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Resumo: Este estudo apresenta a análise descritiva dos Distritos Industriais situados no Estado do Rio
de Janeiro que foram criados e gerenciados pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de
Janeiro (CODIN). O trabalho tem caráter preliminar, sendo fruto de pesquisa desenvolvida por
bolsistas de iniciação científica. O objetivo central foi coletar e disponibilizar dados a respeito dos
Distritos Industriais do Estado do Rio de Janeiro e das empresas instaladas, visando gerar informações
gerais sobre essa forma de gestão e também apresentar os segmentos industriais mais preponderantes
nos DI’s para serem utilizados em estudo posterior. A pesquisa aproxima-se do paradigma quantitativo
em função de suas características quantificáveis. Foi realizada uma pesquisa descritiva de caráter
exploratório. O delineamento ocorreu na forma de análise documental. As empresas atuantes nos
Distritos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, administrados pela CODIN, foram classificadas em
26 segmentos. O setor químico foi o segmento que teve maior expressividade. É possível inferir que os
DI´s podem ser fonte de desenvolvimento local. Observa-se que a concentração de empresas,
especialmente as dos segmentos químico e similares, possuem alto potencial de geração de impactos
socioambientais. O trabalho aponta para a necessidade de pesquisas que aprofundem a temática da
concentração dos ramos de atividade nos DI´s levando em conta os impactos socioambientais
causados.
Palavras Chaves: Distritos Industriais, Desenvolvimento local, Indústria.
Abstract: This study presents a descriptive analysis of industrial districts located in the State of Rio de
Janeiro that were created and managed by the State Development Company of Rio de Janeiro
(CODIN). This work has preliminarily been the result of research developed by undergraduate
research fellows. The main objective was to collect and make available data about the Industrial
Districts of the State of Rio de Janeiro and established companies, aimed at generating general
information about this form of management. This study approaches the quantitative research paradigm
in terms of their measurable characteristics. A descriptive exploratory took place. The experiment took
place in the form of documentary analysis. The companies operating in the Industrial Districts of the
State of Rio de Janeiro, managed by CODIN were classified into 26 segments. The chemical sector
was the segment that had greater expressiveness. The concentration of companies, especially the
chemical and similar segments, have high potential for generating social and environmental impacts.
The work points to the need for research that furthers the issue of concentration of the lines of business
in DI's taking into account the social and environmental impacts caused.
Key words: Industrial Districts, Local Development, Industry.

