
 

 

SÃO JOÃO DE MERITI E SUA QUESTÃO DEMOGRAFICA 

Bruno Luiz Laport/Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

brunoluizlaport@ yahoo.com.br 

Cristina Maria Alves da Silva/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

cristinatalhate@yahoo.com.br 

Renata Bernardo Andrade/Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro e UERJ-FFP 

prof.renata.geo@gmail.com 

Marlene Sousa Silva/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

marlene.safira@ifma.edu.br 

 

São João de Meriti, município que compõe a Baixada Fluminense que é parte constituinte da 

Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Comporta o Maior número de Habitantes por 

quilômetro quadrado da América Latina e o segundo maior do mundo. No censo demográfico de 

2010 os números chegaram à casa dos 458.653 habitantes, o que se torna problema dentro de um 

espaço territorial com um pouco mais de 35 quilômetros quadrados. Este fato resulta à cidade uma 

densidade demográfica de 13.02456 habitantes por quilômetro quadrado. 

Mapa 1- Densidade Demográfica no Estado do Rio de Janeiro com destaque para São João de 

Meriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1 - Densidade Demográfica no Estado do Rio de janeiro com destaque para São João de Meriti. Fonte: 

SIMÕES (2010) [Adaptado pelo autor] 

 

 

 

 

 



 

De acordo com o Censo em 2000, São João de Meriti tinha uma população de 449.476 

habitantes, correspondente a 4,2% do contingente da região metropolitana, com uma proporção de 

92,5 homens para cada 100 mulheres. A densidade demográfica era de 13.116 habitantes por 

quilômetro quadrado, contra 2.380 habitantes por quilômetro quadrado de sua região. 

O jornalista Pedro Dantas, da Folha Online do rio de Janeiro, relata que o adensamento em 

São João de Meriti ultrapassa o de Singapura na Ásia, uma das cidades mais densamente povoadas 

do mundo, onde possui 5.460 habitantes por quilômetro quadrado. 

 Hoje, São João de Meriti é um dos núcleos mais densamente povoados do Brasil, cortado 

pela rodovia Presidente Dutra, que põe o município em fácil comunicação com os dois maiores 

centros econômicos do país – Rio de Janeiro e São Paulo. 

Mas por que isso ocorreu? Que processos promoveram esta alta concentração demográfica 

no município? “Formigueiro das Américas”, de que forma este adjetivo se constrói diante de sua 

realidade geográfica? Por exemplo, faz parte do senso comum que São João de Meriti possui uma 

elevada demografia, porém não se sabe a razão disso, Por isso nos perguntamos: quais são os 

fatores que possibilitam essa característica demográfica singular? 

Na tentativa de responder ao nosso questionamento principal tomamos como ponto de 

analise uma avaliação da formação territorial de São João de Meriti associada com dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o Centro de 

Informações e dados do Rio de Janeiro – CIDE (atualmente chamado CEPERJ). Também, 

valorizamos como fonte de informações a leitura de geógrafos e historiadores que, de alguma 

forma, esboçam em seus trabalhos dados sobre a questão demográfica de São João de Meriti. 

A área que atualmente pertence ao município de São João de Meriti, sempre esteve ligada à 

Nova Iguaçu e após 1943 à Duque de Caxias, quando esta se emancipou, a cidade de São João de 

Meriti se tornou seu segundo distrito. Meriti chega a se tornar município no ano de 1947, mesmo 

ano que Nilópolis se desvinculou de Nova Iguaçu. 

A ocupação colonizadora destas áreas data dos séculos XVI e XVII, contudo é no século 

XVIII que São João de Meriti viveu a prosperidade econômica. A localidade de Meriti contava com 

engenhos e olarias que produziam cana- de – açúcar, feijão, mandioca. Arroz, milho, legumes e 

aguardente. Por que este fato é possível compreender que a região onde se localiza o município era 

responsável pelo abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e também, de produtos que eram 

exportados para Europa. O transporte da produção era realizado por vias fluviais, com isso, 

destacam-se dois rios: o Meriti e o Sarapuí.  

