindo-se velozmente; e por fim, a reestruturação na esfera da produção, 

marcada pela flexibilização das relações de trabalho, constante atualização tecnológica e ênfase 

na desverticalização dos processos (HARVEY, 2013; CHESNAIS, 1996; BAUMAN, 1999).  

O acúmulo de empresas transnacionais instaladas na enseada niteroiense, conforme 

demonstrado anteriormente, revela estruturas administrativas e financeiras portadoras de 

ramificações variadas; por vezes, inclusive, estando associadas a holdings mundiais.  Foram 

apontados, neste estudo, dezessete empreendimentos pertencentes a grupos econômicos com 

                                                 
71 Notadamente, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. 



124 

 

atuação em outros países além do Brasil, exercendo atividades associadas à exploração offshore. 

A operação destes empreendimentos industriais é marcada pela inobservância de práticas 

responsáveis no âmbito socioambiental, conforme a percepção revelada pelos moradores 

consultados. A indústria naval, em Niterói, apresenta no seu comportamento despreocupação 

em estabelecer aberturas ao diálogo com o entorno, e esta característica pode ser explicada pelo 

viés transnacional das decisões corporativas adotadas, cujas implicações provocadas no âmbito 

da enseada são ignoradas pelos agentes responsáveis pela escolha dos rumos a serem tomados. 

Dentre as dezessete companhias com ramificações transnacionais identificadas, apenas 

duas apresentam como diferencial, nos respectivos portfólios, a certificação ISO 14001, 

demonstrando estarem em conformidade com os padrões de gestão ambiental comprometidos 

com a vigilância e o aprimoramento contínuo para a identificação e o gerenciamento dos riscos 

nos seus processos industriais. O fato de os empreendimentos terem se revelado 

minoritariamente caudatários à série de normas internacionais que estabelece os parâmetros de 

qualidade ambiental, transparece a prevalência de um modo de intervenção insuficientemente 

responsivo ao meio no qual operam suas atividades. A opção pelo não acolhimento dos anseios 

e pressões emanados do entorno do aglomerado metalúrgico naval, comunica a 

impermeabilidade das empresas ante a população que as rodeia.  

As duas companhias certificadas pela norma ISO 14001 encontram explicação para a 

excepcionalidade de suas políticas empresariais nas trajetórias particulares que apresentam. A 

Newpark trabalha mercadologicamente a noção de sustentabilidade como uma distinção da 

própria marca, como um diferencial competitivo a seduzir seus acionistas na acirrada 

concorrência global que enfrenta com outros big players. No caso da Brasil Amarras, a empresa 

é um raro caso que possui seu escritório na Ilha da Conceição, dentro da planta industrial, desde 

o final da década de 1970, estabelecendo laços perenes com a localidade, ou seja, apesar de se 

tratar de um empreendimento ligado a um grupo que se expandiu transnacionalmente, não é 

possível ignorar a sua tradição na região. 

O polo naval foi percebido, nos depoimentos, como causa direta para a ocorrência de 

malefícios na Ponta d´Areia e na Ilha da Conceição; dentre os malefícios, figuram no topo os 

prejuízos ambientais compreendidos no horizonte da intervenção dos estaleiros, os quais vêm 

à tona mediante a incidência de erro, de negligência ou até mesmo vislumbrados como uma 

contingência inescapável da presença da indústria. A conduta corporativa eticamente 

reprovável e, por vezes, criminosa apareceu enunciada na justificativa para outro grave 

malefício: o desemprego de trabalhadores em função de desvios administrativos cometidos por 

executivos de grandes empresas. A pesca artesanal asfixiada pelo alastramento dos estaleiros 
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também se fez percebida como prejuízo denunciado; assim como, a desvalorização 

mercadológica dos imóveis, devido ao contorno predominantemente industrial desses bairros e 

dos riscos associados a tal caracterização. 

Sobre as ameaças inerentes ao polo de estaleiros, os entrevistados revelaram 

preocupação com a possibilidade de ocorrência de danos oportunizados por acidentes 

tecnológicos, os quais poderiam ter como consequências o comprometimento ainda maior da 

qualidade da água da enseada, a transmissão atmosférica de contaminantes e até a realização 

hipotética de acontecimentos catastróficos.  A ameaça mais flagrante versa a propósito do 

agravamento das condições sanitárias das águas da baía, ocasionando o fim da navegabilidade, 

a morte de espécies marinhas, a exposição a contaminantes e a significativa piora do seu aspecto 

visual e do mau cheiro exalado. A deterioração marítima seria resultado da acumulação de 

pequenas falhas e desvios ambientais dos estaleiros, ou então da ocorrência de um episódio 

pontual de grave impacto destrutivo. Outra ameaça desenhada no quadro dos depoentes é a 

contaminação atmosférica por compostos químicos, abordada como uma ameaça invisível à 

saúde e cujo controle é inatingível ao indivíduo, que pode estar exposto sem perceber de 

imediato. Já a ameaça de acidentes do tipo “catástrofe”, refere-se a eventos trágicos de grandes 

proporções, com danos letais e coletivos. Foram mencionadas as expectativas por falhas 

catalisadoras de explosões, incêndios e contaminações tóxicas; o óbito de pessoas, neste tipo 

de acontecimento, apareceria como o desfecho mais provável.  