1. Introdução
A necessidade de informações consistentes relacionadas aos Distritos Industriais (DI) no
Estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, das empresas situadas em tais espaços, e sua
aparente semelhança com o formato cluster, ensejou o estudo ora proposto cujo objetivo
consiste em apresentar uma análise descritiva dos DI´s situados no Estado do Rio de Janeiro
que foram criados e atualmente gerenciados pela Companhia de Desenvolvimento do Estado
do Rio de Janeiro (CODIN).
Um Distrito Industrial (DI) pode ser descrito como uma área indicada por uma prefeitura,
com a orientação do estado, como o local mais apropriado para a instalação e operação de
empresas dos mais diversos tipos e portes, com a finalidade de congregar em uma mesma
região geográfica as atividades industriais de cada município (KLOSTER, 2011).
A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) foi fundada em
1967 com o objetivo é criar, promover e comercializar Distritos Industriais (DI´s) no estado
do Rio de Janeiro (ERJ). Para tal empresa a importância da instalação dos DI´s reside,
basicamente, na possibilidade de identificação de tendências econômicas e na oportunidade de
desenvolvimento local sustentável por meio da atração de investidores nacionais e
internacionais.
A importância do papel que os Distritos Industriais desempenham no processo de
desenvolvimento industrial e socioeconômico de cada município e, por conseguinte, do estado
do Rio de Janeiro, faz com que o mapeamento dos DI´s constitua-se como informação
relevante para a gestão dos atuais Distritos e para o planejamento de novas estruturas para
instalação de DI´s no Estado do Rio de Janeiro.
Cumpre esclarecer que o presente estudo tem um caráter preliminar e é fruto da pesquisa
desenvolvida por 4 bolsistas de iniciação científica de uma Universidade Federal situada no
Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, o objetivo central desta etapa preliminar foi coletar e
disponibilizar dados a respeito dos Distritos Industriais do Estado do Rio de Janeiro e das
empresas instaladas, visando gerar informações gerais sobre essa forma de gestão e também
apresentar os segmentos industriais mais preponderantes nos DI’s para serem utilizados em
estudo posterior. Na esteira desse raciocínio, o presente trabalho também pretende contribuir
para que tanto o ERJ, por meio da CODIN, quanto às empresas interessadas em ingressar em
um DI, possam ter informações abrangentes que auxiliem em processos de tomada de decisão
sobre a gestão dos Distritos Industriais.
2. Metodologia
Embora não traga ferramentas estatistas ou modelos matemáticos para levantamento e análise
de dados, este estudo aproxima-se do paradigma quantitativo de pesquisa em função de suas
características quantificáveis e objetivas de abordagem fundamentadas, essencialmente, pelo
emprego de formas de coleta e análise de dados que possibilitam a quantificação
(MARCONI; LAKATOS, 2011; GÜNTHER, 2006).
Em função de sua finalidade tal artigo possui caráter Exploratório/Descritivo. As pesquisas
com viés exploratório tem como finalidade a familiarização com determinado assunto
considerado ainda pouco conhecido ou ainda não agrupado em um mesmo estudo e
normalmente envolvem levantamento bibliográfico e/ou documental. Os estudos de caráter
descritivo objetivam a descrição das características de populações, fenômenos ou experiências
possibilitando que o pesquisador apresente características fundamentais do objeto estudado
(DIEHL; TATIM, 2004; GIL, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2011)

O delineamento ocorreu na forma de análise documental que embora seja bastante semelhante
à pesquisa bibliográfica, pois utiliza fontes documentais, diferencia-se por valer-se de material
não publicado formalmente, sendo composto, na maioria dos casos, por fontes primárias que
ainda não receberam tratamento analítico (MARTINS; THEOPHILO, 2009).
No caso deste estudo, foram usados documentos fornecidos pela CODIN e pela Confederação
Nacional de Indústrias (CNI). Também foram realizados levantamentos nos sites das
empresas hospedadas nos Distritos Industriais analisados.
Cumpre reiterar que as análises desenvolvidas e os resultados alcançados levaram em
consideração o levantamento das atividades das empresas instaladas nos Distritos Industriais
do Estado do Rio de Janeiro, administrados pela Companhia de Desenvolvimento do Estado
do Rio de Janeiro (CODIN), que é vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS).
3. A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (CODIN)
A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) foi
fundada em 1967 com o intuito de criar e comercializar Distritos Industriais. Quase três
décadas depois de sua inauguração, teve suas atividades reorientadas passando a apoiar a
implantação de empresas no Estado do Rio de Janeiro. Em 2010 teve como base de suas
mudanças o planejamento estratégico, que resultou na reestruturação organizacional, mudança
de sede física e criação do Portal CODIN.
A CODIN é uma entidade de economia mista, administrada, indiretamente, pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro. A partir da criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS) em 2007, a CODIN passou a atuar mais
ativamente na captação de investimentos, por meio de um vínculo operacional de extrema
importância para ambas empresas.
Além das atividades já mencionadas, é possível citar ainda o estimulo dado ao
desenvolvimento econômico local para os municípios por meio do aumento da
competitividade econômica. Isso só é alcançado devido às facilidades, suportes, articulação
com concessionárias de serviços públicos (água, energia, gás e telefonia), entre outros
benefícios oferecidos pela CODIN aos distritos. Dentre esses benefícios pode-se citar
também, a implementação de políticas industriais, orientação na obtenção dos incentivos
tributários e financeiros, proposição de programas e medidas que viabilizam a atração de
investimentos, banco de áreas livres existentes nos municípios, apoio na obtenção de
licenciamento ambiental, apoio aos projetos especiais dos municípios e suporte aos projetos
municipais na área de desenvolvimento econômico, além da criação de distritos ou
condomínios industriais
No portal da CODIN (2014) foi encontrada a seguinte missão: Promover o desenvolvimento
econômico e social do Estado e Municípios do Rio de Janeiro, em parceria e alinhamento
com entidades públicas e o setor empresarial, através de: Atração e expansão de
investimentos; oferta de alternativas locacionais empresariais; solução de incentivos
tributários e financeiros; contribuição para formulação de políticas públicas de
desenvolvimento econômico. Segundo Edgar Bertini Ruas “a missão de qualquer organização
é o seu propósito de existência, seu escopo operacional e objetivos gerais” (RUAS, 2003, p.
50).
A CODIN, também apresenta sua visão com intuito de definir pontos que possa determinar
direções para a companhia no futuro. Para Brandão e Guimarães (2001, p. 11) “a visão
determina o estado futuro desejado pela organização, sua intenção estratégica, e orienta a

