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 Resumo: 

A baixa infraestrutura urbana dos Municípios de Itaboraí, Guapimirim e Cachoeiras de 
Macacu e a grande transformação sócioespacial que estes municípios estarão passando e o seu 
agravamento nos próximos anos, em virtude da implementação do Polo Petroquímico do Estado 
do Rio de Janeiro, são motivos de preocupação para a situação da saúde pública nos mesmos, 
que já é de extrema gravidade. O desenvolvimento econômico desigual impactará os mais 
diversos níveis dos municípios em especial no vetor saúde, onde as desigualdades se 
expressam de forma bem clara. Além desse quadro epidemiológico e de crescimento urbano 
acelerado, a ausência de estudos que correlacionem a velocidade do crescimento da área 
urbana por sensoriamento remoto com a situação de saúde nos Município de Itaboraí, 
Guapimirim, Cachoeiras de Macacu são motivos que justificam o presente estudo. 

Este estudo visa delimitou e caracterizou o processo de crescimento das machas urbanas 
nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí no período compreendido entre 
1974 e 2009. Correlacionar os diferentes processos de urbanização encontrados com a situação 
de saúde em cada município e qualificar as áreas urbanizadas com relação ao seu processo de 
consolidação ao longo do tempo e correlacionar com os indicadores de infraestrutura urbana e 
os de saúde. 

 Introdução:  

Até muito pouco tempo a grande parte da população mundial vivia em áreas rurais. Hoje 
se estima que a maioria da população mundial é urbana e este processo de urbanização 
continua em andamento. Globalmente, portanto, todo o crescimento populacional futuro está 
previsto ocorrer nas cidades em sua grande maioria. 

O modelo de desenvolvimento atual é baseado nas cidades, onde se localizam os núcleos 
financeiros e decisórios de todo o sistema. É também na cidade onde o sistema expressa mais 
violentamente as desigualdades e as exclusões oriundas do capitalismo. O crescimento desigual 
gera impactos desigualmente distribuídos pela sociedade e no espaço. 

O Brasil passou pelo processo de urbanização de maneira muito rápida durante a década 
de 70 e 80 principalmente, impulsionado, sobretudo pela forte industrialização que o país viveu 
nos anos do milagre econômico (anos 60 e 70). Depois de mais de uma década onde o país 
pouco cresceu, hoje voltamos a ter bons níveis de crescimento econômico, este pode trazer 
consigo uma nova onda de migração acelerada para as cidades aumentando o quadro já caótico 
das mesmas. 

 Neste contexto de desenvolvimento nacional se inserem os grandes projetos de 
incremento que estão em marcha no país, são grandes empreendimentos que visam dar 



sustentação ao crescimento econômico, dentre eles podemos citar o Polo Petroquímico do 
Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ). 

O desenvolvimento econômico oriundo desse empreendimento se dará de maneira 
desigual e impactará os mais diversos níveis dos municípios, em especial, no setor saúde, onde 
as desigualdades se expressam de forma bem clara. A falta de infraestrutura urbana nos 
municípios diretamente afetados: Itaboraí, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, somado as 
grandes transformações sócioespacial que estes já estão passando e ainda passarão nos 
próximos anos, em virtude da implementação COMPERJ, são motivos de preocupação para a 
situação da saúde pública nos mesmos. 

As transformações que os municípios de Itaboraí, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu 
estão sofrendo, e continuarão a sofrer, se expressam sobremaneira no território. É no espaço 
dos municípios que os impactos, as contradições e as inequidades estarão sendo expostas de 
maneira mais clara, produzindo um mosaico de realidades espaciais, que respondem de forma 
diferenciada aos impactos que são e serão submetidos. A identificação das áreas que 
apresentam um maior e mais rápido crescimento da área urbana e as diferentes combinações 
dos impactos resultantes, na saúde e na infraestrutura urbana em seus espaços, é o alvo do 
presente estudo. 

 Metodologia: 

A área do estudo é formada pelo território dos municípios de Cachoeiras de Macacu, 
Guapimirim e Itaboraí (Mapa 01). A região formada por esses três municípios caracteriza-se por 
ser uma transição da baixada fluminense para a Serra do Mar, tendo, portanto, áreas 
características destas duas feições geomorfológicas predominantemente. 

Itaboraí fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, em área de baixada litorânea, às 
margens da Baía de Guanabara, a 45 km de distância da capital. Localiza-se a 22º44'40" de 
latitude sul e 42º51'34" de longitude oeste, a 46 metros de altitude e possui uma área total de 
424,219 km². O município faz divisa com Guapimirim, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, 
Tanguá e Maricá. Sua população alcançou a marca de 218.090 habitantes segundo o último 
censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, e o município 
participa com 0,59% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual em 2010, com o valor de R$ 
2.036.377,00 segundo o IBGE. O município possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

médio com o valor de 0,737, ocupando a 67⁰ posição no Estado do Rio de Janeiro. 

Guapimirim encontra-se localizado na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro 
num vale formado pela base do Pico Dedo de Deus – Serra dos Órgãos, e faz limite com os 
municípios de: Teresópolis e Petrópolis, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Magé e a Baía de 
Guanabara. Setenta por cento de seu território está em área de proteção ambiental. Fica ao 
norte da capital do estado, distando desta cerca de 84 Km. Localiza-se a 22º32'14" de latitude 
sul e 42º58'55" de longitude oeste, a uma altitude de 48 metros e ocupa uma área total de 
360.813 Km². Sua população, em 2010, foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística em 51.487 habitantes, segundo o último censo realizado no ano de 2010. O município 
participa com 0,13% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual em 2010, com o valor de R$ 
451.940,00 segundo o IBGE. O município possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
médio com o valor de 0,739, ocupando a 63⁰ posição no Estado do Rio de Janeiro. 

Cachoeiras de Macacu encontra-se localizado na Região das Baixadas Litorâneas do 
Estado do Rio de Janeiro e faz limite com os municípios de Itaboraí, Rio Bonito, Guapimirim, 
Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis. Localiza-se a uma latitude 22º27'45" sul e a uma 
longitude 42º39'11" oeste, estando a sede do município a uma altitude de 57 m e a 90 km de 
distancia da capital. O município tem uma área total de 953.801 Km². Sua população recenseada 



pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 era de 54.273 habitantes. O 
município participa com 0,24% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual em 2010, com o valor de 
R$ 814.674,00 segundo o IBGE. O município possui um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) médio com o valor de 0,752, ocupando a 55⁰ posição no Estado do Rio de Janeiro. 

