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10.3 - MEIO ANTRÓPICO 
 

10.3.1 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL DA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII 
 

10.3.1.1 - Aspectos Gerais 
 

A caracterização do Meio Antrópico do Estudo de Impacto Ambiental para a 

implantação do Emissário Marítimo e Terrestre do COMPERJ tem como objetivo 

realizar uma análise compreensiva e exaustiva das variáveis sociais e culturais a 

fim de verificar a capacidade de absorção nos municípios das mudanças sociais 

suscitadas pelo empreendimento. 

 

Neste sentido é de fundamental importância se ater a uma perspectiva 

relacional que integre um enfoque macro-estrutural, voltado para as 

características socioeconômicas de escala Federal, Estadual e Municipal, e um 

enfoque micro-estrutural, voltado para as práticas concretas e os arranjos 

cotidianos e particulares das populações afetadas pelo empreendimento. Essas 

práticas são em grande medida suscitadas como respostas às variáveis macro-

sociais. 

 

Em uma segunda dimensão relacional é necessário levar em consideração as 

influências mutuas entre as variáveis macro-sociais exploradas na Área de 

Influência Indireta (AII) a fim de compreender os processos de mudanças e, 

assim, propor medidas possíveis de resolução ou atenuação dos impactos. Em 

outras palavras a implantação do empreendimento com a conseqüente 

modificação nos fluxos migratórios e do volume da população residente produzirá 

mudanças na demanda por infraestrutura no que diz respeito à saúde, educação, 

saneamento etc. Deste modo, se faz necessário olhar para a característica de 

rede sistêmica que tem todo fenômeno social; entretanto não temos que 

considerar essas redes como constituídas e estáveis, mas produtos dos 

processos de mudanças; por tanto, em um permanente estado de reconstrução. 
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Não podemos deixar de considerar a relação existente entre a dimensão 

infra-estrutural urbana, nos seus diversos itens como saúde, educação, rede 

viária, médios de transporte, sistemas de comunicação etc, com o processo 

histórico de povoamento da macrorregião envolvida no empreendimento e com a 

dinâmica de configuração dos pólos regionais de influencia. Deste modo, 

podemos dizer que os municípios envolvidos no empreendimento tiveram uma 

inserção subsidiária no processo regional, ora se estabelecendo como municípios 

dormitórios, ora como provedores de mão de obra para os municípios centrais, 

fundamentalmente Rio de Janeiro e Niterói. Esta dinâmica justifica a inclusão das 

revisões históricas que abrem o presente relatório do meio antrópico. Entretanto, 

essa concessão a uma perspectiva histórica não implica na diminuição da 

importância de uma perspectiva sistêmica que visa entender as relações 

estabelecidas na atualidade entre os processos globais e locais na área do 

empreendimento. 

 

Para o presente Estudo de Impacto Ambiental, e seguindo as diretivas da 

Especificação Técnica se considerará como Área de Influência Indireta (AII): 

• Os municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Maricá 

 

Considerar-se-á como Área de Influência Direta (AID): 

• Faixa do Emissário e Corredor de 1000 m, tendo como eixo central o 

próprio traçado do Emissário – terrestre e marítimo – 500 m para cada 

lado. 

Do ponto de vista metodológico este estudo socioeconômico foi realizado a 

partir de levantamentos e análise de fontes primárias e secundárias. As fontes 

primárias foram utilizadas, basicamente, para a caracterização da AID e serão 

explicadas detalhadamente no capítulo específico da AID. 

 

Para a caracterização da AII se utilizaram procedimentos de diferentes 

ordens:  
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• Pesquisa de dados secundários em sítios da Internet de diversos órgãos e 

instituições, tais como IBGE/SIDRA, Fundação CIDE, ONU/PNUD, 

Ministério da Saúde/DATASUS, Ministério do Trabalho e do Emprego, 

Ministério da Educação/INEP, Ministério da Justiça, Ministério da 

Cultura/Fundação Palmares, INCRA, Comando da Marinha, Governo do 

estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, 

Prefeituras Municipais de Itaboraí e de São Gonçalo e Maricá, 

Organizações Não Governamentais, etc. 

• Exame de diversos estudos realizados sobre a região para a 

PETROBRAS em anos recentes, principalmente o EIA do COMPERJ 

(CONCREMAT, 2007) e o EIA Sistemas de Dutos e Bases do COMPERJ, 

(BOURSCHEID, 2009). 

• Compilação e análise da produção acadêmica de instituições Federais e 

Estaduais de Pesquisa (CNPq e FAPERJ), como exemplo podemos 

mencionar o grupo de pesquisa do CNPq “Observatório das Metrópoles” 

do IPPUR; assim como textos acadêmicos, apresentações em congressos 

e publicações individuais viabilizados em revistas acadêmicas. 

 
 

10.3.1.2 - Processo Histórico de Ocupação Humana, Econômica e 

Cultural da AII 
 

A história do atual estado do Rio de Janeiro está ligada aos primórdios da 

colonização do país, com a primeira expedição enviada ao Brasil, após a viagem 

de Cabral, sob o comando de Gaspar Lemos, realizada em 1501. Mas foi 

somente em abril de 1531 que se iniciaria efetivamente a colonização. Navios 

franceses, espanhóis, ingleses e de outras nacionalidades exploraram o litoral em 

busca de riquezas, principalmente o pau-brasil. O Governo português, 

preocupado com as sucessivas invasões, decidiu colonizar o País, dividindo-o em 

15 Capitanias Hereditárias. Esse primeiro modelo não foi bem sucedido, pois 

ainda sofriam com o permanente assédio dos franceses e, a partir desse 

momento, o Rei de Portugal resolveu criar um governo geral destinado a auxiliar 
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os donatários especialmente na luta contra os índios, que não paravam de atacar 

vilas e engenhos, destruindo as plantações dos colonos. 

 

Em 1565 chega de Portugal o Capitão-Mor Estácio de Sá, sobrinho de Mem 

de Sá, à frente de nova expedição com a incumbência de fundar uma cidade 

mantendo a posse da terra pelos portugueses. Em 1º de março ocorre a fundação 

da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, na várzea existente entre os 

Morros do Pão de Açúcar e Cara de Cão. Nesse momento, consolida-se a 

ocupação do território fluminense pelos portugueses, que expulsam os franceses 

também de Cabo Frio, onde contrabandeavam o pau-brasil. 

 

O Rio de Janeiro não teve grande expressão no século XVII. A Capital do 

Brasil era Salvador, e Pernambuco, com sua grande produção açucareira, 

constituía a Capitania economicamente mais importante. A exploração e o 

povoamento do interior da Capitania do Rio de Janeiro se deveram aos colonos 

que adentravam o território à procura de índios e pedras preciosas, e se 

estabeleciam plantando cana de açúcar, construindo pequenos engenhos e 

ocupando novas terras situadas além de Cabo Frio, atingindo a baixada 

atravessada pelo Rio Paraíba do Sul. A cultura açucareira passa a ser a principal 

atividade econômica, seguida da extração do pau-brasil, sal (em Cabo Frio) e 

pesca. Na agricultura destaca-se o cultivo da mandioca. 

 

No final do Séc. XVII, a lavoura açucareira, baseada no uso intensivo da mão-

de-obra escrava, era a grande geradora de riquezas. A zona canavieira 

caracterizava-se pela existência de grandes latifúndios, gerando uma poderosa 

aristocracia rural nessa região. 

 

O século XVIII se inicia com a grande corrida para o interior na busca das 

riquezas das Minas Gerais. O Rio de Janeiro torna-se uma cidade mundialmente 

conhecida como ponto de partida e entreposto de fornecimento das Minas Gerais. 

E a abertura do Caminho Novo pelos bandeirantes, transpondo a Serra do Mar e 

a Serra da Mantiqueira, estabelece uma ligação direta entre o Rio de Janeiro e os 

distritos mineiros. Os engenhos e plantações se despovoam, tornando necessário 

importar negros em quantidades ilimitadas. A exportação do ouro obriga a 
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adaptação do antigo porto do Rio de Janeiro, agora visitado por linhas regulares 

de navegação. 

 

O Governo da Colônia de Salvador é transferido em 1763 para o Rio de 

Janeiro, pois, graças à descoberta do ouro das Gerais, a região Centro Sul 

assume grande importância no cenário nacional. Nessa data, a cidade do Rio de 

Janeiro contava com 50 mil habitantes. 

 

No final do século XVIII, a decadência da mineração provocou sérias 

alterações no panorama social e econômico da capitania do Rio de Janeiro, e 

grande contingente populacional retornou às terras do interior. Em decorrência 

desse movimento, inicia-se o plantio do café; há produção de sal marinho em 

Cabo Frio, e Parati fabrica aguardente, com objetivo de trocá-la por escravos no 

litoral africano. 

 

No início do século XIX, em março de 1808, chega ao Rio de Janeiro a família 

real portuguesa, acompanhada por mais de 10.000 pessoas. Com a chegada da 

Corte e a transferência de todos os órgãos da Administração Pública e da Justiça, 

a cidade do Rio de Janeiro e as terras vizinhas passaram a se desenvolver 

extraordinariamente, com inúmeras melhorias urbanas. Criam-se academias, 

hospitais, quartéis, tornando-se também o Rio de Janeiro o ponto de partida de 

inúmeras expedições científicas (http://www.governo.rj.gov.br/historia01.asp. Acesso 

em 15/2/2010). 

 

Naquele momento, novas relações surgiram a partir do ingresso desses 

novos atores no cenário histórico, político e econômico carioca, de onde se 

traçavam as diretrizes para o resto do país. Como expresso por Abreu (1994, p. 

35), são características dessa época a subjugação da natureza e a estratificação 

social; é nessa época que a cidade do Rio de Janeiro começa a transformar 

radicalmente sua forma urbana e a apresentar verdadeiramente uma estrutura 

espacial estratificada em termos de classes sociais. Isso significa que a chegada 

da corte impõe ao Rio uma classe social até então praticamente inexistente, e 

com isso, surgem novas necessidades materiais que atendam aos anseios da 
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nova classe e facilitem o desempenho das atividades econômicas, políticas e 

ideológicas que a cidade passa então a exercer. 

 

Assim, é possível verificar que dois fatos principais modificaram a dinâmica 

da cidade colonial: o primeiro foi a abertura dos portos em 1808, que provocou um 

sensível aumento do tráfego de navios na Baía de Guanabara, com mercadorias, 

principalmente o café, na época o principal produto de exportação do Brasil. E o já 

mencionado fato da chegada da corte e do Príncipe Regente; o que representou a 

chegada de aproximadamente 15.000 pessoas (entre nobres, militares e altos 

funcionários do governo). Esse fato, dessa forma, contribuiu “para deteriorar ainda 

mais as condições de seus habitantes, principalmente devido à superlotação da 

cidade sem infraestrutura adequada às novas demandas” (VARGAS 2008:10). 

 

Diante da intensificação dos fluxos migratórios internos e externos, em 1821 

já residiam na cidade em torno de 113 mil pessoas. A cidade do Rio de Janeiro, 

crescendo duas vezes mais que a média nacional, passa a ocupar a posição de 

maior cidade do país. 

 

Ao longo do século, apesar de ter contado com algum investimento de caráter 

urbanístico, a cidade pouco tinha alterado sua fisionomia e ainda apresentava 

precárias condições no que diz respeito à oferta de serviços públicos. A água era 

pouca e lhe faltavam iluminação e policiamento. Dessa forma, foi preciso contar 

com um aumento substancial de recursos para custear os melhoramentos 

urbanos. O gasto público superou sistematicamente a arrecadação fiscal local e, 

já a partir de 1820, a cidade passa a contar com melhores serviços de drenagem 

e com a ampliação da iluminação pública. Foi também a partir do século XIX, que 

começaram a se organizar as mínimas condições de infraestrutura sanitária na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento econômico da cidade e da região 

circundante, temos que mencionar a ampliação da área de cultivo dos cafezais. 

Inicialmente eram cultivados nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, atingem 

Angra dos Reis e Parati, evoluindo para o vale do Rio Paraíba do Sul, até as 

encostas da serra fluminense. O café passa então a concorrer com as lavouras 
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tradicionais: açúcar, algodão e tabaco. O comércio marítimo entre o Rio de 

Janeiro, Lisboa e portos africanos da Guiné, Angola e Moçambique era a principal 

fonte de lucro das Capitanias. Importantíssimo negócio foi o tráfico de escravos 

trazidos, aos milhares, em navios negreiros e vendidos aos fazendeiros e 

comerciantes. Além disso, extraíram-se das florestas, muito ricas na região, 

madeiras nobres destinadas à construção naval e à fabricação de móveis. Dentro 

da Baía de Guanabara era praticada a pesca em grande escala, inclusive de 

baleia, cujo óleo era utilizado para a iluminação da cidade.  

 

Declarada a Independência em sete de setembro de 1822, em outubro foi 

aclamado Imperador do Brasil Dom Pedro I, permanecendo o Rio de Janeiro 

como Capital do país; a Capitania é transformada em Província e passa a ser 

governada por Ministros do Império. 

 

Após a abdicação de D. Pedro I, o período regencial foi marcado por uma 

grande agitação política e social em todo o país. Em 12 de agosto de 1834 é 

votado o Ato Adicional que separa da Província a cidade do Rio de Janeiro, agora 

denominada Município Neutro. A Província do Rio de Janeiro teve como sua 

primeira Capital a cidade de Niterói. Essa separação durou até 15 de março de 

1875, quando tornaram a se unir. 

 

Já no reinado de D. Pedro II, por iniciativa do Barão de Mauá e com a 

finalidade de facilitar o escoamento da produção cafeeira, em 1854 foi construída 

a primeira estrada de ferro do país, ligando o Porto de Mauá à Raiz da Serra da 

Estrela, no caminho de Petrópolis. Em pouco tempo Nova Friburgo, Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Resende, Rio Bonito, Itaboraí, São Fidélis, Macaé e Campos 

foram servidos por via férrea. Poucos anos depois, em 1861, foi inaugurada a 

estrada de rodagem União e Indústria, ligando Petrópolis a Juiz de Fora, e em 

1862 é iniciado o serviço ligando o Rio de Janeiro a Niterói através de barcos a 

vapor. 

 

Nesta época, a Província do Rio de Janeiro era a maior produtora de café de 

todo o país, e os cafezais ocupavam extensas áreas dos municípios de Barra 

Mansa, Barra do Piraí, Resende, Vassouras, Valença, Paraíba do Sul, Sapucaia, 
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Carmo, Cantagalo, Nova Friburgo, Santo Antonio de Pádua, Miracema, Itaperuna 

e Bom Jesus de Itabapoana. Mesmo no litoral havia plantações nas zonas de São 

Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Barra de São João, Macaé e perto de Niterói. 

Também o crescente consumo de açúcar no exterior provocou a expansão da 

produção açucareira fluminense. Os engenhos primitivos deram lugar a grandes 

usinas, que trouxeram prosperidade principalmente ao norte da Província, sendo 

Campos de Goytacazes o maior produtor. 

 

Em 1873 a população escrava da Província do Rio de Janeiro contava com 

mais de 300 mil indivíduos, além dos 47 mil que viviam na Corte. Ocupavam-se 

dos trabalhos de plantio, colheita, secagem e transporte dos sacos para as 

estações de embarque. Além do porto do Rio de Janeiro, Parati, Angra dos Reis e 

Mangaratiba escoavam os produtos de exportação das quatro províncias: Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. 

 

A abolição da escravatura, decretada em 13 de maio de 1888, atingiu 

fortemente a produção fluminense concentrada nas fazendas de café e de cana 

de açúcar, determinando o seu declínio imediato, ao contrário das fazendas 

paulistas, cujos proprietários tinham contratado milhares de imigrantes italianos 

para substituir os escravos. Campos, Valença, Cantagalo e Vassouras foram os 

municípios mais atingidos da Província, pois detinham a maior quantidade de 

escravos. 

 

Com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o novo 

regime político foi aceito sem reação dos políticos ou dos habitantes da Província, 

que passa a se chamar Estado do Rio de Janeiro. O Município Neutro teve seu 

nome mudado para Distrito Federal. 

 

Em 29 de junho de 1891 é aprovada pela Assembléia a 1ª Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro. A Cidade do Rio de Janeiro ultrapassava 1.000.000 de 

habitantes em 1920. 
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Questões como as de saneamento, de arejamento, de insalubridade e de 

aglomeração passaram então a fazer parte das demandas tanto da população 

carioca como dos viajantes que por lá passavam. Com efeito, a cidade começou a 

contar com uma rede de esgotos em 1866 e, em 1880, apareceram novas 

canalizações para o abastecimento de água (LOUREIRO 2006: 21). 

 

Em 1889, foi proclamada a República e, em 1891, a capital do país passou à 

condição de Distrito Federal, dando novas formas a sua posição político-

administrativa. A presença da capital a tornou um espaço pioneiro no país quanto 

à absorção de insumos de infraestrutura econômica produzidos pela indústria 

estrangeira, a exemplo da própria ferrovia, como também da iluminação elétrica, 

do telefone, dos serviços de bonde, de gás e esgoto. 

 

No território fluminense, durante a 1ª República, acentuou-se a crise iniciada 

no Império referente à decadência das lavouras tradicionais de café e açúcar. A 

produção de café ficou concentrada em Itaperuna, Muriaé e Itabapoana, e outras 

áreas cafeicultoras tradicionais, como Cantagalo, Vassouras e Valença, foram 

substituídas pela pecuária, ocupando os solos esgotados. Iniciou-se também o 

cultivo de laranja e banana, em escala econômica, na região da baixada 

fluminense, mas só a partir de 1926 viria a atingir os mercados externos, 

principalmente o Reino Unido.  

 

A virada do século XX na cidade do Rio de Janeiro caracterizou-se pelo 

“aparecimento arrasador de epidemias como febre a amarela, a peste, a varíola e 

a tuberculose, que dizimaram importantes parcelas da população, principalmente 

aquelas cujas condições socioeconômicas as tornavam mais frágeis” (VARGAS 

2008:103). Como o Rio de Janeiro era considerado nesse momento o principal 

centro econômico financeiro, cultural e político do país – principalmente em 

função das atividades relacionadas ao Porto –, o governo agiu com maior 

urgência, significando, por um lado, interferências diretas na vida dos cariocas, 

como aquelas decorrentes das campanhas organizadas por Oswaldo Cruz; e, por 

outro lado, a intervenção vertical na produção do espaço social, a partir da 

aprovação, em 1903, do Plano Urbanístico da Cidade. 
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O centro da cidade foi, desde o final do século XIX, a moradia das camadas 

mais pobres da cidade. A condição de exclusão de seus moradores tornou-o um 

alvo fácil para a instalação de doenças que assolaram a cidade, conhecidas como 

as “doenças pestilências” (como a varíola, a febre amarela e a peste). Ainda hoje, 

mais de um século depois, observa-se que, apesar das evidentes tendências à 

queda dos coeficientes de mortalidade infantil de maneira geral, em algumas 

Regiões Administrativas do entorno da Baía de Guanabara, continuam morrendo 

muitas crianças por doenças infecto-parasitárias, características do 

subdesenvolvimento (VARGAS 2008:104). 

 

Nessa época, com relação à infraestrutura do estado, são construídos os 

portos de São Lourenço e Angra dos Reis, além da instalação de usinas elétricas. 

Mas foi a evolução do sistema de transportes que exerceu um importante papel 

na indução da ocupação do tipo residencial, contribuindo na expansão da área 

urbana. A introdução do bonde de burro e do trem a vapor foram, nas últimas 

décadas do século XIX, os grandes impulsionadores do crescimento físico da 

cidade.  

 

De outro lado, essa incipiente desconcentração urbana propiciada por bondes 

e trens não afetou muito a densidade demográfica das freguesias centrais, dada a 

necessidade de se morar perto do centro, onde se mantinha concentrado o 

emprego. Proliferaram, então, nessa época, cortiços, estalagens e casas de 

cômodo, em geral habitações insalubres, que se constituíam em local de 

reprodução da força de trabalho, em sua maioria composta de migrantes de 

diferentes regiões do Brasil (ABREU, 1994). 

 

O Rio republicano experimentou, no início do século XX, uma época de 

grandes transformações, motivadas, sobretudo, pela necessidade de adequar sua 

forma urbana às necessidades reais de criação, concentração e acumulação do 

capital. Era preciso resolver as contradições da cidade, por meio da 

modernização de seu porto e da criação de uma nova capital (LOUREIRO 2006). 
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No período compreendido entre 1920 e 1960, a cidade do Rio de Janeiro 
consolidou sua centralidade econômica, política e demográfica. Em 1920, sua 
primazia na hierarquia urbana nacional havia se intensificado e a cidade 
experimentou um intenso processo de metropolização. Sua população 
ultrapassou um milhão de habitantes, o dobro da de São Paulo, então a segunda 
maior cidade do país, enquanto as cidades de Salvador e Recife contavam com 
283 mil e 239 mil habitantes respectivamente (LOUREIRO 2006: 25). 

 
Nessa primeira metade do século XX não houve muito estímulo para a 

produção industrial, destacando-se apenas pequenos núcleos artesanais e 
manufatureiros, restritos ao consumo local.  Por outro lado, a indústria de 
laticínios atingiu algum desenvolvimento, apesar do baixo nível tecnológico. 
Também se desenvolveram atividades extrativas, como a pesca em Cabo Frio, e 
a salineira em Araruama, além da exploração de florestas em escala predatória, 
para o fornecimento de lenha e carvão para o Rio de Janeiro. No final do período 
referido, o Rio de Janeiro perde importância em relação ao desenvolvimento de 
São Paulo e de Minas Gerais (http://www.governo.rj.gov.br/historia01.asp. Acesso em 
15/2/2010). 

 
Junto a essa situação econômica, no âmbito político, com a Revolução de 

1930, sucedem-se, na chefia do Estado do Rio, vários interventores federais, 
mostrando o controle exercido pelo Governo Federal sobre o estado. A situação 
econômico-financeira foi limitada aos próprios recursos do Estado, em razão dos 
reflexos provocados pelas mudanças políticas, assim como pela crise mundial de 
1929. Reduziu-se a produção cafeeira, enquanto duplicou a produção canavieira. 
A partir de 1933 desenvolveu-se a indústria do cimento. Faltaram recursos para a 
infraestrutura, restringindo-se o desenvolvimento a aspectos sociais como 
assistência médica e ensino. 

 
Em 1941 tiveram início as atividades da Companhia Siderúrgica Nacional em 

Volta Redonda, estrategicamente localizada entre Rio de Janeiro e São Paulo, os 
dois maiores centros de consumo e distribuição dos produtos de siderurgia. No 
restante da década de 1940 quadruplicou-se a produção de aço; a produção de 
cimento também cresceu em grandes proporções. Essa década foi importante, 
pois também se reergueu a produção agropecuária através de crédito rural, e 
desenvolveu-se o corporativismo. 
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O reerguimento e a recuperação do Estado do Rio depois do declínio do café 

fizeram-se tanto pelo desenvolvimento de novas formas de atividade agrícola, 

como pela instalação de numerosas indústrias.   A cana de açúcar nas vastas 

planícies de Campos, a criação de gado no vale do Rio Paraíba do Sul, as 

plantações de arroz em Miracema e Santo Antonio de Pádua, a extração do sal 

em Cabo Frio, Araruama e S.Pedro da Aldeia, as culturas de banana e da laranja 

na Baixada (perto da Baía de Guanabara), tomate em Resende, chuchu em 

Petrópolis, e abacaxi concentrado em Itaboraí, Rio Bonito e Magé, completam o 

quadro dos produtos principais do Estado do Rio. 

 

Nos anos 50 executou-se um vasto plano rodoviário e incrementou-se a 

produção industrial com a criação da Cia. Nacional de Álcalis, em Cabo Frio, com 

a conclusão da Usina Hidrelétrica de Macacu, além de obras importantes de 

saneamento, água e esgoto em vários municípios e da adutora do Laranjal. 

 

Em 21 de abril de 1960 a cidade do Rio de Janeiro deixou de ser Distrito 

Federal, com a Capital do Brasil transferida para Brasília, criando-se o Estado da 

Guanabara. Quinze anos depois, em 15 de março de 1975, fundiram-se o Estado 

da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, com o nome de Estado do Rio de 

Janeiro, que teve sua Constituição promulgada em 23 de julho. 