formulação das políticas e diretrizes e todos os esforços em torno da captação e do
desenvolvimento de competências”. No portal da CODIN (2014) encontra-se também a visão
da empresa: Em 2020 a CODIN será reconhecida como uma instituição de excelência nos
meios empresariais, regional, nacional e internacionalmente, atuando no atendimento aos
investidores e no apoio a implantação das políticas de desenvolvimento econômico do Estado
do Rio de Janeiro e seus municípios, em perfeita consonância com os poderes públicos e o
setor privado.
Diante da observação da missão e visão da CODIN é possível inferir que seus objetivos são
traçados em decorrência da aparente preocupação quanto à promoção, desenvolvimento e
fortalecimento da indústria e desenvolvimento local no Estado do Rio de Janeiro.
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Os Distritos Industriais: panorama do Estado do Rio de Janeiro

Um Distrito Industrial consiste em um conjunto de modalidades por meio das quais recursos
locais (naturais, humanos e técnicos) são mobilizados e dão origem a dinâmicas empresariais
localizadas (AZEVEDO, 1997). Abdalla e Felchas (2005, p.2) definem DI como “[...] uma
área industrial planejada, estreitamente vinculada a um núcleo urbano e dotada de infraestrutura física e de serviços de apoio necessários à indução de um processo de
desenvolvimento”. Desta forma, é possível compreender que Distritos Industriais devem ser
locais estratégicos, com facilidade de acesso e recursos para atrair empresas de todos os portes
para determinada região.
De acordo com Damas (2008) a criação dos DI’s no Estado do Rio de Janeiro se deu nas
décadas de 60 e 70, devido à aglomeração de empresas no centro urbano do Estado (capital).
Com a finalidade de promover o desenvolvimento do interior do Estado e evitar a
superconcentração industrial, o governo iniciou o processo de implementação de Distritos
Industriais em áreas anteriormente menos industrializadas promovendo uma reestruturação
das áreas já saturadas.
De acordo com Kloster (2011) o processo de criação de DI´s pressupõe a realização de
extensa pesquisa, pois a logística é de fundamental importância, uma vez que a localização
deve possibilitar acesso facilitado aos centros consumidores ou exportadores. A localização
do DI deve também ser elemento facilitador para a obtenção de matéria-prima e mão de obra
qualificada. Faz-se necessário também observar se a região possui viabilidade econômica,
sem contar com o seu fácil acesso ao transporte urbano, já que os distritos, normalmente, se
instalam fora dos centros urbanos e dos bairros residenciais, por isso normalmente encontramse perto de rodovias. Percebe-se então, que se faz necessária a viabilização de infraestrutura e
facilidade de acesso aos fornecedores e comunicação interempresarial, a fim de integrar as
empresas e gerar competitividade econômica.
Atualmente a CODIN é a empresa responsável pela implantação e gestão de 10 Distritos
Industriais, sendo eles: Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé,
Paciência, Palmares, Santa Cruz, Três Rios, Queimados e São João da Barra. Alguns desses
distritos contam com apoio de associações, que na maioria das vezes tem por finalidade zelar
pelos direitos das empresas, administrar as áreas comuns, gerindo os interesses e servindo de
intermediadora entre o governo e as empresas.
Alguns segmentos de negócios que se pode encontrar nos Distritos Industriais são:
Construção civil, indústria alimentícia, indústria química, serviços, indústria petroquímica,
indústria metalúrgica, atacadista, indústria do concreto, petrolífera, entre outros.
Nas subseções abaixo são apresentadas as descrições (indicação geográfica) dos Distritos
Industriais e listadas as empresas atuantes nos mesmos:

4.1 Campo Grande
O distrito industrial de Campo Grande está situado na Avenida Brasil km 43, no cruzamento
com a Estrada do Pedregoso no bairro de Campo Grande, tendo uma área total de 2,5 milhões
de m² e por estar situado na Avenida Brasil, tem fácil acesso ao centro e zona oeste da cidade
do Rio de Janeiro, e também a antiga estrada Rio-São Paulo, gerando facilidade de
escoamento da produção.
Atualmente, o DI de Campo Grande conta com vinte empresas em atuação. Há uma
predominância de empresas do segmento de construção civil, e em seguida as indústrias
químicas e metalurgia.
Para defender os interesses em comum das empresas instaladas no DI de Campo Grande e
adjacências, foi criada a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Campo Grande
(ADEDI).
Empresas que estão em operação no DI: Art-Latex, Brastêmpera Beneficiamento de Metais,
Cloral Indústria De Produtos Químico, Construtora Metropolitana, Craft Engenharia, Delly
Kosmetic, Embraval, Flowserve, Herga Indústrias Químicas, Hermes, Mizu Cimento
Especiais, Mssb, Polimix, Quaker, Queiroz Galvão, Refrigerantes Convenção, Acrox
Processos Químicos de Metais, Sh Formas, Supermix Concreto, Tecnosonda.
4.2 Campos dos Goytacazes
O Distrito Industrial de Campos dos Goytacazes ocupa uma área total de 1 milhão de m²,
situado no distrito de Guarus, na Rodovia Campos-Vitória (BR 101 N), tem perfil de
ocupação de indústrias e serviços. Conta atualmente com dezesseis empresas em atuação,
tendo sua maioria, atividades voltadas para área de construção, além de empresas do ramo
alimentício, químico entre outros, tornando-se papel de destaque na economia do município.
Empresas que estão em operação no DI: Aguiar Cortes Indústria de Argamassa, Cfm
Comércio e Representações, Concrevit Concreto Vitória, Concretop, Construsan, Construtora
Metropolitana, Frinorte, Hiperflex Indústria de Tintas e Revestimentos, Imbeg, Isocamp,
Machado Vianna, Pavinorte Campos Empreendimentos, Rsmc Construtora, Café Câmara
Sacipan, Schulz, Tubofibra.
4.3 Duque de Caxias
Localizado no distrito de Xerém, com uma área geográfica privilegiada que tem proximidade
das principais rodovias federais permitindo acesso ao centro do Rio de Janeiro, Noroeste
Fluminense, Região Serrana, Belo Horizonte e São Paulo, obtendo condições logísticas
favoráveis para o fluxo da produção e obtenção de matéria prima. A área total do distrito é de
2,5 milhões de m² e tem como perfil de ocupação de indústrias e serviços, contando
atualmente com dezenove empresas com segmentos variados.
Empresas que estão em operação no DI: ArcelorMittal, Arga-Rio, Atmosfera Gestão e
Higienização de Têxteis, Brasil Química, Clube Piauí, G. B. Cordeiro Reciclagens, G. B
Criogênicos, IBF, Ediouro, Lartex, Lubri Line Aditivos, Lwart Lubrificantes, Nicho
Tecnologia, Nortec Química, Poland Química, Polink Indústria Química, Sigma Aldrich
(Vetec), Turbomeca, Vêneto Transportes.
4.4 Macaé
O Distrito Industrial de Macaé está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, conhecida como a
RJ 106 com cruzamento na RJ 178. Possui uma área de 400 mil m² com grande potencial
industrial na região, por isso se projetou o Distrito nesta localidade. O Distrito Industrial de
Macaé foi idealizado para adicionar empreendimentos voltados para as atividades da