A pesquisa e o embasamento teórico conceitual em relação à urbanização e a saúde foi 
realizado através de pesquisas bibliográficas, onde se procurou obter o maior número de visões 
a respeito do tema no intuito de embasar a nossa conceituação teórica. Na pesquisa do 
processo histórico das ocupações dos municípios a mesma lógica da pesquisa bibliográfica, 
através dos bancos de teses, artigos e outras bibliografias foram mantidas, porém neste ponto 
também utilizamos o conhecimento da população local, através de idas a campo onde por 
conversas com os moradores mais antigos obtivemos norteamentos para nossa pesquisa de 
referências na literatura, que não é muito vasta, sendo assim, esse direcionamento por parte da 
população local teve grande importância neste trabalho de seleção e pesquisa de bibliografia. 

O mapeamento das manchas urbanas dos anos de 1974, 1984 e 1994 foram obtidas do 
“Projeto GEROE 1994” da Fundação CIDE, que constou da digitalização das folhas topográficas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Diretoria do Serviço Geográfico do 
exército brasileiro, ambas na escala de 1:50.000 para as manchas datadas de 1974 e 1984 
respectivamente, já as manchas urbanas datadas de 1994 foram delimitadas através da 
utilização de imagens orbitais do sensor TM Landsat-V , de 1994.  

A delimitação dos polígonos referente às zonas urbanas dos municípios em estudo no ano 
de 2009 foi realizada pela equipe de geografia do “Projeto COMPERJ” da Escola Nacional de 
Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e foi baseada na metodologia apregoada pelo 
Manual do Uso do Solo do IBGE. O trabalho foi desenvolvido em cima das imagens fusionadas 
dos sensores PRISM (Com 2,5 metros de resolução pancromática) e AVINIR (Com 10 metros de 
resolução multiespectral) do satélite ALOS, datadas de dezembro de 2009, que resultaram em 
imagens multiespectrais com resolução espacial de 5 a 10 metros. Foram então vetorizadas com 
a utilização de ferramentas de geoprocessamento na escala de 1:10000 as áreas com 
características urbanas.  Todo este trabalho foi realizado no programa ArcGis 9.3. 

Os dados referentes à estrutura fundiária como: populações urbanas e rurais; número e 
tamanho das propriedades rurais; e número e área dos assentamentos rurais foram obtidos da 
Fundação CIDE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Instituto Nacional da 
Reforma Agrária. 

Os dados indicadores da situação de saúde dos três municípios foram obtidos através do 
DATASUS do Ministério da Saúde através do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH). Foi realizado primeiramente um levantamento do quadro dos principais grupos de causa 
de morte através da Codificação Internacional de Doenças (CID 10) em cada município e no 
Estado do Estado do Rio de Janeiro, para fim de comparação, através da observação dos seis 
grupos de causa de mortalidade com maior percentual no total de mortes para cada município 
para o ano de 2010. Traçado o quadro geral foi selecionado agravos específicos para servirem 
de indicadores das situações de saúde mais específicas. 

 Estes indicadores foram construídos através do cálculo da taxa média eventos ocorridos 
no período de 2008 até 2010 dos agravos estudados, por 100.000 hab, como preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde (Tabela 01). A base populacional utilizada no cálculo foi a 
população de 2009 que é o período intermediário entre 2008 e 2010. Esta foi estimada pelo 
método geométrico, como preconizado pelo IBGE, utilizando os dados dos censos 2000 e 2010 
já que a data utilizada está num período entre dois censos. As taxas foram calculadas para cada 
município do estudo além de Niterói, que entrou como peso ouro para fim de comparação já que 



este município é um dos que tem os melhores índices de desenvolvimento humano do Estado e 
também pela sua proximidade geográfica.  

Tabela 01: 

  

Fonte: Confecção Própria 

Os dados referentes à renda da população e a infraestrutura urbana de cada município 
foram obtidos através da seleção de uma série de variáveis do censo 2010 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. Estas variáveis foram trabalhadas de forma a construir indicadores. 
Foram confeccionados 14 indicadores, sendo que 4 versam sobre a renda e 10 sobre 
infraestrutura (Tabela 02). 

Tabela 02:  

Indicadores Descrição 
Indic. 1  Percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio com renda inferior a 2 salários mínimos. 

Indic. 2  Percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio com renda superior a 15 salários mínimos. 

Indic. 3  
Percentual de domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar 
per capita de até ½ salário mínimo. 

Indic. 4  
Percentual de domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar 
per capita superior a 5 salários mínimos. 

Indic. 5  Percentual de domicílios com abastecimento de água da rede geral. 

Indic. 6  Percentual de domicílios sem coleta de lixo. 

Indic. 7  Percentual de domicílios sem iluminação pública. 

Indic. 8  Percentual de domicílios sem pavimentação. 

Indic. 9  Percentual de domicílio sem bueiro/boca de lobo 

Indic. 10  Percentual de domicílios com esgoto a céu aberto. 

Indic. 11  Percentual de domicílios com lixo acumulado. 

Indic. 12  Percentual de domicílios caracterizados por moradia semiadequada e inadequada. 

Fonte: Confecção Própria 

Dois foram os indicadores ambientais utilizados no presente estudo. O primeiro é o Índice 
de Conservação Ambiental construído pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas 
e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). Calculado através da 
composição de seis subíndices temáticos com pesos diferenciados: IrMA: Mananciais de 
Abastecimento (10%), IrTE: Tratamento de Esgoto (20%), IrDL: Destinação de Lixo (20%), IrRV: 
Remediação de Vazadouros (5%), IrAP: Áreas Protegidas (36%) e IrAPM: Áreas Protegidas 
Municipais (9%).  

E o segundo indicador é o percentual da área ocupada por vegetação perante a área total 
do município. Este indicador será calculado com base no mapa de uso de uso do solo de 2010 
confeccionado pela equipe de geoprocessamento do Laboratório de Monitoramento 
Epidemiológico de Grandes Empreendimentos da Fundação Oswaldo Cruz (LabMep – FioCruz). 

 

 



 Resultados e Discussão 
 Dinâmica Populacional 

Os três municípios estudados apresentaram um incremento populacional importante no 
período de 1970 até o de 2010, seguindo a tendência estadual e nacional que se urbanizavam 
aceleradamente por conta do processo de industrialização iniciada por Vargas na década de 30 
e que se acelerava no país por uma política estatal dos militares. E esta se deu de forma 
concentrada nas grandes cidades, mas também influenciou todos os municípios brasileiros em 
tempos e processos diferentes. (Tabela 3). O processo de crescimento populacional nos 
municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapimirim ocorreu de forma variada 
respeitando o processo de uso e ocupação de cada um dos mesmos e os vetores neles 
atuantes.  