 

Todo este percurso histórico desenvolvido até o momento pode ser 

caracterizado como um processo de transformação no qual a região foi 

paulatinamente perdendo sua centralidade política, o que derivaria em perdas de 

recursos federais e na necessária produção de mudanças nos recursos que 

sustentam o desenvolvimento da região. Este processo se vivencia como um 

movimento pendular entre um período de crescimento econômico até a década de 

1960, que levou, conseqüentemente, a um aumento da migração interna 

derivando em incremento da população residente na região, e um período de 

crise e retração político-econômica posterior à década de 1960. Embora se possa 

concordar com Lago (2009) que a região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro, teria um histórico de crise que antecede a chamada década perdida: 
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“Uma das particularidades do Rio de Janeiro frente às demais metrópoles 

brasileiras é sua histórica crise econômica, que se iniciou muito antes da 

chamada “década perdida”. Desde os anos 40 a região vem perdendo posição 

relativa em relação a São Paulo e, posteriormente, a outras regiões, valendo 

destacar os efeitos negativos da mudança da capital para Brasília em 1960. Como 

capital, a cidade abrigava um importante setor bancário, a sede de numerosas 

empresas privadas e estatais e ainda um amplo sistema de transportes. Dois 

processos caracterizam o quadro de instabilidade da economia fluminense: (i) a 

perda da capacidade competitiva da indústria, com o eixo mais moderno 

deslocando-se para São Paulo e sua região de influência e, mais recentemente, 

para Belo Horizonte e (ii) a perda na atratividade para a localização de sedes de 

empresas, privadas e estatais, principalmente no que diz respeito ao sistema 

financeiro (sedes de bancos) que se desloca para a cidade de São Paulo” (LAGO 

2009: 3).  

 

Esta citação de Lago se direciona no mesmo sentido das idéias de Loureiro e 

Abreu, citados anteriormente, ao assinalar que o processo de adensamento 

populacional da Região Metropolitana de Rio de Janeiro não derivou em 

investimento para o crescimento industrial, mas na ênfase das indústrias 

extrativas. Isso ocasionou, associado às mudanças no âmbito político, a perda de 

importância do Estado e a mudança do pólo de atração para as outras regiões 

metropolitanas do país. Nesta mesma direção, Silva, no artigo “Origens e 

especificidades da crise carioca e fluminense”, expressa que na década de 1960 

o Rio de Janeiro teria vivido um processo de “reversão” ou “bifurcação” do seu 

dinamismo econômico social: “os territórios carioca e fluminense, tendo em vista 

derivarem seu dinamismo econômico centralmente da história de capitalidade da 

cidade do Rio de Janeiro, viriam sofrer, a partir dos anos 60, um processo de 

erosão de sua importância e dinamismo econômico social” 

(http://www.ie.ufrj.br/publicacoes/serie_seminarios_de_pesquisa/tssp06_05_09.pdf/ 

acessado em 12/2009). No entanto, prossegue o autor, esta questão viria ser 

entendida posteriormente aos anos 80 com a inversão do processo de 

crescimento da economia brasileira e a crise fiscal que se instaura.  
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Esse processo de inflexão socioeconômica vivido pela região metropolitana 

do Estado do Rio se intensifica pelo fracasso (segundo o artigo anteriormente 

citado de Silva) das políticas de fomento à indústria nos governos da década de 

60. Essas políticas se baseavam na idéia da criação de distritos industriais, que 

se associavam a um processo de mudança das indústrias para distritos 

periféricos.   

 

Silva (Op. Cit.) argumenta que em período mais recente, ocorrem na região 

fatos promissores do ponto de vista econômico como a implantação da indústria 

automobilística em Porto Real; o Porto de Sepetiba e as possibilidades dele 

advindas tais como os investimentos siderúrgicos previstos em sua retro-área; a 

retomada da indústria naval.  

 

Do mesmo modo, no setor industrial, a instalação da REDUC em Duque de 

Caxias foi um dos ápices do desenvolvimento das indústrias, observado 

principalmente nos municípios do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A 

refinaria inaugurada em 1961 teve um contínuo processo de expansão chegando 

atualmente à produção de 242 mil barris/dia. Este processo agora se consolida 

nos primeiros anos do século XXI, com a rede de gasodutos que passa a 

atravessar o estado, com a implantação do terminal de GNL na Baía de 

Guanabara, com a modernização da REDUC e do pólo petroquímico instalado em 

sua volta, em Duque de Caxias, além do início da implantação do COMPERJ, em 

Itaboraí (PETROBRAS/BOURSCHEID, 2007). 

 

No final do século XX, segundo uma análise do Instituto de Estudo do 

Trabalho e da Sociedade (IETS, 2006), a tendência histórica de perda de 

dinamismo da economia do Estado do Rio de Janeiro teria uma inflexão 

alavancada pelo desenvolvimento das atividades ligadas à indústria de 

hidrocarbonetos. Com o início da exploração dos campos de petróleo e gás da 

Bacia de Campos foram especialmente beneficiados os municípios litorâneos em 

sua área de influência, como Campos dos Goytacazes, São João da Barra, 

Quissamã, Macaé e Rio das Ostras, além do Rio de Janeiro e Angra dos Reis, 

com o ressurgimento de sua indústria naval. Este fato ocasionou uma mudança 

na participação no PIB da RMRJ, que “passou de 79% para 65%, entre 1997 e 
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2001. Isso ocorreu basicamente pelo crescimento da participação da Bacia de 

Campos (de 4% para 19%, no mesmo período), em função do desenvolvimento 

da indústria de petróleo” (IETS, 2006: XVII) 

 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Bicombustíveis (ANP) publicados no seu anuário de 2009, as reservas totais de 

petróleo foram contabilizadas em 20,9 bilhões de barris no final do ano de 2008, o 

que reflete uma taxa de crescimento anual, nos últimos 10 anos de 4,8%. As 

reservas provadas corresponderam a 12,8 bilhões de barris em 2008 das quais o 

93% localizavam-se em mar, com destaque para o Rio de Janeiro (que detém 

80,7% das reservas provadas offshore), e 7% situavam-se em jazidas terrestres. 

Em 2008, o maior crescimento das reservas provadas foi registrado nas jazidas 

offshore do Estado da Bahia, que aumentaram 57,5%. 

 

No tocante ao gás natural, as reservas provadas chegaram a 364 bilhões m³ 

em 2008, as quais representaram 61,8% das reservas totais de gás natural no 

território brasileiro (589,2 bilhões m³). Entre 2007 e 2008, o volume das reservas 

totais de gás natural cresceu 0,8%. No período 1999-2008, as reservas provadas 

brasileiras de gás natural apresentaram uma taxa média de crescimento de 5,3% 

ao ano. Similarmente ao petróleo, a maior parte das reservas provadas de gás 

natural do Brasil encontrava-se, ao fim de 2008, em reservatórios marítimos 

(81,8%). O Rio de Janeiro, estado com maior participação nestas reservas, 

apresentou em 2008 apenas reservatórios offshore e concentrou 47,5% do 

volume nacional (ANP. 2009: 4-5). 

 

Segundo o estudo de Fernandes (2007) no Estado do Rio de Janeiro, por 

causa dos repasses de royalties, a arrecadação desses recursos saltou de cerca 

de 29 milhões, em 1996, para mais de 1,3 bilhão, em 2005, denotando um 

crescimento de, aproximadamente, 4420% entre esses dois anos. No que diz 

respeito à significação da receita dos royalties em relação às receitas correntes 

Fernandes mostra que teve um incremento significativo para todas as regiões do 

Estado, mas que para as regiões limítrofes à Bacia de Campos, esse percentual 

atingiu cerca de 60% no Norte Fluminense e 40% nas Baixadas Litorâneas, em 

2004 (FERNANDES 2007: 35).  
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Estudos que tem como objetivo analisar a distribuição dos royalties (LEAL e 

SERRA 2002; COSTA NOVA, 2005 e POSTALI, 2007) assinalam como os 

municípios que usufruem dessas receitas têm aumentado os investimentos para 

melhorar as condições sociais das populações, mas que, embora esses 

investimentos “não lograram aumentar de forma significativa a qualidade de seus 

indicadores sociais além dos municípios que não têm direito a estes recursos” 

(POSTALI 2007: 5). Entre suas conclusões Postali assinala que os municípios 

que “recebem receitas de royalties a título de compensação por serem regiões 

produtoras de petróleo apresentam desempenho inferior em termos de 

crescimento do PIB (POSTALI 2007:15). 

 

Já na nota técnica nº 13 do CTPETRO (CASTRO 2003) se faz alusão aos 

problemas do uso dos royalties que recebem os municípios da região norte 

fluminense, basicamente: gasto desordenado dos recursos por falta de 

planejamento e controle; crescimento urbano acelerado e desordenado; sub-

aproveitamento das oportunidades de emprego e renda gerados pelos 

investimentos. O desafio, nas palavras do autor seria “fazer com que essas 

tendências fossem corrigidas para a situação inversa, ordenando o processo de 

crescimento urbano, forçando investimentos que gerem benefícios sociais 

permanentes para a população, e que preparem o bem-estar das gerações 

futuras, que não terão as riquezas do petróleo para explorar” (CASTRO 2003: 29). 

As assertivas de Castro são interessantes para o presente EIA porque, embora 

tratem de outra região do Estado do Rio de Janeiro, explicitam o processo de 

mudança ocasionado pela indústria do petróleo e seus derivados. Neste sentido, 

os trabalhos comentados nesta sessão permitem antever possíveis problemas 

que enfrentarão os municípios da AII a partir da experiência de municípios em que 

a produção do petróleo já tem vários anos. 

 

A presente argumentação baseada nos autores comentados deixa explicita a 

relação entre o processo histórico-político e a configuração atual das variáveis 

socioeconômicas da região em que se implantará o COMPERJ.  Em outras 

palavras, levando em consideração uma perspectiva histórica e sistêmica dos 

fenômenos sociais, se percebe que a situação atual do Estado e da área de 

influência da cidade do Rio de Janeiro encontra sua explicação numa combinação 
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do processo histórico, desenvolvido precedentemente, e das condições 

estruturais e funcionais que atualmente se desenvolvem na região, análise que se 

realizará a seguir. 

 

O amplo processo de mudança social que sofreu a macrorregião da Baía de 

Guanabara tem se replicado com certa semelhança nos municípios que formam a 

AII do EIA/Emissário Terrestre e Marítimo do COMPERJ: São Gonçalo, Itaboraí e 

Maricá. Partindo desse pressuposto, faz-se necessário aprofundar nas 

características específicas históricas e socioeconômicas de cada um desses 

municípios. 

 

Os três municípios que integram a AII do atual empreendimento (Itaboraí, São 

Gonçalo e Maricá) fazem parte de da região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro. A análise e caracterização da região a que pertencem os municípios 

mencionados será desenvolvida na parte 10.3.2 sessão B do presente EIA 

segundo solicitado na ET, para completar esta sessão do EIA realizaremos uma 

rápida revisão histórica e uma caracterização da realidade atual de cada 

município da AII.   

 

O município de São Gonçalo tem seu processo histórico profundamente 

entrelaçado com o município de Niterói, em razão disso, embora não faça parte 

da AII, é necessário este último na análise do processo histórico da região. 

 

Em 1819, por iniciativa de D. João VI, criou-se a Vila da Praia Grande que 

passou a configurar as freguesias de São Gonçalo, São João de Icaraí, São 

Lourenço dos Índios e São Sebastião de Itaipu, constituindo um distrito em grande 

processo de expansão com um incremento de habitantes. Em 1828, é instituída a 

1ª Lei Orgânica do município. A criação da Província do Rio de Janeiro elevou a 

Vila da Praia Grande à capital provisória em 1834. Já a lei Provincial n.º 6 de 1835 

eleva a Vila à categoria de cidade, recebendo a denominação de Nictheroy. 
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A cidade se reestruturou gradativamente. Em 1841, foi idealizado o Plano da 

Cidade Nova, abrangendo o bairro de Icaraí e parte de Santa Rosa, iniciando o 

traçado ortogonal da malha viária que se iniciava na Praia de Icaraí e terminava 

na Rua Santa Rosa, duplicando a área urbanizada de Niterói. 

 

A condição de capital estabelecida à cidade determinou uma série de 

desenvolvimentos urbanos, dentre os quais, a implantação de serviços básicos, 

como a barca a vapor (1835), efetuado pela Cantareira e Viação Fluminense, a 

iluminação pública a óleo de baleia (1837), e os primeiros lampiões a gás (1847). 

Além desses serviços também é necessário mencionar o abastecimento de água 

(1861), o surgimento da Companhia de Navegação de Nictheroy (1862), o bonde 

de tração animal da Companhia de Ferro-Carril Nictheroyense (1871), a Estrada 

de Ferro de Niterói, ligando a cidade com localidades do interior do estado (1872), 

os bondes elétricos (1883) entre outros. Em 1913, oficializou-se por decreto a 

construção do Porto de Niterói, aos moldes do Porto do Rio de Janeiro. A 

urbanização empreendida teve forte influência da reforma feita por Pereira Passos 

na cidade do Rio de Janeiro, contemporânea à de Feliciano Sodré no lado oriental 

da Baía.  

 

A estruturação urbana do município e da região vizinha sofreu um grande 

impacto na década de 1970 com a conclusão da Ponte Presidente Costa e Silva 

(Rio-Niterói) em 1974, realizando a ligação viária com a cidade do Rio de Janeiro. 

Houve um redirecionamento dos investimentos públicos na cidade, objetivando 

logicamente a expansão urbana regional e local, exigindo a adequação e 

ampliação da infraestrutura básica existente, visando ao crescimento do mercado 

imobiliário.  

 

Associado com o processo descrito sumariamente para o município de 

Niterói, como anteriormente se mencionou, se encontra o município de São 

Gonçalo. O processo histórico desse município está intimamente ligado ao 

município de Niterói por ter sido emancipado de (22 de setembro de 1890) e de 

novo reinserido a Niterói em 1892 por um período de sete meses, para finalmente 

ser reconhecido como cidade em 1929. 
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A região de Niterói e São Gonçalo era primitivamente habitada pelos índios 

tamoios, que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e 

franceses. O Rio de Janeiro tornou-se presa fácil dos aventureiros que, após a 

descoberta de Cabral, excursionariam pelo Atlântico Sul. Os franceses foram os 

primeiros a instalar-se nas ilhas e mesmo em terras do continente nos domínios 

da Baía de Guanabara. (PETROBRAS/BOURSCHEID, 2007). 

 

Os tamoios deram apoio aos franceses, e os temininós, comandados por 

Araribóia, ajudaram os portugueses a expulsá-los. Mem de Sá doou, em 1568, a 

sesmaria de São Lourenço e Caraí aos parceiros temininós, expulsando os 

tamoios de suas terras. 

 

Instalou-se Araribóia com sua tribo na encosta do Morro de São Lourenço e, 

com o tempo, a aldeia cresceria, mantendo os índios pequenas roças de milho e 

de mandioca, ao lado de incipiente indústria de cerâmica. 

 

Não tardou muito para que as terras da sesmaria fossem dadas em 

aforamento aos aventureiros que procuravam usurpar a propriedade dos 

temininós. A decadência da sede da aldeia de São Lourenço contrastava com a 

prosperidade das demais regiões das diversas sesmarias, para onde legiões de 

imigrantes eram atraídas pela fertilidade das terras e pela proximidade da 

Guanabara e da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Surgiram povoações na Praia Grande, em Icaraí, Maruí, São Domingos, São 

Gonçalo, São Francisco, Itaipu e outras, ao mesmo tempo em que aumentavam 

as lavouras e pequenas indústrias nas múltiplas propriedades. O desbravamento 

da região de São Gonçalo se deu na primeira metade do século XVII, quando os 

jesuítas ali chegaram, fixando-se longe do litoral, na zona hoje conhecida como 

Colubandê e nas margens dos Rios Cabuçu e Imboaçu. 

 

Em 1647, São Gonçalo foi elevado à categoria de freguesia, assim como São 

João Batista de Icaraí e São Sebastião de Itaipu, respectivamente em 1696 e 

1755. 
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No século XVIII, o progresso econômico atingiria proporções maiores e, ao 

lado das fazendas, não eram poucos os engenhos de açúcar e aguardente, da 

mesma forma que prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O 

comércio desenvolvia-se na mesma proporção das atividades agrícolas e as 

dezenas de barcos de transporte de gêneros e passageiros davam maior 

movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros portos das diversas 

freguesias e com os do Rio de Janeiro. 

 

Posteriormente, visando à facilidade de comunicações, a sede da paróquia de 

São Gonçalo foi transferida das margens do Rio Guaxindiba para as do Imboaçu, 

contribuindo ainda mais para o seu desenvolvimento. 

 

Em 1834, foi alcançada a autonomia da província do Rio de Janeiro, tendo 

sido escolhida Niterói como sua capital, elevada à categoria de cidade, em 1835. 

A Cidade Imperial, título honroso que lhe foi dado em 1841, seria também foco de 

agitações em torno dos movimentos abolicionista e republicano. 

 

O município de Niterói conservava, até 1890, vasta extensão territorial, com 

distritos ricos, populosos e prósperos, e sofreria muito com a separação das 

freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição do Cordeiro e São 

Sebastião de Itaipu, que constituíram o novo município de São Gonçalo, em face 

da edição do Decreto n.º 124, de 22 de setembro, daquele ano, instalado em 23 

de fevereiro de 1893. (TCE 2008: 6). 

 

Os tempos áureos da economia gonçalense remontam às décadas de 40 e 

50. Na época, o parque industrial do município era o mais importante do antigo 

Estado do Rio, atuando nos campos da metalurgia, transformação de materiais 

não-metálicos (como cimento, cerâmica e outros), químico, farmacêutico, papel e 

produtos alimentares (http://www.revistaturismo.com.br/materiasespeciais/baixada 

fluminense.htm / acessado em 12/2009). 

 

Somente a partir de 1929, quando passa a ser considerada cidade o 

Município de São Gonçalo iniciaria a sua trajetória para configurar-se como vetor 

de desenvolvimento.  Em 1943, ocorreu uma nova divisão territorial no Estado do 
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Rio de Janeiro; desta vez, São Gonçalo perdeu o Distrito de Itaipu para o 

município de Niterói, restando-lhe apenas cinco distritos: São Gonçalo sede, 

Ipitíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes, que permanecem até os dias atuais.  

 

Neste  mesmo período, nas décadas de 40 e 50, iniciou-se a instalação, em 

grande escala, de pujantes fábricas e indústrias em São Gonçalo. Seu parque 

industrial era o mais importante do Estado, o que lhe valeu o apelido de 

Manchester Fluminense.  

 

Atualmente o município de São Gonçalo conta com uma população de 

887.820 habitantes (segundo o censo do IBGE 2000), a estimativa da população 

para 2009 do IBGE era de 991.382 habitantes, com uma densidade demográfica 

de 3577.9 hab/km². Segundo dados da Fundação CIDE apresenta uma IDHM de 

0,782 em 2000 e um valor de 0,3748 de Índice de Qualidade dos municípios de 

2005 (IQM), ocupando a posição 19 no Estado. É interessante destacar que no 

IQM de 1998, São Gonçalo ocupava a posição 44 entre os municípios do Estado, 

o que representa uma variação positiva de 25 posições. 

 

No que diz respeito à economia apresentava em 2000 uma renda per capita 

equivalente a R$ 268,79. O grau de desigualdade entre ricos e pobres é de 12,22 

% segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD.  

 

Se como vimos anteriormente no processo histórico, São Gonçalo teve 

momentos em que foi um município fortemente industrial (décadas de 40 e 50), 

embora que sempre em uma posição secundária em relação aos municípios de 

Rio de Janeiro e Niterói, na atualidade busca retomar esse lugar a partir de uma 

diversificação do seu parque, incluindo empresas como Plastigel, Tintas 

Internacional, Eletro Vidro, Comercial Gerdau, CCPL, Quaker Alimentos, assim 

como os laboratórios farmacêuticos B. Braun e Herald's. 

 

No que diz respeito ao comércio São Gonçalo tem uma presença ativa na 

região com grandes redes de supermercados, como Makro, Carrefour, Champion, 

Extra, além do shopping São Gonçalo Shopping Rio, inaugurado em 2003.  
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Para ilustrar a posição em que o município de São Gonçalo se encontra na 

atualidade podemos recuperar o trabalho de Lago (2007), no qual a autora 

relaciona trabalho, moradia e mobilidade na RMRJ. No texto, Lago afirma que é 

necessário, a partir de 1980, repensarmos a oposição núcleo- periferia para 

entender a configuração espacial da RMRJ, já que essas áreas teriam deixado de 

apresentar grande homogeneidade sócio-econômica. Neste sentido a autora 

defende a tese de como nas zonas periféricas, das quais São Gonçalo seria um 

exemplo, teriam experimentado um forte “crescimento e dinamização de 

subcentros econômicos na ‘periferia’ metropolitana do Rio de Janeiro, 

acompanhado pelo aumento e pela concentração, nesses subcentros, de 

moradores de classe média, que até os anos 80, eram pouco significativos na 

região” (LAGO 2007: 276). Esta tese se complementa com a crescente 

imobilidade das classes populares fato que estaria associado à expansão da 

economia informal. 

 

Basicamente o nosso interesse no desenvolvimento da autora reside no 

debate sobre a emergência de novas “centralidades” nas periferias metropolitanas 

e em como esse debate está pautado pelas alterações econômicas e sociais 

produzidas, nessas áreas, pelos condomínios cercados e pelos shopping centers.  

[Deste modo] O aparecimento de verdadeiros bairros e centros comerciais para 

classe média em territórios tipicamente populares e operários, embora na forma 

de “enclaves fortificados”, estariam gerando uma nova economia local (para além 

dos muros, inclusive), centrada em atividades formais e informais de serviço e 

comércio (LAGO 2007: 279). Explicitamente a autora se refere a São Gonçalo 

como um município que estaria nesse processo de transformação 

socioeconômica, processo que seria incentivado pela implementação do 

empreendimento do COMPERJ, já que produzirá um aumento da demanda por 

mão de obra e um aquecimento do consumo no município. 

 

Este mesmo processo que descrevemos para São Gonçalo abrange também 

o município de Itaboraí, de modo que após um breve histórico da ocupação do 

município de Itaboraí nos referiremos à situação atual.  
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A ocupação da região remonta à época da fundação de São Sebastião do Rio 

de Janeiro, quando foram doadas, nas circunvizinhanças, sesmarias onde se 

instalaram lavouras de cana-de-açúcar e aguardente. Itaboraí tem origem na vila 

de Santo Antônio de Sá, fundada em 1697, e é considerada uma das mais antigas 

vilas fluminenses. É naquela região que se encontra hoje um importante marco da 

arquitetura religiosa brasileira: as ruínas do convento de São Boaventura, erguido 

em 1660, e que é um dos cinco conventos franciscanos mais antigos do Brasil.  

 

A região começou a crescer em torno da capela de São João Batista, 

construída em 1684, que deu origem à atual Igreja Matriz. Esta fica localizada no 

Centro Histórico, onde estão guardados até hoje vestígios da riqueza de seu 

passado colonial e imperial. É na praça Marechal Floriano Peixoto, antiga praça 

da Matriz, que podem ser encontrados prédios como os do Palacete do Visconde 

de Itaboraí, construído em 1834 que hoje abriga a sede da prefeitura, a Casa de 

Cultura Heloísa Alberto Torres, erguida no início do século XIX, além da casa de 

Câmara e Cadeia, de 1840. 

 

Elevado à categoria de vila com a denominação de São João de Itaboraí, pelo 

decreto de 1833, o município atingiu um elevado grau de prosperidade econômica 

no segundo reinado e, até 1860, Itaboraí foi uma das mais ricas regiões 

fluminenses. Pelo Porto das Caixas – assim denominado por exportarem o açúcar 

em caixas e que até hoje mantém essa denominação – escoava a produção 

agrícola local e das regiões próximas. 

 

Com a inauguração da Estrada de Ferro Cantagalo penetrando o sertão 

fluminense, o porto perdeu sua importância comercial, refletindo o seu abandono 

na economia de Itaboraí. Houve, ainda, uma febre endêmica que grassava em 

toda a região rural dizimando parte da população escrava e acelerando o declínio 

da agricultura no município. Após décadas, fixaram-se algumas indústrias ali e os 

ruralistas se dedicaram à cultura de cítricos (TCE 2008: 6). 

