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Resumo 
O presente trabalho trata de analisar o fenômeno da urbanização em cidades médias 

por conta das mudanças na organização produtiva que permitiu a inserção de novos espaços 
à economia mundial. Através de uma análise comparativa entre dois momentos bem 
distintos, 1994 e 2007, buscou-se dimensionar e descrever a expansão da mancha urbana do 
município de Itaguaí identificando as áreas que se urbanizaram no município. Contudo, esta 
análise está calcada em duas bases. A primeira, nas observações de fatos relativos a 
diversas escalas que contribuíram para produção do espaço urbano de Itaguaí. A segunda, 
na utilização de bases cartográficas digitais da cidade com apoio de técnicas de 
geoprocessamento a fim de chegar  ao objetivo deste trabalho. 

 
Abstract  

This essay deals to process of urbanization in mediun size cities by of changes in 
productive organization that allowed the insertion of new spaces to the world economy. 
Through a comparative analysis between two very different occasions, 1994 and 2007, 
sought to measure and describe the expansion of urban spot in the municipality of Itaguaí 
identifying the areas that are urbanized in the city. However, this analysis is based on two 
bases. The first, in the observations of facts on various scales that contributed to the 
production of urban space Itaguaí. The second, the use of digital cartographic base of the 
city with support of GIS techniques to reach the objective of this work. 

 
Introdução 

Na história recente do Brasil foi marcante a ação do estado como planejador e 
fomentador da economia, sobretudo até a década de setenta. Neste contexto, o crescimento 
da economia brasileira era apoiado nos grandes projetos nacionais de desenvolvimento, o 
que foi sendo superado gradualmente e ficou mais evidentemente na década seguinte, 
quando uma crise econômica, que perdurou 15 anos, gerou profundos efeitos sociais e 
políticos no Brasil marcando a progressiva derrocada do Estado Brasileiro de conteúdo 
keynesianista. A década de setenta marcou paralelamente o início do fim do paradigma de 
desenvolvimento baseado nos grandes projetos nacionais. Estes foram sendo substituídos 
pelos projetos de desenvolvimento local. O estado do Rio de Janeiro, que seguia uma 
trajetória de perdas iniciada com a mudança da capital federal para Brasília nos anos 
sessenta, tem, a partir dos anos noventa, nos projetos de desenvolvimento local, a esperança 
para uma inflexão positiva da economia fluminense. Os pólos de desenvolvimento ou 
projetos-âncora são os símbolos dessa nova fase de dinamismo do Rio de Janeiro que vão 
trazer impactos urbanos para estas localidades.  

 
Itaguaí: Fatos da História e do Presente 

Antes de abranger o hoje reconhecido Complexo Sepetiba, com base territorial no 
bairro de mesmo nome e abrangência regional, a cidade de Itaguaí ao longo de sua história 
apresentou algumas características que pontuariam conformidades e diferenças na forma de 
organização territorial e produtiva. Independente da história, Itaguaí situa-se um uma 
posição geográfica privilegiada, onde temos o principal centro econômico do país, 
caracterizado pela região Centro-Sul. 

Segundo Muls (2004)., o desbravamento do atual território de Itaguaí tem seu marco 
inicial no século XVII com a ocupação por tribos indígenas da ilha de Itacuruçá, na Baía de 
Sepetiba, e em um momento posterior quando avançou em direção ao continente. A origem 



do nome tem várias versões, contudo a hipótese mais considerada condiz ao aldeamento 
que os jesuítas fundaram naquela região e que se chamava Taguay no final do século XVII. 
No início do século XVIII os jesuítas buscaram outro local, saindo do aldeamento ao Norte 
do Rio Itaguaí, e se localizando na Fazenda Santa Cruz. Somente em 1818, Itaguaí ganha o 
título de vila de São Francisco Xavier de Itaguaí. Logo a seguir inicia a primeira etapa de 
desmembramento territorial de áreas que pertenciam à cidade. A primeira delas foi 
Mangaratiba em 1831, que ganhou autonomia administrativa e política, e Santa Cruz em 
1833 que passou a pertencer à cidade do Rio de Janeiro. A última grande perda territorial 
foi em conseqüência da separação do antigo distrito de Seropédica, em 1995. 

O eixo no qual Itaguaí está inserido, compreendendo hoje os municípios do Rio de 
Janeiro, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, lhe conferiu importância no período 
minerador. A rota Paraty-Itaguaí era constantemente utilizada durante o século XVIII pois a 
Coroa Portuguesa procurava controlar a exportação do ouro e neste contexto a aldeia era 
um entreposto importante para a chegada desta riqueza até o Rio de Janeiro por conta da 
localização geográfica estratégica, que tinha a baía como proteção natural contra as ações 
dos saqueadores e contrabandistas do ouro.  