Tabela 3: Crescimento populacional de 1970 a 2010 

 Ano 

 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.872.856 190.755.799 

Rio de Janeiro 4.742.884 11.291.631 12.807.706 14.392.106 15.989.929 

Cachoeiras de Macacu 33.793 35.871 40.208 48.543 54.273 

Guapimirim - - - 37.952 51.483 

Itaboraí 65.912 114.542 162.742 187.479 218.008 

Fonte: Censos demográficos - IBGE 

Em Itaboraí se observou um grande crescimento, principalmente no período da década de 
70 para a de 80, ficando na ordem de 74%.  Na década seguinte (80 – 91) o aumento foi de 
45%, ainda muito alto, porém, apresentando uma queda acentuada em termos proporcionais em 
relação ao período passado. Nas duas próximas décadas (91 – 2000 e 2000 – 2010) o 
crescimento ficou na casa de 15% e 16% respectivamente, mostrando que o crescimento atingiu 
certa estabilidade nas duas últimas décadas com um número um pouco superior ao do Estado, 
11%, e ao nacional, 12%. 

Em Cachoeiras de Macacu se observa um crescimento mais lento e gradual ao longo dos 
períodos observados. Na primeira década (70 – 80) o aumento populacional foi de 6%, bem 
abaixo de Itaboraí, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil que tiveram respectivamente 74%, 
138% e 28%. Nas décadas seguintes o aumento foi maior, no período de 80 a 91 a população 
cresceu 12%, no de 91 a 2000 foi de 21% e na década de 2000 a 2010 o incremento voltou à 
casa dos 12% ficando bem próximo dos valores apresentado pelo Estado e pelo Brasil 11% e 
12%, respectivamente. 

O município de Guapimirim teve sua análise prejudicada pelo fato de só ter dados 
populacionais nos anos 2000 e 2010. Antes deste período o município fazia parte como distrito 
do município de Magé até o ano de 1990 quando se emancipou. Por este motivo não se tem os 
dados dos censos de 1970, 1980 e 1991. Contudo, é importante se ressaltar o grande 
crescimento populacional de 36% que Guapimirim teve na década de 2000 a 2010, muito maior 
que todos os outros recortes espaciais em análise. 

 Processo de Urbanização e Desrruralização 

O processo de urbanização no Brasil se deu principalmente através do êxodo da 
população rural em direção as áreas urbanas, movimento este baseado na esperança de 
obtenção de melhores condições de vida. Este movimento no Brasil e no Estado do Rio de 
Janeiro tem início com a industrialização, quando a cidade passa a ser um polo de atração de 
população pela crescente demanda de mão de obra. Antes da década de 70 a população urbana 
é maior que a rural tanto no Brasil como no Estado do Rio de Janeiro. 



 Na escala nacional a população rural apresenta no período estudado uma tendência de 
queda mais acentuada que a do Estado do Rio de Janeiro a partir do período de 1991 até o de 
2010. A população rural no âmbito estadual tem uma trajetória de queda moderada em termos 
de números absolutos desde a década de 1991, tendendo a estabilidade. Já no que tange a 
população urbana é importante ressaltar o alto crescimento presente tanto na escala estadual 
como na nacional, contudo no Estado do Rio de Janeiro este processo se dá de forma muito 
acentuada durante o período de 70 a 80, não sendo este proporcional à queda da população 
rural no mesmo período, até mesmo se comparada com o Brasil. Este fato sugere que houve 
uma forte migração de população oriunda de outros estados para as áreas urbanas do Rio de 
Janeiro. 

Nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapimirim o processo de 
urbanização e deslocamento da população rural para as zonas urbanas se deu em tempos e 
magnitudes diferenciadas. 

No ano de 1970 o município de Itaboraí apresentava 79% de sua população em áreas 
consideradas rurais e assim ficou até o ano de 1980. No período de 1980 a 1991 a população 
rural do município tem uma queda elevada passando a representar somente 10% da população 
total, com uma queda em termos absolutos 75.404 pessoas. Este processo de concentração de 
população nas zonas urbanas prosseguiu até o ano de 2010, tendo Itaboraí neste ano somente 
1% da população alocada em áreas rurais e em termos absolutos apenas 2.618 pessoas.  

Guapimirim novamente tem sua análise comprometida pelo fato de ter dados só a partir do 
ano de 2000. Neste município pelos dados obtidos com os censos não é possível definir em que 
data exatamente a população urbana passou a ser maior que a rural, contudo, pelos relatos de 
autoridades municipais isto ocorreu próximo a década de 80, assim como ocorreu em Itaboraí. 
No período de 2000 á 2010 ressaltamos o grande crescimento da população urbana que passa 
de 67% para 97% da população total do município. Em termos absolutos a população rural cai 
de 12.359 para 1691 pessoas no período de 2000 a 2010. 

Na municipalidade de Cachoeiras de Macacu o contingente populacional domiciliado em 
áreas rurais passa a ser minoria perante o total no ano de 1980 quando está atinge a marca de 
47% do total. Essa mudança ocorreu no período de 1970 a 1980 já que no início dessa década a 
população rural era a maioria representando 69%. O viés de aumento da proporção da 
população urbana continua elevado até a década de 90 quando está chega à casa de 80% do 
total, saindo de um patamar de 53% no ano de 1980. No próximo período de 1991 – 2000 o 
crescimento se dá de forma moderada passando de 80% para 85% no ano de 2000. Nos últimos 
10 anos se apresenta uma tendência de estabilidade na proporção da população urbana e rural 
no município já que no ano de 2010 a população rural representa 14% e a urbana 86% do total. 
Cachoeiras de Macacu apresenta uma dinâmica de transição de população rural para o campo 
mais espaçada e gradual ao longo do tempo se comparada aos municípios de Itaboraí e 
Guapimirim. 

 Estrutura Fundiária 

A estrutura fundiária dos municípios de Itaboraí e Guapimirim se mostra muito semelhante 
ao quadro do Brasil, sendo altamente concentrador de terras nas mãos de poucos proprietários. 
Já o município de Cachoeiras de Macacu apresenta um quadro bem diferente da realidade 
nacional e muito semelhante com a do Estado do Rio de Janeiro, onde as grandes propriedades 
não concentram nem 50% do total de área das propriedades rurais, ainda assim é um quadro de 
concentração de terras.  



Na distribuição do número de propriedades por tipo o quadro é semelhante nos diversos 
recortes espaciais analisados, tendo predominância às propriedades classificadas como 
minifúndios de até 10 ha de área e em seguida pelas pequenas propriedades.  

No ano de 2006 pelo Censo Agropecuário o município Itaboraí apresentava 249 
estabelecimentos rurais. As propriedades em sua maioria eram de minifúndios respondendo por 
66% do total, porém estas só representavam 3% da área total das propriedades rurais do 
município. A maior parte das terras, 81% do total, estava concentrada nas grandes propriedades 
que eram apenas 7% do total dos estabelecimentos rurais do município (Gráfico 1 e 2). 