Contra as ameaças percebidas no âmbito da ação dos estaleiros, os moradores 

compreenderam existir, ao alcance da indústria e do poder público, os meios para os quais as 

possibilidades futuras de danos reconhecidas possam ser minoradas. As medidas enunciadas, 

mais do que a proposição de um aparato de soluções contra as ameaças, surgiram formuladas 

no contexto de censuras ao desempenho presente do Estado e da administração dos 

empreendimentos navais. A condenação ao comportamento permissivo exercido pela esfera 

governamental levou ao anseio por ações mais efetivas das autoridades, no sentido de criar 

normas, impor rígido controle e punir com severidade – ou fazendo uso da categoria 

habitualmente empregada, de “punir exemplarmente”.  

Demandas represadas no tocante ao raio de alcance das corporações culminaram com 

a cobrança por mudanças na postura dos empreendimentos, devendo estes a levar em 

consideração os anseios éticos da sociedade nas decisões adotadas, tornando a companhia mais 

zelosa e responsável pelas implicações socioambientais dos seus atos. A crítica à maximização 

dos lucros por meio da inconsequente redução de gastos também ganhou vida na proposta dos 

entrevistados cobrando a realização de investimentos na qualificação do pessoal e dos processos 
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das empresas. Verifica-se a sensação de haver inadequação, obsolescência e precariedade; dos 

equipamentos e da mão de obra; motivada por razões de redução de custos. Outra medida 

sugerida deriva da crítica ao distanciamento das companhias em relação à comunidade, 

solicitando maior abertura ao diálogo, aproximação e transparência; visando à penetração do 

olhar local, da voz comunitária, no bojo das decisões das corporações. 

É importante reiterar que durante a elaboração discursiva das medidas destinadas ao 

controle das ameaças, não foi percebida, na fala dos entrevistados, a crença na adoção de táticas 

que pudessem nulificar a possibilidade de aparecimento de danos no futuro. Os comedimentos 

delineados trataram de almejar a redução da probabilidade de ocorrência, e não a sua completa 

extinção. Logo, entende-se que a simples presença das unidades industriais já é compreendida 

como fator causador de ameaças. 

A verbalização clara, extraída nas declarações, denotando a identificação de 

possibilidades de danos decorrentes das firmas industriais e a impossibilidade, reconhecida, de 

evitar completamente a incidência das ameaças, aproximam as impressões emitidas pelos 

moradores da compreensão que Beck (2011) constrói sobre os riscos. Prevalece a noção de que 

a indústria não age de maneira a evitar a provocação de prejuízos e que, mesmo se agisse, os 

malefícios ainda assim não poderiam ser afastados como possibilidades no horizonte dos 

indivíduos, em razão da falibilidade intrínsecas aos procedimentos industriais. Assim sendo, a 

interpretação que Beck (2011) faz sobre os riscos pode ser aplicada ao conteúdo das 

declarações. 

A compreensão social acerca da condição inescapável de surgimento de eventos 

causadores de danos é concebida por Beck (2011) como um pilar dos nossos tempos; a 

assimilação da impossibilidade de eliminação total dos riscos passaria a condicionar a 

experiência humana e os “efeitos colaterais” da industrialização adquiririam a aparência de 

normalidade. Verifica-se, por conseguinte, a aceitação do risco como um dado inerente à 

indústria. O risco industrial é percebido e sua existência é normalizada; a convivência cotidiana 

com a imagem de danos possíveis advindos dos estaleiros pressiona os moradores à execução 

de avaliações contínuas sobre os riscos em suas vidas rotineiras. A percepção sobre a 

possibilidade de danos no horizonte das ações humanas passa a determinar o comportamento 

social na contemporaneidade. Os riscos disseminados pelo conhecimento científico, 

característico das sociedades industriais, ganham ênfase nas experiências repartidas em 

sociedade. 