 

Segundo o Caderno ITADADOS (2007) o Município apresentou um grande 

nível de urbanização na segunda metade do século XX com o surgimento dos 

primeiros loteamentos a partir de 1950. As terras de antigas propriedades rurais 
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foram sendo substituídas pelos loteamentos para a ocupação urbana processo 

que foi favorecido tanto pela crise da agricultura, com a existência de grandes 

propriedades improdutivas localizadas próximas às rodovias, como pela rápida 

valorização das terras para a ocupação urbana com o crescimento do Rio de 

Janeiro e de cidades próximas (CADERNO ITADADOS 2007:39). Esse processo 

de urbanização coincidiu, ainda, com a decadência da cultura da laranja na 

década de 70 devido à falta de modernização da produção e com a construção da 

ponte Rio-Niterói, que contribuiu para o crescimento populacional de Itaboraí, ao 

encurtar o tempo de viagem até o Rio de Janeiro. A partir deste período o 

Município intensifica a característica de “cidade dormitório”, pois parte expressiva 

de sua população trabalha no Rio de Janeiro ou Niterói (CADERNO ITADADOS 

2007:40). 

 

Atualmente o município de Itaboraí tem uma população 228.996 habitantes, 

segundo a estimativa para 2009 do IBGE e uma densidade demográfica de 436,0 

hab/Km². Segundo dados da Fundação Cide apresenta um IDHM de 0,737 em 

2000 e um valor de 0,2402 de IQM de 2005, ocupando a posição 46 no Estado e 

apresentando uma melhora de 22 posições em relação ao IQM de 1998. 

 

Em relação aos indicadores econômicos apresentava em 2000 uma renda per 

capita equivalente a R$ 202, 29 e o grau de desigualdade entre ricos e pobres é 

de 14,79 % segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD. 

 

A economia de Itaboraí passou por profundas alterações ao longo das últimas 

décadas. O setor primário perdeu sua participação na economia municipal com a 

crise da laranja na década de 70 e atualmente a agricultura possui uma produção 

insignificante para a economia municipal. A produção industrial também 

apresentou uma redução significativa de suas atividades, com o declínio das 

olarias. 

 

Atualmente a economia do Município está concentrada no setor de serviços, 

com a ampliação do setor e a atração de novas empresas, como lojas de 

eletrodomésticos, móveis e redes de lanchonetes Bob’s e Mcdonalds. 
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Observa-se que Itaboraí na década de 70 passou por profundas alterações, 

deixando as características de um município agrário para se integrar ao eixo 

metropolitano, apresentando-se como um dos municípios da Região 

Metropolitana com os índices mais expressivos de crescimento populacional e de 

urbanização. O crescimento populacional de Itaboraí na década de 90 revela uma 

tendência da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para os municípios com 

facilidade de acesso e áreas disponíveis à ocupação. Os índices de migração 

entre 1991 – 2000 foram de 1,74 %, sendo o quarto município em percentual de 

atração de novos moradores de toda a Região Metropolitana (CADERNO 

ITADADOS 2007:42). 

 

Pode-se considerar o empreendimento do COMPERJ como um ponto de 

inflexão no qual essa tendência atual de transformação de uma “cidade 

dormitório” para um pólo secundário de atração se acentue; parte disto pode ser 

inferida do fato que um dos motivos do município de Itaboraí ser escolhido para 

sediar o COMPERJ foi a proximidade com os portos de Itaguaí e do Rio de 

Janeiro e por ser atendido por rodovias e ferrovias (MARTINS PAIS 2007 :37). 

Assim, percebe-se que unido ao momento do processo histórico de Itaboraí, 

encontram-se aquele associado  aos portos e o outro associado às ferrovias.  

 

Já o povoamento de Maricá começou no final do século XVI, efetivado pelos 

portugueses que haviam recebido terras em doação – as sesmarias – na faixa do 

litoral compreendido entre Itaipuaçu e a lagoa de Maricá. Quando o Padre José 

de Anchieta chegou às margens da Lagoa de Maricá, em 1584, ali encontrou 

diversos núcleos de povoamento em plena atividade, destacando-se as sesmarias 

de Antônio Mariz, na região de São José de Imbassaí, e a de Manoel Teixeira, 

localizada junto à Lagoa.  

 

O primeiro centro efetivo de população localizou-se onde se encontram o 

povoado de São José de Imbassaí e a Fazenda de São Bento, fundada em 1635 

pelos frades beneditinos. Neste mesmo lugar foi construída a primeira capela da 

região, dedicada a Nossa Senhora do Amparo e reconhecida como paróquia 

perpétua em 12 de janeiro de 1755. As febres palustres, que então existiam ali, 

forçaram os colonos a mudar para o outro lado da lagoa, onde estabeleceram as 
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bases da Vila de Santa Maria de Maricá, elevada a essa categoria em 1814, e 

destacando-se, assim, das terras do Rio de Janeiro, de Cabo Frio e da Vila de 

Santo Antônio de Sá, às quais pertencia.  

 

Em 1889, logo após a Proclamação da República, a Vila de Maricá 

apresentava um progresso tão grande que o governo resolveu elevá-la à 

categoria de cidade. A Lei Áurea, por outro lado, prejudicou bastante a atividade 

agrícola, fazendo com que a nova cidade sofresse algumas dificuldades no seu 

desenvolvimento. 

 

Atualmente o município de Maricá tem uma população 123.492 habitantes, 

segundo a estimativa para 2009 do IBGE e uma densidade demográfica de 210,4 

hab/Km². Segundo dados da Cide apresenta um IDHM de 0,736 em 2000 e um 

valor de 0,3012 de IQM de 2005, ocupando a posição 35 no Estado e 

apresentando uma melhora de 6 posições em relação ao IQM de 1998. 

 

Em relação aos indicadores econômicos apresentava em 2000 uma renda per 

capita equivalente a R$ 321,41 e o grau de desigualdade entre ricos e pobres é 

de 17,18 % segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD. 

 

A atividade econômica acabou por fixar-se em atividades agropecuárias, 

indústrias de pequeno porte, exploração de minerais, construção civil, pesca e 

turismo. Entretanto nos últimos anos as maiores mudanças tem se produzido em 

relação ao setor de turismo, já que além de atrair visitantes de diversas 

localidades, sua relação com a economia do lazer e do turismo litorâneo da 

chamada “Costa do Sol” tem dinamizado sua economia derivando em importantes 

mudanças no perfil social do município. Como exemplo podemos mencionar não 

somente a “desproletarização” do município (LAGO 2008: 14), mas também que 

Maricá apresentou o índice mais expressivo de crescimento da migração na 

década de 90 em toda a Região Metropolitana (5,7%) (LAGO 2009). 

 

Em virtude do ponto de escoamento do emissário no Município de Maricá faz-

se necessário caracterizar sumariamente o distrito de Itaipuaçu. Considerando o 

disposto no Plano Diretor do Município de Maricá, Itaipuaçu corresponde à 
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unidade de planejamento Nº 3 que é caracterizada como uma macro-zona de 

reurbanização. O distrito representa o setor mais Ocidental do Município de 

Maricá fazendo limite com o município de Niterói e sua praia tem uma extensão 

de 15 Km circundada pela Pedro do Elefante, Serra da Tiririca e Pedra de 

Itaocaia.  

 

De acordo com Sochaczewski (2004) Itaipuaçu é o distrito mais novo do 

município de Maricá e onde “atualmente mais cresce o setor imobiliário e o que 

tem a maior taxa de migração” (SOCHACZEWSKI 2004: 51). 

 

O loteamento do distrito está dividido pelo Canal Brejo da Costa que corre em 

paralelo com a praia; este canal delimita uma área entre a linha da costa e o canal 

na qual está proibida a construção de residências multifamiliares por constituir a 

faixa marginal de proteção da orla marítima.  

 

Comunica-se com a praia de Itacoatiara, Niterói, através das estradas da 

Barrinha e pela estrada Gilberto Carvalho que se converte na Rua Eng. Domingo 

Barbosa em Itaipuaçu. Através da Estrada do Itaipuaçu e da Estrada dos 

Cajueiros se comunica com a RJ 106 e através da RJ 102 se comunica com o 

distrito 1 do município de Maricá, que é o distrito centro do município. 

 

Uma descrição mais minuciosa do distrito de Itaipuaçu será realizada na 

seção da AID em virtude de que o emissário do COMPERJ atravessa o 

mencionado distrito.  
 
 

10.3.1.3 - Regionalização Estadual e Principais Aspectos Político-

Administrativos dos Municípios. 
 

A divisão regional se constitui como um importante instrumento de análise e 

ação com vistas ao planejamento. Existem várias divisões regionais para o 

Estado do Rio de Janeiro. Para o planejamento e a gestão do território, duas são 

as mais utilizadas e conhecidas: a do IBGE e a do Governo do Estado. 
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O IBGE instituiu, em 1968, as Mesorregiões e as Microrregiões Homogêneas, 

com base no método de inter-relação de fenômenos complexos, essencialmente 

de ordem econômica. 

 

Em 1990, o IBGE introduziu uma nova metodologia para essa divisão 

regional, passando as Meso e Microrregiões a se denominar “Geográficas”, ao 

invés de “Homogêneas”. A Mesorregião Geográfica expressa, em nível regional, a 

realidade do espaço geográfico decorrente das ações praticadas pela sociedade 

ao longo do tempo. É definida “com base nas seguintes dimensões: o processo 

social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de 

comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial” (IBGE, 2009). 

Já a Microrregião Geográfica expressa, em nível local, a realidade do espaço 

geográfico resultante de elementos particulares, seja do quadro natural, seja das 

relações sociais e econômicas ou da associação de ambos. Em geral, a 

Mesorregião compreende mais de uma Microrregião. 

 

Essa divisão regional pode ser aplicada na elaboração de políticas públicas, 

servindo para “subsidiar o sistema de decisões quanto à localização de atividades 

econômicas, sociais e tributárias; subsidiar o planejamento, estudos e 

identificação de estruturas espaciais de regiões metropolitanas e outras formas de 

aglomerações urbanas e rurais” (IBGE, 2009). 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, com objetivos semelhantes, 

aprovou, em 1987, pela Lei nº 1.227, o Plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social 1988/1991, que dividiu o território fluminense em oito Regiões de Governo: 

Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, 

Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande. Com o 

passar dos anos, houve alterações tanto na denominação quanto na composição 

de algumas. Hoje, a Região da Baía da Ilha Grande, com ampliação do número 

de municípios, é denominada a Região da Costa Verde. A figura 10.3.1.3.1 

mostra a divisão do Estado do Rio de Janeiro em suas Regiões de Governo. A 

figura 10.3.1.3.2 mostra um detalhe do mapa das regiões indicando a região 

Metropolitana, à qual pertencem os municípios de São Gonçalo e Itaboraí e 

Maricá. 
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Desde então, sofreu inúmeras alterações em sua composição. A Lei 

Complementar nº 64, de 21/09/1990, retirou Petrópolis (juntamente com o então 

Distrito de São José do Vale do Rio Preto) da Região Metropolitana, passando o 

Município a fazer parte da Região Serrana (Fundação Cide).  

 

Em 2001, sob o governo do Anthony Garotinho se modificou a composição da 

região metropolitana e da região dos lagos (Lei Complementar nº 97, de 

2/10/2001). Basicamente a modificação consistiu em reposicionar o município de 

Maricá, o que foi retirado da região metropolitana passando a fazer parte da 

região das Baixadas litorâneas e da microrregião dos lagos (ver quadro a seguir). 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 02 DE OUTUBRO DE 2001.  
Art. 1º – Os artigos 1º e 2º da Lei Complementar Nº 87, de 16 de dezembro de 1997 passam a ter 
a seguinte redação: 
“Art. 1º – Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta pelos Municípios do 
Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, 
Mangaratiba, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de 
Meriti, Seropédica e Tanguá, com vistas à organização, ao planejamento e a execução de funções 
públicas e serviços de interesse metropolitano ou comum”. 
“Art. 2º – Fica instituída a Microrregião dos Lagos, integrada pelos Municípios de Araruama, 
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Marica, São Pedro da Aldeia, 
Saquarema e Silva Jardim, com vistas à organização, ao planejamento e à execução de funções 
públicas e serviços de interesse comum”. 
Fonte: (Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov / Acessado 14/6/2010) 

 

Desta forma, embora a Lei não especifique claramente, Maricá passou a 

fazer parte da Região das Baixadas Litorâneas, que incorpora a microregião dos 

lagos. Entretanto, em 2009 e através da Lei Complementar Nº 133, de 15 de 

Dezembro de 2009, o governador Sérgio Cabral dispõe modificar a lei 

complementar 97/2001 reintroduzindo novamente o município de Maricá na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Deste modo, se modificam mais uma vez 

os dois primeiros artigos da Lei relativos à constituição das regiões metropolitana 

e baixadas litorâneas: 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 133, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009. 
Altera a lei complementar nº. 87, de 16 de dezembro de 1997, com a nova redação dada pela lei 
complementar nº. 97, de 2 de outubro de 2001, a lei complementar nº. 89, de 17 de julho de 1998, 
a lei complementar nº 105, de 4 de julho de 2002, e a lei complementar nº 130, de 21 de outubro 
de 2009, e dá outras providências, na forma que menciona 
 
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei Complementar Nº 87, de 16 de dezembro de 1997, passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 1º Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta pelos Municípios do 
Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de 
Meriti, Seropédica, Tanguá e Itaguaí, com vistas à organização, ao planejamento e a execução de 
funções públicas e serviços de interesse metropolitano ou comum”.  
 
Art. 2º O caput do art. 2º da Lei Complementar nº 87, de 16 de dezembro de 1997, passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 2º Fica instituída a Microrregião dos Lagos, integrada pelos Municípios de Araruama, 
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, 
Saquarema e Silva Jardim, com vistas à organização, ao planejamento e à execução de funções 
públicas e serviços de interesse comum”.  
Fonte: (Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov / Acessado 14/6/2010) 

 

Finalmente, a Lei Complementar nº 105, de 4/07/2002, retirou os Municípios 

de Itaguaí e Mangaratiba da Região Metropolitana e juntou-os aos de Angra dos 

Reis e Parati numa nova Região de Governo – a da Costa Verde -, determinando 

a extinção da Região da Baía da Ilha Grande. Ao mesmo tempo, “com vistas à 

organização, ao planejamento e à execução de funções públicas e serviços de 

interesse comum”, criou duas Microrregiões, assim compostas: Microrregião da 

Baía de Sepetiba: Itaguaí e Mangaratiba - Microrregião da Baía da Ilha Grande: 

Angra dos Reis e Parati.  A figura 10.3.1.3.2 destaca os municípios constituintes 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Ainda no final do século XIX, iniciou-se o processo de integração das áreas 

periféricas ao então Distrito Federal à cidade, processo que se intensificou na 

década de 1920, conformando o que hoje é conhecido como a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ. Cabe notar, nessa formação de uma 

metrópole expandida, que a própria estruturação do espaço que então se 

constituía já observava uma divisão dicotômica entre os padrões de ocupação 

humana.  
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Esta tendência se acentuou a partir da década de 1930, pois 

“concomitantemente ao embrionário processo da industrialização brasileira e do 

elevado crescimento do setor terciário urbano no então Distrito-Federal, as 

empresas imobiliárias se encarregaram de criar espaços modernos e funcionais 

para a classe consumidora emergente” (OLIVEIRA, 2005, p. 4).  

 

Esta característica de segregação sócio-espacial era revelada nos anos 50 

através da localização dos espaços de moradia dos trabalhadores dentro da 

região metropolitana. Esta se consolidava com o processo de favelização que 

rompia as barreiras da periferia e começava a ocupar as áreas centrais, 

configurando uma estratégia do operariado de se aproximar do mercado de 

trabalho. 

 

A materialização espacial das desigualdades sociais e econômicas nas 

regiões metropolitanas do país ao longo do processo de industrialização ocorrido 

a partir dos anos 50 também se manifestava no território fluminense, que 

apresentava nesta época um elevado crescimento populacional, com a chegada 

de levas de migrantes de todo o país.  

 

Já nos anos seguintes, nas décadas de 60 e 70, verificou-se uma 

desaceleração do fluxo migratório de longa distância em direção à área 

metropolitana do Rio de Janeiro. Por outro lado, o deslocamento 

intrametropolitano, em geral, do centro para a periferia, expandiu-se, 

consolidando e reafirmando a desigualdade sócioespacial já existente. Isto se 

deu, inclusive, no interior dos municípios da RMRJ, com o mercado imobiliário 

produzindo um espaço fracionado e estratificado. Com isso, a periferia também foi 

alcançada pelo processo de modernização do mercado imobiliário, deixando de 

ser um lugar exclusivo da alocação da pobreza. 

 

As diferenças sócio-espaciais, bastante expressivas, que já se faziam sentir 

em todo o espaço metropolitano, foram agravadas na década de 80, devido às 

sucessivas crises econômicas e mudanças na conjuntura político-administrativa 

do país. 
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Na década de 90, as políticas neoliberais aliadas às condições de 

infraestrutura acabaram por modificar as condições do crescimento populacional 

nas Regiões Metropolitanas, sobretudo, na RMRJ. A mudança do fluxo migratório 

inter-regional para áreas não metropolitanas que apresentaram grande 

desenvolvimento contribuiu para a modificação do padrão das desigualdades 

sócio-espaciais que haviam se configurado nas décadas anteriores. 

 

A RMRJ foi instituída em 1974, sendo composta inicialmente por 14 

municípios, totalizando uma área de 6.464 km². Em relação às dimensões 

geográficas de cada município da RMRJ é possível verificar as disparidades de 

tamanho, sendo os maiores contrastes entre o Rio de Janeiro com 1.171 km² e 

Nilópolis com 22 km². A partir de 1990, houve mudanças no quadro de municípios 

membros, e com isso foi também afetada a dinâmica institucional da RMRJ. 

Quatro municípios se autoexcluíram: Petrópolis, Itaguaí, Mangaratiba e Maricá 

(anteriormente mencionamos como em 2009, voltou a integrar a RMRJ). Uma 

hipótese para explicar essa opção dos municípios é o fato de que uma possível 

desvinculação com a área periférica da RMRJ representaria uma melhoria na 

imagem da cidade, principalmente como atração turística. Associada a esse fator, 

pode estar presente a consideração de que aumentam as possibilidades de 

captação de recursos. No entanto, sete distritos foram emancipados e passaram a 

integrar o conjunto de municípios dessa região administrativa: Tanguá, 

Seropédica, Guapimirim, Japeri, Queimados, Belford Roxo e Mesquita. Estes sete 

municípios apresentam algumas características em comum: são extremamente 

frágeis quanto ao seu desempenho econômico, as condições de reprodução 

social da sua população são muito precárias e a capacidade da gestão pública 

local é bastante fraca. Portanto, em muitos aspectos, são dependentes dos 

demais municípios da mesorregião (LAGO, 2009). 

 

É interessante observar que o município do Rio de Janeiro e adjacências 

começaram a perder importância relativa a partir de 1940 e o processo foi 

acentuado com a saída da capital federal na década de 1960. Além do mais, até 

1930 o Rio de Janeiro era o principal centro de logística nacional. Com esses 

deslocamentos econômicos para outras localidades, a região mergulhou numa 

certa crise. Contudo, não deixou de ser o segundo polo nacional de atividades 
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econômicas e concentração populacional. Verifica-se que a RMRJ perdeu 

atratividade, e o seu crescimento na década de 1990 apresenta taxa média de 

1,1% ao ano, percentual bem abaixo em relação a outras Regiões Metropolitanas, 

como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. 

 

A partir de indicadores sobre a evolução demográfica dos fluxos de 

deslocamentos, densidade e características ocupacionais, é possível observar 

que existe um grau elevado de integração entre os municípios que compõem a 

RMRJ. Dos 11 milhões de habitantes mais de 800 mil se deslocam para trabalho 

e estudo em outro município, diariamente (LAGO, 2009, p. 5). 

 

Quanto à dinâmica demográfica da RMRJ, na década de 1990, notam-se 

comportamentos bem distintos entre os municípios. As zonas centrais e 

suburbanas tenderam ao esvaziamento, enquanto que as áreas de periferias 

cresceram; expandiram-se as fronteiras metropolitanas. Seis municípios 

pertencentes a essas últimas cresceram a taxas iguais ou superiores a 3%, 

destacando-se Maricá, com 5,7% (LAGO 2009: 16). 

 

A questão das relações que os municípios mantêm entre si pode ser 

vislumbrada por meio da hierarquização dos centros e subcentros econômicos, 

polos industriais e regiões de geração de emprego. Isso pode ser avaliado 

superficialmente por meio da mobilidade diária e de fluxos de pessoas no interior 

da região metropolitana, bem como na desigualdade da distribuição sócio-

espacial da população. Na região como um todo, no ano de 2000, 16% da 

população com idade acima de 14 anos se deslocavam diariamente para trabalho 

ou estudo. No município do Rio de Janeiro apenas 5% da população precisava 

sair das fronteiras do município; já em Itaboraí e São Gonçalo, mais de 40% dos 

moradores de cada um dos municípios saíam diariamente para trabalhar e/ou 

estudar. No caso de São Gonçalo é interessante destacar que esse percentual 

representa um grande contingente populacional em função do tamanho da 

população do município (887.820 habitantes em 2000). 
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É notório que muitos municípios se expandiram acompanhando a distribuição 

da malha ferroviária existente na RMRJ; contudo, por causa da precariedade dos 

serviços de transporte de passageiros pelos trens, alguns locais economicamente 

mais dinâmicos apresentam dificuldade de acesso pela população das periferias. 

 

Referindo-se também ao processo de urbanização e à rede social da RMRJ, 

Gomes (2008) considera que a urbanização perimetropolitana teria configurado 

um tipo de estrutura territorial policêntrica, onde cada cidade média exerceria seu 

papel regional, mas “que em bloco estaria orientada para uma formação sócio-

espacial complexa e diferenciada em comparação às características presentes 

nas áreas metropolitanas” (GOMES 2008: 5). 

 

Outro aspecto desse processo de urbanização a ser destacado são as 

diferenças internas entre os municípios da RMRJ. As receitas são de quantias 

muito distintas, bem como o potencial de atração de gastos estaduais e federais. 

O município do Rio de Janeiro concentra atividades econômicas, orçamento, 

população, rede de infraestrutura de serviços e volume de circulação cultural e 

política. Isso o torna difícil de ser comparado com os outros municípios da RMRJ. 

As demandas municipais em infraestrutura a serem atendidas são também 

extremamente diferenciadas. 

 

Nesse contexto de uma urbanização diferencial com demandas específicas 

para cada área torna-se uma informação relevante que a RMRJ ainda seja 

bastante frágil no aspecto da governança e da cooperação institucional entre os 

municípios (CONSELHO ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES SOBRE A 

CIDADE, 2009). A realidade é que no Estado do Rio de Janeiro inexiste uma 

política de caráter metropolitano e nem há órgãos e instrumentos de cooperação 

intermunicipal no âmbito do governo do Estado. 

 

Um movimento no sentido contrário ao mencionado no parágrafo acima, de 

uma falta de instrumentos de cooperação intermunicipal, está sendo realizado a 

partir da proposta de criação, na segunda conferência regional das cidades em 

2005, do CONLESTE pelos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, 

Tanguá, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacú. A criação do CONLESTE se realiza 
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com a assinatura de uma carta de intenções em 2005 e efetivamente toma forma 

em 2006. Esse processo de articulação tinha começado em 2003, na 1ª 

Conferência Regional das Cidades do Eixo Leste Metropolitano do Rio de Janeiro 

foi organizada na cidade de Niterói. 

 

Segundo Lago sua criação visava à construção de políticas articuladas, 

basicamente uma gestão integrada de saneamento ambiental e resíduos sólidos 

(LAGO 2009: 48). No relatório de pesquisa de Santos Jr. et all. (2009) mencionam 

que o CONLESTE definiu como seus objetivos “a gestão associada de serviços 

públicos, o planejamento estratégico integrado, políticas públicas regionais e o 

intercâmbio de experiências” (Santos Jr. et all. 2009: 54). Assim, como evitar o 

crescimento desordenado nos municípios que compõem o consórcio e encontrar 

alternativas para reduzir os efeitos negativos da implantação do Comperj, como a 

degradação do meio ambiente e as ocupações irregulares (Santos Jr. et all. 2009: 

56). 