Gráfico 1: Percentual do número de estabelecimentos rurais pelo tipo da propriedade rural 
no município de Itaboraí 

  

Fonte: Censo agropecuário 2006 – IBGE 

Gráfico 2: Percentual do somatório da área total de cada tipo de propriedade rural no 
município de Itaboraí 

  

Fonte: Censo agropecuário 2006 - IBGE 

A estrutura fundiária do município de Guapimirim tem um quadro bem semelhante com o 
de Itaboraí, apresentando até um quadro mais concentrador de terras que este. Com 151 
estabelecimentos rurais, sendo a maioria classificados como minifúndio (95 unidades), 
representando apenas 2% da área total das propriedades rurais do município. As grandes 
propriedades sendo elas apenas 18 unidades (12% das propriedades) representavam 88% da 
área total (Gráfico 3 e 4). 



Gráfico 3: Percentual do número de estabelecimentos rurais pelo tipo da propriedade rural 
no município de Guapimirim 

  

Fonte: Censo agropecuário 2006 - IBGE 

Gráfico 4: Percentual do somatório da área total de cada tipo de propriedade rural no 
município de Guapimirim 

  

Fonte: Censo agropecuário 2006 - IBGE 

Na municipalidade de Cachoeiras de Macacu observamos um quadro bem diferente em 
relação à estrutura agrária. Neste município a distribuição de terras está concentrada nos 
minifúndios e nas pequenas e médias propriedades que somadas suas áreas representam 57% 
do total. Embora ainda se observe uma concentração de terras, está é menor bem menor que 
nos outros municípios, com as grandes propriedades representando 43% da área total, 
praticamente a metade do percentual dos outros. No que tange a distribuição do número de 
estabelecimentos rurais pelo tipo de propriedade, Cachoeiras de Macacu tem um perfil bem 
semelhante aos demais recortes espaciais do estudo, tendo o maior número de propriedades 
classificadas como minifúndio, com 67% do total (Gráfico 5 e 6). Este perfil de distribuição da 
terra em Cachoeiras de Macacu pode estar ligado a importante presença de assentamentos 
rurais no seu território, diferentemente dos outros municípios que praticamente não possuem 
esse tipo de proprietário rural. 

 



Gráfico 5: Percentual do número de estabelecimentos rurais pelo tipo da propriedade rural 
no município de Cachoeiras de Macacu 

  

Fonte: Censo agropecuário 2006 - IBGE 

Gráfico 6: Percentual do somatório da área total de cada tipo de propriedade rural no 
município de Cachoeiras de Macacu 

  

Fonte: Censo agropecuário 2006 - IBGE 

 Evolução da Mancha Urbana 

O crescimento das manchas urbanas nos municípios estudados apresentaram uma 
diferenciação na sua dinâmica espacial e intensidade do seu incremento de área urbana ao 
longo dos períodos temporais estudados.  

Os três tiveram um grande crescimento no período de 1974 a 1984. Destaca-se o 
crescimento proporcional no município de Itaboraí neste período, crescendo 5181,8 % de sua 
área urbana. Guapimirim também anotou um grande crescimento de área urbana na casa dos 
2261,6% em relação ao ano de 1974. Já a municipalidade de Cachoeiras de Macacu também 
obteve um crescimento considerável, porém não explosivo como os outros dois municípios, seu 
crescimento foi de 374,4% da sua área urbana de 1974 a 1984.  

No período de 1984 a 1994, os três municípios tiveram incrementos bem mais moderados 
nas novas áreas urbanas.  Guapimirim foi o que teve o maior crescimento percentual chegando a 
22,6%, seguido por Itaboraí com 16,9% e por último ficou Cachoeiras de Macacu com 12,3%. 
Essa desaceleração pode estar correlacionada com o fato de o Brasil, como um todo, estar 
passando neste período por uma forte recessão a chamada “Década Perdida”.  



Entre os anos de 1994 e 2009 os crescimentos voltam a apresentar altos incrementos em 
área absoluta, pequeno se comparados com o primeiro período estudado em termos de área 
proporcional, contudo, mesmo assim, não deixa de ser grande já que este se dá também sobre 
uma base maior o que leva a um crescimento em área muito semelhante ao primeiro período. 
Cachoeiras de Macacu é o município com maior percentual de crescimento 122,4%, e o que 
apresenta a menor área de crescimento, junto com Guapimirim com 9,6 Km². Já Itaboraí tem o 
segundo maior crescimento proporcional com 85,4%, e teve o maior crescimento em área com 
um total de 44 Km². O município de Guapimirim obteve o menor crescimento proporcional com 
49,6% e o menor crescimento em área juntamente com Cachoeiras de Macacu como já foi dito 
anteriormente.  

Devemos observar essa questão do crescimento proporcional e o crescimento em área 
absoluta, pois o incremento percentual sobre uma base inicial maior de crescimento faz com que 
possamos cometer erros em algumas análises. 

 Município de Itaboraí 

No ano de 1974 a cidade de Itaboraí apresentava apenas três núcleos urbanos e de 
pequenas dimensões. O maior núcleo urbano em área se situa na porção nordeste do município 
na direção de Cachoeiras de Macacu. A segunda mancha urbana em tamanho se localiza na 
área central da cidade alinhada com a BR-101e corresponde hoje em dia ao núcleo político, 
cultural e econômico de Itaboraí. E a terceira zona urbana em tamanho que está localizada na 
região sudoeste bem próximo da região de fronteira com São Gonçalo. Excluindo a mancha 
central as outras duas eram núcleos urbanos ligados a áreas agrícolas (Mapa 2). 

No período de 1974 a 1984 ocorre um grande crescimento das áreas urbanas em Itaboraí. 
O crescimento se alinhou com as vias a BR-101, RJ-108, RJ-104 e a BR-493 concentrado 
principalmente na porção oeste do município, na região de Manilha que faz divisa com São 
Gonçalo, e na área central do município. A porção nordeste de Itaboraí, alinhado a RJ-116, indo 
em direção ao município de Cachoeiras de Macacu apresentou crescimento discreto e a sul 
praticamente não apresentou.  O crescimento da área urbana do município neste período 
observado deve ter tido origem no extravasamento da área urbana de São Gonçalo e não ser 
oriundo do crescimento do núcleo urbano central de Itaboraí, isso fica sugerido ao se observar o 
formato de cunha da mancha urbana no sentido São Gonçalo – centro de Itaboraí (Mapa 2).  

A variação do crescimento urbano do ano de 1984 para o ano de 1994 é relativamente 
pequena, ocorrendo de fato uma consolidação do grande crescimento ocorrido na década 
anterior. As poucas e pequenas novas áreas urbanas que surgiram estavam localizadas na 
região norte do município logo acima da região central do mesmo (Mapa 2). 