Essa posição estratégica possibilitou ao município de Itaguaí, mesmo com o 
declínio da mineração e a substituição pelo café como principal atividade econômica do 
Brasil, a sua permanência  no cenário econômico devido à proximidade do Vale do Paraíba. 
Na cidade, à época do império, aparecem, assim como no seu entorno, as primeiras 
plantações de café que sobem em direção ao Vale do Paraíba e de vários outros gêneros 
alimentícios que vão abastecer a capital, titulando a cidade uma certa vocação agrícola com 
vantagens produtivas (Muls, 2004). Esta vocação, segundo o mesmo autor, chamaria a 
atenção do governo Vargas que promoveu políticas de reforma agrária durante seu primeiro 
governo visando ocupar a região com famílias que viessem a trabalhar com a agricultura 
para atender a demanda crescente da capital. Não obstante, essa vocação começa a esfacelar 
quando as condições naturais vão se esgotando a partir da década de oitenta e quando se 
iniciam ações transformadoras que tiveram reflexos na economia local. Ações estas 
provenientes de outros agentes, à parte do poder local, que se materializaram com a 
inauguração da Usina de Itaguaí em 1976 e da Nuclep em 1975 e com o início da 
construção do Porto de Sepetiba em 1976. A comparação entre os dados demográficos dos 
censos do IBGE de 1960 e 1970 (Tabela 1) demonstra um crescimento de 65% da 
população, que em valores numéricos era 16.919 em 1960 e 26.027 em 1970. Entre os 
censos de 1970 e 1980, década de grandes projetos instaurados na cidade, a população 
cresceu 74,35%, contudo os valores absolutos correspondem praticamente ao dobro do 
crescimento verificado entre os censos de 1960 e 1970. O censo de 1991 apresentou uma 
retração da expansão demográfica se considerarmos as comparações anteriores. Fenômeno 
que se explica pelas expectativas não realizadas com a abertura do porto e dos projetos que 
não produziram os efeitos desejados ou como o Pólo Petroquímico, que nem saiu do papel. 
Estas expectativas criadas para a região através da instalação do porto não se confirmaram , 
em termos gerais, por conta da crise mundial da década de oitenta e do endividamento do 
país. 

Na década seguinte, os custos desta dívida passaram a ser interpretados como o 
principal entrave ao desenvolvimento do país e do estado do Rio de Janeiro.  E numa 
peculiar conjuntura mundial de reorganização da produção, que passou tanto a valorizar 
novos espaços quanto a se estruturar em cadeias produtivas horizontalizadas, a logística, 
sobretudo a portuária, e espaços externos aos perímetros metropolitanos passaram a ser 



valorizados em ações empresariais e governamentais. Com intuito de se enquadrar nesta 
nova dinâmica produtiva, em 1993 foi regulamentada a Lei de Modernização dos Portos 
que objetivava tornar os portos brasileiros competitivos visto que o comércio mundial e o 
transporte de cargas se transformaram através da invenção do contêiner. Neste contexto o 
Porto de Sepetiba foi inserido em 1996 no programa Brasil em Ação do Governo Federal 
para que recebesse investimentos visando modernização e ampliação da capacidade 
operacional. Constam deste ano, o arrendamento e inauguração do terminal de minérios que 
indicam ações para a modernização. Contudo o ano de 1998 é o marco das transformações 
anunciadas pela Lei de Modernização. Nesta data citamos dois fatos indispensáveis para 
entender a nova dinâmica do Porto de Sepetiba. Primeiro, a quebra do monopólio estatal de 
operação dos portos possibilitando a entrada da iniciativa privada gerando efeitos positivos 
na dinâmica portuária brasileira em geral. Segundo, os fortes investimentos na 
modernização que resultaram na criação de um terminal de contêineres.  

Esses fatos simbolizam as iniciativas que deram consistência ao Projeto Complexo 
Sepetiba, no qual o Porto de Sepetiba se coloca como um dos vetores para a recuperação da 
economia fluminense e para o desenvolvimento local e regional. Os acontecimentos dos 
anos noventa refletiram na produção do espaço de Itaguaí e tiveram papel determinante 
para que entre 1991 e 2000 a população crescesse em 27373 habitantes, maior valor 
comparativo entre os censos.  

 
Tabela 1 

Evolução Demográfica 

Ano População Total 
1960 16919 

1970 26027 

1980 45377 

1991 57630 

2000 85003 

2007 95356 

Fonte: IBGE 
 
A evolução e o fluxo demográfico ao longo dessas décadas demonstram as 

tendências que Santos (1993) salientou para a urbanização brasileira na qual as menores 
cidades cresceriam mais aceleradamente do que as grandes metrópoles. Tal fato representa 
um grande salto na urbanização da cidade, inicialmente dado pela supramencionada 
falência da vocação agrícola. Contudo, o espaço temporal selecionado para analisar o 
processo de urbanização foi o intervalo entre os anos de 1994 e 2007.  
 