A realidade construída socialmente, para além dos portões dos empreendimentos, não 

está sendo contemplada pelos Sistemas de Gestão desenvolvidos pelas companhias; os 
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processos que porventura estejam sendo adotados sob o pretexto da preservação dos interesses 

locais ignoram as impressões dos interessados. As incertezas e possibilidades de danos 

industriais, contidas nas falas dos moradores, aparecem de maneira a aclarar as insatisfações da 

comunidade com relação ao distanciamento apresentado pelos empreendimentos e a produção 

de impactos e de riscos decorrentes de suas atividades. O risco, tomado pela acepção de Beck 

(1992), como probabilidade de eventos prejudiciais tornarem-se realidades no futuro, são 

mesurados pelos indivíduos a partir de análises subjetivas. Não compete a este estudo adentrar 

a psicologia social engendrada na edificação individual do risco, mas enfatizar que a percepção 

do dano não é um produto elaborado a partir de modelos probabilísticos, e sim de julgamentos 

pessoais, estritamente especulativos (BOTTERIL & MAZUR, 2004; JACKSON et al, 2004).  

Conforme verificado no conjunto de entrevistas com os residentes da enseada, existe 

insatisfação com o estágio atual das relações entre a indústria e a comunidade, já que a primeira 

é identificada como negligente e indiferente aos danos provocados pela sua própria atuação. Os 

impactos percebidos vão além da atividade industrial em si, arrolando aos empreendimentos 

quantia significativa de responsabilidade por problemas de trânsito, insegurança, desordem 

pública e poluição automobilística – tanto sonora, quanto atmosférica. 

As corporações atuantes na enseada de Niterói revelaram-se inacessíveis à população 

circundante. A pouca familiaridade dos moradores com as atividades exercidas, a ausência de 

canais de diálogo, a geração de graves impactos socioambientais, a desarticulação com a 

comunidade e a escassez de medidas compensatórias são aspectos os quais traduzem a 

marginalidade conferida à dimensão local em suas operações. Esses grupos econômicos, como 

se demonstrou ao longo do estudo, possuem desdobramentos empresariais exorbitantes. São 

capazes de articular ações em escala internacional. Sua forma de atuação consagra o decréscimo 

da relevância da comunidade sobre os rumos construídos para a região. As decisões econômicas 

são formatadas por administrações descentralizadas, dispersas territorialmente, beneficiando-

se da difusão instantânea das informações, da “compressão espaço-tempo” (Harvey, 2013; 

Bauman, 1999). Essa nova orientação globalizada permite ampla flexibilidade na gestão dos 

negócios, com ampla circulação do capital capaz de determinar o direcionamento dos 

investimentos produtivos. As empresas revelam-se, como observaram Bauman (1999), Soja 

(1993), Harvey (2013) e Chesnais (1996), capacitadas de impermanência espacial, de 

variabilidade geográfica, de respostas flexíveis, de capacidade de dispersão. Dessa maneira, o 

arranjo espacial ensejado na enseada demonstra-se demasiado complexo, devido à instalação 

de empreendimentos industriais sujeitos a interconexões com o financismo mundial, agravando 

a alienação em relação aos impactos causados ao território regional. 
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O aglomerado, no seu insulamento, demarca um novo território, impinge 

descontinuidades entre as indústrias e a população do entorno. As empresas, aos olhos da 

população, adquirem imunização do meio, consolidam suas atividades de forma autônoma em 

relação às pressões e degradações existentes ao seu redor; encontrariam semelhanças no seu 

funcionamento às concepções de enclaves industriais, que dentro da definição sugerida por 

Donner (2011), “(...) marca o advento do ‘espaço-ubíquo’ – um espaço onde os projetos e os 

processos podem projetar-se em qualquer lugar e que depende da capacidade de emancipar-se 

da ‘tirania dos meios’, de extrair-se das condições locais.” 

A internacionalização do capital aportado na cadeia de produção expande o contexto 

analítico das reverberações manifestadas na reestruturação do tecido urbano da cidade. Os 

empreendimentos multinacionais assumem o protagonismo decisório; Chesnais (1996) já 

salientara a dimensão global destas organizações vinculadas, intrinsecamente, ao financismo 

sem fronteiras espaciais; Harvey (2013) explicara como o modelo de acumulação flexível 

pressupõe a mundialização da governança corporativa, associada a instituições bancárias 

transnacionais, e a subalternização da gestão empresarial frente às pretensões formatadas no 

âmbito dos seus acionistas. 

As empresas multinacionais pertencentes à cadeia de exploração offshore foram 

atraídas a operar no país em razão das condições estipuladas pelo governo brasileiro, através de 

cláusulas de barreiras, favorecendo o conteúdo fabricado em solo nacional. Historicamente, a 

construção naval sempre se viu dependente do Estado, sem auferir competitividade similar a 

dos principais mercados. Como se viu em Favarin et al (2009), o preço do aço, o abastecimento 

de navipeças e o custo da mão de obra são fatores decisivos na concorrência entre as diferentes 

nações, assim como a qualidade da gestão dos processos, aspecto no qual os montadores locais 

apresentam defasagem (DORES et al, 2012; FAVARIN et al, 2009).  