 Já no período de 1994 a 2009 o município volta a apresentar uma alta taxa de 
crescimento da mancha urbana. O maior crescimento acontece na porção centro-norte da cidade 
tendo nas manchas já existentes na área central a base de sua expansão em direção ao norte e 
ao nordeste. Outra área que teve um incremento importante da área urbana foi o da área 
noroeste do município, na região próxima a fronteira com Guapimirim. Também podemos 
destacar o aparecimento de algumas zonas urbanas isoladas na região sul do município (Mapa 
2). 

 Município de Guapimirim 

No ano de 1974 o município apresentou apenas uma mancha urbana, que se localizava 
na região centro-norte do mesmo onde hoje se encontra a sede municipal e seu centro político e 
econômico. Esta zona urbana está próxima do entroncamento de duas importantes vias, a BR-
116 que vai para Teresópolis e a RJ-122 que tem como destino Cachoeiras de Macacu (Mapa 
3). 



No período de 1974 a 1984 temos um quadro de grande crescimento da área urbana. Este 
incremento da macha urbana se concentrou na porção centro-norte do município especialmente 
seguindo na direção da região central do município, seguindo alinhada a via RJ-112 que segue 
em direção ao sul do município e do entroncamento da BR-116 (Rio-Teresópolis) com a RJ-122. 
Este crescimento foi fruto da expansão da área onde hoje é o centro administrativo e econômico 
do munícipio que já era uma zona urbana desde 1974. Também foi observado um crescimento 
menor do que o da porção central-norte, porém bastante significativo na porção sul do município 
localizado bem no limite da APA de Guapimirim, margeando a BR-493 na área próxima ao limite 
com São Gonçalo e de Magé. Este incremento de área urbana na região sul possivelmente é 
fruto de uma expansão das áreas urbanas de São Gonçalo, Magé e Itaboraí (Mapa 3). 

 No período entre 1984 e 1994 o crescimento urbano não é muito expressivo no município, 
sendo ele muito mais uma consolidação das áreas já existentes em períodos anteriores. Contudo 
é importante ressaltar que a maior parte deste crescimento estava localizada na região central 
de Guapimirim, ainda alinhado a RJ- 112 mantendo assim o vetor de crescimento urbano 
apresentado desde 1984, rumo ao sul do município, principalmente as novas áreas que surgiram 
isoladas das antigas zonas urbanas (Mapa 3). 

 No período de tempo de 1994 a 2009 o processo de evolução da mancha ocorre através 
de um espraiamento das manchas urbanas já existentes, apresentando crescimento maior na 
porção sudoeste na região do entroncamento da BR-493 com a RJ-112 e na região norte do 
munícipio. Esta última região de crescimento citada vai de encontro com a região de mata do 
município (Mapa 3). 

 Município de Cachoeiras de Macacu 

No ano de 1974 Cachoeiras de Macacu apresentava três pequenas manchas urbanas. A 
maior está localizada a sudoeste do município, na região conhecida hoje como Papucaia, a 
segunda maior está na região nordeste alinhada à via RJ-116, área está que hoje corresponde 
ao núcleo administrativo de Cachoeiras de Macacu e a menor está alocada na região quase que 
central do município, no entroncamento da  RJ- 116 com a RJ-126 onde hoje se localiza Japuíba 
(Mapa 4).  

No período entre 1974 e 1984 houve um crescimento urbano relevante em Cachoeiras de 
Macacu, resultante do espraiamento das três manchas urbanas já existentes em 1974, sendo 
que as que mais cresceram foram as que hoje são conhecidas como Papucaia e Japuíba. 
Contudo o maior e mais significante crescimento da mancha urbana no município foi em uma 
nova área ao sul, alinhada a RJ-116 na região da fronteira com Itaboraí. Este incremento é 
provavelmente fruto do crescimento da área urbana do município vizinho (Mapa 4). 

No ano de 1994 pode-se perceber que a mancha urbana praticamente não se alterou em 
relação ao ano de 1984, havendo um leve crescimento na área onde hoje é a sede 
administrativa indo na direção leste deste núcleo urbano e outro crescimento urbano ainda 
menor, na região hoje conhecida como Papucaia (Mapa 4).  

Em 2009 Cachoeiras de Macacu já apresenta um crescimento urbano maior se 
compararmos as transições de períodos anteriores. O maior acontece na porção sul de 
Cachoeiras de Macacu, sendo este consequência do processo de extravasamento da zona 
urbana de Itaboraí. Acontece também um importante crescimento por toda área nordeste tendo 
como origem as antigas zonas urbanas e seguindo os vetores de crescimento já presentes nos 
períodos anteriores (Mapa 4).  

 

 



 Indicadores 

O quadro apresentado por uma cidade que cresceu desordenadamente e sem 
planejamento, é a falta de infraestrutura urbana e com uma série de impactos ambientais. Estes 
dois fatores conjugados impactam sobremaneira a qualidade de vida da população em geral, 
principalmente as mais carentes. Umas das áreas onde esse impacto se expressa de maneira 
mais contundente é na saúde. Um dos pontos mais sensíveis a esse impacto é a saúde pública, 
já que com uma boa infraestrutura urbana e qualidade ambiental a tarefa de promoção da saúde 
das populações, fica mais facilitada.  

Com a intenção de medir o grau de infraestrutura urbana e socioeconômica, da qualidade 
ambiental e da situação de saúde nos três municípios selecionamos, construímos e utilizamos 
neste estudo alguns indicadores referentes aos três temas citados anteriormente. 

 Indicadores de infraestrutura urbana e socioeconômica 

• Percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio com renda inferior a 2 salários 
mínimos (Indic. 1). 

Neste indicador os três municípios tiveram valores bem próximos da casa dos 65% de 
pessoas responsáveis por domicílios com renda inferior a 2 salários mínimos, demonstrando que 
a população destes em sua maioria não possui uma alta renda. O município de Cachoeiras de 
Macacu apresentou a maior porcentagem com 65,99%, sendo seguido por Guapimirim com 
65,51% e por último ficou Itaboraí com 62,79%. 

Em contraste com os três municípios do estudo estão os números apresentados por 
Niterói, que foi utilizado neste estudo como “padrão ouro” por possuir o melhor IDH do Estado do 
Rio de Janeiro. Neste município o percentual ficou em 32,74%, praticamente a metade do valor 
apresentado pelos outros três municípios. 

• Percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio com renda superior a 15 salários 
mínimos (Indic. 2). 