 

No relatório da sessão plenária final da 1ª Conferência Regional das Cidades 

do Leste Metropolitano do Rio de Janeiro entre as propostas de caráter regional 

do grupo de trabalho sobre a gestão democrática da cidade se mencionavam: 

“Criar conselhos metropolitanos como mecanismo de controle social dos 

Consórcios, incluindo um fórum permanente dos municípios do Eixo Leste 

Metropolitano com participação de todos os segmentos sociais, para acompanhar 

a formação do consórcio e das suas câmaras temáticas ou setoriais, assim como 

para acompanhar a implementação de instrumentos de gestão urbana em todos 

os municípios da região [...] Revisão democrática das Leis Orgânicas e dos 

Planos Diretores à luz do Estatuto da Cidade, levando em conta à integração com 

a gestão metropolitana, e disponibilizando amplamente os estudos realizados (3ª 

Conferencia das Cidades – Niterói 2007: 23-24) 

 

Entre as propostas de caráter regional do grupo Potenciais e Vocações de 

Desenvolvimento do Leste Metropolitano do Rio de Janeiro se mencionavam 

entre outras propostas: “implementar políticas financeiras e tecnológicas públicas 

de recuperação das atividades industriais e de serviços da Região, associada à 

formação e (re)qualificação do trabalho, a exemplo da indústria naval, pesqueira e 
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metalúrgica, e estimular indústrias de off-shore, associadas à exploração de 

petróleo (3ª Conferencia das Cidades – Niterói 2007: 24) 

 

Já no grupo de trabalho sobre Gestão Metropolitana das Políticas Setoriais se 

considerou “Implementar o Consórcio do Eixo Leste Metropolitano do Rio de 

Janeiro, concebido como um modelo onde sejam criadas Câmaras Setoriais 

responsáveis pelas Políticas Setoriais - Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, 

Transporte, Educação, Seguridade Social, para indicar e desenvolver as parcerias 

e definições demandadas pelo Consórcio na solução dos problemas de conjuntos 

de municípios. Estas Câmaras Técnicas deverão ser assessoradas por um Centro 

Técnico que apoiaria as decisões do Consórcio através do desenvolvimento de 

estudos e pesquisas sobre os temas em pauta. Este novo formato de gestão não 

deve ser necessariamente atrelado ao Governo do Estado, se estimulando as 

iniciativas dos Municípios – como no caso do Eixo Leste Metropolitano – na 

organização e gerência destas instancias (3ª Conferencia das Cidades – Niterói 

2007: 26). 

 

A partir do início deste processo de busca de uma gestão integrada entre os 

municípios do Leste Fluminense e como uma medida complementar às que 

estavam sendo decididas nas conferências das cidades, os municípios do 

CONLESTE e, em especial os que formam a AII do presente EIA, definiram seus 

Planos Diretores. Também contribuiu para a implementação dos planos diretores 

a necessidade de responder à Lei do Estatuto da Cidade – Lei 10.257, de 10 de 

outubro de 2001, que regulamentou o artigo 182 da Constituição Federal, de 

modo de alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades. 

 

Nesse contexto o Município de Itaboraí aprovou seu plano diretor pela Lei 

Complementar Nº 54, de 27 de Setembro de 2006, que institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado e o Sistema de Planejamento e Gestão do 

Desenvolvimento Urbano do Município de Itaboraí. O município de Maricá 

aprovou seu Plano Diretor pela Lei Complementar Nº 145, de 10 de outubro de 

2006, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana com vistas à garantia e melhoria na qualidade de 
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vida de seus habitantes, veranistas e turistas. Finalmente. São Gonçalo aprovou 

seu Plano Diretor através da Lei Municipal nº 065 de 1991. 

 

Tomando como referencia o documento da ONU-HABITAT, sobre o 

desenvolvimento dos municípios do CONLESTE, em relação aos objetivos do 

milênio (relatório de acompanhamento de 2007) resgatamos alguns desses 

objetivos para caracterizar a região do CONLESTE. A escolha dos objetivos a 

serem tratados seguiu o critério de quais deles seriam mais sensíveis ao 

empreendimento do COMPERJ e que, ao mesmo tempo, permitiriam caracterizar 

a região (no entanto, temos que mencionar que estas características da sócio-

economia, serão ampliadas nos respectivos itens sobre a infraestrutura do 

presente EIA). 

 

No que diz respeito ao ODM1, “Erradicar a extrema pobreza e a fome”, em 

relação ao Estado do Rio de Janeiro podemos mencionar que no conjunto os 

municípios do CONLESTE apresentaram uma porcentagem de pobres maior do 

que o Estado, 23,24 % e 18,78 % respectivamente. Especificamente nos referindo 

aos três municípios que fazem parte da AII do presente EIA, Itaboraí, São 

Gonçalo e Maricá, quem apresentou um índice mais alto foi Itaboraí com 35,24 %, 

seguidos de São Gonçalo (24,61 %) e Maricá (21,54 %). 

 

Em relação ao ODM2, sobre a universalização da educação primária e a 

ampliação da cobertura de educação média, o CONLESTE apresentou uma taxa 

de matrícula bruta de 113,59 %, em relação ao Estado do Rio de Janeiro que 

apresentou uma taxa de 103, 06 % (uma taxa maior do que 100 % indica que 

houve retenção ao longo do ensino básico; uma taxa menor demonstra evasão). 

Especificamente nos municípios da AII, Maricá apresentou os índices mais 

significativos com 119,10 %, seguido de Itaboraí com 112,21 % e São Gonçalo 

com 86,69 %. 

 

Em relação ao ODM4, que busca reduzir a mortalidade na infância, Maricá, 

Itaboraí e São Gonçalo apresentaram taxas acima das manifestadas no Estado 

(14,65 por 1000 nascidos vivos), respectivamente 18,04 %, 16,53 % e 15,04 %. É 

importante enfatizar que a mortalidade infantil é um eficiente indicador do 
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desenvolvimento socioeconômico e da infraestrutura ambiental que condicionam 

a desnutrição infantil e as infecções associadas a ela (ODM 2007: 18).  

 

Finalmente, e em relação ao ODM9, sobre acelerar o processo de 

desenvolvimento local e redução de desigualdades da região, para realizar a 

análise da situação do CONLESTE, se associou o crescimento econômico, 

mercado de trabalho, especialização produtiva, infraestrutura de saúde, 

indicadores de violência e condições físicas dos municípios. Embora esses itens 

serão descritos nas partes específicas deste EIA, consideramos importante 

mencionar que o CONLESTE registrou, em 2007, a criação de 12.965 postos de 

trabalho, representando um 8,95 % do número de trabalhos criados no Estado. 

Dentro desse número, São Gonçalo contribuiu com 3552 postos de trabalhos 

novos, sendo o segundo município na região, e Itaboraí, com 1.113 postos, sendo 

o 4º município na região em criação de empregos. Esses números representam 

uma grande concentração na criação de empregos na região do CONLESTE 

(ODM 2007:31). 

 

Esta rápida caracterização permite estabelecer correlações entre o processo 

que já se vislumbra com a criação de empregos, ODM9 (que provavelmente se 

acentue com o empreendimento do COMPERJ) com a redução da pobreza 

extrema, objetivo do ODM1. Se esse aumento na oferta de trabalho nos 

municípios da AII continua com a mesma tendência é possível esperar uma 

redução da pobreza, o que, por sua vez terá repercussões nos índices de 

escolaridade e na taxa de mortalidade infantil. 

 

Continuando com a análise específica dos municípios da AII do EIA Emissário 

Terrestre e Submarino do COMPERJ, podemos caracterizar cada um deles 

levando em consideração a estrutura administrativa organizacional e o mapa da 

política atual, assim como as instituições governamentais de controle e 

fiscalização. 
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 ITABORAÍ 

 

Com uma área de 424 km2, Itaboraí faz divisas com os municípios de 

Cachoeiras de Macacu e Magé ao Norte, Maricá ao Sul, Tanguá a Leste, São 

Gonçalo a Oeste. Sua divisão municipal compreende cinco distritos: Distrito-sede, 

Cabuçu, Itambi, Porto das Caixas e Sambaetiba. 

 

A estrutura do Poder Executivo do município é composta dos seguintes 

órgãos e autarquias, além do Gabinete do Prefeito: 

 
• Procuradoria Geral; 
• Ouvidoria; 
• Secretaria Municipal de Governo; 
• Secretaria Municipal de Integração; 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento; 
• Secretaria Municipal de Saúde; 
• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
• Secretaria Municipal da Fazenda; 
• Secretaria Municipal de Administração; 
• Secretaria Municipal de Agricultura; 
• Secretaria Municipal de Transporte; 
• Secretaria Municipal de Obras; 
• Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente; 
• Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
• Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 
• Secretaria Municipal de Trabalho; 
• Secretaria Municipal de Planejamento Econômico 
• Sistema Autônomo de Água e Esgoto 
• Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 

Itaboraí (Itaprevi). 
 

O Legislativo municipal é composto por 13 Vereadores e o Poder Judiciário é 

representado pela Vara Criminal; 1ª e 2ª Varas Cíveis; 1ª e 2ª Varas de Famílias; 

1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso; Juizado Especial Cível; Juizado 

Especial Criminal para Violência Doméstica e Familiar contra Mulher. 
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Como instrumentos de planejamento e gestão Itaboraí conta com: 

 
• Lei Orgânica Municipal; 
• Plano Plurianual de Investimentos (PDA); 
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 
• Lei de Orçamento Anual (LOA); 
• Plano Diretor; 
• Lei de Zoneamento; 
• Cadastro Imobiliário (informatizado); 
• Composição das forças políticas: 

 

Nas últimas quatro eleições de Itaboraí tem havido uma rotatividade entre as 

siglas partidárias, o que é salutar para a vida democrática de um município. Neste 

caso, principalmente porque são partidos bastante distantes ideologicamente. Por 

outro lado, um mesmo político foi eleito em dois mandatos consecutivos (2000 e 

2004). 
 
Tabela 10.3.1.3-1 - Resultados das quatro últimas eleições municipais para o executivo 

de Itaboraí. 
 
ANO SEXO PARTIDO COLIGAÇÃO REELEITO 

1996 Masculino PSDB Não Sem informação 

2000 Masculino PDT PDT / PT / PV / PMDB / PSDC / PMN / PC 
do B Não 

2004 Masculino PT PT / PTB / PAN / PSDC / PSDB / PRONA / 
PC do B / PT do B Sim 

2008 Masculino PP Sem informação Não  
Fonte: STE, 2009. 

 

 

No histórico das eleições para o Legislativo do município de Itaboraí três 

aspectos chamam atenção: o primeiro é que em nenhum dos últimos quatro 

pleitos teve um candidato eleito do sexo feminino; o segundo é a grande 

diversidade de partidos políticos presentes na Câmara de Vereadores. Em 2004, 

por exemplo, foram nove candidatos eleitos de nove partidos diferentes. Isso é 

uma conseqüência nítida da fragmentação partidária que dificulta os consensos e 

aumenta os custos da negociação política. O terceiro aspecto é que em cada uma 

das três últimas eleições mais de um terço das vagas foram ocupadas por 

candidatos que já tinham exercido mandato anteriormente. Em cada um dos 
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pleitos cinco vereadores foram reeleitos. Em 2000 PMDB, PSD e PDT reelegeram 

um candidato cada. O PSDB reelegeu dois, sendo que um deles era do PFL no 

mandato anterior; o que foi reeleito pelo PDT pertencia ao PL. Em 2004 o PFL, o 

PL e o PP reelegeram um vereador cada; um reeleito pelo PSDB era do PMDB 

nos dois mandatos anteriores; o que foi reeleito pelo PTN era do PSDB na eleição 

de 2000 e do PFL em 1996. Em 2008 um candidato foi reeleito pelo DEM que 

também foi eleito nos dois pleitos anteriores pelo mesmo partido (antigo PFL) e, 

portanto, assumiu o terceiro mandato consecutivo; outro que foi reeleito pelo DEM 

tinha sido vereador em 2004 pelo PSL; o PMDB reelegeu um candidato que era 

do PSC e outro que era do PSDC no mandato anterior; um reeleito pelo PP que já 

exercia mandato desde 2000 consecutivamente pelo mesmo partido. 

 
Tabela 10.3.1.3-2 - Composição partidária do legislativo de Itaboraí de 1996 a 2008. 
 

ANO 
Nº de 

vereador/sexo Nº DE VEREADOR/ 
PARTIDO 

Nº DE 
REELEITOS 

Eleitos 
por 

coligação Mascul.  Femin.  

1996 8 0 
PTB – 1  
PMDB – 1 
PSDB – 1  

PPB – 1  
PFL – 2  

PL – 1  
PSD – 1   sem 

informação 
0 

2000 13 0 

PFL – 1  
PMDB - 1 
PSD – 2 
PP – 1  

PSDB – 2  
PL – 1  
PSL – 1  

PDT – 2  
PSC – 1  
PT do B - 1  

5 8 

2004 9 0 
PFL – 1  
PSDB – 1  
PTN – 1  

PSC – 1  
PL – 1  
PC do B – 1  

PMDB – 1  
PP – 1  
PSDC – 1  

5 8 

2008 13 0 
DEM – 2 
PT – 2  
PR – 2  

PMDB – 2  
PSDB – 1 
PP – 2 

PSC – 1  
PDT -1  
 

5 
Sem 

informação 

Fonte: STE, 2009.  

 
 

 SÃO GONÇALO 

 

Com uma área de 293 km², São Gonçalo faz divisa com a Baía de Guanabara 

e com os municípios de Niterói, Maricá e Itaboraí. Está dividido em cinco Distritos, 

com 91 bairros. 
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A estrutura do Poder Executivo municipal contempla, além do Gabinete da 

Prefeita, os seguintes órgãos e autarquias: 

 
• Procuradoria Geral 
• Subsecretaria Municipal de Comunicação 
• Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Gonçalo 
• Guarda Municipal 
• Ouvidoria Geral 
• Secretaria Municipal de Administração 
• Secretaria Municipal de Controle Interno 
• Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
• Secretaria Municipal de Educação 
• Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
• Secretaria Municipal de Fazenda 
• Secretaria Municipal de Governo 
• Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Urbanismo e Meio Ambiente 
• Secretaria Municipal de Saúde 
• Secretaria Municipal de Transportes 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
• Secretaria Municipal de Integração e Defesa do Consumidor 
• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
• Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários e Religiosos do 

Gabinete da Prefeita 
• Secretaria Municipal de Trabalho 
• Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 

Gonçalo 
 

O Poder Legislativo do Município é representado por 21 Vereadores. 

 

Já o Poder Judiciário é composto pelas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis; 1ª, 

2ª e 3ª Varas de Família; Vara da Infância, da Juventude e do Idoso; 2ª, 3ª e 4ª 

Varas Criminais; I Juizado Especial Cível; I Juizado Especial Criminal para 

Violência Doméstica e Familiar contra Mulher. 

 

Existe ainda um conjunto de instrumentos legais de planejamento e de 

política urbana que serve como suporte para as políticas públicas, as atividades 

econômico-produtivas e a ocupação humana. 
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• Lei Orgânica Municipal; 
• Plano Plurianual de Investimentos; 
• Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
• Lei de Orçamento Anual; 
• Plano Diretor; 
• Lei de Perímetro Urbano; 
• Lei de Parcelamento do Solo; 
• Lei de Zoneamento; 
• Código de Obras; 
• Código de Posturas; 
• Código de Vigilância Sanitária; 
• Legislação sobre zona de interesse especial (social); 
• Lei específica de contribuição de melhoria. 

 

O aspecto que se destaca nas eleições para o executivo do município de São 

Gonçalo é o fato de que dois mandatos foram assumidos por um candidato do 

sexo feminino. Contudo, ela foi reeleita em 2008 por um partido diferente daquele 

para o qual foi eleita em 2004.  
 
Tabela 10.3.1.3-3 - Eleições municipais para o executivo de São Gonçalo em 1996, 2000, 

2004 e 2008. 
 
ANO SEXO PARTIDO COLIGAÇÃO REELEITO 

1996 Masculino PDT Não Sem informação 

2000 Masculino  Sem 
informação Sem informação Não 

2004 Feminino PFL  Sim (PFL / PSDC / PRTB) Não  

2008 Feminino PDT Sem informação Sim  
Fonte: STE, 2009. 

 

 

O quadro da formação para o legislativo municipal mostra uma presença 

ainda tímida das mulheres. A pulverização partidária é acentuada, principalmente 

nas eleições de 1996, 2004 e 2008. Na eleição de 2000 essa situação foi 

amenizada porque um único partido (PDT) elegeu seis candidatos. Desse total 

eleito pelo PDT três foram reeleitos, sendo que um deles era do PV no mandato 

anterior. O quarto candidato reeleito neste ano era do PTB. Em 2004 foram três 

reeleitos: um pelo PSL que foi eleito pelo PL em 2000; um reeleito pelo PP que 

era do PSC; um reeleito pelo PTB que era do PDT e em 1996 foi eleito pelo PV. 

2008: um reeleito pelo PT do B que era do PP em 2004 e do PSC em 2000; um 
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reeleito pelo PDT que era do PMDB em 2004; um que foi eleito pelo PDT e já 

havia exercido dois mandatos seguidos pelo mesmo partido de 1997 a 2004; um 

reeleito pelo PSC que foi eleito em 1996 pelo PMN; PT e PPS elegeram um 

candidato cada. De um modo geral a realidade do município caracteriza com 

clareza o problema recorrente da troca de partidos pelos políticos brasileiros.  
 
Tabela 10.3.1.3-4 - Quadro das últimas quatro eleições municipais para o legislativo de 

São Gonçalo. 
 

ANO 
Nº de 

vereador/sexo Nº DE VEREADOR/ 
PARTIDO 

Nº DE 
REELEITOS 

Eleitos por 
coligação 

Mascul.  Femin.  

1996 10 1 
PSC – 1  
PFL – 1  
PMN – 1  

PPB – 1  
PDT – 3  
PMDB – 1  

PTB – 1  
PSDB – 1 
PV -1  

Sem 
informação 0 

2000 11 3 
PTB – 2  
PDT – 6 

PSC – 2 
PMDB – 2  

PL – 1  
PSDB – 1 

4 12 

2004 12 1 

PSL – 1 
PMDB – 3 
PSDC – 1 
PP – 1   

PPS – 1  
PTB – 2  
PT – 1  

PRP – 1  
PFL – 1  
PV – 1  

3 12 

2008 20 1 

PTB – 1 
PT do B-2 
PSB – 1  
PSC – 2  

PV – 1  
PDT – 4 
 PR – 1  
PRB – 1    

PMDB – 3  
PSDB – 1  
PPS – 1  
PT – 2    

6 

Sem 
informação 

Fonte: STE, 2009. 

 
 

Abaixo estão descritas algumas experiências existentes no município de São 

Gonçalo que buscam garantir maior participação social, governança e promoção 

dos direitos sociais na gestão pública local: Delegacia da Mulher, Conselho 

Tutelar, comissão de defesa do consumidor, Juizado de pequenas causas. 

Articulação interinstitucional: Convênio de cooperação na área da saúde, 

assistência e desenvolvimento social, defesa dos direitos da criança e do 

adolescente; Conselho Municipal de Educação, Saúde, Assistência Social, 

Emprego e Trabalho, Turismo, Habitação, Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Urbano, dos direitos da Criança e do Adolescente. Juizado especial cível, juizado 

especial criminal; Fundo Municipal de Meio Ambiente; convênio/cooperação e 
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técnica/parceria para desenvolvimento de ações na área ambiental; Comitê de 

Bacia hidrográfica, Consórcio intermunicipal na área ambiental. Consórcio na área 

de educação, saúde, cultura, habitação, meio ambiente, transporte, 

desenvolvimento urbano, emprego e trabalho com o Estado e com a União, 

consórcio com o Estado Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, 

turismo, Fundo municipal de habitação, Conselho Municipal de Cultura, Conselho 

de Controle e Acompanhamento Social do FUNDEF, Conselho da Alimentação 

Escolar, Conselho Municipal de Segurança Pública, Conselho municipal de 

Habitação, Fundo Municipal de Habitação. 
 
 

 MARICÁ  

 

Com uma área de 362 km², Maricá faz divisa com Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí e Tanguá, Saquarema e com Oceano Atlântico. 

 

Segundo consta no Plano Diretor do Município de 1990, Maricá tem seguinte 

divisão distrital: 

 
•  1º Distrito - Sede: Cidade de Maricá, que consta com os seguintes bairros: 

São Bento da Lagoa, Zacarias, Retiro, Camburi, Caxito, Itapeba, Ubatiba, 
Centro de Maricá, Araçatiba, Barra, Jacaroá, Caju, Condado, Pilar, Silvado 
e São José de Imbassaí. 

 
•  2º Distrito - Sede: Vila de Ponta Negra; os bairros que integram este 

distrito são: Manoel Ribeiro, Pindobal, Jardim Interlagos, Guaratiba, 
Bambuí, Cordeirinho, Ponta Negra e Vila do Bananal. 

 
•  3º - Sede: Vila de Inoã. Os bairros que integram este distrito são: Bambu, 

Nª Sª da Conceição, Cassorotiba, Itaitindiba, Vila de Inoã e Pedra de Inoã. 
 
• 4º Distrito - Sede: Vila de Itaipuaçú. Os bairros que integram este distrito 

são: Vila de Itaipuaçu, Itaocaia, Jardim Atlântico, Lagoa Brava e Cajueiros 
 

 

A estrutura do Poder Executivo municipal contempla, além do Gabinete da 

Prefeita, os seguintes órgãos e autarquias: 
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• Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania 
• Agência de Desenvolvimento de Maricá (ADM)  
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
• Comércio e Petróleo 
• Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania 
• Subsecretaria Municipal de Energia e Iluminação Pública  
• Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo 
• Instituto de Seguridade Social 
• Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
• Secretaria Municipal de Turismo e Lazer 
• Ouvidoria Municipal 
• Secretaria Municipal de Assuntos Federativos 
• Secretaria Municipal de Habitação 
• Secretaria Municipal de Articulação Política 
• Subsecretaria Municipal de Tecnologia da Informação 
• Secretaria Municipal de Gestão de Metas do Governo 
• Secretaria Municipal de Fazenda 
• Secretaria Municipal de Planejamento 
• Secretaria Municipal de Esportes 
• Secretaria Municipal de Comunicação 
• Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Participação 

Popular 
• Secretaria Municipal de Educação 
• Secretaria Municipal de Saúde 
• Procuradoria Geral do Município 
• Secretaria Municipal de Administração 
• Secretaria Municipal Executiva 
• Secretaria Municipal de Transportes 
• Secretaria Municipal de Cultura 
• Secretaria Municipal de Controle Interno e Fiscalização 
• Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura, Agricultura e Pecuária 

 
 

As tabelas seguintes no que se refere ao quadro da formação para o 

legislativo municipal mostram uma presença pouco significativa das mulheres 

(uma vereadora eleita em 2004 e outra em 2008). A pulverização partidária é 

acentuada, principalmente nas eleições de 2004 e 2008; entretanto nesta última o 

PT aumenta significativamente seu número de vereadores, passando de um para 

4. O PDT sofre uma importante diminuição da eleição do 2000, na qual escolhe 

três vereadores para 2008 em que escolhe somente 1; o PFL e o PV também 

apresentam a mesma tendência não escolhendo nenhum candidato em 2008, 

quanto tinham tido presença na eleição de 2000. 
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Tabela 10.3.1.3-5 - Eleições municipais para o executivo de Maricá em 1996, 2000, 2004 
e 2008. 

 
ANO SEXO PARTIDO COLIGAÇÃO REELEITO 

1996 Masculino PFL Não Não 

2000 Masculino PDT Sem informação Não 

2004 Masculino PMDB Sim (PFL / PSDC / PRTB) Não 

2008 Masculino PDT Sem informação Sim 
Fonte: STE, 2009. 

 
 
Tabela 10.3.1.3-6 - Quadro das últimas quatro eleições municipais para o legislativo de 

Maricá. 
 

ANO 
Nº de 

vereador/sexo Nº DE VEREADOR/ 
PARTIDO 

Nº DE 
REELEITOS 

Eleitos por 
coligação 

Mascul.  Femin.  

1996 15 2 
PL – 2  
PFL – 3  
 

PSB – 2  
PDT – 3  
PMDB – 3  

PTB – 2  
Sem 

informação 
Sem 

informação 

2000 13 1 
PV – 2  
PDT – 3  

PFL – 3 
PMDB – 1 
PT do B – 2  

PP – 3  
PSB – 1 Sem 

informação 
Sem 

informação 

2004 9 1 
PMDB – 2 
PP – 2   

PPS – 1  
PT – 1  

PFL – 2  
PV – 2  

Sem 
informação 

Sem 
informação 

2008 11 0 

PDT – 1 
PSB – 2  
PSC – 1  

PT – 4 
 PR – 1  
 

PMDB – 1  
PSDB – 1  
PPS – 1  
 

Sem 
informação 

Sem 
informação 

Fonte: STE, 2009. 