Tal como no ciclo expansionista anterior, vivido na segunda metade do século XX, os 

estaleiros brasileiros construíram as suas trajetórias ancorados em políticas públicas, as quais 

não exigiram como contrapartida os progressivos aprimoramentos tecnológico e administrativo, 

a fim de consolidar metas de excelência para a indústria, que se reverteriam como benefícios à 

própria Petrobrás, permanentemente pressionada entre os compromissos com o 

desenvolvimento econômico do país e os anseios de acumulação dos seus acionistas. 

O complexo naval da Enseada de São Lourenço adquiriu a sua robustez, nas primeiras 

décadas do presente século, em função do recrudescimento da cadeia offshore assegurada pela 

política estatal de geração de investimentos, emprego e renda. Montadores, prestadores de 

serviços e fabricantes de navipeças integram-se, espacialmente, no aglomerado e estabelecem 
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suas atividades oriundas das demandas incitadas pela Petrobrás/Transpetro. O Estado, assim, 

efetua papel inegável no ciclo econômico da indústria72, tornando-se ator importante nos rumos 

adotados para a zona portuária. O crescimento econômico, o surgimento de oportunidades 

profissionais e o desenvolvimento social abrangem compromissos estatais de amplitude 

regional e nacional, os quais extrapolam as fronteiras do local em voga. Mais uma vez, assim 

como na ocasião do erguimento da Ponte Rio Niterói, o reduto no qual as transformações são 

realizadas não é o alvo a ser beneficiado; os residentes dos bairros do aterrado de São Lourenço, 

próximos aos empreendimentos industriais, não são contemplados com o “ciclo virtuoso” 73, 

cabendo-lhes a absorção cotidiana dos desdobramentos indesejáveis de ter um polo metalúrgico 

na sua vizinhança. 

O aglomerado de firmas industriais nasceu e floresceu cultivado pela posição 

geográfica conexa ao centro urbano do Rio de Janeiro.  Mesmo não gozando da força política 

de outrora, a metrópole carioca revigorou-se na tarefa de locus de centralização, concentração 

e internacionalização do capital, durante o recente ciclo de expansão do setor petrolífero no 

Brasil; como demonstrou Binsztok (2012), o aporte de investimentos de instituições públicas e 

privadas culminou no fomento das centralidades técnico-científica e financeira da cidade, 

canalizando recursos tanto para o funcionamento de núcleos de excelência dedicados à 

formação de conhecimento, prestação de serviços qualificados e desenvolvimento de P&D; 

quanto para a recentralização de espaços urbanos degradados, como é o caso notório do Porto 

Maravilha74. A reboque deste movimento, coube a Niterói a função periférica de receptáculo 

da indústria para-petroleira, catalisadora de contratações numerosas da mão de obra operária 

que se estende por todo o Grande Rio.  

A fragmentação territorial da zona portuária parece servir à consagração da 

especificidade vocacional daquela área, promovendo o adensamento industrial e o seu 

afastamento de outros pontos urbanos de usos distintos. A sucessão de aterramentos 

promovidos com vista ao desenlace de modificações urbanas incidiu sobre a região de forma a 

                                                 
72 A preponderância das ações governamentais em torno do fomento da indústria pode ser bem ilustrada na ampla 

difusão de propagandas políticas reivindicando a autoria da retomada do complexo naval. O partido do ex-

presidente Lula e o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, reiteradamente arrolam para si os louros 

desta façanha. 
73 Exceção feita a quem se encontra empregado por um estaleiro, ou mantém pequenos negócios que lucram com 

o fluxo nos bairros. 
74 O Porto Maravilha é um projeto de revitalização dos bairros de Santo Cristo, Gamboa, Saúde e parte do Centro 

do Rio de Janeiro, que prevê a requalificação urbana, com a melhoria dos serviços, da mobilidade, da 

sustentabilidade e do patrimônio. Representantes do mercado de capitais fazem-se atuantes nesta empreitada ao 

financiarem projetos imobiliários de grande monta. 
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ampliar as áreas destinadas à instalação de novos estaleiros e a formatar a sua paisagem 

industrial caracterizada pela precariedade social e ambiental do seu entorno. 

O aglomerado industrial funciona apartado de grupos centrais de pressão, que 

poderiam atingir significativa reverberação social. As comunidades que o cercam encontram 

dificuldade de fazerem-se notadas. Em meio a grupos econômicos que garantem o oferecimento 

de milhares de empregos na região metropolitana e o desenvolvimento estratégico do país, os 

impactos provocados restritos àquele distrito não atingem a fulcralidade dos debates públicos. 