Guapimirim apresenta o maior índice percentual, em comparação com os outros 
municípios, neste indicador com 0,72% de pessoas responsáveis pelo domicílio com renda 
superior a 15 salários mínimos. Com um valor próximo ao de Guapimirim vem logo em seguida o 
município de Cachoeiras de Macacu com 0,66%, e por último ficou Itaboraí com apenas 0,36%. 
Estes valores demonstram o baixo percentual da população que possui um alto rendimento. 

Em Niterói o quadro é diferente, 9,98% dos responsáveis pelo domicílio recebem mais que 
15 salários mínimos de renda. Este valor percentual é muito mais elevado do que os dos três 
municípios estudados. 

• Percentual de domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de até ½ salário mínimo (Indic. 3). 

Neste critério os três municípios estudados tiveram valores percentuais bem próximos de 
domicílios com renda nominal mensal de até meio salário mínimo. O município de Guapimirim 
registrou o maior valor com 29,03%, em seguida ficou Itaboraí com 28,97%, e por último ficou 
Cachoeiras de Macacu com 28,14%. 

Niterói apresenta novamente um quadro diferente dos outros três municípios com um valor 
percentual de 9,98%, bem abaixo dos demais. 

• Percentual de domicílios particulares permanentes com renda nominal mensal domiciliar 
per capita superior a 5 salários mínimos (Indic. 4). 



Os três municípios do estudo apresentaram números percentuais próximos mais uma vez. 
O município de Cachoeiras de Macacu foi o que apresentou o maior valor com 2,13% de 
domicílios com renda nominal mensal per capita superior a cinco salários mínimos, em seguida 
ficou Guapimirim com 1,98%, e por último a cidade de Itaboraí com 1,31%. 

Niterói mais uma vez se diferencia dos demais ficando um valor percentual bem mais 
elevado de 23,52%, demonstrando a maior renda que tem a população deste município. 

• Percentual de domicílios com abastecimento de água por rede geral (Indic. 5). 

O município de Cachoeira de Macacu apresenta o maior percentual de domicílios ligados 
a rede geral de abastecimento de água com 74,61% , em seguida vem Guapimirim com 55,66% 
dos domicílios e por último figura Itaboraí com apenas 26,91% . Niterói tem um valor percentual 
maior que os três municípios chegando na casa dos 97,22% dos domicílios ligados a rede geral 
de abastecimento de água. 

• Percentual de domicílios sem coleta de lixo (Indic. 6). 

Cachoeira de Macacu apresenta 10,47% dos domicílios sem coleta de lixo, sendo este o 
maior valor entre os três municípios, logo em seguida vem Itaboraí com 6,88% e por último 
Guapimirim com 6,74% dos domicílios cem coleta. Niterói apresenta um quadro com apenas 
1,01% das residências sem coleta de lixo, um valor bem abaixo dos outros municípios. 

• Percentual de domicílios sem iluminação pública (Indic. 7). 

O município de Itaboraí apresenta a maior porcentagem de domicílios sem iluminação 
pública dos três municípios estudados com 11,92%, em seguida vem Guapimirim com 3,77% 
dos domicílios e por último a municipalidade de Cachoeiras de Macacu com 2,77%. Niterói 
apresenta o valor de 1,51% dos domicílios sem iluminação pública. 

• Percentual de domicílios sem pavimentação (Indic. 8). 

O município de Itaboraí possui 62,73% dos seus domicílios situados em vias sem 
pavimentação, sendo este o valor mais alto em comparação a Guapimirim, que tem 21,17% e 
com Cachoeiras de Macaco que tem 19,32%. Niterói apresenta um número mais baixo em 
relação aos três municípios com um total de apenas 9,66% de domicílios nesta condição. 

• Percentual de domicílio sem bueiro/boca de lobo (Indic. 9). 

O município de Itaboraí é o que apresenta o maior percentual de domicílios situados em 
áreas não servidas por bueiros, com um total de 73,31%, em seguida aparece Guapimirim com 
38,86% e por último Cachoeiras de Macacu com 36,34%. Niterói apresenta um quadro 
semelhante aos municípios de Cachoeiras de Macacu e de Guapimirim, com 30,18% das 
residências nestas condições. 

• Percentual de domicílios com esgoto a céu aberto (Indic. 10). 

O município de Itaboraí apresenta o maior percentual de domicílios localizados em áreas 
onde se tem esgoto correndo a céu aberto com 19,49%, em seguida vem Guapimirim com 5,6% 
e por último Cachoeiras de Macacu com apenas 1,84%. Niterói apresenta o valor de 4,21% das 
residências nessas condições número bem menor que Itaboraí, semelhante a Guapimirim e 
maior que em Cachoeiras de Macacu. 

• Percentual de domicílios com lixo acumulado (Indic. 11). 

O município de Itaboraí é o que apresenta o maior percentual de domicílios com lixo 
acumulado no seu entorno, com 8,61%, em seguida temos Guapimirim com 4,26% e por último, 
com um percentual bem mais baixo, Cachoeiras de Macacu com 0,61%. Niterói apresenta 4,26% 
dos seus domicílios com lixo acumulado no entorno do mesmo, sendo este valor mais baixo que 



Itaboraí, semelhante a Guapimirim e bem mais elevado em comparação a Cachoeiras de 
Macacu. 

• Percentual de domicílios caracterizados por moradia semiadequada e inadequada (Indic. 
12). 

Itaboraí apresenta 72,72% de seus domicílios caracterizados como semiadequada e 
inadequada, sendo este o maior valor dentre os três municípios do estudo, Guapimirim vem em 
segundo com 52,93% e Cachoeiras de Macacu em último com 24,12%. Niterói apresenta um 
valor de 7,09% dos domicílios nesta situação, sendo mais baixo que o apresentado pelos três 
municípios do estudo. 

 Indicadores Ambientais 

• Índice Final de Conservação Ambiental 

O município de Cachoeiras de Macacu apresenta o maior valor para índice de 
conservação ambiental com o valor de 4,01, em seguida vem Guapimirim com 2,4 e por último 
com um valor bem menor que os outros dois vem Itaboraí com o valor de 0,28. 

• Percentual de Área Vegetada 

O município que apresenta o maior percentual de área vegetada de seu território é o de 
Cachoeiras de Macacu com 59% de cobertura vegetal, em seguida aparece Guapimirim que tem 
47% de seu território coberto por vegetação e por último aparece Itaboraí com apenas 13% de 
seu território coberto por algum tipo de vegetação arbustiva. 

 Indicadores da Situação de Saúde 

• Mortalidade proporcional segundo capítulos da CID-10.  

No ano de 2010 foram registrados 360 óbitos por todas as causas no Município de 
Cachoeiras de Macacu, 328 em Guapimirim e 1.654 em Itaboraí, correspondendo a taxas brutas 
de mortalidade geral, respectivamente, de 662,1 por 100.000 habitantes, 637,1/ 100.000, e 
758,4/ 100.000. 