 

 

Às políticas de médio ambiente no município de Maricá são viabilizadas 

através da Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo, que trabalha em 

conjunto com as secretarias de Habitação, Saúde, Pesca, Aquicultura, Agricultura 

e Pecuária, Obras e Serviços Públicos e com a Agência de Desenvolvimento. O 

objetivo deste processo que envolve diferentes instancias do executivo municipal 

é produzir ações que visem proteger o meio ambiente, ao mesmo tempo em que 

se integra à sociedade civil no processo de governança e resolução de possíveis 

conflitos ambientais. Como exemplo podem ser mencionados as audiências 

públicas visando controlar os processos de licenciamentos para a instalação de 

Resorts na área de proteção ambiental da restinga de Maricá realizadas pela 
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Comissão de Meio Ambiente de Maricá (conjuntamente com os municípios da 

região das Baixadas litorâneas). 

 

As ações realizadas pelas instituições públicas se associam às efetuadas 

pela sociedade civil, em Maricá encontramos entre outros o Movimento Ecológico 

de Itaipuaçu (MEI) que tem como objetivo a preservação do Meio Ambiente, de 

nossa região: sistema lagunar de Marica, incluindo canais naturais e artificiais; a 

Mata Atlântica da Serra da Tiririca e sobretudo a qualidade de vida do ser 

humano. As atividades realizadas pelo MEI abrangem: Educação ambiental; 

Projetos com comunidades locais; Projetos de conservação ambiental; Campanha 

de mobilização da opinião pública; Divulgação e publicações; Assessoria e 

consultoria técnicas; Lobby ambiental; Ecoturismo/turismo rural; Planejamento 

urbano; Fiscalização ambiental. (http://www.ecolista.com.br/ecolista/ 

entidade/detalhe/2005/348. Acessado em 15/3/2010). 

 

Pode-se mencionar os seguintes projetos desenvolvidos: 

 

• Reflorestamento de setor do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PEST. 

• Criação do Centro de Referência da Mata Atlântica na Escola Municipal 

João Monteiro, situada no Recanto de Itaipuaçu, no Município de Maricá. 

• Curso de Monitor de Guia Ambiental, incluindo responsabilidade social, 

primeiros-socorros em trilha, combate a incêncio florestal, etc. Este curso 

foi dado principalmente para jovens carentes de Inoã, Itaipuaçu e Itaiocaia 

no Município de Maricá.  

 

Importantes contribuições à temática do meio ambiente são realizadas pelo 

Grupo Transdisciplinar de Estudos Ambientais de Maricá, que é uma organização 

que tem por finalidades desenvolver ações e projetos visando especificamente: I - 

Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio 

ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos de forma 

transdisciplinar e intersetorial; II - Promover e incrementar intercâmbios, 

campanhas, estudos, pesquisas, propostas, programas e mobilização popular 

para fins específicos de melhoria das condições ambientais e da qualidade de 
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vida; III – Promover projetos e ações que visem a preservação, bem como a 

recuperação de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural, bem como a 

proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos humanos com 

recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis; 

IV - Promover educação ambiental formal e informal e valorização humana de 

forma transdisciplinar, sustentável e includente. 

(www.expressao.com.br/ecologia/conteudos/cases2009/PDF/GRUPO_MARICA.pdf. 

Acessado em 15/3/2010). 
 
 

10.3.1.4 - Aspectos Demográficos e Migratórios 
 
A extensão territorial da RMRJ compreende uma área 4.686,5 Km², 

equivalente a 13% da área total do Estado. Quanto à distribuição da população 

nesta unidade da federação, os dados demográficos demonstram uma forte 

concentração populacional na Região Metropolitana e em seu núcleo, o Município 

do Rio de Janeiro, como se observa na figura 10.3.1.4-1, a seguir. 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 

Figura 10.3.1.4-1 - Distribuição da população no Estado do Rio de Janeiro  
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Se considerarmos que três em cada quatro fluminenses residiam na Região 

Metropolitana ou que um em cada três moradores deste Estado residiam em sua 

Capital, fica explícita a forte densidade demográfica no Município do Rio de 

Janeiro, que no ano 2000 perfazia um total de 4853,1hab./Km², sobrepondo-se às 

médias metropolitana e estadual, cujos valores eram de 1909,7 e de 327,5 

hab./Km², respectivamente. 
 
A Tabela 10.3.1.4-1 a seguir, apresenta a evolução da densidade 

demográfica nos Municípios que compõem a Área de Influência Indireta do 

Emissário Terrestre e Marítimo do COMPERJ, que pertencem à Região 

Metropolitana, em contraste com a densidade demográfica do Estado, no período 

1970 a 2000.  
 

Tabela 10.3.1.4-1 - Densidade Demográfica  
 

Regiões de Governo e 
Municípios 

1970 1980 1991 1996 2000 

Estado 204,8 257,2 291,7 305,3 327,5 

Região Metropolitana 1.201,1 1.528,9 1.710,5 1.776,3 1.909,7 

Rio de Janeiro 3.363,3 4.026,8 4.335,4 4.391,3 4.853,1 

Itaboraí 127,3 223,3 325,5 373,2 436,0 

São Gonçalo 1.712,2 2.448,7 3.103,2 3.316,3 3.577,9 

Maricá 65,0 89,7 127,9 165,7 210,4 

 
 
Observa-se que alguns dados apresentam uma marcada diferença entre a 

densidade populacional de São Gonçalo e dos municípios de Itaboraí e Maricá, 

que apresentam uma densidade demográfica muito menor: 436,0 e 210,4 

habitantes por Km² respectivamente. 
 

Tabela 10.3.1.4-2 - População Total, sexo e Taxa de Urbanização da AII. 
 

Estado e 
município 

População residente 

Total Percentual 

Total Homens Mulheres  

Estado 14 391 282 6 900 335 7 490 947 100 

Itaboraí 187 479 92 689 94 790 1,8 

São Gonçalo 891 119 429 404 461 715 8,3 

Maricá 29 943 14 751 15 192 0,20 
Fonte: CIDE/ Anuário Estatístico, 2004 
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A distribuição da população residente, urbana e rural, na AII, segundo 

Municípios que a compõem, pode ser apreciada na tabela 10.3.1.4-3, a seguir. 
 

Tabela 10.3.1.4-3 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo 
Estado do Rio de Janeiro e Municípios da AII- 2000. 

 

Estado e Municípios 

População residente 

Urbana Rural 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Estado 13 821 466 6 603 891 7 217 575 569 816 296 444 273 372 

Itaboraí 177 260 87 464 89 796 10 219 5 225 4 994 

São Gonçalo 891 119 429 404 461 715 - - - 

Maricá 26 021 12 738 13 283 3 922 2 013 1 909 
Fonte: CIDE/ Anuário Estatístico, 2004 

 

 

Levando em consideração que a população total do Estado do Rio de Janeiro 

(13821466) e a macrocefalia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (o 

Município do Rio de Janeiro é responsável por 54,7% da população da RMRJ), 

correspondo ao município de São Gonçalo o 8,3 % da população do Estado. Já 

Itaboraí e Maricá apresentam uma densidade demográfica e um percentual de 

população em relação ao Estado do Rio de Janeiro bem menos expressivo (1,8 e 

0,20 do total da população respectivamente).  
 
Tabela 10.3.1.4-4 - Taxa bruta de mortalidade (por 1 000 habitantes) por Municípios da 

AII 
 

Estado e municípios 
Taxa bruta de mortalidade (por 1 000 habitantes) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Estado 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 

Região Metropolitana 7,8 7,8 7,9 7,8 7,7 

Itaboraí 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 

São Gonçalo 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 

Maricá 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4 
Fonte: CIDE/ Anuário Estatístico, 2004 
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Na tabela 10.3.2-11 pode-se observar o indicador demográfico referente à 

taxa bruta de mortalidade no último Censo, notamos que o Estado e a RMRJ 

obtiveram taxas de 7,6% e 7,8%, respectivamente. Na AII encontramos que os 

municípios de Itaboraí, Maricá e São Gonçalo tem taxas menores que a do 

Estado do Rio. Entretanto pode-se perceber que em 2003 a 2004, a taxa bruta de 

mortalidade de Maricá subiu em 0,2 quanto tanto em São Gonçalo, em Itaboraí e 

no Estado do Rio de Janeiro as taxas brutas caíram em 0,1 pontos percentuais, o 

que indica uma tendência contraria à que se percebe nos municípios da região.  

 
Tabela 10.3.1.4-5 - Taxa de mortalidade infantil, segundo Estado e municípios da AII 
 

Regiões de Governo 
e municípios 

Taxa de mortalidade infantil (por 1 000 nascidos vivos) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Estado 19,8 18,6 17,8 17,4 17,1 

Região Metropolitana 18,4 17,5 16,9 16,9 16,8 

Itaboraí 15,3 17,4 17,0 18,6 18,9 

São Gonçalo 15,9 15,2 15,2 15,6 15,8 

Maricá 18,5 2,0 2,7 25,3 25,8 
Fonte: CIDE/ Anuário Estatístico, 2004 

 

 

Em relação à taxa de mortalidade infantil, na tabela 10.3.1.4-5 todos os 

municípios da AII apresentaram taxas menores das apresentadas no Estado, 

excetuando Itaboraí e Maricá, sendo que este último apresenta uma taxa de 25,8 

significativamente maior da apresentada no Estado (17,1). O município que 

apresenta a taxa mais baixa em relação ao Estado é São Gonçalo 15,8. Isto pode 

ser explicado pela presença de programas de Atenção Básica à Saúde, como o 

Programa Saúde da Familia, que estejam funcionando adequadamente, já que 

este tipo de programa se fundamenta num grande controle da população de 

menores de 5 anos; igualmente podemos deduzir que a taxa apresentada pelo 

municipío de Maricá pode ser explicada por uma implantação deficiente da 

Estratégia Saúde da Família 
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Tabela 10.3.1.4-6 - Taxa Bruta de Natalidade 2000-2004. 
 

Regiões de Governo e municípios 
Taxa bruta de natalidade ( por 1 000 habitantes) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Estado 17,8 16,6 15,9 15,4 15,1 

Região Metropolitana 17,7 16,4 15,7 15,2 14,9 

Itaboraí 21,5 19,6 18,1 17,4 16,6 

São Gonçalo 16,9 15,4 14,6 13,9 13,3 

Maricá 16,4 15,3 14,7 14,3 14,0 
Fonte: Cide/ Anuário Estístico 2004 

 

 

A taxa bruta de natalidade da RMRJ, comparativamente aos municípios da 

AII e ao Estado, quase não apresentaram diferenças. Sua variação foi muito 

baixa, tendo correspondido a 17,8% no Estado, 17,7% na Região Metropolitana e 

em torno de 16,7% na AII. As taxas de fecundidade total também mantiveram 

níveis baixos, tanto no Estado quanto na AII, apresentando a partir do ano 2000 

uma redução constante. As baixas taxas de mortalidade, natalidade e 

fecundidade, tiveram como conseqüência o envelhecimento populacional. 

 

Quando nos referimos à distribuição populacional por sexos, os dados 

mostram que as mulheres têm apresentado uma maior participação no conjunto 

da população. A razão de sexos no total da população fluminense, em 2000, foi 

de 92,1 homens para 100 mulheres; na Região Metropolitana o valor encontrado 

foi de 90,8 homens por 100 mulheres, enquanto na AII a diferença se acentuou, 

apresentando 88,4 homens para cada 100 mulheres. 
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grupo etário acima dos 25 anos de idade. Entretanto, nota-se ainda que as 

pirâmides etárias mantém o mesmo desenho em todos os municípios da AII 

 

A razão de dependência, entendida como a “relação entre o número de 

pessoas consideradas dependentes (menos de 15 anos e com 65 anos ou mais) 

e a população de 15 a 65 anos expressa em porcentagem” (Fundação CIDE, 

2000), era de 65% em todos os municípios da AII. 
 
 

 PROCESSOS DE MIGRAÇÃO 

 

Em relação ao processo histórico do povoamento da RMRJ, segundo 

Loureiro (2006), quando em 1872 foi realizado o primeiro recenseamento oficial 

do Império, a cidade do Rio de Janeiro contava com 275 mil pessoas. Em 1890, 

sua população já ultrapassava meio milhão. No mesmo ano, a cidade de São 

Paulo (hoje a maior aglomeração urbana do país) possuía apenas 65 mil 

habitantes, enquanto em Salvador e Recife havia 174 mil e 112 mil, 

respectivamente. Ou seja, ao longo do século XIX e no início do século XX, a 

cidade do Rio de Janeiro exerceu a liderança absoluta como metrópole nacional. 

 

A intensificação dos fluxos migratórios internos contribuiu fortemente para o 

dinamismo populacional apresentado pela cidade do Rio. Segundo dados 

constantes do trabalho de Porto et al. (1987), a migração interna líquida para o 

período 1872-1890 foi de um total de 63 mil migrantes. Podemos observar, no 

entanto, que o volume líquido de migrantes recebido pela cidade do Rio de 

Janeiro, no período em questão, foi equivalente a toda a população residente na 

cidade de São Paulo e a cerca da metade da população de Salvador ou Recife ao 

fim de período observado. 

 

PNo entanto, o rápido crescimento se deu em um espaço urbano limitado, 

com um serviço coletivo ainda ineficiente e caro, e com uma precária 

infraestrutura urbana, levando a uma rápida deterioração das condições da vida 

na cidade. A circulação só começa a se ampliar, através das ferrovias e dos 

bondes, no último quarto do referido século. 
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No que diz respeito aos processos migratórios é necessário mencionar que 

as modificações político-administrativas mencionadas na configuração da RMRJ e 

da região perimetropolitana, segundo a classificação de Randolf (2007) (região a 

qual pertenceria o município de Maricá) tiveram importantes conseqüências nos 

fluxo migratórios da população da AII do presente EIA. Segundo os 

desenvolvimentos de Lago (1999), verificamos que na década de 80 a RMRJ se 

posicionou como o principal receptor dos fluxos migratórios, sendo que São 

Gonzalo tornou-se o terceiro município (com um 10% do total dos fluxos) (Lago 

1999: 20). Já os municípios de Itaboraí e Maricá, considerados pela autora como 

localidades periféricas em expansão, apresentaram aumento absoluto de 

migrantes na década de 1980 (Idem: 21). 
 
Na mesma questão dos fluxos migratórios, mas associados a variáveis 

socioeconômicas e desenvolvimento educacional, Tavares (2009) percebe uma 

correlação positiva entre contextos sociodemográficos e percentagem de 

população migrante. Essa correlação permite desvendar o fato de Niterói ser um 

município com poucas áreas de médio e alto clima educativo, com presença 

razoável de migrantes de médio e alto clima educativo. Entretanto, nos municípios 

como “Maricá e Itaboraí, apresenta-se uma participação mais considerável de 

migrantes em sua população total sendo que essas áreas constituem 

predominantemente áreas de baixo clima educativo” (Tavares, 2009: 5). 
 
Segundo Randolph e Gomes (2007), uma das variáveis mais importantes 

para a delimitação de regiões metropolitanas são os fluxos pendulares; estes 

podem dar indícios sobre a articulação entre os municípios em termos do 

mercado de trabalho. A partir de dados relativos à população que reside em um 

município e trabalha ou estuda em outro identificou-se para a RMJR e a 

perimetropolitana uma rica rede de articulações em torno da metrópole do Rio de 

Janeiro, como pode ser vislumbrado na Figura abaixo.  
 
Uma outra questão que está presente em uma boa parte dos municípios 

perimetropolitanos do Rio de Janeiro, e que qualifica essa rede,  é a da segunda 

residência e do turismo de fim de semanas. Trata-se aqui de formas intermitentes 

de ocupação de residências fora da metrópole que podem facilmente ser 

transformadas em permanentes. 
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Fonte: Randolph e Gomes (2007) 

Figura 10.3.1.4-5 - Espaço urbano do Rio de Janeiro. 
Fluxos de Movimento Pendular 
excluindo a Metrópole do Rio de 
Janeiro  

 

 

A temática relacionada à rede urbana e processos de polarização serão 

tratados no ponto F Polos Regionais do presente EIA. 

 

 

10.3.1.5 - Aspectos Econômicos 
 
A economia da Região Metropolitana perdeu relevância perante o Estado. 

Segundo os dados da Fundação CIDE, a participação da RMRJ no PIB do Estado 

do Rio passou de 79% para 65%, entre 1997 e 2001. Isso ocorreu principalmente 

pelo crescimento da participação da Bacia de Campos (de 4% para 19%, no 

mesmo período), em função do desenvolvimento da indústria de petróleo, mas 

não só por isso. 

 

Com efeito, segundo dados da Fundação CIDE, o interior do estado 

contribuiu em 2006 com 58% da geração de riqueza, e a capital (Município do Rio 

de Janeiro) com 42%. Durante décadas, a capital foi a locomotiva do Estado. 

Devido a crescentes problemas de localização na capital, uma estratégia de 
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desenvolvimento em polos de crescimento, traçada pelo governo estadual – 

aliada a significativos investimentos, inclusive de capitais externos, realizados fora 

da capital – levou à desconcentração econômica, através da criação de pólos de 

desenvolvimento fora da capital e no interior do Estado. Observou-se assim, em 

anos mais recentes um processo de desconcentração industrial, tanto no Estado, 

como no núcleo da RMRJ e, ao mesmo tempo, a emergência de vários pólos de 

desenvolvimento situados ainda na RMRJ, mas fora da capital, e muitos outros 

situados longe da RMRJ. 

 

A Indústria de Material de Transportes, por exemplo, deu um salto 

excepcional: cresceu 700%, de 1999 a 2005. Alguns fatores podem ser 

considerados responsáveis: a criação do Polo Metal-Mecânico - o Rio de Janeiro 

não possuía indústria automobilística -, a retomada da Indústria Naval, o 

Complexo Logístico e Industrial do Açu, em São João da Barra, no Norte 

fluminense, do grupo MPC/MMX. Este último empreendimento terá um porto 

marítimo de grande porte para a exportação de 15 milhões de toneladas de 

minério de ferro por ano, uma base de apoio off-shore para a Bacia de Campos, e 

instalações para processamento de minério de ferro que virá de Minas, em um 

minerioduto de 462 quilômetros de extensão. Com investimentos de R$ 5,8 

bilhões e geração de 10 mil empregos na fase de construção, além de seis mil 

diretos e indiretos depois de concluído, o projeto recebeu US$ 150 milhões em 

incentivos estaduais, incluindo a desoneração na aquisição de ativos (EIA 

CONCREMAT, 2007). 

 

Outro setor que obteve destaque na contribuição do aumento do PIB do 

interior do estado foi o da agricultura. O setor cresceu 11%. Ancorado no 

programa estadual Frutificar que criou uma rede integrada de plantação, 

beneficiamento, venda e exportação, várias cidades do Norte, Noroeste e da 

Baixada Litorânea oferecem, atualmente, 20 mil empregos diretos e indiretos só 

no campo. 

 

Foram implantados seis mil hectares de fruticultura, com mais de 600 

produtores beneficiados pelo programa. 
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A situação atual da participação dos municípios da AII na formação do PIB 

estadual pode ser apreciada na tabela a seguir que apresenta o valor do PIB dos 

municípios que compõem a AII, da Região e do Estado e a distribuição percentual 

de cada um, na formação do PIB regional e estadual. 

 
Tabela 10.3.1.5-1 - PIB por Município e participação na formação do PIB da RMRJ e do 

Estado em 2005. 
 
Município PIB em R$ mil Participação em% 

Estado  283 571 226 100,00 

Região Metropolitana 167.860.094 59,19 

Itaboraí 1.099.454 0,65 

São Gonçalo 5.431.019 3,23 

Maricá 585.998  0,34 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE. 

 

 

Observa-se que, malgrado a desconcentração econômica observada em 

anos recentes na economia estadual, em 2005 a participação da RMRJ na 

formação da produção da economia fluminense continuava extremamente 

expressiva, com 59,19% do PIB estadual. Dos municípios da AII São Gonçalo é o 

que apresenta uma participação percentual mais significativa de 3,23 %, em 

oposição aos 0.65 e 0,34 de Itaboraí e Maricá respectivamente. 

 
Tabela 10.3.1.5-2 - Produto Interno Bruto, em valores absolutos e per capita, a preços 

correntes, segundo as Regiões de Governo e municípios - 2000 e 
2005. 

 
Municípios 2000 2005 

 Valores absolutos 
(1000 R$) 

Valores per 
capita (1,00 R$) 

Valores absolutos 
(1 000 R$) 

Valores per capita 
(1,00 R$) 

Itaboraí 783 601 4 180 1 099 454 5 074,63 

São Gonçalo 3 667 637 4 116 5 431 019 5 664,47 

Maricá 305 548 3 982 585 998 6 162,24 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE. 
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Tabela 10.3.1.5-3 - Número de estabelecimentos por atividade econômica 2005. 
 

ATIVIDADE ECONÔMICA ITABORAÍ SÃO GONÇALO MARICÁ TOTAL 

INDÚSTRIA EXTR MINERAL 9 8 5 30 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 144 615 60 1284 

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 2 5 0 18 

CONSTRUÇÃO CIVIL 38 138 16 491 

COMÉRCIO 698 3172 500 8611 

SERVIÇOS 451 2450 349 9764 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3 11 3 75 

AGROPECUÁRIA 95 6 34 289 

Total 1440 6405 967 20562 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE. 

 

 

Analisando a tabela 10.3.1.5-3 que apresenta os dados do número de 

estabelecimentos por município percebe-se que somados os municípios de Niterói 

e São Gonçalo respondem pelo 88,63 % dos estabelecimentos econômicos; 

entretanto o maior número destes corresponde às categorias de comércios e 

serviços, seguidas do número de estabelecimentos de indústrias de 

transformação e construção civil. Seguindo o mesmo padrão nos municípios de 

Itaboraí e Maricá as atividades econômicas fundamentais são o comércio e os 

serviços, ficando na última posição a atividade relacionada às indústrias extrativas 

minerais. 