A gestão socioambiental é resultante de um cenário propício ao seu desenvolvimento, 

nasce de um mundo em tensão que oferece os pré-requisitos necessários para a sua formulação. 

O alvorecer do pensamento crítico aos impactos causados pelas empresas veio à luz com o 

amadurecimento das democracias ocidentais do pós-guerra, traduzindo-se em esforços para 

mitigar os prejuízos ecológicos e para assegurar a responsabilidade social e ambiental na 

conduta empresarial. Trata-se de uma reivindicação que reflete avanços do espírito de cidadania 

em contextos sólidos de capitalismo de mercado. 

A globalização financeira, o declínio dos ecossistemas planetários, o aquecimento 

global e o peso determinante da opinião pública – mobilizada em redes mundiais e instantâneas 

– passaram a influir na formatação de pressões, que ganharam corpo institucional e legal, 

incidindo na reorientação política das corporações (Laville, 2009). Repensar produtos, 

processos, finalidade e princípios: por trás desse novo mainstream, está o desejo das firmas de 

preservar seus lucros, conservar a reprodução de suas atividades, atualizar a sua imagem junto 

ao consumidor-cidadão.  

O triple bottom de Elkington (2001) evidencia que o norte da preocupação com a 

gestão responsável dos recursos e impactos dá-se em função da tentativa de sobrevivência dos 

empreendimentos diante da conscientização e mobilização do público alvo. Ao imiscuir 

resultados econômicos, sociais e ambientais, almeja-se comunicar outra imagem à marca, 

aproximar-se dos stakeholders e criar um ativo, um diferencial competitivo. 

A difusão de técnicas de gestão responsáveis não deixa dúvida quanto à magnitude das 

transformações gerenciais em andamento. Entretanto, não podemos pensar a 

contemporaneidade como realidade estática, como um sistema homeostaticamente equilibrado 

e imutável de organização das relações sociais. Ao contrário, o presente estudo inspira-se em 

uma visão processual, capaz de identificar em um domínio empírico específico os 

encadeamentos percorridos pelos movimentos socio-históricos. A sociedade brasileira 

apresenta na sua complexa diversidade diferentes camadas de realidade, cada qual com seu 

nível de inserção neste processo. Em outras palavras, é possível dizer que a 
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democracia/cidadania não atinge a todos ao mesmo tempo. Movimentos de produção, de 

globalização, de precarização encontram diferentes estágios de maturidade ao longo da 

sociedade. As desigualdades sociais e seus reflexos diretos na distribuição de direitos acabam 

por incidir sobre o grau de resiliência aos riscos encarados por parcela da sociedade e de setores 

da indústria. A assimetria das relações sociais encontra pontos de contato com a distribuição da 

capacidade de resistência contra as ações corporativas. 

O aglomerado industrial naval não transmite respostas satisfatórias ao seu entorno. A 

inobservância a paradigmas de gestão responsáveis denota a falta de estímulos das companhias 

em adequar processos e deslocar recursos visando ao convívio sustentável com o seu redor. 

Atuando em um território periférico e banhado por uma baía internacionalmente conhecida pela 

insalubridade de suas águas, os estaleiros parecem camuflados, escamoteados, protegidos de 

acusações, não ganham os holofotes e escapam da massa crítica que poderia exercer peso nas 

decisões corporativas. Desenraizados, fogem a pressões locais e não encontram enfrentamento 

do poder municipal. Assim sendo, as condições para estimular o desenvolvimento sustentável 

das operações na enseada não se colocam; não se propaga a crítica fecundada no interior dos 

bairros. Ali, a administração empresarial não encontra resistências tão estruturadas quanto em 

outros territórios.  

A gestão socioambiental pode ser entendida como uma conquista das sociedades 

contemporâneas. A sistematização de uma busca contínua pelo aprimoramento (Seiffert, 2005) 

conduz a produção de ganhos tangíveis aos cidadãos. Todavia, o exercício de mecanismos de 

sustentabilidade não se configura como uma prática igualmente acessível a todos os lugares e 

grupos sociais. Sachs (1986) já pensava a sustentabilidade inserida às desigualdades 

sociopolíticas. A sociedade civil ambiciona correções de rumo - práticas de comércio justo, 

compras responsáveis, abertura ao diálogo, compromissos transparentes, ecoeficiência – e, para 

isso, evoca princípios norteadores das democracias, reivindicando direitos, e não favores.  

Os passos do capitalismo global trilham o percurso que conduzirá aos maiores ganhos, 

às maiores taxas de retorno seja onde elas estiverem. Sua mobilidade incomparável na História, 

sempre em direção à acumulação, proporciona a atracação em plagas periféricas mais 

vulneráveis aos seus desígnios. A amplificação das desigualdades é o efeito mais perverso da 

globalização, já enunciado por Bauman (1999), Soja (1993), Chesnais (1996) e Harvey (2012). 

