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RESUMO 

 

Este estudo analisa a distribuição espacial das atividades econômicas, compreendendo a 

dinâmica do processo de ocupação do solo urbano e a identificação de possíveis alternativas 

nas atividades produtivas que possam estar contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento econômico dos municípios que compõem a Região Norte Fluminense. 

Podemos afirmar que o período de retração das atividades petrolíferas, principalmente nos 

últimos anos, tem afetado a economia das cidades envolvidas. Dessa maneira, destacamos 

também a importância do papel das Universidades dentro desse contexto regional e de que 

forma as pesquisas e estudos realizados oferecem uma oportunidade de identificar e 

operacionalizar metodologias que proporcionem uma alternativa para a continuidade do 

crescimento econômico e social da região.  

 

Palavras – Chave: Região Norte Fluminense – Indústria Petrolífera – Ocupação do Solo 

Urbano – Atividades Econômicas – Reestruturação Produtiva 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Governo do Estado do Rio de janeiro através da Fundação Centro de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicas do Rio de Janeiro (CEPERJ) consideram que as 

vocações econômicas da Região Norte Fluminense são caracterizadas pela indústria 

sucroalcooleira, cerâmica vermelha e atividades que desempenham um papel fundamental na 

organização socioeconômica da região. A região teve como seu principal polo de produção 

açucareira, o município de Campos dos Goytacazes, que ainda hoje é o maior produtor de 

cana-de-açúcar do estado do Rio de Janeiro (CEPERJ,2016) 

A Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro que é constituída pelos 

produtores de cana de açúcar da região Norte Fluminense conforme as informações presentes 

em sua página oficial “é a maior produtora de Etanol e Açúcar-Cristal do Estado do Rio de 

Janeiro, moendo o equivalente a 953 mil toneladas de cana-de-açúcar, produzindo 1,3 milhões 

de sacos de Açúcar-Cristal e 26,5 milhões de litros de Etanol. ” (COAGRO,2016). 

O forte e crescente desempenho destas atividades na região se deu devido a sua 

posição geográfica apresentar vantagens com potenciais elementos naturais, planícies de 

grande extensão e terrenos planos e condições do solo que favoreciam as principais atividades 

produtivas. 

Conforme (CEPERJ 2016) desde a segunda metade da década de 1970, a Região Norte 

Fluminense sofreu transformações produtivas que redefiniram os usos do território e deram 

início a reestruturação “sócio- espacial”. O petróleo e o gás natural, se tornaram o principal 

fator econômico regional, colocando em evidência essa região do estado. 

Juntamente a essas transformações também vieram muitas empresas e uma geração de 

empregos diretamente vinculados ao setor. De acordo com o Centro Estadual De Estatísticas, 

Pesquisas e Formação De Servidores Públicos Do Rio De Janeiro): 

 

A produção do petróleo e do gás natural, extraídos da Bacia de Campos, é o 

principal fator de crescimento do PIB do Estado do Rio de Janeiro. As receitas dos 

municípios do Norte Fluminense – principalmente de Campos dos Goytacazes, 

Macaé, Quissamã, São João da Barra e Carapebus - sofreram substancial aumento 

em decorrência do recebimento dos royalties destes produtos. (CEPERJ, 2016). 

 

Os municípios que são diretas ou indiretamente afetados pelas atividades voltadas ao 

petróleo começaram a receber uma forte compensação financeira estabelecida na Lei nº 
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12.858 (BRASIL, 2013) provenientes da exploração denominadas como royalties. Segundo a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o royalty é uma 

compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural 

no território brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não 

renováveis. (ANP,2016) 

Segundo Piquet (2004): 

 

Esta nova riqueza leva à coexistência de fortes contradições: mercado de trabalho 

segmentado, de elevada exigência tecnológica no setor petrolífero convivendo com 

formas de trabalho quase escravo nas usinas remanescentes; presença de grandes 

empresas transnacionais lado a lado a empresa locais que não têm nada em comum 

com o sofisticado mundo do petróleo; elevados índices de subemprego e 

desemprego combinados a uma intensa demanda por mão de obra qualificada;" 

(PIQUET, 2004, p. 27). 

 

A distribuição espacial das atividades produtivas tem se modificado constantemente e 

assim, modifica o espaço econômico. A economia da região passou a ser determinada pelo 

modo em que se configuravam as atividades industriais. Em outras palavras, pode se dizer que 

este fato se refere a uma reestruturação produtiva ou reorganização industrial. Este processo 

de reestruturação e reorganização é vivenciado constantemente em todo o território do Estado 

do Rio de Janeiro, e isso é natural, uma vez que alguns fatores influenciam e direcionam o 

comportamento da economia, seja através da modernização dos Sistemas Produtivos, pelos 

investimentos em infraestrutura, pelo grande impacto provocado pela indústria petrolífera, 

entre outros. 

O presente projeto analisa e mensura o grau de concentração e distribuição industrial 

no Norte Fluminense. A economia do país tem apresentado mudanças significativas, e na 

Região Norte Fluminense não é diferente, muitas empresas estão sofrendo um processo de 

reestruturação e estão realocando-se em cidades próximas, que oferecem melhores 

atratividades, condições e suporte para seu funcionamento e grande oportunidade de 

investimento em uma ampla gama de empreendimentos. 

 

1.2. O PROBLEMA  

 

Há muitos anos a Região Norte Fluminense apresenta um grande dinamismo 

econômico e social, evidenciado pelas elevadas taxas de crescimento populacional e fluxo 

migratório e pelos elevados índices de produção industrial. Paralelo a isso, as cidades que 
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compõe a região, sofrem com a falta de estrutura, planejamento e adoção de estratégias 

políticas.  

Podemos citar como exemplos a cidade de Campos dos Goytacazes, considerado o 

maior município do Norte Fluminense e também o município que mais recebe recursos 

proveniente dos royalties possui o seu nível de desenvolvimento humano - IDH, muito baixo; 

outro exemplo da mesma situação é a cidade de Macaé, conhecida como a capital do Petróleo, 

(por ser o maior centro de apoio às atividades petrolíferas offshore) tem sofrido nesses 

últimos anos com a destruição de suas praias, com o aumento da criminalidade, déficits de 

moradias, de água e de esgoto. Dessa forma, podemos afirmar que as cidades dessa região 

apresentam características que são comuns e estão presentes em cidades industriais 

subdesenvolvidas. (PIQUET, 2004) 

Os últimos anos retratam um cenário de grande retração da atividade petrolífera que 

inevitavelmente, tem afetado de modo negativo a estrutura produtiva provocando queda no 

desenvolvimento e crescimento regional como um todo. O número de desemprego na região 

aumenta cada dia mais, assim como o índice de violência.  

Esta retração da atividade petrolífera, vem modificando a estrutura produtiva dos 

municípios do Norte Fluminense. Macaé, por exemplo, que tem sofrido com esse 

agravamento. Indústrias do ramo de atividades do petróleo, principalmente, estão migrando 

para São João da Barra, pois lá as indústrias enxergaram um novo horizonte, e atratividades, 

como por exemplo em São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu, um dos 

maiores empreendimentos logísticos do país.  

A estrutura produtiva de uma região se modifica ao longo do tempo. Este processo de 

mudança da estrutura produtiva denomina-se de reestruturação produtiva. O Estado do Rio de 

Janeiro, em geral, e a Região Norte-Fluminense, em particular, vem apresentando um 

processo acelerado de reestruturação, que precisa ser estudado para fornecer subsídios ao 

gestor público e privado. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A reestruturação produtiva da Região Norte Fluminense, nas últimas décadas, tem sido 

muito influenciada pela indústria do petróleo alterando a economia da região (que podem ser 

consideradas como positivas e negativas) no campo econômico e social. Entre os aspectos 

positivos podemos salientar a chegada das Universidades públicas Federais e Estaduais 

(Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade 
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Estadual do Norte Fluminense) constituindo-se num importante polo educacional do Estado 

do Rio de Janeiro.  

Um dos objetivos das políticas de interiorização da Universidade pública é contribuir 

com o desenvolvimento econômico, social e cultural das cidades que se localizam distantes 

das grandes concentrações metropolitanas de modo que possa reduzir os desequilíbrios inter-

regionais. A presença das universidades pode ser um elemento chave para atrair empresas, 

aumentar a população urbana, atrair investimentos e com isso gerar emprego e recursos 

humanos, tanto local como regional. 

A área de influência do Campus de Rio das Ostras da UFF, do Campus de Macaé da 

UFRJ e da UENF tem sido diretamente influenciada pela indústria petrolífera. 