Petrobrás e da Plataforma Marítima de Prospecção de Petróleo, tendo seu perfil de atuação
nos ramos da indústria e serviços. Hoje, também há empresas da área de distribuição de gás e
de equipamentos petrolíferos.
Empresas que estão em operação no DI: Agipliquigás, FMC do Brasil, Linde Gases (AGA),
Nortegás Butano e Petrobrás. Em 2014 foi assinado o contrato de relocalização e ampliação
entre a CODIN e a empresa White Martins para sua atuação no Distrito Industrial de Macaé.
(FOLHA ONLINE, 2014)
4.5 Paciência
O Distrito Industrial de Paciência está localizado no entorno da Avenida Brasil, sendo criado
no decorrer dos anos 70 com o intuito de realocar grandes empresas instaladas em áreas
próximas ao centro urbano, uma vez que essas causavam congestionamento de veículos,
encarecia os preços dos imóveis, não possuía novas áreas para expansão, falta de infraestrutura de serviços básicos para atenderem essa gama de empresas, além da grande
liberação de gases poluentes provocados pelas indústrias. (DAMAS, 2008)
O distrito possui uma área de aproximadamente 430 mil m² com perfil de ocupação de
indústrias, que aloca empresas de pequeno e médio porte de diversos segmentos. Passou a ser
administrado pela CODIN em 1976.
Empresas que estão em operação no DI: Centrinel Manufatura, Indústria Brasileira de
Artefatos de Fibra, Lacca, Sabonetes Augusto Caldas, Senai/ Sesi e Transportes Zona Oeste.
4.6 Palmares
O distrito industrial de Palmares está situado na Avenida Brasil km 50, uma importante via de
acesso para o centro e zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, ocupando uma área de 500 mil
m² que é utilizada para sediar empresas de médio e pequeno porte. Apresenta empresas de
diversos segmentos, sendo assim, difícil estabelecer um predominante.
Empresas que estão em operação no DI: Alcoa, Associação Proclamadores do Reino,
Cobremax, Fredvic, Marmífera, Mirak Engenharia, Pimax, Vega engenharia, Vesúvius.
4.7 Três Rios
O Distrito Industrial de Três Rios se localiza na BR-040, Km 17, possuindo uma área total de
400 mil m². Sua concepção se deu com o intuito de atrair empresas para a Região Centro Sul
Fluminense, devido sua boa infraestrutura de mobilidade, na qual dá acesso ao Rio de Janeiro,
São Paulo e Belo Horizonte.
Empresas operando: Plumatex, San Marino Ônibus e SR Embalagens.
4.8 Queimados
O Distrito Industrial de Queimados foi fundado em 1976 e está localizado às margens da
Rodovia Presidente Dutra, atraindo muitas empresas para a região devido a sua localização,
que inclui estar perto de dois portos e dois aeroportos. Com a implantação do distrito, o
município teve um crescimento industrial muito importante.
O complexo industrial possui 2,3 milhões de m² com infraestrutura e 3 milhões em
implantação, sendo criado para instalação de empresas de médio e grande porte, tendo como
perfil de ocupação de indústrias e serviços.
Para proteger os interesses das empresas implantadas, administrar as áreas comuns do distrito
e servir de interface entre os três poderes Estadual, Federal, Municipal e outros do setor
privado, foi criada a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Queimados
(ASDINQ).