Lugares fragilizados tornam-se, comparativamente, ainda mais fragilizados. A adesão à gestão 

socioambientalmente responsável não está imune a essa lógica. Ela acaba por não alcançar, 

satisfatoriamente, recintos nos quais a proliferação dos meios que oportunizaram a sua 

consolidação não se revelam suficientemente amadurecidos. Em outras palavras, a consciência 
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crítica e a capacidade de angariar respaldo a ela não se espalham territorialmente com celeridade 

e contundência comparáveis ao movimento do capital. 

O êxito de forças extraterritoriais sobre grupos locais consagra o alargamento das 

contradições, inclusive as ambientais. A qualidade dos sistemas de gestão das companhias deve 

ser pensada de maneira coerente à organização sociopolítica do espaço. Antes de ser um atalho 

para o aperfeiçoamento da democracia, a aplicação dos sistemas de gestão demonstra-se reflexo 

dela. Os conflitos latentes expõem, assim, entraves ao desenvolvimento regional.  

Destarte, o aglomerado industrial naval da Enseada de São Lourenço adquiriu nova 

complexidade a partir do advento de corporações multinacionais no controle dos estaleiros. O 

fato significou o aporte de companhias dotadas de tentáculos que organizam a reprodução do 

capital em diferentes frentes de batalha espacialmente pulverizadas. O distanciamento físico 

dos seus controladores pode ser percebido na desarticulação dos empreendimentos com a 

comunidade local, demonstrada na inépcia dos sistemas de gestão instituídos, incapazes de 

conduzi-los à imagem de pertencimento ao local. Seus prejuízos e riscos socioambientais são 

notados e decifrados como parte integrante da vida cotidiana dos indivíduos a sua volta, e contra 

isso, não se percebe a mobilização no sentido de colaborar com estratégias de controle e 

atenuação dos efeitos deletérios.  Dada a condição do território urbano fragmentado, os 

estaleiros aparecem descolados das zonas centrais, consagrando a vocação industrial dos bairros 

da enseada, derivando na invisibilidade dos seus moradores. O desejo de fruir a espacialidade 

conservando o uso residencial naquelas cercanias não encontra o respaldo de políticas públicas, 

seus habitantes são preteridos por interesses não circunscritos ao plano local. A entrada dos 

players globais do offshore, adequada às estratégias do Estado, produz rebatimentos que 

agravam a deterioração da região, estendendo a desigualdade social e espacial. 

A figura 14, em seguida, revela um fluxograma contendo os desafios socioambientais 

aqui suscitados. Demonstra-se a correlação existente entre os resultados discutidos ao longo 

desta pesquisa, promovendo a síntese dos dilemas constatados na realidade da enseada. 

Evidencia-se o conjunto de questões a ser enfrentado pelos sistemas de gestão das unidades 

industriais atuantes em Niterói, no caso de superação dos entraves ao desenvolvimento de 

práticas responsáveis e do firmamento de compromissos mais amplos com as comunidades do 

entorno.  
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Figura 14. Fluxograma sintetizando os desafios socioambientais. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURA PESQUISA 

 

O objetivo deste estudo foi desenvolver uma análise sobre a presença, na região 

portuária niteroiense, de empreendimentos multinacionais atraídos pelas oportunidades de 

negócios mobilizadas a partir do incremento da indústria naval offshore no país. A Enseada de 

São Lourenço passou, nos últimos anos, a acolher players globais atuantes como estaleiros 

montadores e fornecedores de bens tecnológicos e serviços de apoio logístico. A inquietação 

motivadora da pesquisa foi a busca pela compreensão de como estes novos atores, que 

compõem o aglomerado de estaleiros, ignoram as demandas socioambientais latentes do seu 

entorno, contribuindo para o agravamento da depreciação do espaço e da qualidade de vida da 

população circunvizinha. 

A partir da reunião de pesquisas bibliográficas, de consultas de dados, de estudos 

exploratórios de campo e de entrevistas com residentes da enseada, o trabalho ambicionou 

lograr o esquadrinhamento dos desafios para a execução de políticas sociais e ambientais que 

contemplem a região. A perscrutação transcorreu apoiada na interdisciplinaridade em prol de 

resultados que contemplassem a miríade de indagações entremeadas no bojo da pergunta central 

da dissertação. 