 

A tabela 10.3.1.5-4, a seguir, apresenta Produto Interno Bruto, por setor de 

atividade Econômica, dos municípios da AII e do Estado do Rio de Janeiro – 

2002- 2006. 
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Tabela 10.3.1.5-4 - PIB, por setor (1.000 R$) 

Estado e 
municípios da 

AII 
Agropecuária Extração de 

petróleo 
Extração de 

outros minerais 
Indústria de 

Transformação 

Comércio 
Construção 

civil 

Serviços 
industriais 
de utilidade 

pública 
Transportes 

Atacadista Varejista 

2002 
Estado 804 559 30188694,7 135 577 28 275 059 5 855 082 5 401 313 11 224 598 7 001 768 6 681 841 
Itaboraí 1 350 - 1 095 57 424 10 387 19 865 62 368 33 597 27 245 

São Gonçalo 2 836 - 7 216 583 012 67 536 174 202 664 081 216 299 171 474 
Maricá 415 - 3 195 5 660 246 11 071 70 820 18 940 13 701 

2003 
Estado 938 325 37399431,62 136 190 34 339 776 6 578 398 5 981 720 11 200 654 8 444 755 9 669 046 
Itaboraí 2 542 - 1 279 54 024 18 575 24 822 57 483 42 066 40 175 

São Gonçalo 4 301 - 7 211 573 175 103 435 163 877 662 142 258 861 258 930 
Maricá 604 - 2 470 5 351 272 14 247 64 730 25 464 17 927 

2004 
Estado 952 607 45410470 133 623 44 854 363 9 013 353 6 789 379 13 074 269 9 528 677 9 973 489 
Itaboraí 2 080  800 59 090 26 421 31 135 82 747 59 836 32 920 

São Gonçalo 3 862  7250 837 772 136 279 156 105 844 676 316 256 238 844 
Maricá 552  2220 11 932 718 18 122 103 343 28 737 16 298 

2005 
Estado 1 100 285 63041963 138 190 50 328 202 14 367 919  16 850 670 10 563 101 10 837 491 
Itaboraí 5 371  2980 79 173 59 518  133 237 78 809 34 146 

São Gonçalo 1 671  3 402 706 625 278 680  665 285 327 224 220 782 
Maricá 1 822  1 099 25 099 23 361  122 283 39 751 16 288 

2006 
Estado 1 201 113 70466875 123 627 50 762 692 9 815 291 8 112 523 17 787 085 11 360 314 11 819 202 
Itaboraí 2 845  1 642 40 791 33 126 50 118 126 745 57 909 37 239 

São Gonçalo 5 086  5 872 564 736 160 355 220 191 707 657 313 599 240 781 
Maricá 722  879 12 159 1 433 23 456 77 147 32 609 17 763 

Continua 
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Tabela 10.3.1.5-4 - PIB, por setor (1.000 R$). Continuação. 
Estado e 

municípios 
da AII 

Comunicações Instituições 
financeiras Administr.pública Aluguéis 

Prestação 
de 

serviços 
Total dos 
setores 

Imputação
int. 

financeira 
PIB a preços

básicos 
Impostos 

sobre 
produtos 

PIB a preços 
de mercado 

2002 
Estado 5 942 019 9 038 632 14990723 19123198 38900586 183563650 -7414538 176149112 15566372 191715484 
Itaboraí 25 220 9 909 41 053 261 714 57 197 608 422 -  24 576 583 847 51 745 635 591 

São Gonçalo 98 893 56 120 163 507 1 190 212 376 648 3 772 035 -  152 361 3 619 674 439 584 4 059 258 
Maricá 20 004 8 140 31 537 111 978 49 611 345 318 -  13 948 331 370 25 381 356 751 

2003 
Estado 5 229 668 7 912 261 16291933 19289428 45802202 209213787 -5890228 203323559 16882630 220206189 
Itaboraí 21 740 13 663 30 610 263989 61633 632599 -17810 614789 59611 674400 

São Gonçalo 88 181 53 978 176 382 1200558 375638 3926669 -110551 3816117 361133 4177250 
Maricá 17 909 7 304 23 702 112951 39881 332811 -9370 323441 27054 350496 

2004 
Estado 8 040 324 7 846 299 19 207 851 19 895 056 44 766 938 239 486 098 - 5 781 119 233 704 978 19 240 596 252 945 575 
Itaboraí 31 578 13 936 266 980 276532 63241 947 383 - 19 108 928 275 54 361 982 636 

São Gonçalo 127 258 58 231 1 197 468 1240310 402096 5361881 -113570 5248312 348085 5596397 
Maricá 24 797 8 053 115 739 119880 46748 495142 -10982 484159 37548 521707 

2005 
Estado 9 274 922 5 176 746 16 041 107 20191973 52568673 270751243 -6938260 263812983 21962472 285775456 
Itaboraí 35 126 8 067 226 350 284922 72891 1017908 -26085 991823 107630 1099454 

São Gonçalo 58 325 39 926 1 001 682 1260881 463724 5026206 -128853 4899353 531665 5431019 
Maricá 35 705 5 607 99 350 125058 50114 542535 -13903 528632 57366 585998 

2006 
Estado 10 142 147 9 640 883 19 539 104 21433521 60845980 303040259 -7349127 295691132 24566601 320257732 
Itaboraí 39 783 14 277 279 780 306906 87629 1078790 -26610 1052180 115902 1168082 

São Gonçalo 122 942 67 534 1 222 083 1 340 570 565 783 5507190 -135415 5371775 589815 5961590 
Maricá 33 931 7 092 124 251 136 298 62 527 530266 -13103 517163 57073 57460 

Fonte: Fundação Cide. Anuários Estatísticos 2005/2006/2007/2008 
* Em 2005 não foram apresentados dados do comércio varejista  
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Com relação às tendências da economia regional e dos municípios da AII no 

período 2002-2006 o panorama é bastante diversificado. Na tabela 10.3.2-20, 

apresentada acima, pode ser visualizado o comportamento do PIB por setor, 

mostrando um crescimento permanente do PIB do Estado e dos municípios se 

destacando em São Gonçalo a indústria de transformação (1.222.083) em 2006. 

Em Maricá e Itaboraí se destaca o PIB relacionado à administração pública e 

aluguéis (124.251 e 136.298 em Maricá em 2006 e 279.780 e 306.906 em 

Itaboraí). O setor que registrou um crescimento mais significativo e constante foi a 

construção civil e os serviços industriais de utilidade pública em todos os 

municípios.  

 

É interessante notar que no item Total dos Serviços nos três municípios da 

AII se apresenta um salto significativo no PIB entre 2003 e 2004, que não se 

observa nem na passagem de 2002 para 2003, nem de 2004 para 2005. Essa 

característica da evolução do PIB se repete nos três municípios e em todos os 

setores analisados. 

 
Tabela 10.3.1.5-5 - Número de empregados por atividade econômica. 2005 
 

Número de empregados - Atividade Econômica 

Atividade econômica Itaboraí São Gonçalo Maricá 

Indústria Extrativa Mineral 49 150 29 

Indústria de Transformação 3589 12910 665 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 164 211 0 

Indústria da Construção Civil 1639 1747 44 

Comércio 4810 23571 2858 

Serviços 4504 29149 2302 

Administração Pública 3471 15234 2528 

Agropecuária 329 60 138 

Total 18555 83032 8564 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE. 
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Tabela 10.3.1.5-6 - Número de empregados - idade 2004 

Grupos idade Itaboraí São Gonçalo Maricá 
Até 17 Anos 65 395 36 

De 18 a 24 Anos 3097 14049 1425 

De 25 a 29 Anos 2897 14167 1324 

De 30 a 39 Anos 4864 24703 2206 

De 40 a 49 Anos 3520 18690 1689 

De 50 a 64 Anos 1909 9953 846 

De 65 anos ou mais 126 768 59 

Idade Ignorada 1 2 0 

Total 16479 82727 7585 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE. 

 

 
Tabela 10.3.1.5-7 - Número de empregados – gênero 2005 
 

Gênero Itaboraí São Gonçalo Maricá 

Feminino 6469 26345 3644 

Masculino 12086 56687 4920 

Total 18555 83032 8564 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE. 

 

 
Tabela 10.3.1.5-8 - Empregados por Grau de instrução e Município 2005 
 

Grau de instrução Itaboraí São Gonçalo Maricá 
ANALFABETO 109 161 42 

4ª SERIE INCOMPLETA 1154 1997 373 

4ª SERIE COMPLETA 2598 5938 584 

8ª SERIE INCOMPLETA 3087 7375 843 

8ª SERIE COMPLETA 3469 16704 1797 

2ª GRAU INCOMPLETO 1300 7201 701 

2ª GRAU COMPLETO 4879 36821 2806 

SUPERIOR INCOMPLETO 363 1550 268 

SUPERIOR COMPLETO 1596 5285 1150 

Total 18555 83032 8564 
Fonte: Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro - Fundação CIDE  

 

 

O número de emprego é um sinalizador da situação de cada setor, pois 

conforme a tendência de expansão ou redução das atividades econômicas os 

reflexos são diretamente proporcionais na geração dos postos de trabalho. 
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Certamente que a análise dessa realidade deve considerar fatores da conjuntura 

econômica, elementos políticos e também a influência geográfica. Neste sentido, 

o quadro que temos neste período é muito diferente no comportamento de cada 

setor comparado por município da AII.  

 

Discriminando por atividade econômica e por município tem que se 

mencionar a marcada importância das categorias de serviços e comércio como 

atividades empregadoras nos três municípios da AII; nos três a proporção entre 

emprego/atividade é muito equilibrada; assim, a categoria serviços em São 

Gonçalo representa o 35 % do total e o comércio o 28 % do total. Os mesmos 

valores proporcionais são encontrados em Itaboraí e Maricá. Levando em 

consideração que se espera que o COMPERJ produza um aumento populacional 

e geração de empregos diretos, é também de esperar que se produza um 

aceleramento dos setores da economia que já são significativos na AII, comércio 

e serviços, que se verão indiretamente aquecidos pelo aumento da população. 

 

No que diz respeito ao grau de instrução dos empregados na AII, a categoria 

com 2º grau completo é a mais significativa em todos os municípios, sendo que 

em São Gonçalo chega ao 44 % dos empregados do município, seguidos por 

Maricá com 32 % e, finalmente, Itaboraí com 26 %.  Esses números se 

relacionam com o tipo de emprego que predomina nos municípios da AII, 

anteriormente explicitados, mas também são indicativos de uma mão de obra 

qualificada que será pressionada pelo fluxo de população que o Complexo 

COMPERJ ira atrair. 

 

Ao se analisar os aspectos econômicos da Área de Influência Indireta, cabe 

ainda fazer referência à estrutura financeira dos municípios que a compõe. 

Grande parte dos recursos com que contam as Prefeituras, sobretudo as 

menores, para realizar os investimentos demandados por suas populações e 

mesmo para o custeio de suas atividades, é proveniente de transferências 

intergovernamentais, tanto por parte do Governo Federal como do Estadual. Deve 

ser destacado que estas transferências são em grande parte repasses de parcela 

dos recolhimentos efetuados nos próprios municípios. A Tabela 10.3.2-9, a seguir, 

apresenta as arrecadações dos municípios da AII referentes ao ICMS – Imposto 
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sobre Circulação de Mercadorias, IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores e ITD – Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação. 
 

Tabela 10.3.1.5-9 - Arrecadação de Impostos 2004-2007 (em R$ 1.000). 

Municípios Anos 
Arrecadações 

ICMS IPVA ITD 

São Gonçalo 

2004 112.588 20.903 1.002 

2005 134885 24097 1088 

2006 133815 26993 1318 

2007 157532 30447 1551 

Itaboraí 

2004 13.042 3.960 244 

2005 15.826 4801 190 

2006 1835 5573 450 

2007 13566 6558 826 

Maricá 

2004 3.325 2.564 326 

2005 2978 3484 393 

2006 3483 4446 495 

2007 3242 5529 902 
Fonte: CIDE 

 

 

Complementam os recursos das Prefeituras as suas receitas próprias, 

constituídas principalmente pelo IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, o 

ISS, que é o Imposto sobre Serviços e pelo ITBI, que vem a ser o Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis, recolhido sempre que há uma negociação 

imobiliária. Além desses impostos, existem ainda diversas taxas, de acordo com a 

legislação de cada município, e dentre elas são comumente cobradas a taxa de 

limpeza urbana e a de iluminação pública. A Tabela 10.3.1.5-10, a seguir, 

apresenta as receitas próprias das Prefeituras dos municípios em estudo no 

período 2000-2004, trazendo também os totais dos seis municípios que formam a 

AII. 
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Tabela 10.3.1.5-10 - Receitas Tributárias dos municípios 2000-2004 (em R$). 

Municípios Anos 
Receitas 

IPTU ISS ITBI Taxas Total 

Itaboraí 

2000 1.836 1.781 478 1.226 5.320 

2001 1.723 2.018 832 1.222 5.795 

2002 2.273 2.127 996 1.275 6.672 

2003 592 2.114 1.045 2.765 6.516 

2004 1.100 943 2.605 6.299 10.946 

São Gonçalo 

2000 22.554 12.224 2.144 128 74 49.797 

2001 18.956 9.397 2.149 9.086 39.589 

2002 19.575 14.007 2.146 9.220 44.949 

2003 20612 12883 1893 9065 44454 

2004 21008 2142 16597 10472 50220 

Maricá 

2000 5.204 834 1.309 1.406 8.755 

2001 5.549 1.121 1.077 1.395 9.144 

2002 6.674 1.845 1.362 1.115 10.997 

2003 7450 1367 1684 608 11110 

2004 8485 1867 1806 728 12887 
Fonte: CIDE 

 

 

10.3.1.6 - Organização Social 
 
Para o presente EIA se tomou como base o EIA do Sistema de Dutos e 

Bases do COMPERJ, realizado pela Bourscheid (2009) e complementado com 

pesquisas em bases de dados municipais, do IBGE, da Fundação CIDE e de sites 

da internet. O objetivo que orientou a pesquisa e conseqüente redação desta 

sessão do presente EIA foi o de que mapear os diferentes atores sociais e 

políticos e seus interesses a fim de construir uma visão da dinâmica social da AII.  

 

Como assinalado no EIA mencionado anteriormente (BOURSCHIED 2009) 

buscou-se priorizar as organizações constituídas em torno das questões 

ambientais, do turismo e da pesca, e de resgate da cultura, da qualidade de vida 

e da cidadania. Embora se considere importante a tradicional mobilização em 

sindicatos, associações de bairro, religiosas, ou específicas de assistência e 

promoção social, além de se tratar de municípios com uma realidade espacial e 
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social complexa, em que a relação de todas estas organizações implicaria um 

extenso inventário, de fato, só se constituem de real interesse e de provável 

mobilização aquelas organizações atuantes nas consideradas áreas diretamente 

afetadas pelo Projeto ou, em alguma medida, relacionadas a problemas próprios 

dessas áreas, objeto de análise específica. Esta priorização é necessária em vista 

da complexidade social dos municípios envolvidos e, sobretudo, pela proximidade 

com o município do Rio de Janeiro, que embora não seja parte da AII, tem uma 

relação de instituições bastante extensa, compatível com a complexidade de uma 

metrópole. Afinal, constituindo-se numa grande metrópole, atuam no município do 

Rio de Janeiro diversas entidades que representam a sociedade civil organizada. 

São os sindicatos patronais e de trabalhadores das atividades econômicas, em 

número tão extenso quanto às categorias representadas, as organizações não 

governamentais atuantes em todas as esferas da vida social, organizações 

internacionais de suporte a iniciativas da sociedade, associações de moradores, 

organizações de mulheres, de estudantes, de minorias étnicas, dentre outras. 

Enfim, um grande conjunto de fóruns de discussão e de ações que se 

consubstanciam em projetos desenvolvidos pela sociedade.  

 

Dentre as organizações não-governamentais – ONGs, religiosas ou leigas, 

destacam-se algumas voltadas para ações de inclusão social, de assistência 

social, de defesa do meio ambiente, de defesa dos direitos humanos, de combate 

à miséria e à fome, cooperativas e associações ligadas a projetos de economia 

solidária, etc. Algumas são bem conhecidas pelos trabalhos que realizam, como o 

IBASE que está envolvido em ações de combate à fome, a VIVA RIO voltada para 

as questões de inclusão social e discussão da violência, a RODA VIVA e a ECO-

MARAPENDI ligadas às questões ambientais, o CIMA – Centro de Cultura, 

Informação e Meio Ambiente, que desenvolve programas de educação ambiental 

e de protagonismo juvenil na área cultural e o CDI – Comitê de Democratização 

da Informática, que atua na área de inclusão digital, através da doação de 

equipamentos e cursos de informática. 

 

Em Itaboraí merecem destaque, além das diversas Associações de 

Moradores existentes nos diversos bairros e localidades, a ARCOMSITA - 

Associação de Radiodifusão Comunitária, Cultural e Socioambiental de Itaboraí; a 
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Comissão Pró-Fórum da Agenda 21 Local; a ONG Nova Vida; a ONG Guardiões 

do Mar, sediada em São Gonçalo mas com atuação no município; e a Sociedade 

dos Amigos da Cultura de Itaboraí (SACI). Especificamente em relação à 

atividade de pesca, em Itambi está localizada a Associação de Pescadores e 

Catadores de Caranguejo de Vila Nova Itambi. 

 

Uma organização que tem abrangência em toda a região e atua em todos os 

municípios da AII é o Instituto Baía da Guanabara – IBG. O IBG tem concentrado 

sua atuação nas áreas de: Educação Ambiental; Produção, organização e 

divulgação de informações para a sociedade; Gestão participativa do meio 

ambiente e mobilização da sociedade para trabalhar, em conjunto com o Governo 

e com as empresas, na conservação do seu espaço. Tem como objetivos o 

estudo, a pesquisa e a solução dos problemas ambientais, sociais e urbanos, com 

prioridade na Região Hidrográfica drenante para a Baía de Guanabara que 

engloba todos os municípios da AII do empreendimento. 

 

No que diz respeito às questões ambientais pode-se mencionar ás ONG 

Guardiões do Mar, no município de São Gonçalo, que apresenta um programa de 

reciclagem de lixo, criando a Re-Cooperar (Cooperativa de reciclagem de lixo) 

nos municípios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (RJ), que proporcionar geração 

de renda para cerca de 900 pessoas. 

(http://www.faunabrasil.com.br/sistema/modules/news/article.php?storyid=336 Acesso 

em 1/3/2010). 

 

A Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do 

Estado do Rio de Janeiro (APEDEMA) é um coletivo que congrega atualmente 

107 grupos ecológicos atuantes no Estado do Rio de Janeiro. A entidade então 

denominada Assembléia Permanente do Meio Ambiente, foi fundada em 1985, 

por militantes do movimento ecológico e lideranças de associações de moradores 

da zona sul. Está sediada no município de Nova Iguaçú mas com uma 

organização baseada em entidades regionais, que incluem a região do Leste 

Fluminense e a região dos lagos, integrando desse modo os municípios do 

presente EIA. 
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Passando para a área social, no município de São Gonçalo, pode-ser 

mencionar a Associação Espaço Pequeno Cidadão (AEPEC), localizada no bairro 

de classe popular de Santa Izabel, São Gonçalo, RJ. Suas atividades estão 

voltadas para o apoio aos jovens carentes e suas famílias na comunidade pobre 

da região. Propõe-se fomentar a educação e as oportunidades como elementos 

centrais na promoção do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de 

crianças, adolescentes, família e comunidade (http://www.aepec.org.br. Acesso em 

1/3/2010). 

 

Ainda podemos mencionar a União das Associações de Moradores de Bairros 

de São Gonçalo (UNIBAIRROS) que é uma instituição sem fins lucrativos com 

objetivo de ajudar as comunidades a solucionar os problemas ocorridos nas 

mesmas. Trabalha junto a Defensoria Pública para provar a partir de ofícios que 

pessoas físicas, qualquer ela que seja, reside no local em questão. Tem como 

missão ajudar os moradores que apresentam dificuldades no andamento dos 

processos de Divórcio, Casamento, Pensão alimentícia etc. 

 

No município de Maricá podemos mencionar a ONG RIO VERDE MAR que é 

uma associação Comunitária sem fins lucrativos, que desenvolve projetos sociais 

e que oferece oportunidades para população socialmente excluída. Atua na área 

da educação, saúde, cultura e meio ambiente. Entre suas missões está a de atuar 

em defesa do meio ambiente especialmente a preservação e recuperação dos 

Recursos Hídricos e Florestais do ambiente urbano e a melhoria da qualidade de 

vida; promover e apoiar ações de preservação da saúde e programas conjugados 

de educação de base, saneamento e habitação, preservação e defesa do meio 

ambiente e objetivando o desenvolvimento sustentado; promover a cidadania para 

a população socialmente excluída, por meio da educação, saúde e cultura; 

promover a Educação Ambiental em todos os setores da sociedade; defender o 

meio ambiente especialmente a preservação e recuperação dos Recursos 

Hídricos e Florestais do ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida 

(http://www.rioverdemar.org. Acesso 1/3/2010). 
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No que diz respeito a organizações da sociedade civil atuantes na praia de 

Itaipuaçu, no município de Maricá, podemos mencionar a Associação Livre de 

Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu (ALAPI)(comunicação pessoal). ALAPI é uma 

associação sem fins lucrativos formada por pescadores artesanais e biólogos e 

tem como missão proteger o pescador artesanal e fomentar a realização de 

cursos de formação em manejo aquícola, sem alterar o cotidiano das atividades 

tradicionais. O objetivo é transformar o pescador artesanal em um empreendedor 

mediante a prática de maricultura; para tal fim se escolheu o costão da pedra do 

elefante, localizado na praia do Recanto de Itaipuaçu, que tem as condições geo-

oceanográficas e sociais adequadas para a implantação do projeto. 

 

Do ponto de vista socioeconômico a população-alvo do projeto da ALAPI é 

formada por pescadores artesanais e trabalhadores sem especialização, 

economicamente classificados como dentro da linha da pobreza. Espera-se que 

este projeto traga para os integrantes da associação a oportunidade de geração 

de emprego e renda, ao mesmo tempo em que se cria conhecimento sobre 

cooperativismo, consciência ecológica e de cidadania.  

 

 

10.3.1.7 - Pólos Regionais 
 

O município do Rio de Janeiro, a capital do Estado, por seu porte, importância 

econômica e por concentrar grande parte dos recursos existentes nas diversas 

áreas de atendimento à população, é o grande centro polarizador da AII do 

presente EIA em todas as dimensões, seja no setor de saúde, de educação, de 

geração de emprego, dentre outras. É nesta cidade que se localiza a maior 

parcela das indústrias existentes na AII, dos hospitais e centros especializados de 

saúde, das universidades, do comércio, tanto atacadista como varejista, e dos 

serviços. É, ainda, um grande pólo irradiador de cultura e de importância política 

não só no nível regional, como nacional. 

 

Embora o município de Niterói não faça parte da AII tem que ser considerado 

na análise porque representa o segundo pólo importante da região; não somente 

na área de saúde, nos hospitais de terceiro nível de complexidade associados à 
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Universidade Federal Fluminense (UFF), mas também no que diz respeito ao 

ensino superior ao sediar a Universidade Federal Fluminense. A importância do 

município se manifesta, por exemplo, na escolha dos pólos do CEDERJ (Centro 

de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), formado por 

diferentes instituições de ensino superior (a informação sobre o CEDERJ será 

ampliada ao tratar o ponto relativo à infra-estrutura da educação na ET). Os pólos 

do consorcio estão dispersos pelas diferentes regiões do Estado, mas nenhum 

nos municípios da AII, porque estão na área de influência da UFF. 

 

Segundo Sanchez (2009) a grande maioria dos municípios do entorno do 

COMPERJ apresentam uma configuração de cidades-dormitórios, cuja população 

está fortemente vinculada ao mercado de trabalho das grandes cidades do 

entorno, RJ e Niterói. Porém, em alguns municípios (como, por exemplo, Maricá) 

novas configurações, como condomínios e resorts, começam a disputar espaço 

com a urbanização que prevaleceu nas últimas décadas, transformando-se em 

um evidente fator de irrupção do conflito: valorização da terra, pressão por 

deslocamentos populacionais, alterações nas normativas urbanísticas para 

acolher e promover tais mudanças de uso do solo. 

 

Itaboraí também tem como principais referências para o atendimento de suas 

necessidades nas áreas de educação e saúde as cidades de Niterói e Rio de 

Janeiro. Estima-se que com a implantação do COMPERJ o município passará por 

um período de grande crescimento, com o aumento de sua população e 

incremento das atividades econômicas ali desenvolvidas, especialmente nos 

setores de comércio e serviços, para o atendimento das novas demandas que 

surgirão. 

 

Dentre as principais questões sociais enfrentadas por estes municípios, 

alguns se destacam por suas conseqüências sobre os padrões de qualidade de 

vida de suas populações.  Em uma pesquisa do FIRJAN (2008, apud Sanchez 

2009) se apresenta o problema de caso o 20% da população desempregada da 

AIA do COMPERJ se dirigisse à AID, tal migração implicaria em um aumento de 

9% da população, dobrando a taxa de desemprego nesses municípios. Isso 

geraria impactos potencialmente graves sobre a qualidade de vida local, hoje já 
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comprometida (Sanchez 2009: 12). Mesmo os municípios que receberão menos 

investimentos para a expansão da produção ou novas indústrias (Tanguá, 

Guapimirim, Silva Jardim e Casimiro de Abreu) poderão sofrer grandes impactos 

em sua economia e estrutura social e devem estar preparados para tal. 

 

As transformações aludidas nesses municípios podem ter, pela proximidade 

territorial com os municípios da AII ter conseqüências que reverberem nestes 

últimos.  

 

Com relação à capacitação de mão-de-obra, pode-se considerar que São 

Gonçalo se destacaria com potenciais superiores; seguido de Maricá com 

potencial intermediário e Itaboraí com potencial inferior. Segundo a distribuição 

espacial da capacidade de produção, São Gonçalo e Itaboraí se destacam, 

ficando Maricá em último plano (Sistema Firjan, 2008). 