Em relação à mortalidade proporcional segundo os seis principais capítulos da CID-10, foi 
possível verificar que o município de Cachoeiras de Macacu segue uma tendência semelhante 
àquela observada para o Estado do Rio de Janeiro, onde os óbitos por doença do aparelho 
circulatório, neoplasias e doença do aparelho respiratório respondem pelos maiores percentuais 
de mortes registradas. Guapimirim apresenta um quadro bastante semelhante ao do Estado do 
Rio de Janeiro diferindo apenas na terceira causa de óbito que é a de doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas em vez das doenças do aparelho respiratório como é em Cachoeiras 
de Macacu e no Estado. Chama atenção o perfil apresentado pelo município de Itaboraí onde só 
na primeira causa de morte (doenças do aparelho circulatório) ficou igual ao Estado e aos outros 
dois municípios, já como segunda causa de morte aparece as causas mal definidas e em terceiro 
as causas externas com 13,4 e 13,1% respectivamente. 

• Taxas médias de mortalidade pelas seis principais causas de morte (CID-10), por 
acidentes de transportes e por agressões. Taxas médias de morbidade para tuberculose, 
hanseníase e desnutrição. 

A análise comparativa das taxas de mortalidade segundo as principais causas de óbito no 
ano de 2010 aponta que para as doenças do aparelho circulatório, os três municípios 
apresentaram taxas inferiores à observada para o Estado do Rio de Janeiro (232,1/100.000). Os 
municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí apresentaram, respectivamente, 
taxas de 193,1 óbitos por 100.000 habitantes, 209,8/100.000 e 175,6/ 100.000.  



Em relação às neoplasias, a maior taxa de mortalidade verificada no ano de 2010 entre os 
municípios estudados foi em Cachoeiras de Macacu (99,3 óbitos por 100.000 habitantes), sendo 
seguido por Itaboraí (81,2/100.000) e por último Guapimirim (79,6/100.000). Os três municípios 
apresentaram taxas menores que à observada para o Estado do Rio de Janeiro (121,4/ 
100.000). 

Todos os três municípios em análise apresentaram taxas de mortalidade por doença do 
aparelho respiratório inferior aquela estimada para o Estado do Rio de Janeiro (89,3 óbitos por 
100.000 habitantes). O município que apresentou a maior taxa foi Itaboraí (83,5 óbitos por 
100.000 habitantes), seguido por Cachoeiras de Macacu e Guapimirim com 80,9 e 58,3 óbitos 
por 100.000 habitantes respectivamente.  

Em relação à mortalidade por causas externas, no período em análise o município de 
Itaboraí apresentou taxa de 99,0 óbitos por 100.000 habitantes, superior às observadas nos 
outros dois municípios e no Estado do Rio de Janeiro (86,3/100.000). O município de Guapimirim 
apresentou a segunda maior taxa (64,1/ 100.000) e por último o município de Cachoeiras de 
Macacu (57,0/100.000).   

Quanto à mortalidade por agressões, destaca-se a taxa verificada no município de Itaboraí 
(49,7 óbitos por 100.000 habitantes) como a mais elevada entre as unidades territoriais 
analisadas incluindo o Estado do Rio de Janeiro. Em relação aos acidentes de transporte os três 
municípios apresentaram taxas de mortalidade por acidentes de transportes semelhantes entre 
si e estas foram superiores a apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro (16,7/100.000). 

As taxas de mortalidade por causa mal definida observada no município de Itaboraí (101,3 
óbitos por 100.000 habitantes), foi bastante superiores às verificadas para o Estado do Rio de 
Janeiro (59,0/100.000) e nos outros dois municípios Cachoeiras de Macacu (53,3/100.000) e 
Guapimirim (33,0/100.000). 

Quanto aos óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, só o município de 
Cachoeiras de Macacu apresentou taxa de mortalidade inferior (44,1/100.000) à observada para 
o Estado do Rio de Janeiro (56,4/100.000). A maior taxa estimada refere-se ao município de 
Itaboraí (79,8 óbitos por 100.000 habitantes), seguido por Guapimirim (68,0/100.000). 

Quanto à incidência de tuberculose, o município de Itaboraí apresentou a maior taxa (85,3 
casos por 100.000 habitantes), seguido por Guapimirim (73,3/100.000 habitantes) e Cachoeiras 
de Macacu (36,5/ 100.000). A taxa média de incidência para todos os três municípios para o 
período de 2008 a 2010 foram inferiores a do Estado do Rio de Janeiro (88,1 casos por 100.000 
habitantes).  

No que tange a taxa média de internações hospitalares por desnutrição os municípios de 
Itaboraí (162,6/100.000 habitantes) e de Guapimirim (124,9/100.000) apresentam taxas muito 
elevadas em relação a Cachoeiras de Macacu que ficou com a taxa média de 47,0 internações 
por 100.000 habitantes. Todos os três municípios apresentaram taxas superiores ao Estado do 
Rio de Janeiro (39,9/100.000). 

Em relação à detecção geral de hanseníase, foi verificado para os municípios de 
Guapimirim (46,8 casos por 100.000 habitantes) coeficiente classificável como hiperendêmicos 
segundo o Ministério da Saúde (> 40 casos por 100.000 habitantes).  Para os municípios de 
Itaboraí e Cachoeiras de Macacu os coeficientes estimados foram respectivamente de 22,5 
casos por 100.000 habitantes e 3,1 casos por 100.000 habitantes. Destaca-se apenas que o 
município de Cachoeiras de Macacu apresentou coeficiente menor que o do Estado do Rio de 
Janeiro (14,1/100.000). 

 



 Considerações Finais 

Os três municípios estudados apresentaram processos de uso e ocupação dos seus 
territórios em consonância com as funções que estes assumiram ao longo de sua história. 
Itaboraí é o primeiro município a adquirir a função de cidade dormitório da metropolitana da 
cidade do Rio de Janeiro. Guapimirim está em pleno processo de inserção nesta função, 
principalmente na região sul do município e Cachoeiras de Macacu até por conta da distancia, de 
sua ligação histórica com Friburgo e por sua estrutura agrária, ainda não apresenta esse 
processo como algo estabelecido, contudo na região de Papucaia este já se faz presente. Cada 
município assumiu e assumirá diversas funções nesse contexto regional já que este processo é 
dinâmico. Itaboraí hoje desempenha basicamente a função de cidade dormitório, Guapimirim 
também, além da função turística representada pelos veranistas e Cachoeiras de Macacu tem 
principalmente a função de produzir bens alimentícios de subsistência para a região 
metropolitana, além da crescente função turística proveniente de suas belezas naturais. 