 

 



 

Acrescida da nova função, a região passou a receber escravos para trabalharem em suas 

lavouras. Segundo Genesis Torres (2010, p.171) “Para aqui também vieram escravos para ajudar, 

surgindo assim uma população mestiça que caracterizava em muito nossa sociedade”. 

Para entendermos as funções do espaço e os processos de povoamento e crescimento 

populacional do município é necessário fazer um resgate à história da cidade do Rio de Janeiro. 

O Rio Passou por diversas e profundas transformações desde que foi elevada a capital do 

Estado Brasileiro (1763). Este fato se deu devido á descoberta de ouro em Minas gerais, que foi 

responsável pela mudança do eixo econômico e substituição do decadente ciclo anterior, o açúcar. 

 A Bahia deixou de ser capital e a cidade do Rio de Janeiro desponta a partir de então. Com 

isso a área que hoje forma Meriti passou a ganhar um dinamismo através de caminhos que foram de 

fundamental importância ao escoamento mineral. Conforme sublinha Torres (Ibdem, p.171) 

 

“Meriti nunca esteve isolado do contexto histórico regional,muito pelo 

contrario,era passagem obrigatória para se chegar ás regiões mineradoras por 

terra firme. Abriram aqui inúmeros caminhos, que saindo do rio de janeiro, 

passando pó Inhaúma, Irajá, Pavuna, atravessando o Rio Meriti no seu ponto mais 

raso atingindo assim a baixada. Daí em diante ramificava-se em vários outros 

caminhos com destino á serra.” Genesis Torres (2010, p.171) 

 

Com o desmatamento da mata primária promovido pelo cultivo das lavouras, os rios 

assorearam dificultando cada vez mais a navegação. O transporte fluvial entra em decadência e, co, 

ele, a economia agrícola. Outro fator que levou a região de Meriti á decadência, devido ao processo 

de desmatamento, foi o surgimento da epidemia de a malária e a cólera morbus que atingiu os 

portos fluviais ocasionando a estagnação e o esvaziamento da região. Sobre este fato, Manoel 

Simões (2007, p.108) destaca que “a decadência do núcleo de São João de Meriti inicia-se tal como 

os demais portos da região, com assoreamento dos rios, as dificuldades de navegação e a 

existência de brejos e alagados. A epidemia de cólera de 1855 se espalha rapidamente pela região 

e leva ao esvaziamento”. 

A construção da estrada de Ferro Rio D’ Ouro, que se iniciou no ano de 1876, levou a região 

de Meriti certa recuperação, pois no ano de 1886 foi reservada para o transporte de passageiros, 

logo a estação de embarque e desembarque de Meriti se tornou uma centralidade fomentando assim, 

ocupações ao seu redor. A função da Estrada de Ferro era auxiliar o transporte e o assentamento de 

dutos de água que ligavam os mananciais da Serra da Tinguá à cidade do Rio de Janeiro. Para 

solucionar o problema de abastecimento da capital, que assolava desde a época do inicio do império 

no rio de Janeiro. 



 

Neste período, a Estrada de Ferro desenvolveu a ocupação na região de contato da periferia 

imediata com a periferia intermediaria, ou seja, os subúrbios de Inhaúma, Vicente de Carvalho, 

Irajá, Colégio, Coelho Neto; sem grandes adventos para a Região Meriti era assolada pela febre. 

Assim a recuperação de Meriti se deu somente na era Vargas com a criação do Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento- DNOS, que controlou os focos de malária e proporcionando de 

fato a efetiva ocupação destas terras. 

As obras de saneamento somadas aos eixos de circulação ferroviária e rodoviária 

promoveram a continua incorporação urbana de áreas pertencentes à antiga Nova Iguaçu (SEGADA 

SOARES, 1965), possibilitando adensamento populacional em torno destes eixos. 