Consequentemente, o desempenho do setor petrolífero está correlacionado positivamente com 

o desempenho sócio econômico da região. Desse modo se explica que por muitos anos a 

região sempre se apresentou com um enorme dinamismo econômico e social, evidenciado 

pelas altas taxas de crescimento populacional e fluxo migratório e pelos elevados índices de 

produção industrial.  

Contudo, nos últimos anos, a queda de produção das atividades petrolíferas, tem 

afetado negativamente a economia regional e provocado uma desaceleração do crescimento 

da região. Dessa maneira, as Universidade possuem um papel fundamental para a busca e 

pesquisas por novas alternativas para economia regional, bem como estratégias de 

desenvolvimento local e regional. 

A busca de novas alternativas para novos investimentos ou para a relocalização na 

mudança do perfil econômico de uma localidade das empresas pois essas precisam da 

atratividade que os municípios do interior do estado, representando assim uma alternativa 

viável para a continuação de suas atividades, configurando assim um processo de 

reestruturação produtiva. 

Para melhor entendimento sobre o porquê se fez necessário a elaboração deste projeto, 

segue abaixo alguns índices apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), que demonstra a síntese do comportamento do mercado de 

trabalho formal no Brasil:  

"Segundo os dados do CAGED (2016), em Maio de 2016, foram eliminados 72.615 

empregos celetistas, equivalentes à retração de 0,18% no estoque de assalariados com carteira 

assinada do mês anterior."(PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO 

TRABALHO, 2016) 
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As figuras abaixo mostram a evolução e o comportamento do emprego dos meses de 

Maio nos anos de 2003 até o ano de 2016. 

 

 

 
 

Figura 1 - Evolução do Emprego Celetista Comparativo dos meses de maio nos anos de 2003 a 2016 

Fonte: PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO, 2016 

 

 
 

Figura 2- Brasil - Comportamento do Emprego formal nos meses de Maio, segundo o CAGED  

Fonte: PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO, 2016 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GERAL  

Analisar o atual processo de reestruturação produtiva da região Norte Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar e operacionalizar as principais metodologias de análise regional que 

permitam mensurar e descrever o processo de reestruturação produtiva regional;  

 Identificar, levantar e organizar os dados relevantes à análise de reestruturação;  

 Elaborar uma base de dados que permita a análise e monitoramento da 

dinâmica da estrutura produtiva do Norte Fluminense; 

 Calcular e organizar medidas que descrevam o grau de dispersão ou 

concentração das atividades econômicas.  

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo visa desenvolver uma metodologia para análise da distribuição espacial das 

atividades econômicas, que permita a compreensão da dinâmica do processo de ocupação do 

solo urbano e a identificação de possíveis alternativas nas atividades produtivas que possam 

contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios que compõem a Região Norte 

Fluminense, que são: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de 

Macabú, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Os 

municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé exercem um grande efeito polarizador sobre 

as regiões Norte, Noroeste Fluminense e Baixadas Litorâneas, por isso também serão 

analisados os dois principais municípios pertencentes as Baixadas Litorâneas, que são 

influenciados diretamente pela movimentação econômica influenciada pela indústria do 

petróleo, são eles: Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. (MICROBACIAS RIO RURAL) 

Os municípios citados fazem parte de um conjunto citados como principais 

municípios que são ou eram favorecidos pelo repasse dos royalties petróleo no Estado do Rio 

de Janeiro. Segundo Piquet (2004, p. 27), "[...] dos 10 maiores beneficiários de receitas de 

royalties, nove são municípios do Norte Fluminense."  
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1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

No primeiro capítulo, será abordada uma visão ampla do tema a fim de que se possa 

entender a estrutura produtiva da região norte fluminense e suas áreas de controle, com a 

situação do problema atual, relacionando assim a justificativa da pesquisa, os objetivos do 

trabalho e a delimitação do estudo. 

No segundo capítulo, será apresentado o referencial teórico com medidas de 

localização e especialização utilizadas para a análise descritiva da concentração/dispersão 

espacial das atividades produtivas. 

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia do estudo para a análise da 

estruturação produtiva.  

O quarto capítulo iniciará o processo de análise da reestruturação produtiva da Região 

Norte Fluminense e áreas de influência, com a apresentação das matrizes de informações. 

Serão calculadas as principais medidas de concentração e distribuição. 

O quinto capítulo apresentará as conclusões retiradas do projeto a partir de todo o 

estudo feito sobre a Análise de Concentração Espacial e Medidas de Localização e 

Especialização. 

O sexto capítulo irá apresentar todas as referências bibliográficas utilizadas para 

elaboração deste estudo. 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas medidas e métodos para fins de análise da 

concentração espacial, que serão de suma importância para aplicação dos dados e 

entendimentos sobre organização industrial e o estudo da estrutura produtiva e 

desenvolvimento regional do Norte Fluminense. 

2.1.   ORGANIZAÇÃO INDSUTRIAL E O ESTUDO DA ESTRUTURA PRODUTIVA 

 

O principal aspecto do estudo econômico espacial de determinadas regiões é entender 

o porquê de algumas atividades econômicas se estabelecerem em locais onde se vai ter mais 

sucesso do que em outros lugares e outras atividades. (OLIVEIRA CRUZ, 2011) 
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Segundo Oliveira Cruz (2011, p. 21), "O principal objetivo da economia urbana é 

explicar a estrutura interna das cidades, ou seja, como o solo é distribuído entre as diversas 

atividades[...]". 

 

2.2. ESTRUTURA PRODUTIVA REGIONAL E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

E LOCAL 

 

O desenvolvimento regional pode ser entendido com uma derivação do conceito de 

desenvolvimento. Dessa maneira, podemos concluir que o conceito de desenvolvimento em 

qualquer concepção, deve derivar do crescimento econômico acompanhado de melhoria na 

qualidade de vida, fazendo assim a inclusão com que “as alterações da composição do produto 

e a alocação de recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os 

indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições 

de saúde, alimentação, educação e moradia) (JÚNIOR;HAAS,2011 apud 

OLIVEIRA,2002,p.38) 

Assim, o desenvolvimento regional é determinado pela totalidade de diferentes 

desenvolvimentos locais pertencentes a região em questão, direcionado a reunir e colocar em 

prática os conceitos básicos do desenvolvimento, bem como identificar as necessidades reais 

dos locais que formam aquela região, identificar os principais objetivos e estratégias para o 

desenvolvimento daqueles locais e gerenciar de forma eficaz esse desenvolvimento, através 

da aplicação correta dos recursos destinados. Ter sabedoria nas tomadas de decisões, buscar a 

promoção do ordenamento do território e a garantia da participação de todos os interessados, 

com total transparência e comprometimento. (INSTITUTO DE PESQUISA APLICADA EM 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, 2016) 

 

2.3. MÉTODOS DE ANÁLISE DA ESTRUTURA PRODUTIVA 

2.3.1. Medidas de Localização e Especialização 

 

Para melhor entendimento de como se configura a formulação de políticas de 

descentralização industrial ou para o conhecimento dos padrões respectivos de cada região em 

relação ao crescimento econômico, é utilizado um conjunto de medidas de localização e de 

especialização como uma forma de avaliação de uma determinada região. (HADDAD, 1989).  

Segundo Simões (2006): 
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Um conjunto de medidas descritivas e de natureza eminentemente exploratórias - 

uma primeira aproximação a uma grande massa de informações - são comumente 

utilizados em diagnósticos introdutórios para políticas de descentralização industrial 

e, principalmente, caracterizações de padrões regionais da distribuição espacial de 

atividade econômica. (SIMÕES, 2006, p. 271) 

 

A seguir serão analisados alguns modelos e algumas medidas utilizadas para a 

análise descritiva da concentração/dispersão espacial de atividades produtivas. 

2.3.2. A Matriz de informações 

 

Haddad (1989) define que deve ser feito como ponto de partida para cálculos das 

medidas de localização, a organização de dados e informações em uma matriz que relaciona a 

distribuição setorial-espacial de uma variável base. 

Neste estudo, será considerado o emprego como variável base, para fins de cálculo e 

análise. Serão listados na matriz alguns dados específicos que vão informar a distribuição do 

emprego por atividades e municípios em um determinado período. 

As informações e os dados serão colocados na matriz da seguinte forma: nas linhas da 

matriz serão colocados a distribuição total do emprego de uma respectiva indústria, setor ou 

atividade entre os diferentes municípios da região. As colunas mostram como o emprego total 

de um determinado município se distribui entre os diferentes setores industriais ou atividades. 