O crescimento populacional é parte integrante do processo de uso e ocupação e como tal 
está alinhado com os usos que se dá ao território. Com isso observamos que todos os três 
municípios apresentaram significativos crescimentos populacionais no período de 1970 a 2010. 
Itaboraí foi o que apresentou maior crescimento ao longo do tempo principalmente na década de 
70 a 80, Guapimirim apresenta hoje o maior crescimento percentual da população e Cachoeiras 
de Macacu foi o município que apresentou o crescimento mais gradual e estável dos três. 

As populações humanas não se encontram distribuída homogeneamente no seu território, 
ela se aloca em áreas rurais e urbanas, de maneira mais ou menos concentrada em função das 
oportunidades que cada área oferece. O processo de migração da população rural para as áreas 
urbanas nos três municípios aconteceu em tempos e com intensidades diferentes. Em Itaboraí 
esse processo se dá muito fortemente na década de 80 e prossegue até os dias de hoje, onde 
praticamente não existe atividade agrária em seu território. No município de Guapimirim por 
conta da falta de dados só podemos concluir que o processo está em pleno curso na década de 
2000 a 2010 e que a população rural está em números muito baixos indicando que esse fluxo 
tende a se findar. Em Cachoeiras de Macacu o processo de urbanização se deu já a partir da 
década de 70, mas com uma intensidade menor, e desde o ano de 1991 até os dias de hoje a 
população rural se mantém praticamente estável e em níveis elevados, em comparação aos 
outros dois municípios, indicando que o processo de desrruralização não está atuante mais no 
município. 

As diferenças nos processos de urbanização muito se dão pela estrutura agrária 
encontrada em cada município. Itaboraí e Guapimirim têm quadros muito semelhantes onde a 
maior parte da área rural se encontra concentrada em poucas propriedades, diferente do que 
ocorre em Cachoeiras de Macacu, que apesar do fato de ter concentração de terras, esta se dá 
de maneira muito mais amena que nos outros dois municípios. Estes quadros se refletem na 
capacidade de fixação de população no campo, sendo esta inversamente proporcional à 
concentração de terras. Por esse motivo observamos uma população rural estável e significativa 
em Cachoeiras de Macacu, diferentemente do que observamos em Guapimirim e Itaboraí. 

O crescimento da mancha urbana ou área ocupada por zonas urbanizadas é o resultado 
da conjunção de vários fatores, dentre eles podemos destacar o uso e ocupação do território, o 
crescimento populacional, o processo de urbanização e estrutura fundiária. Foi observado neste 
estudo que Itaboraí apresentou o maior crescimento em área, seguido por Guapimirim e por 
último ficando Cachoeiras de Macacu. Estes números refletem o resultado de todo os processos 
que os municípios passaram e que foram explicitados nos parágrafos anteriores. 



A distribuição de renda nas populações dos três municípios apresentam padrões 
semelhantes, neles a maioria da população tem um baixo poder aquisitivo, quadro que contrasta 
com Niterói que foi usado como "peso ouro" nesta parte do estudo. 

No que tange a infraestrutura urbana observamos através dos indicadores que Itaboraí 
apresenta os piores quadros, sendo seguido por Guapimirim e por último ficando Cachoeiras de 
Macacu que em alguns indicadores superou até mesmo Niterói. Este quadro evidencia que um 
processo de urbanização acelerada e desordenada reflete na falta de infraestrutura de cada 
cidade. A velocidade e o volume de ações que seriam necessárias para prover de um mínimo de 
infraestrutura para essas cidades que crescem desordenadamente são extremamente custosos 
e de difícil aplicação, sendo insustentável a longo prazo. O poder público municipal não tem 
condições de acompanhar, tanto pela falta de recursos financeiros e técnicos, como também 
pela falta de vontade política. 

O ambiente natural é parte integrante do território e como tal recebe os impactos de todos 
os processos que o mesmo sofre. Com a urbanização não é diferente, a velocidade e o 
planejamento da mesma estão intimamente ligados à qualidade ambiental de cada município. Os 
resultados obtidos através dos indicadores ambientais são mais uma evidência do poder 
negativo de urbanizações aceleradas e não planejadas. Itaboraí apresenta de longe o pior 
quadro ambiental, em seguida vem o município de Guapimirim e por último Cachoeiras de 
Macacu, este panorama não é resultado do acaso e sim produto de processos de uso e 
ocupação que cada município vivenciou ao longo da história. 

A infraestrutura urbana como a qualidade ambiental são fatores primordiais para obter 
uma população com qualidade de vida e de saúde. É na saúde que a falta de estrutura urbana e 
de qualidade ambiental vão se expressar de maneira mais dramática sobre as populações, 
principalmente as de baixa renda que são as mais vulneráveis a este tipo de impacto, já que não 
tem como mitigar os efeitos, pois não tem acesso aos serviços. Não é surpresa termos verificado 
neste estudo que o pior quadro de saúde está no município de Itaboraí, seguido por Guapimirim 
e que o melhor ficou com Cachoeiras de Macacu. 

Concluímos ao final deste trabalho que a qualidade do processo de urbanização de um 
município está diretamente ligada à qualidade de saúde da população do mesmo. Essa ligação 
se dá por meio das consequências danosas que um crescimento desordenado causa ao espaço 
urbano sendo refletido de maneira imediata nas populações carentes, que são as que estão mais 
expostas em todos os sentidos. 

Importante destacarmos também como a estrutura fundiária da área rural interfere no 
processo de urbanização. Já que um campo mais igualitário no sentido de acesso a terra é um 
campo que por consequência tem maior capacidade de prender população, através da geração 
de mais oportunidades e de condições de sobrevivência com um mínimo de dignidade. Espaços 
onde a concentração fundiária é maior possuem a tendência de expulsar mais a população. 
Quando o capital entra nesses espaços ou utiliza a terra para especulação imobiliária através de 
loteamentos ou incorpora o solo no sistema de agricultura moderna que se caracteriza 
principalmente pela redução da utilização de mão de obra e pela dependência do campo em 
relação à cidade no que se refere aos insumos industrializados. Em ambos os cenários o que se 
tem de resultado é uma situação maléfica para o campesinato. Que pela falta de perspectiva de 
obter uma condição de vida melhor no campo migra para as periferias dos centros urbanos 
gerando assim um crescimento desordenado, e por consequência, graves problemas para a 
saúde pública. 

 

 



 Figuras: 

Mapa 1: Mapa dos Municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí. 

 

Mapa 2: Mapa da Mancha Urbana no Município de Itaboraí no período de 1994 a 2009 

 



Mapa 3: Mapa da Mancha Urbana no Município de Guapimirim no período de 1994 a 2009. 

 

Mapa 4: Mapa da Mancha Urbana no Município de Cachoeiras de Macacu no período de 1994 a 2009 
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