 

Segundo o EIA EIA do Sistema de Dutos e Bases do COMPERJ, realizado 

pela Bourscheid (2009) o déficit habitacional é um grande problema enfrentado 

pelas municipalidades. Em Itaboraí a falta de condições adequadas de 

saneamento representa séria ameaça à saúde de seus habitantes. Em geral a 

coleta de lixo é insuficiente e a sua disposição é inadequada, as ligações a rede 

de esgoto não cobre toda a população e as respectivas estruturas para o 

tratamento não atendem as demandas. Soma-se a essas deficiências a grande 

quantidade de resíduos industriais que são jogados nos rios. Tudo isso causa 

efeitos devastadores nos recursos naturais da região, especialmente na qualidade 

das águas. Especificamente para a área de saneamento estão previstas diversas 

obras para os municípios da região no âmbito do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC do governo federal. As obras estão relacionadas à ampliação 

dos serviços de saneamento por meio das estações de tratamento de esgoto – 

ETEs, drenagem urbana, melhoria dos sistemas de abastecimento de água, 

tratamento de resíduos sólidos e construção de galpões de triagem para 

catadores. Estes novos investimentos acrescentarão aos projetos e programas 

que têm sido implementados pelo governo estadual, desde 1994, juntamente com 

a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEEMA, Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR, Companhia Estadual de 
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Águas e Esgotos – CEDAE, Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas – SERLA, Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF, Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDET, Centro de 

Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE, Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, Departamento de Recursos 

Minerais - DRM-RJ, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Baía de 

Guanabara – UERJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituo 

Baía da Guanabara, ONG Ondazul. As ações dos projetos contemplam a 

despoluição da Baía, recuperação dos mangues e tratamento dos esgotos 

domésticos e dos dejetos industriais por meio de obras de saneamento básico, 

atividades de educação ambiental, controle das inundações e monitoramento da 

qualidade dos recursos naturais da Baía da Guanabara. Em relação às indústrias 

poluidoras tem sido feitas atividades de fiscalização e regulação e trabalhos de 

conscientização e mudanças de comportamento.  

 

Em relação aos problemas ambientais os governos federal e estadual têm 

atuado também no sentido de instituir Unidades de Conservação para preservar 

determinadas áreas de relevância ecológica. 

 

Do ponto de vista dos recursos naturais uma atividade que vem provocando 

certo desgaste ambiental é a pesca praticada de forma predatória pelos 

moradores das regiões próximas a Baía de Guanabara. As informações emitem 

sinais de alerta quanto à diminuição dos estoques pesqueiros. Os pescadores 

apontam para o fato de que a quantidade de peixes já é menor em relação a 

alguns anos atrás e estes estão em tamanho menor. 

 

A urbanização descontrolada é uma situação que está na origem de vários 

problemas sociais e ambientais nos municípios da AII. Isso requer cuidado 

especial com o provimento de obras de infra-estrutura urbana para garantir 

qualidade de vida às pessoas e ao ambiente. 
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10.3.1.8 - Infra-Estrutura Urbana 
 

 SAÚDE 

 

A descrição da estrutura e da dinâmica do setor de saúde nos municípios 

integrantes da Área de Influência Indireta priorizará as variáveis que melhor 

permitem caraterizar um sistema de saúde: estrutura do sistema (números de 

estabelecimentos, leitos, por níveis de atenção, e profissionais diferenciados por 

especialidade) e os dados epidemiológicos (mortalidade e morbidade totais, 

mortalidade infantil, doenças transmissíveis e de notificação compulsória etc). 

Ainda, é de fundamental importância caracterizar a relação entre estas variáveis 

para definir a dinâmica e o grau de integralidade que o sistema de saúde de cada 

município da AII do presente EIA; para isto é necessário levar em consideração 

não só a capacidade instalada na rede de serviços de saúde nos níveis terciário 

(hospitais de alta complexidade tanto na rede pública quanto privada), secundário 

(hospitais de media e baixa complexidade que operam como pólos de referência e 

contra-referência) e, finalmente, o nível de atenção básica ou atenção primária 

(rede ambulatorial). 

 

No que diz respeito ao nível primário de atenção, é possível encontrar uma 

extensíssima bibliografia derivada de fato de que o Município de Niterói é pioneiro 

no Brasil na estruturação de um programa de atenção primária com a 

implementação do Programa Médico de família (Bonet 2003; MOUZINHO 1999) e 

da implementação na região da Estratégia Saúde da Familia, iniciativa 

fundamental para entender a reforma do Sistema de saúde no Brasil, que 

convencionou em se chamar “reforma da reforma”, por causa de implicar um 

reforma do Sistema Único de Saúde. (VIANA 1995; VIANA e DAL POZ 1998; 

VASCONCELLOS 1998; TRAD LENY e BASTOS 1998) 

 

O setor de saúde no Estado do Rio de Janeiro, como de resto no restante do 

país, apresenta notórias deficiências, tanto na estrutura existente como, por via de 

conseqüência, na qualidade do atendimento prestado à população. A própria 

capital do Estado é um exemplo de precariedade nos serviços prestados, mesmo 

concentrando grande parcela dos hospitais e centros especializados, que 
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atendem, além de seus próprios habitantes, as demandas provenientes de outros 

municípios em pior situação. Coexistem, assim, centros de excelência em 

diversas especialidades, públicos e privados, com hospitais em mau estado de 

conservação, com falta de equipamentos, pessoal insuficiente e, muitas vezes, 

sem os materiais, equipamentos e medicamentos necessários ao seu bom 

funcionamento (Cf. Bourscheid 2009). Nos municípios do interior a situação é de 

ainda maiores dificuldades, com atendimento básico limitado, tendo seus 

habitantes de recorrer às unidades existentes em outras localidades em casos de 

maior complexidade. 

 

A teoria de atendimento público de saúde divide as ações em atendimento 

primário, secundário e especializado. O primário é aquele característico dos 

postos ou centros de saúde, que dependendo da avaliação do clínico geral de 

plantão, vai encaminhar o paciente a um ambulatório hospitalar geral ou a um 

hospital especializado. Na prática, contudo, as pessoas buscam optimizar seus 

deslocamentos. Se o hospital se localiza próximo ao seu domicílio ou então se 

alguma instituição tem fama de prestar bom atendimento, não existem dúvidas, é 

para lá que se dirigem. O que acaba ocasionando conflitos entre os gestores dos 

sistemas de saúde municipais no que diz respeito à distribuição dos recursos 

financeiros. 

 

Embora seja necessário levar em conta as representações sobre o processo 

de saúde e doença da população dos municípios da AII, também se faz 

necessário analisar o grau de estruturação da oferta de serviços, ou seja a 

capacidade instalada de serviços por nível de atenção, para entender as decisões 

que levam para um serviço de atenção básica ou para o hospital de referência do 

município.  

 

Na década de 1990, o Sistema Único de Saúde (implementado a partir de 

1988) sofreu importantes modificações relacionadas a uma mudança na ênfase 

dos níveis de atenção, o que implicava em um redirecionamento dos recursos. 

Esta mudança é frequentemente chamada de “reforma da reforma” e consiste na 

implementação do Programa Saúde da Familia (atualmente Estratégia Saúde da 

família- ESF). A ESF consiste, basicamente, em uma reorganização do setor 
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primário da rede de atenção, que passará a ser realizada por equipes de saúde 

que constam com médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde. Esta 

equipe, nos municípios nos quais a ESF está implementada, operará como porta 

de entrada do sistema (o que pode explicar em parte, o alto índice que 

atendimento nos postos de saúde de determinadas classes sociais) e, a partir 

deles, será formada a referência para os níveis secundários e terciários do 

sistema. Está claro que o funcionamento dependerá da capacidade instalada de 

serviços de saúde em cada município. 

 

Deste modo, faz-se necessária uma caracterização de cada município no que 

diz respeito aos estabelecimentos e recursos humanos, para posteriormente 

analisar os perfis epidemiológicos de cada município. Um primeiro núcleo de 

análise será estabelecido em relação as características estruturais dos sistemas 

de saúde de cada município, para depois realizar de forma conjunta as variáveis 

epidemiológicas. 

 

 
• São Gonçalo 

 
No Município São Gonçalo encontra-se uma organização do sistema de 

saúde mais polarizada entre o subsistema público que está voltado para o 

primeiro nível de atenção formado por centros de saúde (90) e postos de saúde 

(21) e o subsistema privado formado fundamentalmente por clínicas 

especializadas (46), hospitais especializados (8) e consultórios isolados (96). Um 

dado interessante é a ausência no setor público de hospital especializado, o que 

nos permite pensar na existência de um convenio com o setor privado para o 

tratamento (recebendo um reembolso do SUS), ou na referência desses usuários 

para os municípios de Niterói ou Rio de Janeiro. 
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Tabela 10.3.1.8-1 - Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de 
estabelecimento 2007 

 
Tipo de estabelecimento Público Filantrópico Privado Sindicato Total 

Centro de parto normal - - - - - 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 90 - 3 - 93 

Central de regulação de serviços de saúde - - - - - 

Clinica especializada/ambulatório especializado 3 1 46 1 51 

Consultório isolado - - 96 - 96 

Cooperativa - - - - - 

Farmácia - - - - - 

Hospital especializado - - 12 - 12 

Hospital geral 2 1 8 - 11 

Hospital dia - - 1 - 1 

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN - - - - - 

Policlínica 6 1 15 - 22 

Posto de saúde 21 - - - 21 

Pronto socorro especializado 1 - - - 1 

Pronto socorro geral 4 - - - 4 

Secretaria de saúde - - - - - 

Unidade autorizadora - - - - - 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia - - 57 - 57 

Unidade de saúde da família - - - - - 

Unidade de vigilância em saúde - - - - - 

Unidade de vigilancia epidemiologia (antigo) - - - - - 

Unidade de vigilancia sanitaria (antigo) - - - - - 

Unidade mista - - - - - 

Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergênci - - - - - 

Unidade móvel fluvial - - - - - 

Unidade móvel terrestre - - - - - 

Pronto socorro de hospital geral (antigo) - - - - - 

Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo) - - - - - 

Tipo de estabelecimento não informado - - - - - 

Total 127 3 238 1 369 
Fonte: CNES 
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS 

 

 

Enquanto ao número de leitos por especialidade pode-se perceber que de um 

total de 2515 leitos, entre públicos e privados, um grande número (1867 leitos) 

atende ao SUS representando um 74 % dos leitos disponíveis. 
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Tabela 10.3.1.8-2 - Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador 
segundo especialidade 2007 

 

Especialidade 
Público Filantrópico Privado Sindicato Total 

Existente
s 

SU
S 

Existente
s 

SU
S 

Existente
s SUS Existente

s 
SU
S 

Existente
s SUS

Cirúrgicos 140 140 25 21 209 122 - - 374 283

Clínicos 175 175 34 30 499 279 - - 708 484

Complementares 67 57 3 3 98 10 - - 168 70 

Obstétrico 26 26 - - 234 147 - - 260 173

Pediátrico 76 76 - - 153 129 - - 229 205

Outras 
Especialidades 6 6 10 10 727 629 - - 743 645

Hospital/DIA 2 2 - - 31 5 - - 33 7 

Total 492 482 72 64 1.951 1.32
1 - - 2.515 1.86

7 
Fonte: CNES 
Nota: Leitos complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias, Unidades de Isolamento 

 

 
Tabela 10.3.1.8-3 - Número de estabelecimentos segundo o público atendido 2007. 
 

Serviço prestado SUS Particular 
Plano de Saúde 

Público Privado 
Internação 20 16 1 16 

Ambulatorial 144 170 1 158 
Urgência 12 16 - 15 

Diagnose e terapia 62 144 2 135 
Vig. epidemiológica e sanitária -    

Farmácia ou cooperativa - - - - 
Fonte: CNES 

 

 
Tabela 10.3.1.8-4 - Consultórios segundo tipo 2007. 
 

 Clínica 
Básica 

Clínica 
Especializ. 

Clínico - 
indiferente Odontoló-gico Não Médicos

Consultórios 401 246 131 112 261 

Consultórios por 
10.000 habitantes 4,1 2,5 1,3 1,1 2,6 

Fonte: CNES 

 

 

Em relação aos recursos humanos do sistema de saúde, em concordância 

com a orientação para o atendimento ambulatorial, as especialidades mais 

numerosas são a clínica geral, medicina de família, pediatria e gineco-obstetricia. 
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O fato do alto índice de médicos de família está nos informando da inserção da 

Estratégia da Saúde da Familia, além da organização do primeiro nível de 

atenção, já que as especialidades mais numerosas são as denominadas 

especialidades básicas. Isto em oposição às especialidades que se inserem no 

segundo nível de atenção (incluídos na tabela na categoria “médicos”). Outro 

indicador da importância do primeiro nível de atenção é o número de enfermeiros 

e de auxiliar de enfermagem que se inserem no SUS. 

 
Tabela 10.3.1.8-5 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas 
 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende ao 
SUS Prof/1.000 hab Prof SUS/1.000 

hab 

Médicos 2.039 1.478 561 2,1 1,5 

Anestesista 65 63 2 0,1 0,1 

Cirurgião Geral 91 84 7 0,1 0,1 

Clínico Geral 344 278 66 0,3 0,3 

Gineco Obstetra 179 135 44 0,2 0,1 

Médico de Família 211 211 - 0,2 0,2 

Pediatra 236 181 55 0,2 0,2 

Psiquiatra 35 30 5 0,0 0,0 

Radiologista 113 69 44 0,1 0,1 

Cirurgião dentista 198 115 83 0,2 0,1 

Enfermeiro 399 388 11 0,4 0,4 

Fisioterapeuta 118 71 47 0,1 0,1 

Fonoaudiólogo 27 18 9 0,0 0,0 

Nutricionista 46 39 7 0,0 0,0 

Farmacêutico 71 63 8 0,1 0,1 

Assistente social 45 44 1 0,0 0,0 

Psicólogo 92 80 12 0,1 0,1 

Auxiliar de Enfermagem 937 898 39 1,0 0,9 

Técnico de Enfermagem 298 260 38 0,3 0,3 
Fonte: CNES 
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos 
houver. 

 
 
• Itaboraí 
 
O Município de Itaboraí tem o mesmo padrão organizacional do sistema de 

saúde que o município de São Gonçalo. Isto é uma polarização publico- privado, 
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na qual o SUS atende o primeiro nível de atenção, com uma estrutura de 

unidades básicas de saúde e o sistema privado atende o segundo nível de 

atenção ou com clínicas especializadas ou com consultórios isolados. Já no 

terceiro nível de complexidade encontramos no sistema público 3 hospitais, sendo 

que um é especializado e no sistema privado quatro hospitais gerais. 
 
Tabela 10.3.1.8-6 - Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de 

estabelecimento 2007 
 

Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total 
Centro de parto normal - - - - - 

Centro de saude/unidade básica 
de saude 37 - 2 - 39 

Central de regulação de serviços 
de saude - - - - - 

Clinica especializada/ambulatório 
especializado 1 2 10 - 13 

Consultório isolado - 1 23 - 24 
Cooperativa - - - - - 

Farmácia 1 - - - 1 
Hospital especializado 1 - 1 - 2 

Hospital geral 2 - 3 - 5 
Hospital dia - - - - - 

Laboratório Central de Saúde 
Pública – LACEN - - - - - 

Policlínica 1 - - - 1 
Posto de saude 5 - - - 5 

Pronto socorro especializado - - - - - 
Pronto socorro geral - - - - - 
Secretaria de saude - - - - - 

Unidade autorizadora - - - - - 
Unidade de serviço de apoio de 

diagnose e terapia - - 12 - 12 

Unidade de saude da família - - - - - 
Unidade de vigilancia em saude 1 - - - 1 

Unidade de vigilancia 
epidemiologia (antigo) - - - - - 

Unidade de vigilancia sanitaria 
(antigo) - - - - - 

Unidade mista - - - - - 
Unidade móvel de nível pré-hosp-

urgência/emergênci 1 - - - 1 

Unidade móvel fluvial - - - - - 
Unidade móvel terrestre 3 - - - 3 

Pronto socorro de hospital geral 
(antigo) - - - - - 

Pronto socorro traumato-
ortopédico (antigo) - - - - - 

Tipo de estabelecimento não 
informado - - - - - 

Total 53 3 51 - 107 
Fonte: CNES Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS 
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Mantendo a coerência com a estrutura da oferta de serviços anteriormente 

analisada, percebe-se que a maioria dos atendimentos no município são 

ambulatoriais, com uma paridade entre público e privado. A oferta sempre é maior 

nas instituições do SUS, invertendo-se somente no que diz respeito às instituições 

de Diagnose e terapia. 
 
 

Tabela 10.3.1.8-7 - Número de estabelecimentos segundo o público atendido 2007 
 

Serviço prestado SUS Particular 
Plano de Saúde 

Público Privado 

Internação 5 3 - - 

Ambulatorial 64 48 2 27 

Urgência 5 4 1 1 

Diagnose e terapia 15 22 1 6 

Vig. epidemiológica e sanitária 1    

Farmácia ou cooperativa 1 - - - 
Fonte: CNES 

 
 

Tabela 10.3.1.6-8 - Consultórios segundo tipo 2007 
 

 Clínica 
Básica 

Clínica 
Especializ. 

Clínico - 
indiferente Odontoló-gico Não Médicos 

Consultórios 92 67 92 21 55 

Consultórios por 10.000 
habitantes 4,1 3,0 4,1 0,9 2,4 

Fonte: CNES 
 
 

Tabela 10.3.1.8-9 - Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador 
segundo especialidade 2007. 

 

Especialidade 
Público Filantropico Privado Sindicato Total 

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS
Cirúrgicos 24 24 - - 11 2 - - 35 26 
Clínicos 306 306 - - 249 52 - - 555 358

Complementares 17 11 - - - - - - 17 11 
Obstétrico 28 28 - - 32 - - - 60 28 
Pediátrico 26 26 - - 36 14 - - 62 40 

Outras Especialidades - - - - 4 4 - - 4 4 
Hospital/DIA - - - - - - - - - - 

Total 401 395 - - 332 72 - - 733 467
Fonte: CNES 
Nota: Leitos complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias, Unidades de Isolamento 
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Tabela 10.3.1.8-10 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas 
2007 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende 
ao SUS 

Prof/1.000 
hab 

Prof 
SUS/1.000 

hab 

Médicos 589 469 120 2,6 2,1 

Anestesista 12 11 1 0,1 0,0 

Cirurgião Geral 28 23 5 0,1 0,1 

Clínico Geral 121 114 7 0,5 0,5 

Gineco Obstetra 63 41 22 0,3 0,2 

Médico de Família 51 51 - 0,2 0,2 

Pediatra 46 30 16 0,2 0,1 

Psiquiatra 9 8 1 0,0 0,0 

Radiologista 22 17 5 0,1 0,1 

Cirurgião dentista 38 29 9 0,2 0,1 

Enfermeiro 83 82 1 0,4 0,4 

Fisioterapeuta 32 24 8 0,1 0,1 

Fonoaudiólogo 9 5 4 0,0 0,0 

Nutricionista 20 16 4 0,1 0,1 

Farmacêutico 27 26 1 0,1 0,1 

Assistente social 15 15 - 0,1 0,1 

Psicólogo 25 17 8 0,1 0,1 

Auxiliar de Enfermagem 167 164 3 0,7 0,7 

Técnico de Enfermagem 60 60 - 0,3 0,3 
Fonte: CNES 
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos 
houver. 

 

 

A oferta de recursos humanos diferenciada por especialidade médica e 

profissionais de saúde também mantém coerência com a estrutura de um sistema 

voltado para a atenção básica, o que se percebe pelo número de médicos 

especializados nas especialidades básicas e no número de auxiliares de 

enfermagem. O baixo percentagem de médicos de família pode estar indicando 

uma pobre implantação da Estratégia de Saúde da Familia. 
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• Maricá 
 

No município de Maricá se repete o mesmo padrão dos outros municípios da 

AII no que diz respeito aos recursos humanos. Na variável equipamentos é 

significativa a total ausência de tomógrafos e aparelhos de ressonância magnética 

o que pode ser analisado como um terceiro nível de atenção pouco desenvolvido. 

Isso significa uma hierarquização regional dos serviços, já que esse tipo de 

atendimento deve ser oferecido nos municípios vizinhos. 
 
Tabela 10.3.1.8-11 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas 

2007 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende 
ao SUS 

Prof/1.000 
hab 

Prof SUS/1.000 
hab 

Médicos 280 166 114 2,7 1,6 

Anestesista 4 3 1 0,0 0,0 

Cirurgião Geral 20 15 5 0,2 0,1 

Clínico Geral 47 27 20 0,5 0,3 

Gineco Obstetra 35 23 12 0,3 0,2 

Médico de Família 14 14 - 0,1 0,1 

Pediatra 38 26 12 0,4 0,3 

Psiquiatra 3 3 - 0,0 0,0 

Radiologista 13 6 7 0,1 0,1 

Cirurgião dentista 31 25 6 0,3 0,2 

Enfermeiro 36 34 2 0,4 0,3 

Fisioterapeuta 37 19 18 0,4 0,2 

Fonoaudiólogo 15 10 5 0,1 0,1 

Nutricionista 12 8 4 0,1 0,1 

Farmacêutico 5 4 1 0,0 0,0 

Assistente social 3 3 - 0,0 0,0 

Psicólogo 14 7 7 0,1 0,1 

Auxiliar de Enfermagem 84 78 6 0,8 0,8 

Técnico de Enfermagem 36 35 1 0,4 0,3 
Fonte: CNES 
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Tabela 10.3.1.8-12 - Equipamentos segundo categorias selecionadas 2007. 
 

Categoria Existentes Em uso Disponív. 
ao SUS 

Equip uso/ 
100.000 hab 

Equip 
SUS/100.000 

hab 

Mamógrafo 1 1 1 1,0 1,0 

Raio X 12 11 5 11,7 10,7 

Tomógrafo Computadorizado - - - - - 

Ressonância Magnética - - - - - 

Ultrassom 10 10 5 9,8 9,8 

Equipo Odontológico Completo 21 21 13 20,5 20,5 
Fonte: CNES 

 

 

A tabela a seguir mostra claramente a analise realizada, já que se percebe 

uma ampla estrutura de centros e postos de saúde, para atendimento 

ambulatorial e somente dois (um público e um privado) hospitais gerais e nenhum 

hospital especializado. 

 
Tabela 10.3.1.8-13 - Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de 

estabelecimento 2007. 
 

Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total

Centro de parto normal - - - - - 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 11 - - - 11 

Central de regulação de serviços de saúde - - - - - 

Clinica especializada/ambulatório especializado 2 - 8 - 10 

Consultório isolado - - 13 - 13 

Cooperativa - - - - - 

Farmácia - - - - - 

Hospital especializado - - - - - 

Hospital geral 1 - 1 - 2 

Hospital dia - - - - - 

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN - - - - - 

Policlínica - - 2 - 2 

Posto de saúde 8 - - - 8 

Pronto socorro especializado - - - - - 

Pronto socorro geral - - 1 - 1 

Secretaria de saúde - - - - - 
Continua   
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Tabela 10.3.1.8-13 - Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de 
estabelecimento 2007. Conclusão. 

 
Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total

Unidade autorizadora - - - - - 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia - - 4 - 4 

Unidade de saúde da família - - - - - 

Unidade de vigilância em saúde 1 - - - 1 

Unidade de vigilância epidemiologia (antigo) - - - - - 

Unidade de vigilância sanitária (antigo) - - - - - 

Unidade mista - - - - - 

Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergência - - - - - 

Unidade móvel fluvial - - - - - 

Unidade móvel terrestre 2 - - - 2 

Pronto socorro de hospital geral (antigo) - - - - - 

Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo) - - - - - 

Tipo de estabelecimento não informado - - - - - 

Total 25 - 29 - 54 
Fonte: CNES 
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS 

 

 
Tabela 10.3.1.8-14 - Número de estabelecimentos segundo o público atendido 2007. 
 

Serviço prestado SUS Particular 
Plano de Saúde 

Público Privado 

Internação 1 2 - 1 

Ambulatorial 26 24 - 19 

Urgência 2 2 - 2 

Diagnose e terapia 7 8 - 5 

Vig. epidemiológica e sanitária 1    

Farmácia ou cooperativa - - - - 
Fonte: CNES 

 

 
Tabela 10.3.1.8-15 - Consultórios segundo tipo 2007 
 

 Clínica 
Básica 

Clínica 
Especializ. 

Clínico - 
indiferente Odontológico Não 

Médicos 
Consultórios 69 18 11 19 3 

Consultórios por 10.000 
habitantes 6,7 1,8 1,1 1,9 0,3 

Fonte: CNES 
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Para completar o diagnóstico da saúde dos municípios da AII a seguir serão 

analisados os dados epidemiológicos de mortalidade e morbidade hospitalar, 

discriminados causa e por faixa etária. 