(HADDAD, 1989). 

 

A matriz de informações será representada da seguinte maneira: 
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Figura 3 - Matriz de Informações 

Fonte: Adaptado de Haddad (1989) 

 

Segundo Haddad (1989), feita essa matriz de informações, serão derivadas duas outras 

matrizes desta, que vão fornecer informações referentes à distribuição do emprego em cada 

região/municípios, por setor produtivo, como também a distribuição do emprego de cada setor 

produtivo entre os municípios que compõem a região determinada. Esses dados serão 

informados em termos percentuais e a montagem dessas matrizes será feita da seguinte forma: 

Distribuição percentual do emprego na região: 

    
   

     
      

Distribuição percentual do emprego setorial entre as regiões: 

    
   

     
        

Sendo: 
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Após a construção dessas matrizes, serão utilizados os diferentes tipos de 

medidas/métodos citados abaixo para fins de cálculo e aplicações. Os resultados permitirão 

descrever, padrões diferenciais de estrutura produtivas entre os municípios da região e 

também, padrões de comportamento dos setores produtivos no espaço econômico. 

 

2.3.3. Métodos de análise locacional 

 

Existem diferentes métodos na literatura que permitem serem aplicados para fins de 

cálculo de análise de medidas de localização. Abaixo serão vistos alguns métodos que são 

frequentemente utilizados para análise da estrutura produtiva das regiões que estão sendo 

estudadas, são eles: Coeficiente de Associação Geográfica, Quociente Locacional, Coeficiente 

de Localização e Coeficiente de Redistribuição. Para essa análise, será necessária a utilização 

de todos os dados que serão coletados e que estarão dispostos na Matriz de Informações e 

suas Matrizes derivadas. 

2.3.4. Coeficiente de Associação Geográfica 

 

O cálculo do Coeficiente de Associação Geográfica (    ) é feito para comparar as 

distribuições percentuais entre os setores i e k de duas regiões quaisquer. Os limites para o 

valor do coeficiente são 0 e 1. Quanto mais próximo de zero for o valor de     , mais 

associados geograficamente estarão esses setores, ou seja, o setor i estará distribuído 

regionalmente da mesma forma que o setor k, mostrando assim que os padrões locacionais 

dos dois setores estão associados geograficamente. Caso o valor de      esteja mais próximo 

de um, os dois setores estarão menos associados geograficamente. Se estender o cálculo do 

    , para todos os pares 2 a 2 possíveis, na base regional em estudo, é possível construir 

padrões de associação regional setorial, estabelecendo subcadeias setoriais orientadas 

espacialmente. Isto aparece em estudos que analisam a orientação espacial de subconjuntos de 

setores produtivos. (DINIZ; CROCCO, 2006) 

 

Coeficiente de associação geográfica entre os setores i e k: 
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Onde: 

    é a produção do setor i na região j; 

    é a produção do setor k na região j; 

2.3.5. Quociente Locacional 

 

Considerada uma das medidas de localização e especialização mais utilizadas para fins 

de análise de economia regional, o cálculo do quociente locacional (    ) tem o objetivo de 

comparar a participação percentual de uma região em um setor particular com a participação 

percentual da mesma região no total do emprego da economia nacional. Pela fórmula abaixo 

se pode notar o seguinte: No numerador, tem-se a participação que o setor tem na região em 

questão, e no denominador, a participação do mesmo setor no país. (OLIVEIRA CRUZ, 

2011) 

Quociente locacional do setor i na região j: 

 

     

   

  
  

 

       

Onde: 

Eij: Total de ocupados no setor i da região j 

Ei: Total de ocupados no setor i  

Ej: Total de ocupados na região j  

E: Total de ocupados em todo o país 

Desse modo, têm-se as seguintes condições: 

Se, 

QL>1, indica que a região é relativamente mais importante ou especializada no setor em 

questão, quanto aos outros setores; 
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QL=1, indica que a região tem a mesma importância, na escala de análise, no setor em 

questão, quanto aos demais setores; 

QL<1, indica uma menor importância da região, na escala de análise, no setor em questão do 

que os outros setores; 

2.3.6. Coeficiente de Localização 

 

Segundo Haddad (1989), o cálculo do Coeficiente de Localização (   ) é utilizado 

para relacionar, em termos percentuais, a distribuição de emprego num dado setor entre as 

regiões, com a distribuição do emprego total nacional entre as regiões. Os limites para os 

valores do (   ), estão no intervalo entre 0 e 1.  

Se, 

   =0, ou quanto mais próximo de zero, isso indica que o setor i estará distribuído 

regionalmente, da mesma forma que o conjunto de todos os setores; 

   =1, ou quanto mais próximo de um, isso vai indicar que o setor i apresenta um padrão de 

concentração regional mais intenso do que o conjunto de todos os setores; 

Coeficiente de Localização do setor i: 

 

    
             

 
      

Onde: 

 

    é a produção do setor i na região j; 

    é a produção total da região j; 

2.3.7. Coeficiente de Redistribuição 

 

O cálculo do Coeficiente de Redistribuição (   ) é utilizado para relacionar, em dois 

períodos de tempo, a distribuição percentual do emprego (variável que está sendo utilizada no 

projeto) de um mesmo setor, a fim verificar qualquer tipo de padrão de concentração ou 

dispersão no decorrer do tempo. Seus limites oscilam entre 0 e 1. Se o valor do coeficiente 

estiver próximo de zero, indica que não existe mudanças significativas no padrão espacial de 
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localização do setor. Se o valor do coeficiente estiver próximo de um, indica que está 

ocorrendo mudanças significativas no padrão espacial de localização do setor. (HADDAD, 

1989) 

Coeficiente de Redistribuição do setor i entre os períodos 0 e 1: 

 

    
      

  
    

  
   

 
      

Onde: 

   
  
 é a produção do setor i na região j em t1; 

   
  

 é a produção do setor i na região j em t0; 

2.3.8. Métodos de análise regional 

 

Abaixo serão vistos dois métodos que são frequentemente utilizados para análise da 

estrutura produtiva das regiões que estão sendo estudadas, são eles: Coeficiente de 

reestruturação e o Coeficiente de especialização. Para essa análise, será necessária a utilização 

de todos os dados que foram coletados e que estão dispostos na Matriz de Informações. 

2.3.9. Coeficiente de Reestruturação 

 

Segundo Haddad (1989), o cálculo do Coeficiente de Reestruturação (   ) é usado 

para relacionar a estrutura de emprego na região j entre dois períodos, com o objetivo de 

avaliar o grau de mudança na especialização desta região. Os limites para o valor do 

coeficiente são 0 e 1, sendo: Se o valor do coeficiente estiver próximo ou igual a zero, indica 

que a estrutura setorial do emprego na região, não teve alterações consideráveis no período ou 

não houve de fato, modificações na composição setorial da região; por outro lado, o valor do 

coeficiente igual ou próximo de um, terá ocorrido mudanças significativas naquele período, 

ou seja, ocorreu uma reestruturação profunda na composição setorial da região. 

Coeficiente de reestruturação da região j: 
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Sendo: 

iej: Participação percentual do setor i no total de emprego da região j 

t1: Período final 

t0:  Período inicial  

2.3.10. Coeficiente de Especialização 

 

O coeficiente de especialização (   ) é uma medida regional utilizada para comparar a 

estrutura produtiva de uma região j com a estrutura produtiva nacional. (HADDAD, 1989) 

 

O     obedece aos seguintes casos: 

    = 0, a região em questão possui uma composição setorial idêntica à da nação; 

    = 1, a região j possui um elevado grau de especialização nas atividades ligadas a um 

determinado setor, ou está com uma estrutura de emprego totalmente diversa da estrutura de 

emprego nacional; 

Coeficiente de especialização da região j: 

    
             

 
      

Onde: 

    é a produção do setor i na região j; 

    é a produção do setor i no estado; 

2.4. EMPREENDIMENTOS DE GRANDE EFEITO DINAMIZADOR NA REGIÃO 

NORTE FLUMINENSE 

 

O Porto do Açu que abrange dois terminais ao longo da costa perto de São João da 

Barra, a cerca de 320 quilômetros a noroeste das famosas praias do Rio. O empreendimento, 

que ocupa cerca de 90 quilômetros quadrados, comercializa sua proximidade com os campos 

de petróleo da Bacia de Campos, fonte de cerca de 80 por cento da produção do Brasil. O 



21 
 

Porto do Açu começou a operar em outubro de 2014 com um carregamento de minério de 

ferro
.
 (SPINETTO, 2014). 