 Chega-se ao desfecho desta travessia intelectual lançando luz sobre aspectos 

pertinentes ao entendimento do funcionamento do aglomerado metalúrgico naval. De maneira 

sucinta, serão repassadas as principais considerações alinhavadas: 

 

- Observou-se a constituição de um cinturão de unidades industriais ao longo do litoral 

da enseada, demarcando a formação de um aglomerado metalúrgico naval; 

 

- Constatou-se a relação destes empreendimentos com atividades atinentes à expansão 

da cadeia de exploração offshore;  

 

- Demonstrou-se o pertencimento de grande número de estaleiros localizados em 

Niterói a corporações transnacionais, dotadas de ramificações associadas ao capitalismo 

financeiro mundial; 
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- Consolidou-se crítica à globalização, marcada pela ampliação das contradições 

sociais em função do predomínio das organizações capitalistas articuladas globalmente sobre a 

esfera local; 

 

- Apontou-se o deslocamento do poder decisório das companhias para entes ausentes 

fisicamente da esfera produtiva, alheios às contingências produzidas localmente; 

 

- Solidificou-se a compreensão da gestão socioambiental como uma reorientação 

empresarial direcionada ao amparo de demandas do consumidor/cidadão, a fim de preservar 

competitividade de mercado abraçando medidas eticamente responsáveis, em consonância ao 

ideário de sustentabilidade; 

 

- Expôs-se a necessidade do comprometimento do poder decisório das companhias ao 

estabelecimento de sistemas de gestão socioambientais, ao pressupor a adequação de todas as 

etapas da vida da empresa ao novo paradigma;  

 

- Tratou-se da baixa adesão dos empreendimentos globais da enseada à certificação 

ISO 14001, de maneira a ilustrar o déficit de prioridade dado pelos sistemas de gestão existentes 

à problemática dos impactos causados ao meio ambiente; 

 

- Constatou-se a perene tradição naval da Enseada de São Lourenço, anterior ao porto 

e às respectivas modificações impetradas na paisagem; 

 

- Indicou-se a plêiade de fatores que caracterizam a ocupação naval, de forma a 

apresentar a pertinência da existência do complexo na Enseada de São Lourenço; 

 

- Evidenciou-se o histórico de intervenções urbanas as quais acarretaram o 

fracionamento territorial que produziu o isolamento do aglomerado industrial próximo ao porto 

do restante da cidade; 

 

- Mostrou-se a degradação urbana nas vias que cortam os bairros do aterrado de São 

São Lourenço, agravando a descontinuidade entre o complexo de indústrias e os demais bairros; 
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- Apurou-se os índices socioeconômicos dos bairros conexos à região portuária, 

atingidos pelas modificações urbanas deformadoras do espaço, possibilitando a inferência de 

níveis de desenvolvimento local inferiores aos do município como um todo; 

 

- Entendeu-se o papel basilar exercido pelo Estado no soerguimento da indústria naval, 

ao estipular políticas favoráveis à entrada dos players multinacionais no Brasil para a 

exploração offshore de petróleo e de gás natural; 

 

- Analisou-se a posição periférica do local; da região portuária, no nível municipal, e 

de Niterói como um todo, no âmbito regional e nacional; na disputa pela determinação do uso 

a ser feito do território aqui estudado, elucidando a marginalidade atribuída às aspirações de 

sua população não contemplada pelos desígnios traçados, externamente, para a utilização do 

espaço; 

 

- Abordou-se o predomínio do complexo industrial naval na paisagem da enseada, 

espraiando-se pelo litoral e relegando o conjunto populacional a um plano secundário, inclusive, 

de difícil identificação para quem observa de fora; 

 

- Diagnosticou-se a invisibilidade da população dos bairros da enseada, já que esta se 

encontra circundada pelo aglomerado e fragmentada pelo eixo viário que corta o aterrado; 

 

- Percebeu-se a fragmentação territorial que isola a enseada como um rebatimento de 

políticas públicas direcionadas ao acolhimento de projetos instituídos por outras centralidades 

urbanas e econômicas; 

 

- Constatou-se que a fragmentação observada está inserida à lógica de construção 

espacial capitalista, elegendo aquele distrito à função de polo metalúrgico naval, ignorando a 

presença de comunidades que ali vivem em meio aos prejuízos e ameaças derivados da ação 

industrial; 

 

- Depreendeu-se o elevado nível de insatisfação dos residentes dos bairros da enseada 

a respeito da qualidade socioambiental da região, reconhecendo grande parcela de 

responsabilidade dos empreendimentos lá instalados; 
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- Atestou-se a identificação, por parte dos moradores locais, do aglomerado industrial 

como um fator irradiador de malefícios e ameaças socioambientais de diferentes proporções; 

 

- Ensejou-se a compreensão de que os moradores associam o risco de danos individuais 

e coletivos à presença do complexo industrial, e que estes não podem ser eliminados, apenas 

reduzidos, compondo-se como “efeitos colaterais” à realidade cotidiana; 