Empresas que estão em operação no DI: Ajebras Refrigerantes, Ar Frio Armazéns Gerais
Frigoríficos, Limppano, NKS, Citycol, Duratex (Deca), Euronete, Tintas Águia, Quantum
Engenharia, Masterpav Construtora, Mk3 Investimentos, Multibloco, Pactual Comercio de
Descartáveis e Limpeza, Queimados Investimentos Industriais, Raft Embalagens, Real Power
Boats, Indústria e Comércio de Cosméticos Reluz, Weber Saint Gobain Quartzolit, Sanes
Brasil, UBC, V. Trum, Vig Xavier Vigilância e Seguranca e Procter & Gamble.
4.9 São João da Barra
Com uma área estimada de 72 km², o distrito de São João da Barra (DISJB) busca atrair
empresas de diversos segmentos, tais como: indústrias automobilísticas, naval, apoio offshore,
cimenteiras, siderúrgicas, unidades de tratamento de petróleo, termoelétricas, entre outros.
O distrito industrial que pode ser acessado pelas rodovias BR-356, RJ-240 e SB-24, têm como
planejamento aproximar um distrito industrial, um porto e um mineroduto, buscando gerar
sinergia entre a produção e escoamento de produtos.
Próximo ao DISJB está localizado a Zona industrial do Porto do Açu (ZIPA), formando o
Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (CLIPA).
4.10 Santa Cruz
O Distrito Industrial de Santa Cruz está localizado na Rodovia Rio-Santos, Km 6 (BR 101),
na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A localidade escolhida para ser implantado se deu pelo fato
de ser próximo da Orla Marítima da Baia de Sepetiba. Inicialmente, o Distrito foi idealizado
para receber empresas dos ramos metalúrgicos e siderúrgicos.
O Distrito tem uma área total de 6,2 milhões de m² que abriga empresas que já estão em
funcionamento e umas que ainda estão iniciando a implantação. Quatro das novas empresas
devem ser implantadas ainda neste ano, sendo elas: a Champion Technologies, Gypsum
(Siniat), Fundação Oswaldo Cruz e Jeumont Eletric. E ainda tem a Oil States que está em
projeto. (RIO NEGÓCIOS BUSINESS)
Atualmente, as empresas desse Distrito tem o perfil de ocupação nas áreas de serviço e
indústrias, sendo elas de variados ramos. No DI de Santa Cruz há uma associação que visa
proteger os interesses de seus associados, a Associação das Empresas do Distrito Industrial de
Santa Cruz e Adjacências (AEDIN) que tem por finalidade transformar as empresas
associadas mais competitivas, impulsionando-as ao seu bom desempenho no mercado.
Empresas que estão em operação no DI: Misel, Transcor Indústria de Pigmentos e Corantes,
Pan Americana Indústrias Químicas, Companhia Siderúrgica Nacional, Sesi/Senai, Fábrica
Carioca de Catalisadores, Ecolab, SICPA do Brasil Indústria de Tintas e Sistemas, Liarte
Metalquímica, Rexan Lata, Aciquímica Industrial, Morganite Brasil, Rolls Royce, Casa da
Moeda e Companhia Siderúrgica do Atlântico.
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Os Distritos e seus segmentos

As empresas atuantes nos Distritos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, administrados
pela CODIN, foram classificadas em 26 segmentos. Optou-se pela criação da categoria outros
para incluir as empresas que não possuíam, no momento em que a pesquisa foi desenvolvida,
informações relativas à sua área de atuação. Os dados utilizados para a segmentação foram
fornecidos pelas seguintes de fontes documentais e sites das próprias empresas que foram
fornecidos pela listagem de empresas da CODIN. Cumpre esclarecer que foi considerada a
nomenclatura de algumas empresas (que não possuíam página eletrônica ou documentação
disponível) para determinar a sua segmentação.

O conjunto informativo Segmento–Localização(DI)–Quantidade de Empresas que compõe a
Tabela 1 apresenta de forma concisa a quantidade de empresas em cada segmento por Distrito
Industrial no Estado do Rio de Janeiro.
A partir dos dados levantados foi realizado um extrato contendo as áreas de atividade mais
frequentes nos Distritos Industrial do ERJ. Os segmentos que obtiveram quantidade menor
que três empresas foram incluídos na categoria outros (além daquelas empresas que já
compunham tal categoria). Essa decisão metodológica teve como objetivo manter o foco
naqueles segmentos que mais se destacaram em termos de quantidade empresas nos Distritos
Industriais. Tal critério foi utilizado pois pode apontar para a tendência ou vocação dos DI´s
para determinados ramos de atividades, fornecendo assim informações tanto para a gestão dos
Distritos quanto para as empresas que pretendem instalar-se em tais locais.
Analisando os resultados, foi possível verificar a predominância das empresas do setor
químico – incluídos os petroquímicos (17%), seguida pelas prestadoras de serviço (13%) –
que se justificam em função das necessidades das demais empresas nos DI´s. Em terceiro
lugar há as empresas da área da construção civil (9%), seguida pelos fabricantes de concreto e
pelas metalúrgicas (ambos com 8%). Por último observam-se as empresas fabricantes de
embalagens (5%). Na figura 1 é possível visualizar os dados do extrato dos segmentos que se
destacam nos Distritos Industriais do Estados do Rio de Janeiro.