Açu, que significa “grandioso” em tupi-guarani foi um empreendimento logístico da 

empresa LLX Logística S.A., através de suas subsidiárias, LLX Porto do Açu Ltda. (LLX 

Açu) e LLX Minas-Rio Logística Ltda. (LLX Minas Rio). Fazia parte de um projeto maior do 

grupo EBX, controlado pelo bilionário Eike Batista. Batista agora tem uma participação 

minoritária no empreendimento, que agora é desenvolvido pela Prumo Logística S.A. 

(IBIDEM) 

Segundo a PRUMO Logística Global, o Porto do Açu é considerado um dos maiores 

empreendimentos logísticos do país. "Com 17 km de píeres, que poderão receber até 47 

embarcações, o Porto do Açu está em construção em São João da Barra, no norte fluminense. 

Com construção iniciada em outubro de 2007 e área de 90 km², o empreendimento é formado 

pelo Terminal 1 (T1 - offshore) e pelo Terminal 2 (T2 - onshore)." (PRUMO LOGÍSTICA 

GLOBAL, 2016) 

 

2.4.1. O Empreendimento 

 

Conforme a Prumo Logística Global (2016) com uma distância de aproximadamente 

150 km da Bacia de Campos, onde quase 80% do petróleo brasileiro é produzido, a cidade de 

São João da Barra, localizada no norte do estado do Rio de Janeiro foi escolhida como local 

estratégico para a construção do Porto do Açu. Com 17 km de cais e 23m de profundidade, o 

Porto tem capacidade para receber navios de grande porte que transportam até 320 mil 

toneladas de carga.  

O complexo Industrial que se forma no Porto do Açu, conta com um Distrito Industrial 

e uma retroárea para movimentação e armazenamento de cargas. Indústrias offshore 

inevitavelmente se instalarão no entorno, bem como polo metalmecânico, base de estocagem 

para granéis líquidos, estaleiros, base para tratamento de petróleo, termoelétricas, pátio 

logístico, terminal de reparo naval, entre outros. (PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL, 2016) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/EBX
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Figura 4 - Complexo Industrial do Porto do Açu  

Fonte: Website da PRUMO Logística Global 
1
 

 

2.4.2. Terminal 1 (T1) 

 

A Prumo Logística Global (2016) aponta em seu website que o terminal offshore é 

composto por uma ponte de acesso com extensão de 3 km, canal de acesso, bacia de evolução 

e nove píeres, divididos da seguinte forma: cinco píeres destinados a movimentação de 

petróleo, com capacidade de movimentar até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia (bpd) e 

quatro píeres serão destinados à movimentação de minério de ferro. 

Em outubro de 2014, o carregamento de 80 mil toneladas de minério de ferro, marcou 

o início das operações no T1. A partir de agosto de 2016, começarão a acontecer operações de 

petróleo neste terminal, sendo a BG Brasil a empresa que irá iniciar esta operação de 

transbordo no local. (PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL, 2016) 

 

2.4.3. Terminal (T2) 

 

O terminal onshore, localizado estrategicamente no entorno de um canal para 

navegação, possui 6,5 km de extensão, 300 metros de largura e sua profundidade chega a 14,5 

                                                           
1
 As informações técnicas referentes ao Porto de Açu foram encontradas no site da empreendedora responsável 

pelo porto. Disponível em:< http://www.prumologistica.com.br/pt/superporto-do-acu/Paginas/o-

empreendimento.aspx. > Acesso em: 12 jul. 2016 
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metros. Destinado a movimentar cargas em geral, contêineres, rochas, bauxita, veículos, 

granéis líquidos e sólidos, grãos agrícolas, entre outros, o T2 também possui uma área 

destinada à indústria de suporte às operações de extração e produção de óleo e gás.  

Sua primeira operação aconteceu em 2014. Conforme podemos verificar nessa 

passagem: 

 

Em julho de 2015, o Terminal Multicargas (T-MULT) iniciou sua 

operação. Ainda este ano estão previstos para entrar em operação o terminal da BP 

Prumo para comercializar combustíveis marítimos e o terminal da Petrobras na base 

da Edison Chouest Offshore (que está construindo a maior base de apoio offshore do 

mundo no Porto do Açu). (PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL, 2016) 

 

2.4.4. Acesso Logístico 

 

Com o objetivo de ampliar as alternativas para exportação dos inúmeros produtos, 

principalmente grãos, minérios de ferro e produtos siderúrgicos, o Porto do Açu está 

contemplado em trechos ferroviários previstos no Programa de Investimentos em Logística, já 

mencionado pelo governo federal no dia 15 de agosto de 2012. Além de já estar ligado a parte 

do Sudeste brasileiro (Rio de Janeiro e São Paulo), estes trechos possibilitam a ligação do 

Porto do Açu com Minas Gerais e Espírito Santo e com o Centro-Oeste brasileiro, mais 

precisamente com os seguintes estados: Goiás e Brasília. "O Porto do Açu também conta com 

acesso rodoviário pelas principais rodovias brasileiras, como a BR 101, BR-356, BR 116 e a 

BR 040. A interligação com o Porto do Açu será feita através de um acesso rodoviário de alta 

capacidade a partir da BR-101, que também está sendo duplicada." (PRUMO LOGÍSTICA 

GLOBAL, 2016) 
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Figura 5 - Acesso Logístico - Porto do Açu 

Fonte: Website da PRUMO Logística Global
2 

 

Atualmente, grandes empresas líderes de mercado e mundialmente conhecidas, tais 

como: National Oilwell Varco (NOV), Technip Brasil, Wärtislä, InterMoor, Edison Chouest, 

Vallourec, BP Prumo, Anglo American, Marca Ambiental, BG Brasil, Oil Tanking, entre 

outras, já estão instaladas e fazem parte do Complexo Industrial do Porto do Açu, inclusive a 

própria Petrobras. (PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL, 2016) 

 

2.4.5. Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural e o Pré-Sal 

 

Dentre todas as Bacias exploradas pela Petrobrás ao longo dos seus sessenta e três 

anos de atividades dedicadas a exploração e produção de petróleo e gás natural "A Bacia de 

Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira." Com toda sua 

extensão de aproximadamente cem mil quilômetros quadrados, desde as imediações da cidade 

de Vitória (ES) até Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, a Bacia de campos cobre 

toda a costa norte do estado (RJ) privilegiando as cidades e municípios da Região Norte 

Fluminense (PETROBRAS) 

Enquanto o principal fator econômico regional for o petróleo e o gás natural, as 

atividades petrolíferas serão de suma importância para o desenvolvimento da região Norte 

Fluminense, pois trazem consigo necessidades de mão de obra qualificada e oportunidades. 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.prumologistica.com.br/pt/superporto-do-acu/Paginas/mapa-de-acesso-

logistico.aspx.> Acesso em: 12 de jul. 2016 
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Por isso destaca-se a importância da presença de Universidades e Institutos de qualificação 

profissional na região. 

No ano de 2016 a Petrobrás teve um motivo a celebrar, apesar de toda a crise sofrida 

por motivos de escândalos de corrupção envolvendo o nome da estatal nos últimos anos. 

Segundo a Petrobrás: "A produção diária de petróleo no pré-sal passou da média de 

aproximadamente 41 mil barris por dia, em 2010, para o patamar de 1 milhão de barris por dia 

em meados de 2016. Um crescimento de quase 24 vezes." Sabe-se também que para a Estatal, 

"As descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo na última 

década; portanto o povo brasileiro começa a respirar um novo caminho, novos desafios e 

oportunidades para os próximos anos. (PETROBRAS) 

 

2.4.6. Universidade e desenvolvimento regional 

 

O papel da Universidade é um elemento chave para o desenvolvimento e crescimento 

econômico, social e cultural de uma região. A presença de uma universidade na região não 

representa somente o ensino e a garantia de uma formação de mão de obra qualificada, mas 

também produz impactos dinâmicos e multiplicadores que abrem caminhos e oportunidades 

para o crescimento regional de diversas formas. Segundo (JUNIOR, 2014): "[...] as 

universidades, como instituições de ensino, pesquisa, extensão e promoção social, assumem 

importância estratégica no processo de desenvolvimento. O conjunto de suas atividades passa 

a dar origem a uma força de atração de consumidores e empresas, contribuindo para gerar um 

crescimento econômico-social local/regional." A instalação de universidades e polos 

universitários em um determinado lugar, é uma ação desencadeadora para o desenvolvimento, 

com destaque para sua importância como geradora de emprego e renda, geradora de recursos 

humanos locais e regionais, ocasionando impacto sobre o aumento da população urbana, e 

atraindo capital e empreendimentos para atender a demanda local que está em expansão. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é fazer a sistematização de um estudo sistemático e lógico 

dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação com as 

teorias científicas. Compreendendo assim basicamente um conjunto de dados iniciais e um 

sistema de operações ordenadas adequado para a formulação de conclusões, de acordo com 

certos objetivos predeterminados. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 
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Será feita uma abordagem sistêmica sustentada na teoria econômica, na análise 

regional e em técnicas de Engenharia de produção, visando identificar as principais tendências 

que atravessam o cenário econômico da região.  