 

- Verificou-se a rejeição da comunidade à falta de medidas dos representantes do 

complexo naval, apontados como indiferentes aos prejuízos que causam ao entorno; 

 

- Averiguou-se a percepção da população de distanciamento, alheamento e isolamento 

por parte dos estaleiros em relação à comunidade; 

 

- Propôs-se que a conformação de um distrito fracionado dos bairros centrais favorece 

a deterioração causada pela indústria, que a mantém afastada de grupos de pressão, dotados de 

visibilidade social, vinculados a centros e subcentros urbanos que dão ressonância a denúncias 

contra os malfeitos empresariais; 

 

- Concluiu-se que as corporações capitalistas transnacionais representadas nos 

estaleiros falham na execução de práticas socioambientais ao não vincularem as suas decisões 

de gestão ao recinto espacial na qual realizam suas operações industriais; 

 

- Afirmou-se que as corporações dotadas de mobilidade global não têm o seu poder 

decisório engajado na preservação social e ambiental da localidade, orientando-se por atores 

ausentes espacialmente; 

 

- Assinalou-se que os Sistemas de Gestão Socioambiental encontram limites de 

aplicabilidade por conta da assimetria de força e de visibilidade entre diferentes grupos e 

regiões, de maneira a refletir as desigualdades, acabando por não beneficiar a todos na mesma 

intensidade e frequência. 

 

Os resultados auferidos sugerem que o caso do polo metalúrgico naval da Enseada de 

São Lourenço pode contribuir para o entendimento a respeito dos obstáculos existentes no 

atribulado caminho que busca conectar o exercício industrial e a sustentabilidade. A gestão 
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socioambiental, antes de ser a panaceia contra o capitalismo predatório, precisa ser entendida 

como uma inovação circunscrita a contextos sociais, culturais, econômicos, históricos e 

espaciais; a sua validade como instrumento capitalista para a ascensão de valores inclusivos e 

democráticos esbarra, muitas vezes, na própria desigualdade sistêmica, excludente e insidiosa. 

O trabalho teve a pretensão de fornecer outro olhar a um problema já deveras 

analisado: a indústria de construção naval de Niterói e a administração de suas externalidades. 

Diferentemente de trabalhos pregressos, cujas conclusões foram baseadas em elaborações 

emitidas do interior das organizações; aqui, a consecução de respostas se delineou partindo de 

colaborações fornecidas por moradores das comunidades circunvizinhas. Cumpre enfatizar que 

não se trata de negar ou menosprezar outros métodos, ao contrário, pretende-se dar 

complementaridade a estudos já existentes, enriquecendo o profícuo campo de debates sobre a 

gestão socioambiental. 

Antes de encerrar, torna-se valioso desfazer possível leitura equivocada sobre a 

intenção da investigação efetuada. O objetivo jamais foi o de acusar a apatia ou leniência de 

vasto número de profissionais que trabalham ou trabalharam nos estaleiros. Em momento 

nenhum, a atenção desta dissertação volveu-se para dentro das companhias existentes, fato que 

não abandona a hipótese de disputas internas no seio das organizações sobre o firmamento de 

políticas ambientais e o incremento dos sistemas de gestão.  

Assim sendo, o presente estudo posiciona-se no sentido de recomendar a promoção de 

novas inserções acadêmicas ao campo do complexo metalúrgico naval, da zona portuária, com 

o propósito de ampliar as investigações sobre os rebatimentos socioambientais que 

comprometem, com severidade, o fruir da região e o respeito à cidadania dos seus residentes. 

A procura por Sistemas de Gestão mais eficazes – naquilo que concerne às carências sociais e 

ambientais – deve continuar a ser trilhada, de modo a avançar rumo à concepção de medidas 

gerenciais adequadas que surjam conjugadas a políticas de revalorização socioespacial da 

enseada. 

Outra proposta inquietante é a observação da incipiente requalificação de algumas 

áreas próximas às avenidas do aterrado de São Lourenço. O projeto de uma unidade hoteleira e 

a edificação de torres residenciais nas proximidades do porto niteroiense podem ser indícios de 

mudanças imobiliárias e a construção de novos significados para a localidade. A cidade viveu, 

recentemente, grande expansão na oferta de imóveis motivada pelo advento do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí. Desta maneira, residir próximo à 

Ponte Rio-Niterói parece começar a ser entendido como algo vantajoso, em uma cidade com 

problemas de mobilidade tão exasperantes. Tal processo, caso efetivado, poderia representar 
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implicações ao comportamento do polo metalúrgico naval, contribuindo para o aprimoramento 

da gestão dos estaleiros, principalmente no que diz respeito aos requisitos socioambientais. 
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