O saneamento teve a função de incorporar estas áreas ao traçado metropolitano que se 

formara e a Estrada de Ferro teve papel indutor que permitia que o trabalhador ocupasse estas terras 

e se deslocasse para o trabalho na Capital. Segundo Mauricio de Abreu (2006, p.111) “São João de 

Meriti, por exemplo, apesar de apresentado um numero menor de lotes aprovados na década de 

1930 (quando comparado ao período anterior), passou por novo surto imobiliário nos anos 40, sem 

duvida decorrente do saneamento de grande parte do seu território, e da eletrificação da EFCB”. 

Neste sentido sobre a ocupação e espacialidades da vida social de São João Genesis Torres 

(2004, p.173) aponta: 

“Assim podemos entender que a outra razão para o ressurgimento da vida 

social no distrito de São João de Meriti foi às obras de Saneamento, mandadas 

executar e que levou a cidade a serem ocupadas por inúmeros loteamentos, em 

principal nas margens das ferrovias, definindo assim as primeiras áreas de 

ocupação do centro em direção a São Mateus e éden, localidades que 

historicamente sempre definiram a vida social econômica e política do Município.” 

Genesis Torres (2004, p.173) 

 

Em analise a informação do CIDE sobre São João de Meriti verifica-se que entre as décadas 

de 1940 e 1950, houve um grande crescimento populacional, efetivada pelo controle dos focos de 

malária. Neste período tivemos um crescimento de 96,59%, e ainda nota-se que Meriti, na década 

de 1950, se tornara totalmente urbano, conforme a tabela: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1: Crescimento Populacional no Município de São João de Meriti 

Crescimento populacional no município de São João de Meriti 1940-50 

Ano 1940 1950 

Pop. Rural 1.375 - 

Pop. Urbana 38.194 76.462 

Tabela 1 – Crescimento populacional no Município de São João de Meriti 1940-50. Fonte: Fundação CIDE, 
2002. [Adaptado pelo autor]. 

 

 No plano regional, o município de Duque de Caxias se desvinculou de Nova Iguaçu e vinha 

desde antes de sua emancipação, recebendo grande infra-estrutura de modernização urbana e 

industrial, o que fez com que está cidade promovesse uma hinterlândia com seus distritos, como é o 

caso de São João de Meriti, que em 1943(ano da emancipação de Duque de Caxias), era o segundo 

distrito desta então nascente cidade. 

Os Investimentos recebidos por Caxias foram de fundamental importância para Meriti 

tornando-se então periferia imediata desta cidade. A instalação de indústrias e o crescimento do 

centro comercial foram pontos importantes da consolidação do município. Lembrando que ainda os 

anos de 1950 e 1970, grande parte do território meritienses foi marcado pela função de abrigar as 

grandes camadas trabalhadoras da metrópole. Deste modo, o movimento pendular em direção à 

cidade do rio de Janeiro é um dos símbolos dos fluxos que constituíram o município de São João de 

Meriti. 

Em São João de Meriti, a rodovia presidente Dutra teve um papel indutor de população na 

cidade. As indústrias se instalaram em suas margens promovendo a circulação e atraindo 

quantitativos populacionais expressivos. Entretanto, Stelio (2004, p.165) destaca a contradição entre 

a emancipação e a situação econômica e social de São João de Meriti naquele período: 

 

“Por si só, a autonomia municipal não alterou a condição de subúrbio dormitório 

vivida por Duque de Caxias (e São João) dos anos 40. Sua acelerada expansão demográfica 

decorria – Além do crescimento vegetativo do movimento migratório, de levas de migrantes 

atraídos pela metrópole carioca, especialmente do nordeste do país e do interior fluminense, 

capixaba e mineiro.” Stelio (2004, p.165) 

 

Esse motor do desenvolvimento trouxe grande fluxo migratório para as terras da baixada 

Fluminense. A atração promovida nesta região atraiu pessoas vindas de todas as partes do Brasil e 

do mundo que aqui vieram estabelecer moradia e trabalho.  