O presente estudo é uma de pesquisa do tipo descritiva, porque identifica os padrões 

de concentração e de distribuição das atividades econômicas na área de influência do Norte 

Fluminense utilizando indicadores regionais. Para tanto, e é realizada uma pesquisa 

bibliográfica e uma análise documental.  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir de levantamento das principais teorias e 

metodologias da organização industrial e economia regional sobre a análise espacial, 

levantadas em publicações impressas e eletrônicas. A análise documental é feita utilizando 

aquelas fontes de dados e informações sem tratamento analítico como estatísticas setoriais e 

governamentais, relatórios, publicações de jornais etc. 

A realização do presente trabalho consiste, basicamente, de cinco etapas. Em um 

primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico que permitiu fundamentar o 

assunto abordado neste trabalho. Segue abaixo uma tabela explicativa sobre as etapas e 

métodos designados. 

 

 ETAPAS DA METODOLOGIA MÉTODOS 

Planejamento e execução da organização 

da pesquisa; 

Elaboração do cronograma e identificação 

da literatura correspondente a medidas de 

localização e especialização. 

Levantamento de informações sócio-

econômicas, legais e políticas; 

Organização de uma base de dados, 

utilizando a variável emprego, das últimos 

décadas da região. 

Análise do atual padrão locacional e uso 

do espaço urbano; 

Aplicação de métodos para análise da 

concentração/dispersão espacial das 

atividades produtivas. 

Análise do processo de reestruturação 

produtiva da região. 

Identificação de fatores estratégicos 

pontuais que possam contribuir para o 

desenvolvimento local. 

Elaboração do relatório final da pesquisa Divulgação do estudo. 

Tabela 1 - Metodologia  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4. ANÁLISE DA REESTRUÇÃO PRODUTIVA DOS MUNICÍPIOS DO NORTE 

FLUMINENSE 

 

Neste presente capítulo, será feito todo o processo de análise de Concentração 

Industrial e das medidas de localização e especialização de acordo com toda a parte teórica 

que foi apresentada no capítulo dois. Também será explicado como foi feito o levantamento 

de dados para elaboração do presente estudo. 

Para a formulação de políticas de descentralização industrial ou para o conhecimento 

dos padrões regionais de crescimento econômico, são utilizados alguns conjuntos de medidas 

de localização e especialização como o objetivo de se fazer uma análise do comportamento 

regional. Vale ressaltar que o uso de técnicas analíticas mais poderosas e detalhadas, aumenta 

a capacidade do pesquisador em compreender de forma mais clara, os problemas que se 

deseja investigar. (HADDAD, 1989) 

A seguir, serão apresentas as matrizes de informações, para fins de análise da 

concentração espacial e medidas de localização e especialização nos anos de 1985, 1995, 

2005 e 2015, com dados da variável base (EMPREGO), distribuído nos 11 municípios em que 

estão sendo estudados do Norte Fluminense, pelos oito setores de atividades econômicas, são 

eles: Extrativa Mineral, Indústria de Transformação, Serviços Industriais de Utilidade Pública, 

Construção Civil, Comércio, Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, Administração 

Pública e Serviços. A opção pela escolha da variável base (emprego), se deu porque existe 

uma maior disponibilidade de informações em nível de desagregação setorial e espacial 

desejável, apresenta certo grau de uniformidade para medir e comparar a distribuição dos 

setores ou atividades no tempo, como também, permite de forma clara medir o 

comportamento e as tendências do atual processo de desenvolvimento econômico regional.  

 

4.1. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Através de constantes pesquisas, contatos via telefone e contatos via e-mail, foi 

autorizado pelo Ministério do Trabalho, um acesso online com nome de usuário e senha, para 

fins de pesquisas a base de dados do PDET - PROGRAMA DE DISSEMINAÇAO DAS 

ESTATÍSTICAS DO TRABALHO - MINISTÉRIO DO TRABALHO. Através do acesso, 

foram utilizados os dados estatísticos da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.  

A RAIS é um Registro Administrativo, de periodicidade anual, criada com a finalidade 

de suprir as necessidades de controle da atividade trabalhista no país, prover dados para 
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elaboração de estatísticas do trabalho e disponibilizar informações do mercado de trabalho às 

entidades governamentais da área social. Constitui um instrumento imprescindível para o 

cumprimento das normas legais, como também é de fundamental importância para o 

acompanhamento e a caracterização do mercado de trabalho formal. (PROGRAMA DE 

DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO, 2016) 

Neste presente estudo, serão vistos dados estatísticos do emprego começando do ano 

de 1985, com intervalos de dez anos sequencialmente, até o ano de 2015. 

 

4.2. ANO 1985 - ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO ESPACIAL E MEDIDAS DE 

LOCALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo não será visto um método de análise locacional, que é o Coeficiente de 

Redistribuição como também não será visto um método de análise regional, que é o 

Coeficiente de Reestruturação, uma vez que ambos os métodos comparam em dois períodos 

de tempo a distribuição e a estrutura do emprego de um setor e um município 

respectivamente. 

 

4.2.1. Matriz de Informações 

 

 
 

Tabela 2 - Evolução da participação do Emprego nos Setores de Atividades Econômicas segundo os municípios 

selecionados - Ano 1985 

 Fonte: Adaptado de PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO - RAIS, 

2016  

 

Na matriz acima, foi feita uma organização dos dados da variável base (emprego), 

distribuída por setores de atividades econômicas nos municípios do Norte Fluminense no ano 
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de 1985. A criação desta matriz será o ponto de partida para cálculos das medidas de 

localização. 

Os municípios relacionados na tabela acima são: 

 

M1 = Campos dos Goytacazes 

M2 = Casimiro de Abreu 

M3 = Conceição de Macabu 

M4 = Macaé 

M5 = Quissamã 

M6 = Rio das Ostras 

M7 = São Fidélis 

M8 = São João da Barra 

  

4.2.2. Distribuição percentual do emprego em cada região por setor produtivo 

 

  
 

Tabela 3 - Estrutura setorial do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 1985 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 



30 
 

4.2.3. Distribuição percentual do emprego de cada setor produtivo entre as regiões 

 
 

Tabela 4 - Estrutura regional do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 1985 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

4.2.4. Quocientes Locacionais      

 
 

Tabela 5 - Quocientes Locacionais - Ano 1985 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

  
 

Tabela 6 - Maior QL de cada município em ordem decrescente  

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Segundo Haddad (1989) O Quociente Locacional é considerado uma das medidas de 

localização e especialização mais utilizadas para fins de análise de economia regional.  

Na tabela acima, pode-se perceber o perfil de especialização do conjunto de municípios 

em análise. Foram listados os maiores Quocientes Locacionais de cada município. Note que 

todos índices são maiores do que um, mostrando a relevância de cada atividade econômica 

para o município relacionado em questão, ou seja, nestes municípios, essas atividades são 

mais importantes do que as outras.  

Quissamã e Casimiro de Abreu apresentam um perfil de especialização ainda voltado 

para Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Isso se justifica por Quissamã ainda ser um 

município em desenvolvimento e Casimiro por ter somente este tipo de atividade econômica. 