Figura 1 – Percentual dos segmentos que se destacam nos Distritos Industriais do Estados
do Rio de Janeiro.

Segmento – Localização (DI) – Quantidade de Empresas
Construção Civil
Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Indústria Alimentícia
3
3
0
0
0
1
2
1
0
10

Indústria do Concreto
Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

3
3
1
0
0
0
2
0
0
9

Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
1
1
0
0
0
2
1
1
6

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Indústria Petroquímica
1
2
3
0
2
1
3
2
0
14

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
1
0
0
0
1
1
0
0
3

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

1
0
3
0
1
2
3
2
0
12

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
0
0
3
0
0
0
0
0
3

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total
Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Eletrônicos/Informática
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2

Campo Grande
Campos
Duque de Caxias
Macaé
Paciência
Palmares
Queimados
Santa Cruz
Três Rios
Total

Móveis
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

Indústria Naval
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

Cosméticos

Bebida
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Indústria Têxtil
4
2
1
0
0
2
0
0
0
9

Mercado Editorial

Gases

Frigorífico
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Indústria Metalúrgica
0
0
2
0
0
0
0
1
0
3

Outros

Automobilística

Mecânico
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3

Campo Grande

Indústria do Vidro

Segmento colchoeiro

Atacadista
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2

Serviços
5
1
5
0
1
1
1
6
0
20

Embalagem

Indústria Siderúrgica

Vestuário
Campo Grande

Campos

Indústria Química
0
2
0
0
0
0
1
0
0
3

Indústria de Sucata

Petrolífera
Campo Grande

Campo Grande

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Fonte: Os autores, 2015.
Tabela 1 – Quantidade de empresas em cada segmento por Distrito Industrial

6 Considerações Finais
A presente pesquisa teve como objetivo coletar e agrupar dados, disponibilizando assim
informações a respeito do funcionamento dos Distritos Industriais (DI´s) administrados pela
CODIN. Buscou-se ainda apresentar um panorama geral acerca das empresas instaladas nos
DI´s com a intenção de auxiliar a tomada de decisão no processo de instalação das empresas
em Distritos com vistas ao desenvolvimento local dos municípios.
Após o levantamento dos ramos de atividade por DI foi e realização do extrato com as
atividades industriais, foi possível observar a predominância das empresas que atuam no
químico nos referidos DI´s. Embora este estudo não tenha apresentado em seu corpo tal
informações, os pesquisadores observaram que há concentração de empresas do setor químico
no DI de Santa Cruz, dados que fornece elementos para pesquisas futuras.
O DI de Macaé chamou a atenção dos pesquisadores por apresentar um número reduzido de
empresas, mas com grande volume de atividade econômica. Observa-se que as empresas que

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

compõem tal DI são basicamente as do segmento de Petróleo/Gás, fato que também enseja
pesquisas futuras.
Em virtude dos dados levantados neste estudo com características preliminares, é possível
inferir que os DI´s podem ser fonte de desenvolvimento local e também de elemento gerador
de facilidades como por exemplo a acessibilidade aos canais de distribuição e a logística
envolvida no processo de produção. Entretanto, ponta-se para o fato de que a concentração de
empresas, especialmente as dos segmentos químico, cimenteiro, metalúrgico dentre outros,
possuem alto potencial gerador de impactos socioambientais. Neste sentido, este trabalho
aponta para a necessidade de pesqusias que aprofundem a temática da concentração dos ramos
de atividade nos DI´s levando em conta os impactos socioambientais causados.
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