 



 

 

São João de Meriti se emancipa de Duque de Caxias no ano de 1947, com isso não há uma lei 

municipal que regulamentasse a ocupação desordenada das construções. Três anos após a sua desvinculação 

territorial, Meriti se encontrava em condição totalmente urbana, sem nenhuma área rural. Isto demonstra a 

rápida incorporação do solo á região metropolitana do Rio de Janeiro. 

A rápida transformação da população rural em população urbana é parte da realidade de muitos 

países subdesenvolvidos, conforme destaca Milton Santos (1989, p.36). 

 

“Se o conjunto de países subdesenvolvidos conhece um aumento notável 

qualificado como explosão demográfica, a população urbana tem uma taxa de 

crescimento bem superior á do conjunto da população.A razão desta diferença é 

simples enquanto a população não urbana cresce quase unicamente ao excedente 

dos nascimentos sobre as mortes, a população das cidades recebe um contingente 

migratório maciço que é, por sua amplitude, um fenômeno característico dos países 

subdesenvolvidos” Milton Santos (1989, p.36). 

 

Atualmente devemos considerar a consolidação de uma rede de transporte ferroviária, 

metroviária e rodoviária que recorta a malha municipal. Na tabela abaixo nota-se o crescimento 

populacional, após a sua emancipação no recorrer das décadas. 

Tabela 2: Crescimento populacional no Município de São João de Meriti 

Crescimento populacional no município de São João de Meriti 1950-
2010 

Ano  População Demografia (hab./Km2) 

   

1
950* 

76.462 2.185 

1
960* 

191.734 5.478 

1
970* 

302.394 8.640 

1
980* 

398.826 11.395 

1
991* 

425.772 12.165 

1
996* 

434.323 12.409 

2
000* 

449.229 12.835 

2
007** 

464.282 13.265 

2
010*** 

459.356 13.124 

 Tabela 2 - Crescimento populacional no município de São João de Meriti 1950-2010.  Fonte:  Fundação 
CIDE, 2002;** adaptado pelo autor e ***IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 



 

 

O elevado adensamento ocorreu nas décadas de 50,60 e 70 e foi se estabilizando na década 

de 80 assim restando para as demais um acréscimo não tão significativo como as décadas anteriores. 

A concentração populacional a qual o município foi acometido está com base na história do 

processo de urbanização e industrialização do Brasil. 

Segundo dados da FUNDREM (1979) entre 1950 3e 1960, o município de São João de 

Meriti apresentou uma das expansões populacionais da região metropolitana do Rio de Janeiro, 

sendo sua taxa geométrica média anual de crescimento de 9,6% apenas inferior á apresentada pelo 

Município de Duque de Caxias. Entre 1960 e 1970, embora a taxa de crescimento do município 

tenha baixado para 4,6% ao ano, o crescimento absoluto da sua população total foi significativo, 

uma vez que sua população total da região metropolitana é cada vez maior. 

Os processos que possibilitaram o adensamento demográfico no município de São João de 

Meriti são verificados através da ocupação territorial a qual foi promovido neste espaço. O estado e 

os demais atores citados são os agentes da produção.  

Assim como, a decadência agrícola regional, a eletrificação da estrada de ferro, as obras de 

DNOS, a industrialização, a proximidade com capital do Brasil, a ocupação desordenada das 

construções denominada por Corrêa de autoconstruções, a legislação municipal, o crescimento 

natural elevado, a migração e, principalmente, um espaço político-administrativo com pouco mais 

de 35 quilômetros quadrados. 

Assim, pensamos se de um lado se a densidade demográfica é uma questão para São João de Meriti, 

cabe a partir de agora refletir e buscar caminhos que possibilitem o exercício pleno de direitos 

aqueles que fazem desta a segunda maior densidade demográfica do Planeta. 
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