Conceição de Macabu e São João da Barra já apresentam especialização maior voltada para 

Administração Pública, apesar de apresentarem participação até significativas nos outros 

setores. Macaé apresenta especialização no setor de extração mineral, isso porque com a 

chegada da Petrobrás em 1970, todo o cenário econômico da cidade torna-se dependente das 

atividades relacionadas a extração e produção de petróleo e gás natural. Rio das Ostras tem 

maior relevância no setor de serviços, vale ressaltar que o setor de serviços engloba os 

seguintes subsetores: Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização, Administração de 

Imóveis, Valores Mobiliários e Serviços Técnicos, Transportes e Comunicações, Serviços de 

Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção e Redação, Serviços Médicos, 

Odontológicos e Veterinários e Ensino e Educação. Em seguida mostra a relevância da 

construção civil para o município de São Fidélis e a forte presença da Indústria de 

transformação em Campos dos Goytacazes. Isso se explica pelo fato de a Indústria de 

Transformação, reunir o conjunto dos seguintes subsetores de atividades econômicas, são 

eles: Indústria de Produtos Minerais não Metálicos, Indústria Metalúrgica, Indústria 

Mecânica, Indústria do Material Elétrico e de Comunicações, Indústria do Material de 

Transporte, Indústria da Madeira e do Mobiliário, Indústria do Papel, Papelão, Editorial e 

Gráfica, Indústria da Borracha, Fumo, Couros, Peles, Similares, Indústria Diversas, Indústria 

Química de Produtos Farmacêuticos, Veterinários, Perfumaria, Indústria Têxtil do Vestuário e 

Artefatos de Tecidos, Indústria de Calçados, Indústria de Produtos Alimentícios e Bebidas e 

álcool Etílico. 
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4.2.5. Coeficientes de Localização     

 

  
 

Tabela 7 - Coeficientes de Localização - Ano 1985 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de localização é feito para relacionar a distribuição do 

emprego em um determinado setor de atividade econômica entre os municípios, com o total 

do emprego neste setor em toda a região Norte Fluminense. Analisando a tabela de resultados 

acima, pode-se perceber que o setor de atividade econômica 1. (Extrativa Mineral), apresenta 

o maior coeficiente de localização ou o coeficiente mais próximo de um, ou seja, mostra um 

padrão de concentração regional maior sobre aquele setor de atividade do que os outros 

setores. 

4.2.6. Coeficientes de Associação Geográfica      

 

 
 

Tabela 8 - Coeficientes de Associação Geográfica - Ano 1985 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

O cálculo do Coeficiente de Associação Geográfica é feito para comparar as 

distribuições percentuais entre dois setores da região a fim de visualizar o quão associado 

geograficamente estão estes setores, ou seja, quanto mais próximo de um for o resultado, 



33 
 

menos associados estarão os setores e quanto mais próximo de zero for o resultado, mais 

associados estarão os setores, ou pode-se dizer que estarão distribuídos regionalmente de 

forma similar.  

Na tabela acima, foi feita uma comparação de todos os setores, com o setor de 

Serviços. Pode-se perceber que o setor 1.(Extração Mineral), destoa um pouco dos outros 

setores, ou seja, está  menos associado geograficamente com o setor de Serviços. Já os outros 

setores apresentam coeficientes mais próximos de zero, mostrando assim que estão associados 

e distribuídos regionalmente da mesma forma. 

 

4.2.7. Coeficientes de Especialização         

 

 
 

Tabela 9 - Coeficientes de Especialização - Ano 1985 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de especialização é utilizado para comparar a estrutura 

produtiva de um município com a estrutura produtiva total da região NF. Portanto, se o valor 

do coeficiente for próximo de zero, indica que o município em questão apresenta um 

comportamento da composição setorial muito parecido com o comportamento da composição 

setorial da região.  

Na tabela acima, pode-se perceber que M1 (Campos dos Goytacazes) é o município 

que mais se parece com a composição setorial da região Norte Fluminense, ou seja, todas as 

suas atividades econômicas se distribuem de forma similar as da região. Percebe-se também 

que o comportamento da composição setorial do município de Quissamã, possui um elevado 

grau de especialização em um determinado setor (Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e 

Pesca) e tem sua estrutura de emprego totalmente diversa da estrutura de emprego regional. 
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4.3. ANO 1995 - ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO ESPACIAL E MEDIDAS DE 

LOCALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo não será visto um método de análise locacional, que é o Coeficiente de 

Redistribuição como também não será visto um método de análise regional, que é o 

Coeficiente de Reestruturação, uma vez que ambos os métodos comparam em dois períodos 

de tempo a distribuição e a estrutura do emprego de um setor e um município 

respectivamente. 

 

4.3.1. Matriz de Informações 

 

 
 

Tabela 10 - Evolução da participação do Emprego nos Setores de Atividades Econômicas segundo os municípios 

selecionados - Ano 1995 

Fonte: Adaptado de PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO - RAIS, 

2016  

 

Na matriz acima, foi feita uma organização dos dados da variável base (emprego), 

distribuída por setores de atividades econômicas nos municípios do Norte Fluminense no ano 

de 1995. A criação desta matriz será o ponto de partida para cálculos das medidas de 

localização. 

Os municípios relacionados na tabela acima são: 

M1 = Campos dos Goytacazes 

M2 = Cardoso Moreira
3
 

M3 = Casimiro de Abreu 

M4 = Conceição de Macabu- 

                                                           
3
 A Inclusão do município Cardoso Moreira, que segundo a página oficial da cidade teve sua Emancipação 

Política e Administrativa em 30 de novembro de 1989. Disponível em: 

http://www.cardosomoreira.rj.gov.br/portal/nossa-historia-pagina-7-2-7. Acesso em: 23/12/2016. 
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M5 = Macaé 

M6 = Quissamã 

M7 = Rio das Ostras 

M8 = São Fidélis 

M9 = São João da Barra 

4.3.2. Distribuição percentual do emprego em cada região por setor produtivo 

 

 
 

Tabela 11 - Estrutura setorial do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 1995 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

4.3.3. Distribuição percentual do emprego de cada setor produtivo entre as regiões 

 

  

Tabela 12 - Estrutura regional do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 1995 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.3.4. Quocientes Locacionais      

 
 

Tabela 13 - Quocientes Locacionais - Ano 1995 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

  
 

Tabela 14 - Maior QL de cada município em ordem decrescente 

  Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Na tabela acima, pode-se perceber o perfil de especialização do conjunto de 

municípios em análise. Foram listados os maiores Quocientes Locacionais de cada município. 

Note que todos índices são maiores do que um, mostrando a relevância de cada atividade 

econômica para o município relacionado em questão, ou seja, nestes municípios, essas 

atividades são mais importantes do que as outras.  

Conceição de Macabu, São Fidélis e Campos dos Goytacazes apresentam um perfil de 

especialização mais forte, voltado para Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, apesar 

de apresentarem um pouco de especialização nos outros setores. Note que antes, Campos era 

mais especializado no setor da Indústria de Transformação. Já o município de Quissamã e o 

município de São João da Barra, apresentam especialização no setor de Indústria de 

transformação. Cardoso Moreira e Casimiro de Abreu tem especialização voltada para 
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atividades de Administração Pública. Note que antes, Casimiro de Abreu apresentava um 

perfil de especialização voltado para Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Em 

seguida, aparece Macaé, especializado em Extração Mineral, com atividades petrolíferas 

gerando uma quantidade significativa de empregos. Rio das Ostras maior relevância no setor 

do comércio, que veio ganhando espaço no município, tanto o comércio varejista quanto o 

comércio atacadista. 

 

4.3.5. Coeficientes de Localização     

 

 
 

Tabela 15 - Coeficientes de Localização - Ano 1995 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de localização é utilizado para relacionar a distribuição do 

emprego em um determinado setor de atividade econômica entre os municípios, com o total 

do emprego neste setor em toda a região Norte Fluminense. Analisando a tabela de resultados 

acima, pode-se perceber que o setor de atividade econômica 1. (Extrativa Mineral), apresenta 

o maior coeficiente de localização ou o coeficiente mais próximo de um, ou seja, mostra um 

padrão de concentração regional maior sobre aquele setor de atividade do que os outros 

setores. 
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4.3.6. Coeficientes de Associação Geográfica      

 

 
 

Tabela 16 - Coeficientes de Associação Geográfica - Ano 1995 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do Coeficiente de Associação Geográfica é feito para comparar as 

distribuições percentuais entre dois setores da região a fim de visualizar o quão associado 

geograficamente estão estes setores, ou seja, quanto mais próximo de um for o resultado, 

menos associados estarão os setores e quanto mais próximo de zero for o resultado, mais 

associados estarão os setores, ou pode-se dizer que estarão distribuídos regionalmente de 

forma similar.  

Na tabela acima, foi feita uma comparação de todos os setores, com o setor de 

Serviços. Pode-se perceber que o setor 1.(Extração Mineral), é o que mais diferencia dos 

outros setores, ou seja, está  menos associado geograficamente com o setor de Serviços. Já os 

outros setores apresentam coeficientes mais próximos de zero, mostrando assim que estão 

associados e distribuídos regionalmente de forma similar. 
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4.3.7. Coeficientes de Especialização      

 

 
 

Tabela 17 - Coeficientes de Especialização - Ano 1995 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de especialização é utilizado para comparar a estrutura 

produtiva de um município com a estrutura produtiva total da região NF. Portanto, se o valor 

do coeficiente for próximo de zero, indica que o município em questão apresenta um 

comportamento da composição setorial muito parecido com o comportamento da composição 

setorial da região.  