Análise da urbanização entre 1994-2007  

Para realização desta breve análise da urbanização da cidade de Itaguaí, duas bases 
digitais foram utilizadas. Uma correspondente ao ano de 1994 e a segunda referente ao ano 
de 2007. Em um primeiro momento foram realizadas monitorias comparando as áreas 
urbanizadas dos dois anos para enfim diagnosticar a expansão da mancha urbana, contudo 
sem considerar as outras taxonomias espaciais que se tornaram mancha urbana. Isto 
significa que não foi interesse do estudo detalhar que tipo de uso se tornou área urbana . 
Para Xavier-da-Silva, monitoria: 



 
 [...] consiste no levantamento exaustivo das alterações ambientais 
ocorridas em uma determinada situação ambiental. Registros 
sucessivos de fenômenos ambientais, utilizando taxonomias 
correspondentes (classificações iguais ou correlacionáveis), podem ser 
usados para o acompanhamento da evolução territorial de processos e 
ocorrências de interesse [...] (2001, p. 172). 

 
Para explicar a expansão das manchas urbanas tratou-se de avaliar, através da abordagem 
bayesiana, as condições geográficas oferecidas pelo sítio da cidade considerando duas 
variáveis: declividade e altitude. Esta abordagem segundo Xavier-da-Silva: 

 
[...] permite melhorar estimativas iniciais da probabilidade de 
ocorrência de uma variável com base na sua ocorrência em associação 
com outras variáveis [...] (2001, p 143). 
 

Com base nas duas proposições, monitoria e abordagem bayesiana, tratou-se de identificar 
aonde e como evoluiu a mancha urbana analisando as características ambientais das duas 
variáveis supramencionadas.  

Tabela 2 

Vetores Geográficos 

Expansão da Mancha Urbana 
Categorias Total Pixels Área Asn. Ha   % Área Asn.  

MANCHA URBANA 2007 9244 577 100% 

Altitude.rs2 
Categorias Total Pixels Área Asn. Ha   % Área Asn.  
0 - 0 – 40m                                    562487 530,375 92% 

2 - 40 – 80m                                   78272 46,625 8% 

Total 640759 577 100% 

Declividade.rs2 
Categorias Total Pixels Área Asn. Ha   % Área Asn.  
0 - 0-2,5%                                     501795 480,9375 83% 

1 - 2,5-5%                                     78839 50,1875 9% 

2 - 5-10%                                      53988 0,375 0,50% 

3 - 10-20%                                     85522 13,6875 2% 

4 - 20-40%                                     123645 31,8125 5,50% 

Total 843789 577 100% 

Dados Gerados 
Sistema de Análise Geo-Ambiental – SAGA/UFRJ 

 
 
Na análise dessas variáreis, foram destacadas as categorias que funcionaram como vetores 
ou elevaram a possibilidade de expansão da mancha urbana, através da assinatura 

ambiental (Xavier-da-Silva, 2001). Os dados gerados (Tabela 2) pela assinatura ambiental, 
demonstram que a área urbana avançou 83% em relevo com 2,5% de declividade.  Na 
variável altitude, a altitude até 20m concentrou em 92% as novas manchas urbanas. Além 



dessa possibilidade, essas porcentagens podem também representar uma perspectiva futura 
para a evolução urbana na cidade. Ou seja, tem-se a possibilidade de indicar, segundo essas 
porcentagens, para onde e com que intensidade a urbanização irá evoluir no espaço quando 
associada a uma determinada categoria.  

Mapa 1 

 
Fonte: LGA-UFRRJ 

 
 
 
 
 



Mapa 2 

 
Fonte: LGA-UFRJ 

 
A monitoria realizada entre as bases de 1994 e 2007 (Mapa 3) identificou novas 

áreas urbanas que surgiram em torno das várias áreas que correspondem à mancha urbana 
remanescente de 1994 e que ainda representam o nível de urbanização na cidade de Itaguaí 
no ano de 2007.  

 
 
 
 



 
Mapa 3 

 
Fonte: LGA-UFFRJ - Bases de Dados 1994 e 2007 

 
Uma inferência, permitida pela observação do mapa, foi à proximidade dessas novas áreas 
urbanas entorno do principal eixo rodoviário, a BR-101, sobretudo nas proximidades da 
zona oeste do Rio de Janeiro, onde configura importante projeto iniciado pela empresa 
siderúrgica ThyssenKrupp CSA, que pretende instalar um grande complexo siderúrgico em 
Santa Cruz. 
 
 
 



Considerações Finais 
 
O principal objetivo deste trabalho foi realizar uma análise que permitisse 

caracterizar a magnitude da urbanização no município. Contudo a realização da 
investigação foi incompleta, pois é necessária a maior exploração de dados quantitativos e 
qualitativos (emprego, renda, externalidades) que contribuam para explicar os aspectos 
desta urbanização, identificada através das análises elaboradas para este artigo. 
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