Na tabela acima, pode-se perceber que M1 (Campos dos Goytacazes) é o município 

que mais se parece com a composição setorial da região Norte Fluminense, ou seja, todas as 

suas atividades econômicas se distribuem de forma similar as da região. Percebe-se também 

que o comportamento da composição setorial do município de Quissamã e Cardoso Moreira 

possuem estrutura de emprego totalmente diversa da estrutura de emprego regional. 

 

4.4. ANO 2005 - ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO ESPACIAL E MEDIDAS DE 

LOCALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo não será visto um método de análise locacional, que é o Coeficiente de 

Redistribuição como também não será visto um método de análise regional, que é o 

Coeficiente de Reestruturação, uma vez que ambos os métodos comparam em dois períodos 

de tempo a distribuição e a estrutura do emprego de um setor e um município 

respectivamente. 
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4.4.1. Matriz de Informações 

  
 

Tabela 18 - Evolução da participação do Emprego nos Setores de Atividades Econômicas segundo os municípios 

selecionados - Ano 2005 

Fonte: Adaptado de PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO - RAIS, 

2016 

Na matriz acima, foi feita uma organização dos dados da variável base (emprego), 

distribuída por setores de atividades econômicas nos municípios do Norte Fluminense no ano 

de 2005. A criação desta matriz será o ponto de partida para cálculos das medidas de 

localização.  

Os municípios relacionados na tabela acima são: 

M1 = Carapebus
4
 

M2 = Campos dos Goytacazes 

M3 = Cardoso Moreira 

M4 = Casimiro de Abreu 

M5 = Conceição de Macabu 

M6 = Macaé 

M7 = Quissamã 

M8 = Rio das Ostras 

M9 = São Francisco do Itabapoana
5
 

M10 = São Fidélis 

M11 = São João da Barra 

 

                                                           
4
 A inclusão do município Carapebus, que segundo o site oficial da cidade teve sua emancipação político-

administrativa em 19 de julho de 1995. Disponível em: <http://carapebus.rj.gov.br/2015/a-cidade/historia/>. 

Acesso em: 23/12/2016. 
5
 O município São Francisco do Itabapoana, que segundo o site oficial da cidade teve sua emancipação político-

administrativa em 18 de janeiro de 1995. Disponível em: (http://www.pmsfi.rj.gov.br/). Acesso em: 23/12/2016. 
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4.4.2. Distribuição percentual do emprego em cada região por setor produtivo 

 
 

Tabela 19 - Estrutura setorial do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 2005 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

4.4.3. Distribuição percentual do emprego de cada setor produtivo entre as regiões 

 

 
 

Tabela 20 - Estrutura regional do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 2005 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.4.4. Quocientes Locacionais      

 
 

Tabela 21 - Quocientes Locacionais - Ano 2005 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 
 

Tabela 22 - Maior QL de cada município em ordem decrescente 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Na tabela acima, pode-se perceber o perfil de especialização do conjunto de 

municípios em análise. Foram listados os maiores Quocientes Locacionais de cada município. 

Note que todos índices são maiores do que um, mostrando a relevância de cada atividade 

econômica para o município relacionado em questão, ou seja, nestes municípios, essas 

atividades são mais importantes do que as outras.  

No ano de 2005 é fácil notar uma mudança significativa no cenário regional. Percebe-

se que dois setores de atividades econômicas estão em evidência. O setor de Administração 

Pública é o mais relevante nos municípios de Carapebus, Cardoso Moreira, Quissamã, São 

João da Barra, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. O outro setor de atividade predominante é 

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca predominante nos municípios de São Francisco 
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de Itabapoana, Conceição de Macabu, Sao Fidélis e Campos dos Goytacazes. Macaé ainda 

possui especialização no setor de Extrativa Mineral.   

 

4.4.5. Coeficientes de Localização     

 

 
 

Tabela 23 - Coeficientes de Localização - Ano 2005 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de localização é utilizado para relacionar a distribuição do 

emprego em um determinado setor de atividade econômica entre os municípios, com o total 

do emprego neste setor em toda a região Norte Fluminense. Analisando a tabela de resultados 

acima, pode-se perceber que o setor de atividade econômica 1. (Extrativa Mineral), apresenta 

o maior coeficiente de localização ou o coeficiente mais próximo de um, ou seja, mostra um 

padrão de concentração regional maior sobre aquele setor de atividade do que os outros 

setores. 
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4.4.6. Coeficientes de Associação Geográfica      

 

 
 

Tabela 24 - Coeficientes de Associação Geográfica - Ano 2005 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do Coeficiente de Associação Geográfica é feito para comparar as 

distribuições percentuais entre dois setores da região a fim de visualizar o quão associado 

geograficamente estão estes setores, ou seja, quanto mais próximo de um for o resultado, 

menos associados estarão os setores e quanto mais próximo de zero for o resultado, mais 

associados estarão os setores, ou pode-se dizer que estarão distribuídos regionalmente de 

forma similar.  

Na tabela acima, foi feita uma comparação de todos os setores, com o setor de 

Serviços. Pode-se perceber que o setor 1.(Extração Mineral), é o que mais diferencia dos 

outros setores, seguidos do setor 6. (Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca) e 7. 

(Administração Pública), ou seja, esses três setores de atividades econômicas estão menos 

associados geograficamente com o setor de Serviços. Enquanto que os outros setores 

apresentam coeficientes mais próximos de zero, com destaque para o setor 2. (Indústria da 

Transformação), mostrando assim que estão associados e distribuídos regionalmente da 

mesma forma. 
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4.4.7. Coeficientes de Especialização      

 

 
 

Tabela 25 - Coeficientes de Especialização - Ano 2005 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de especialização é utilizado para comparar a estrutura 

produtiva de um município com a estrutura produtiva total da região NF. Portanto, se o valor 

do coeficiente for próximo de zero, indica que o município em questão apresenta um 

comportamento da composição setorial muito parecido com o comportamento da composição 

setorial da região.  

Na tabela acima, pode-se perceber que M2 (Campos dos Goytacazes) é o município 

que mais se parece com a composição setorial da região Norte Fluminense, ou seja, todas as 

suas atividades econômicas se distribuem de forma similar as da região. Percebe-se também 

que o comportamento da composição setorial do município de Carapebus, Cardoso Moreira e 

Quissamã, possuem estrutura de emprego totalmente diversa da estrutura de emprego 

regional. 

 

4.5. ANO 2015 - ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO ESPACIAL E MEDIDAS DE 

LOCALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo não será visto um método de análise locacional, que é o Coeficiente 

de Redistribuição como também não será visto um método de análise regional, que é o 

Coeficiente de Reestruturação, uma vez que ambos os métodos comparam em dois períodos 

de tempo a distribuição e a estrutura do emprego de um setor e um município 

respectivamente. 
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4.5.1. Matriz de Informações 

 

 
 

Tabela 26 - Evolução da participação do Emprego nos Setores de Atividades Econômicas segundo os municípios 

selecionados - Ano 2015 

Fonte: Adaptado de PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO - RAIS, 

2016 

Na matriz acima, foi feita uma organização dos dados da variável base (emprego), 

distribuída por setores de atividades econômicas nos municípios do Norte Fluminense no ano 

de 2015. A criação desta matriz será o ponto de partida para cálculos das medidas de 

localização. 

4.5.2. Distribuição percentual do emprego em cada região por setor produtivo 

 

 
 

Tabela 27 - Estrutura setorial do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 2015 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.5.3. Distribuição percentual do emprego de cada setor produtivo entre as regiões 

 

 
 

Tabela 28 - Estrutura regional do Emprego por Classe de Atividade Econômica - Ano 2015 (Percentagem) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

4.5.4. Quocientes Locacionais      

 

  

Tabela 29 - Quocientes Locacionais - Ano 2015 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Tabela 30 - Maior QL de cada município em ordem decrescente 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Na tabela acima, pode-se perceber o perfil de especialização do conjunto de 

municípios em análise. Foram listados os maiores Quocientes Locacionais de cada município. 

Note que todos índices são maiores do que um, mostrando a relevância de cada atividade 

econômica para o município relacionado em questão, ou seja, nestes municípios, essas 

atividades são mais importantes do que as outras.  

Neste ano é fácil notar de acordo com a tabela acima uma mudança significativa na 

distribuição das atividades econômicas. O setor da Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e 

Pesca ganha espaço na região, predominando nos municípios de Cardoso Moreira, São 

Francisco do Itabapoana, São Fidélis, Conceição de Macabu e Casimiro de Abreu. Outro setor 

de atividade predominante é o de Administração Pública, especializado nos municípios 

Carapebus, Quissamã e São João da Barra. Note que Campos dos Goytacazes agora possui 

como atividade predominante os Serviços Industriais de utilidade pública. Macaé continua 

predominante em Extração Mineral e o setor da Construção Civil ganha espaço no município 

de Rios das Ostras. 
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4.5.5. Coeficientes de Localização     

 

  

Tabela 31 - Coeficientes de Localização - Ano 2015 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de localização é utilizado para relacionar a distribuição do 

emprego em um determinado setor de atividade econômica entre os municípios, com o total 

do emprego neste setor em toda a região Norte Fluminense. Analisando a tabela de resultados 

acima, pode-se perceber que o setor de atividade econômica 1. (Extrativa Mineral), apresenta 

o maior coeficiente de localização ou o coeficiente mais próximo de um, ou seja, mostra um 

padrão de concentração regional maior sobre aquele setor de atividade do que os outros 

setores. 

 

4.5.6. Coeficientes de Associação Geográfica      

  

Tabela 32 - Coeficientes de Associação Geográfica - Ano 2015 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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O cálculo do Coeficiente de Associação Geográfica é feito para comparar as 

distribuições percentuais entre dois setores da região a fim de visualizar o quão associado 

geograficamente estão estes setores, ou seja, quanto mais próximo de um for o resultado, 

menos associados estarão os setores e quanto mais próximo de zero for o resultado, mais 

associados estarão os setores, ou pode-se dizer que estarão distribuídos regionalmente de 

forma similar.  

Na tabela acima, foi feita uma comparação de todos os setores, com o setor de 

Serviços. Pode-se perceber que o setor 1. (Extração Mineral), é o que mais diferencia dos 

outros setores, ou seja, esses setores de atividade econômica estão menos associados 

geograficamente com o setor de Serviços. Já os outros setores apresentam coeficientes mais 

próximos de zero, mostrando assim que estão associados e distribuídos regionalmente de  

forma similar. 

 

4.5.7. Coeficientes de Especialização      

 

  

Tabela 33 - Coeficientes de Especialização - Ano 2015 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

O cálculo do coeficiente de especialização é utilizado para comparar a estrutura 

produtiva de um município com a estrutura produtiva total da região NF. Portanto, se o valor 

do coeficiente for próximo de zero, indica que o município em questão apresenta um 

comportamento da composição setorial muito parecido com o comportamento da composição 

setorial da região.  

Na tabela acima, pode-se perceber que M2 (Campos dos Goytacazes), M6 (Macaé) e 

M8 (Rio das Ostras) são os municípios que mais se parecem com a composição setorial da 

região Norte Fluminense, ou seja, todas as suas atividades econômicas são distribuídas de 
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forma similar as da região. Percebe-se também que o comportamento da composição setorial 

do município de Carapebus, Cardoso Moreira e Quissamã, possuem estrutura de emprego 

totalmente diversa da estrutura de emprego regional. 

 

4.6. ANÁLISE PERIÓDICA DOS RESULTADOS DE ALGUMAS MEDIDAS DE 

LOCALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 

 

Neste Capítulo serão vistos os resultados das medidas de localização e especialização 

(Coeficiente de Localização, Coeficiente de Associação Geográfica e Coeficiente de 

Especialização) ao logo dos anos com o intuito de comparar e verificar o comportamento e a 

distribuição do emprego nos métodos em questão. 

 

4.6.1. Coeficientes de Localização     ao longo dos anos 

 

 
 

Tabela 34 - Coeficiente de Localização ao longo dos anos 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Gráfico 1 Coeficiente de Localização ao Longo dos Anos 

  Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

De acordo com o gráfico acima, pode-se notar que a distribuição de emprego no setor 

de atividade de Extração Mineral sempre predominou mais relevante na Região Norte 

Fluminense apresentando um padrão de concentração mais intenso do que do que o conjunto 

dos outros setores de atividades econômicas, mesmo que nos últimos anos tenha sofrido um 

processo de retração das atividades petrolíferas.  
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4.6.2. Coeficientes de Associação Geográfica      ao longo dos anos 

 

 
 

Tabela 35 - Coeficiente de Associação Geográfica ao longo dos anos 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

Gráfico 2 Coeficiente de Associação Geográfica ao longo dos anos 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Como foi feita uma comparação de todos os setores com o setor de Serviços, o que 

informa o gráfico acima é que os setores com coeficientes mais próximos de zero, são os que 

apresentam associação geográfica com o setor de Serviços, ou seja, mostra que os setores 

estão distribuídos regionalmente de forma similar. 

4.6.3. Coeficientes de Especialização      ao longo dos anos 

 
 

Tabela 36 - Coeficiente de Especialização ao longo dos anos 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Gráfico 3 Coeficiente de Especialização ao longo dos anos 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A partir do gráfico acima, pode-se concluir que os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Macaé, são os que mais possuem uma composição setorial próxima e parecida 

da composição setorial de toda a região Norte Fluminense, diferente de Carapebus, Cardoso 

Moreira e Quissamã que possuem um elevado grau de especialização em atividades ligadas a 
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determinados setores, colocando assim a estrutura de emprego bem diversa da estrutura de 

emprego da região como um todo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe- se que existem diferentes métodos e medidas de localização e especialização 

utilizados na literatura para análise da estrutura produtiva de uma determinada região. O 

presente estudo foi desenvolvido de acordo com os métodos e medidas que são utilizados com 

mais frequência, são eles: Coeficiente de Associação Geográfica, Quociente Locacional, 

Coeficiente de Localização e Coeficiente de Especialização, com o objetivo de mensurar o 

grau de dispersão ou concentração das atividades econômicas, de modo que seja possível 

descrever o processo de reestruturação produtiva da região Norte Fluminense e áreas de 

influência. 

De acordo com a abordagem sistêmica que foi feita, sustentada na teoria econômica de 

análise regional e os conhecimentos em Engenharia de Produção, foi possível identificar 

algumas tendências que atravessam o cenário econômico atual. É de grande importância 

entender a dinâmica do processo de ocupação do solo urbano e a distribuição espacial das 

atividades econômicas. Desse modo, fica mais fácil a compreensão do comportamento e 

desenvolvimento da economia regional.  

A região norte Fluminense atravessa um cenário de mudanças no comportamento 

econômico regional. O período de retração das atividades relacionadas a produção e 

exploração de petróleo e gás natural provocou uma desaceleração do crescimento regional. O 

atual modo em que se configuram as atividades econômicas da região, passam a determinar o 

seu comportamento econômico. Em outras palavras, pode se dizer que este fato se refere a 

uma reestruturação produtiva ou reorganização industrial. 

Através da utilização dos métodos e análise dos resultados, é nítido que a atividade de 

Extração Mineral está distribuída na região de forma totalmente diferente das outras 

atividades, fato este que pode se perceber das seguintes maneiras: é o setor de atividade 

econômica que está menos associado geograficamente com as outras atividades, e é o setor 

líder em geração de empregos gerados, comparado aos outros setores de atividade econômica. 

Mas ao mesmo tempo nota se uma queda significativa no ano de 2015, reafirmando a crise do 

petróleo nesses últimos anos, apesar de ainda ser superior às outras atividades. Vale destacar 

também que o setor de atividade econômica de Agropecuária, Extração Vegetal, caça e Pesca 
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vem crescendo e contribuindo novamente para o desenvolvimento econômico e geração de 

empregos.  

Os municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé justificam seu efeito polarizador 

sobre os outros municípios por apresentarem uma composição setorial próxima e parecida 

com a composição setorial da região norte fluminense, ou seja, seus setores de atividades 

econômicas apresentam estrutura produtiva e distribuição do emprego bem parecidos com a 

estrutura produtiva e a distribuição do emprego da região. 

Mediante aos modelos matemáticos utilizados neste estudo e os resultados 

apresentados, constatou-se que os objetivos traçados foram alcançados. Inúmeras conclusões 

podem ser tiradas, mas é claro que foram relacionadas as principais questões pertinentes ao 

projeto.  

A disponibilização deste estudo será de grande importância para fornecer subsídios ao 

gestor público e privado, com a finalidade de identificar os impactos do processo de 

reestruturação produtiva no desenvolvimento local e regional, quais atividades econômicas 

merecem um maior incentivo e quais são as reais oportunidades de investimento na região. 
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