 

Comparando os índices de mortalidade do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro com os índices dos municípios da AII, podemos mencionar no que diz 

respeito às doenças infecciosas e parasitarias, na faixa etária 1-4 anos, que os 

índices de São Gonçalo (33,3) e Itaboraí (27,3) são todos maiores do que no 

Estado (14,8) e no município do Rio de Janeiro (13,0). Ainda nesse grupo etário, 

no que diz respeito às doenças do aparelho respiratório, o Estado (22,3) e o 

município do Rio de Janeiro (21,4) apresentam melhores índices do que São 

Gonçalo (33,3), a diferença de Itaboraí que apresenta um índice menor (18,2). A 

incidência desses números tem relação com o déficit habitacional e de 

saneamento básico, o que indicaria uma sensível precariedade habitacional, 

assim como uma escassa resposta do sistema de saúde para prevenir a 

mortalidade infantil por causas evitáveis. 

 

É importante mencionar que os índices de mortalidade e morbidade por 

causas externas têm uma significativa paridade entre os municípios da AII com o 

Estado e os municípios do Rio de Janeiro; ainda deve-se mencionar que para a 

faixa etária de 15 -19, esses índices alcançam aprox. o valor de 85,3 em São 

Gonçalo e Itaboraí (mais elevados do que no Rio de Janeiro). Isto é indicativo de 

altos níveis de insegurança pública. 

 

As tabelas a seguir mostram por extenso as análises realizadas. 
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Tabela 10.3.1.8-16 - Estado do Rio de Janeiro - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa 
Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 2006. 

 

Grupo de Causas Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

5,7 14,8 8,8 6,0 2,1 9,4 5,1 3,6 3,6 5,1 

II.  Neoplasias (tumores) 0,4 7,8 22,9 11,8 3,6 12,7 23,6 16,4 17,3 16,2

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

0,8 4,3 4,1 5,8 3,1 16,7 36,2 39,9 39,7 32,2

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

6,9 22,3 10,0 7,2 1,9 5,2 8,0 15,6 14,8 11,5

XVI. Algumas afec 
originadas  

no período perinatal 
60,2 1,9 - - - - - - - 1,8 

XX.  Causas externas de  
morbidade e mortalidade 

3,6 20,2 34,9 50,6 81,6 41,2 7,2 3,7 3,8 13,9

Demais causas definidas 22,5 28,7 19,4 18,6 7,8 14,8 19,9 20,8 20,8 19,2

Total 100,0 100,
0 

100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
Fonte: SIM 

 

 
Tabela 10.3.1.8-17 - Município do Rio de Janeiro - Mortalidade Proporcional (%) por 

Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 2006. 
 

Grupo de Causas Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

6,3 13,0 13,3 6,9 2,5 10,7 5,8 4,4 4,4 5,8 

II.  Neoplasias (tumores) 0,3 6,8 24,2 13,1 2,5 13,9 26,0 17,8 18,7 17,9

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

0,8 6,8 5,0 5,0 3,4 15,6 34,8 37,7 37,6 31,7

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

7,4 21,4 10,0 6,9 0,9 5,2 7,9 15,9 15,1 12,1

XVI. Algumas afec 
originadas 

 no período perinatal 
57,7 2,6 - - - - - - - 1,4 

XX.  Causas externas de  
morbidade e mortalidade 

3,3 15,1 32,5 51,9 85,2 40,6 6,6 3,9 4,0 12,3

Demais causas definidas 24,1 34,4 15,0 16,3 5,4 14,0 18,8 20,3 20,2 18,8

Total 100,0 100,
0 

100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
Fonte: SIM 
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Tabela 10.3.2-18 - São Gonçalo - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo 
Grupo de Causas - CID10 2006 

 

Grupo de Causas Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

4,6 33,3 - 5,0 0,7 7,3 4,2 2,7 2,8 4,0 

II.  Neoplasias (tumores) 0,6 6,7 9,1 10,0 2,8 11,7 22,9 14,7 15,7 15,2

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

0,6 - 9,1 5,0 4,3 17,0 40,1 40,7 41,2 33,7

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

5,8 33,3 18,2 15,0 2,1 5,0 8,9 17,1 16,1 12,3

XVI. Algumas afec 
originadas  

no período perinatal 
62,4 - - - - - - - - 1,8 

XX.  Causas externas de  
morbidade e mortalidade 

3,5 13,3 45,5 55,0 82,3 44,4 7,5 4,1 4,2 14,8

Demais causas definidas 2,5 13,3 18,2 10,0 7,8 14,5 16,3 20,7 19,9 18,2

Total 100,0 100,
0 

100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
Fonte:  SIM 

 

 
Tabela 10.3.1.8-19 - Itaboraí - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo 

Grupo de Causas - CID10 2006 
 

Grupo de Causas Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

- 27,3 - - - 5,1 5,4 4,2 4,0 4,5 

II.  Neoplasias (tumores) - 9,1 25,0 11,1 5,9 9,6 21,8 17,5 18,8 15,4

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

2,2 - - 11,1 5,9 16,4 34,2 38,0 38,0 29,0

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

2,2 18,2 25,0 - - 5,8 6,0 15,6 14,0 10,0

XVI. Algumas afec 
originadas  

no período perinatal 
63,0 - - - - - - - - 2,2 

XX.  Causas externas de  
morbidade e mortalidade 

4,3 18,2 - 55,6 85,3 51,0 10,7 3,9 4,0 20,1

Demais causas definidas 28,3 27,3 50,0 22,2 2,9 12,0 21,8 20,7 21,2 18,7

Total 100,0 100,
0 

100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
Fonte: SIM 
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Tabela 10.3.1.8-20 - Mariçá - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo 
Grupo de Causas - CID10 2006 

 

Grupo de Causas Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

9,1 - - - - 12,7 2,3 4,1 3,5 5,3 

II.  Neoplasias (tumores) - - - 25,0 - 19,0 26,9 14,7 18,0 17,7

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

- - - - 20,0 17,5 41,5 43,5 42,9 35,4

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

9,1 - - 25,0 - 2,4 4,7 15,0 13,7 9,5 

XVI. Algumas afec 
originadas  

no período perinatal 
59,1 25,0 - - - - - - - 2,2 

XX.  Causas externas de  
morbidade e mortalidade 

4,5 25,0 33,3 50,0 80,0 34,9 7,6 2,9 3,5 11,6

Demais causas definidas 18,2 50,0 66,7 - - 13,5 17,0 19,7 18,5 18,3

Total 100,0 100,
0 

100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
Fonte: SIM 

 

 

No que diz respeito à morbidade hospitalar nos municípios da AII pode-se 

mencionar um padrão semelhante que mostra uma alta incidência das doenças 

infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório nas faixas etárias 

menores (até 14 anos). Já nos grupos etários de acima de 50 anos encontramos 

uma prevalência das doenças associadas às funções endócrinas nutricionais e 

metabólicas, que se associam a maus hábitos alimentares. 

 

As informações por extenso são apresentadas nas tabelas a seguir. 
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Tabela 10.3.1.8-21 - São Gonçalo  Distribuição Percentual das Internações por Grupo de 
Causas e Faixa Etária - CID10 2007. 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

10,4 19,1 19,7 15,5 3,6 3,6 3,0 3,9 3,6 5,1 

II.  Neoplasias (tumores) 0,4 1,3 2,4 8,1 4,8 9,7 8,3 5,7 6,7 7,7 

III. Doenças sangue órgãos  
hemat e transt imunitár 

0,2 0,6 1,5 2,5 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 

IV.  Doenças endócrinas  
nutricionais e metabólicas 

0,6 0,7 1,0 2,2 0,9 4,5 9,2 10,0 9,8 5,7 

V. Transtornos mentais e  
comportamentais 

- 0,0 0,1 0,4 0,8 2,8 1,2 0,4 0,5 1,7 

VI.  Doenças do sistema 
nervoso 0,6 0,9 1,3 1,6 0,5 0,9 1,5 2,3 2,2 1,2 

VII. Doenças do olho e anexos 0,1 0,4 0,5 0,5 0,2 0,7 4,1 6,8 6,6 2,3 

VIII.Doenças do ouvido e  
da apófise mastóide 

0,2 0,2 0,3 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

0,6 0,2 0,6 2,0 1,8 15,3 39,8 39,8 40,0 21,6

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

49,3 60,9 41,7 19,5 6,7 14,2 16,5 15,8 15,2 18,5

XI.  Doenças do  
aparelho digestivo 

2,3 4,5 8,2 8,7 3,7 7,4 7,2 5,4 5,9 6,6 

XII. Doenças da pele e  
do tecido subcutâneo 

1,2 3,0 3,5 3,0 0,8 1,1 1,0 0,5 0,6 1,2 

XIII.Doenças sist osteomuscular 
e tec conjuntivo 

0,2 0,4 0,9 1,8 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 

XIV. Doenças do  
aparelho geniturinário 

2,8 3,3 6,9 6,2 5,3 5,8 3,4 3,1 3,2 4,7 

XV.  Gravidez parto e puerpério 0,1 - - 10,0 60,8 26,1 - 0,1 0,0 15,6

XVI. Algumas afec originadas  
no período perinatal 

27,0 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - - - 0,8 

XVII.Malf cong deformid e ano 
malias cromossômicas 

3,2 1,7 3,0 3,4 0,9 0,6 0,2 0,1 0,1 0,7 

XVIII.Sint sinais e achad  
anorm ex clín e laborat 

0,3 0,3 0,4 1,1 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

XIX. Lesões enven e alg out  
conseq causas externas 

0,7 2,1 7,6 11,9 7,1 5,0 2,6 4,4 3,9 4,4 

XX.  Causas externas de  
morbidade e mortalidade 

- 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

XXI. Contatos com  
serviços de saúde 

- 0,1 0,4 0,7 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 

CID 10ª Revisão não  
disponível ou não preenchido 

- - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: SIH/SUS 
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Tabela 10.3.1.8-22 - Itaboraí Distribuição Percentual das Internações por Grupo de 
Causas e Faixa Etária - CID10 2007 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

20,8 26,6 19,1 22,2 6,1 6,1 5,5 6,1 5,8 9,1 

II.  Neoplasias (tumores) - 0,9 0,6 0,5 1,9 3,9 6,3 4,4 4,8 3,6 

III. Doenças sangue órgãos 
hemat e transt imunitár 

0,5 0,8 3,6 2,4 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,8 

IV.  Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

0,7 0,2 0,9 2,4 1,1 6,5 13,5 13,1 13,5 7,3 

V.   Transtornos mentais 
e comportamentais 

- - 0,2 0,3 0,7 2,6 1,1 0,1 0,1 1,3 

VI.  Doenças do 
sistema nervoso 

0,2 0,9 0,6 5,5 0,8 2,8 1,7 0,6 0,8 1,9 

VII. Doenças do 
olho e anexos 

- 0,4 0,5 0,8 0,4 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 

VIII.Doenças do ouvido e 
da apófise mastóide 

- 0,2 0,8 0,3 0,2 0,1 - - - 0,1 

IX.  Doenças do 
aparelho circulatório 

- - 0,3 1,1 0,5 12,4 37,3 41,6 41,1 17,9

X.   Doenças do 
aparelho respiratório 

47,7 56,6 41,5 20,6 4,9 10,6 14,8 17,2 17,1 18,5

XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 

3,2 4,2 12,4 10,6 2,1 6,7 7,4 5,5 6,1 6,4 

XII. Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo 

0,2 0,8 0,8 0,3 - 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec conjuntivo 

0,2 0,4 0,6 1,3 0,5 1,5 1,1 1,1 0,9 1,1 

XIV. Doenças do 
aparelho geniturinário 

0,9 2,4 7,8 6,9 2,0 5,7 4,3 2,9 3,0 4,5 

XV.  Gravidez parto e puerpério - - - 7,9 73,3 29,9 0,0 - - 17,8

XVI. Algumas afec originadas 
no período perinatal 

21,8 - - - - - - - - 0,9 

XVII.Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 

2,8 2,7 1,4 2,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,6 

XVIII.Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 

0,2 0,3 0,2 0,3 - 0,5 0,5 0,7 0,8 0,4 

XIX. Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 

0,5 2,5 7,6 13,5 4,7 7,3 4,1 5,4 4,6 5,8 

XX.  Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

- - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

0,4 0,1 1,1 1,3 0,2 1,6 0,6 0,1 0,1 0,9 

CID 10ª Revisão não 
disponível ou não preenchido 

- - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: SIH/SUS 
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Tabela 10.3.1.8-23 - Maricá Distribuição Percentual das Internações por Grupo de 
Causas e Faixa Etária - CID10 2007 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças  
infecciosas e parasitárias 

6,0 11,4 7,0 5,6 2,0 2,2 2,2 4,3 3,8 3,1 

II.  Neoplasias (tumores) 0,6 4,8 1,7 3,7 2,8 10,8 12,8 8,5 8,7 9,1 

III. Doenças sangue órgãos  
hemat e transt imunitár 

- 1,0 - - - 1,0 1,3 1,9 1,7 1,0 

IV.  Doenças endócrinas  
nutricionais e metabólicas 

- - - 0,9 0,6 2,7 7,6 11,3 10,8 4,4 

V.   Transtornos mentais  
e comportamentais 

- - - - - 2,9 0,4 0,3 0,2 1,5 

VI.  Doenças do sistema 
nervoso 1,8 1,9 - 0,9 - 1,5 1,6 0,8 0,6 1,2 

VII. Doenças do olho e anexos - 1,0 5,2 4,6 - 0,3 2,4 1,1 1,4 1,0 

VIII.Doenças do ouvido e  
da apófise mastóide 

- 1,9 - - - - - - - 0,0 

IX.  Doenças do  
aparelho circulatório 

- - - 1,9 2,3 7,2 27,6 30,7 31,2 12,9

X.   Doenças do  
aparelho respiratório 

20,5 28,6 12,2 8,3 2,3 2,9 8,5 13,9 13,0 7,2 

XI.  Doenças do  
aparelho digestivo 

2,4 15,2 18,3 12,0 2,3 8,9 14,0 8,5 10,2 9,4 

XII. Doenças da pele e  
do tecido subcutâneo 

2,4 12,4 8,7 3,7 1,1 2,8 3,4 3,0 2,8 3,2 

XIII.Doenças sist  
osteomuscular e tec conjuntivo 

0,6 - 4,3 3,7 0,6 1,8 2,8 1,9 1,7 1,9 

XIV. Doenças do  
aparelho geniturinário 

3,6 3,8 16,5 12,0 13,6 8,9 3,4 3,8 3,7 7,6 

XV.  Gravidez parto e puerpério - - - 9,3 56,0 31,1 0,1 - - 19,9

XVI. Algumas afec  
originadas no período perinatal 

52,4 - 0,9 - - 0,1 - - - 2,2 

XVII.Malf cong deformid e  
anomalias cromossômicas 

5,4 2,9 7,8 3,7 0,9 0,2 - - - 0,8 

XVIII.Sint sinais e achad  
anorm ex clín e laborat 

1,8 3,8 2,6 3,7 3,7 4,1 1,5 2,2 2,3 3,2 

XIX. Lesões enven e alg  
out conseq causas externas 

2,4 11,4 14,8 24,1 11,9 10,0 9,9 7,7 7,9 10,0

XX.  Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

- - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com  
serviços de saúde 

- - - 1,9 - 0,7 0,1 - - 0,4 

CID 10ª Revisão não  
disponível ou não preenchido 

- - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: SIH/SUS 
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A tabela 10.3.1.8-24 apresenta os casos notificados de AIDS e taxas de 

incidência por municípios em 2007 nos municípios da AII, pode-se perceber que o 

Niterói e São Gonçalo equivalem ao 80 % dos casos notificados. Na tabela 

10.3.1.8-25 mostra as taxas de mortalidade por AIDS em 2004 e 2005, o que 

permite mostrar uma leve diminuição.  

 
Tabela 10.3.1.8-24 - Casos notificados de AIDS Municípios AII em 2007. 
 

Municípios Nº casos Taxa 

São Gonçalo 16 1,6 

Itaboraí 6 2,7 

Maricá 1 1,0 

Totais 42  
Fonte: Boletim Epidemiológico DST/AIDS 2008 

 

 
Tabela 10.3.1.8-25 - Taxa de mortalidade por AIDS em 2004 e 2005 
 

Municípios Taxa 2004 Taxa 2005 

São Gonçalo 88 80 

Itaboraí 23 19 

Maricá 11 10 
Fonte: Boletim Epidemiológico DST/AIDS 2008 

 

 

Segundo o Boletim Epidemiológico DTS/AIDS (2008) além da AIDS no 

Estado do Rio de Janeiro devem ser notificadas as doenças Síndrome do 

Corrimento Cervical, Síndrome da Úlcera Genital, Síndrome do Corrimento 

Uretral, Condiloma Acuminado, Herpes Genital, em seu primeiro episódio e a 

Sífilis em Adulto, excluída a forma primária. Em 2007 e meados de 2008, oitenta 

municípios do estado notificaram algum caso de DST, sendo 14.279 casos em 

2007 e 8.516 em 2008 (dados até 31 de julho). Nos municípios da AII se 

notificaram, por local de residencia, em São Gonçalo 162 casos (por local de 

residência), em Itaboraí 22 casos (por local de residência) e em Maricá 5 casos 

por local de residência (Boletim Epid. 2008: 37). 
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 EDUCAÇÃO  
 

Analisar os indicadores de Educação é fundamental para entender o 

processo de desenvolvimento de um Estado; os níveis de educação da população 

têm uma relação direta com os padrões de qualidade de vida. 

 

Segundo os dados do PNUD de 1991 e 2000, percebe-se um incremento 

significativo nas taxas de alfabetização em todos os municípios da AII; tendo 

como parâmetro as taxas do Estado do Rio de Janeiro é de sublinhar-se que São 

Gonçalo tem taxas mais significativas, como mostra a Tabela 10.3.1.8-26, a 

seguir. 
 

Tabela 10.3.1.8-26 - Taxa de Alfabetização (1991-2000) 

Municípios, Estado 1991 2000 

São Gonçalo 91,41 94,19 

Itaboraí 83,1 86,2 

Maricá 84,43 89,24 

Estado 90,3 93,4 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

 

Por sua vez, os dados da Tabela 10.3.1.8-27 retratam o quadro do setor de 

educação nos municípios da AII, no que diz respeito ao número e dependência 

administrativa dos estabelecimentos, e ao número total de matrículas, assim 

como sua discriminação por tipo de estabelecimento. 
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Tabela 10.3.1.8-27 - Unidades escolares e matrículas (2006) 

Municípios, 
Estado 

Estabelecimentos Matrículas 

Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada Total 

Creche 

São Gonçalo 0 9 3 36 48 0 0 143 1.301 1.444 

Itaboraí 0 0 4 2 6 0 0 178 15 193 

Maricá 0 7 11 4 22 0 0 249 93 342 

Estado 2 6 988 1.476 2.472 130 331 55.933 52.662 109.056

Pré-Escola 

São Gonçalo 0 5 57 166 288 0 275 4.361 8.788 13.424 

Itaboraí 0 3 28 35 66 0 170 1.412 2.013 3.595 

Maricá 0 7 24 14 31 0 369 1.579 764 2.712 

Estado 3 180 3.065 2.746 5.994 144 13.165 214.969 148.559 376.837

Ensino Fundamental 

São Gonçalo 0 91 78 158 327 0 47.679 39.821 32.771 120.271

Itaboraí 0 21 61 35 117 0 8.238 25.852 5.027 39.117 

Maricá 0 56 29 13 59 0 4.857 9.684 2.925 17.466 

Estado 13 1.240 3.781 2.406 7.440 10.273 515.661 1.448.184 451.873 2.425.991

Ensino Médio 

São Gonçalo 0 45 0 46 91 0 21.661 0 5.355 27.016 

Itaboraí 0 14 0 9 23 0 7.129 0 921 8.050 

Maricá 0 6 1 8 15 0 2.795 522 636 3.953 

Estado 22 1.038 38 805 1.903 12.565 591.754 10.397 117.038 731.754

Educação Especial 

São Gonçalo 0 8 4 3 15 0 398 54 613 1.065 

Itaboraí 0 1 3 1 5 0 24 52 89 165 

Maricá 0 0 1 1 2 0 0 74 11 85 

Estado 2 137 461 116 716 852 3.886 10.578 10.486 25.802 

Educação de Jovens e Adultos 

São Gonçalo 0 39 21 13 73 0 12.719 6.135 2.514 21.368 

Itaboraí 0 15 6 2 23 0 3.754 1.709 780 6.243 

Maricá 0 6 13 1 19 0 2.033 1.013 103 3.149 

Estado 0 615 581 275 1.471 0 184.634 102.794 41.753 329.181
Fonte: MEC/INEP. 
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Da tabela acima, pode-se destacar, no que diz respeito à rede de creches, a 

grande concentração de creches privadas em São Gonçalo (36 de 48), embora 

neste último município exista uma oferta importante de creches estaduais. A 

elevada oferta de creches no mencionado município se reflete no número de 

matrículas nos estabelecimentos privados. Nos casos de Itaboraí e Maricá, o 

sistema municipal toma conta da oferta de estabelecimentos de educação infantil 

no período de creches; isto representa um suporte melhor para a população de 

baixa renda.  

 

Ao analisar o comportamento da oferta de pré-escola na AII, vemos que se 

repete o mesmo padrão das creches em São Gonçalo, com uma alta oferta, que 

se reflete no número de matrículas. 

 

O Ensino Fundamental é o nível com o maior número de escolas. Interessa 

notar que, apesar de ser de responsabilidade dos municípios, as escolas 

estaduais adquirem uma grande importância.  Em todo o Estado elas 

correspondem a 17% das unidades escolares, e a 21% dos alunos. Analisando na 

tabela anterior as matrículas do ensino fundamental, percebe-se a inversão entre 

os estabelecimentos públicos, somados estaduais e municipais, e os privados; no 

caso de São Gonçalo chega a 72% do número de matrículas.  

 

Já o Ensino Médio, na esfera pública, é essencialmente de responsabilidade 

do Estado. No município de Itaboraí, com 39% das unidades, consta apenas 11% 

de matrículas. As carências históricas nas duas últimas décadas, refletidas na 

estagnação da oferta de unidades e matrículas, cuja responsabilidade é da rede 

estadual, e com conseqüências na situação dos jovens frente às demandas cada 

vez mais específicas do mercado de trabalho, estão presentes; basta analisar a 

dinâmica da oferta de unidades e matrículas no conjunto de municípios da AII (cf 

Bourscheid, 2009).  

 

No que se refere ao atendimento escolar de crianças e jovens com 

necessidades especiais, o município do Rio de Janeiro reúne praticamente a 

metade das unidades especializadas no Estado, e mais de um terço dos alunos, 

sediando inclusive  as duas únicas instituições federais existentes no Estado – o 
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Instituto Benjamim Constant, para deficientes visuais,  além do Instituto Nacional 

de Surdos-Mudos, para deficientes auditivos. Em diversas escolas municipais são 

encontradas turmas voltadas para este público, que dispõem de professores 

especialmente capacitados para trabalhar com esses alunos. Nos municípios da 

AII o ensino especial é incumbência do Estado, com uma pequena ajuda do nível 

municipal. 

 

Para os jovens e adultos que não puderam estudar, tiveram interrompidos os 

seus estudos, ou estão numa situação crítica de distorção série-idade, são 

proporcionadas turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA -, que funcionam 

geralmente à noite nos espaços escolares convencionais. No Estado como um 

todo, em 2005, quase 1.500 unidades escolares dispunham deste recurso de 

recuperação de aprendizado, atraindo cerca de 300 mil alunos. As redes públicas, 

estadual e municipal apresentam as maiores parcelas tanto de unidades 

ofertantes como de matrículas (cf Bourscheid, 2009). 

 

Quanto ao Ensino Superior, as possibilidades de prosseguimento dos estudos 

para os jovens dos municípios da AII residem fundamentalmente no município de 

Niterói, que alcança o número aproximado de 46.000 matrículas, contando com a 

única Universidade Federal da AII, como mostra a tabela 10.3.1.8-28. 

 
Tabela 10.3.1.8-28 - Ensino Superior 2006 

Municípios, Estado 

Natureza 

Estadual Federal Municipal 
Comun / 
Confes / 
Filantr 

Particular Total 

Instituições 

São Gonçalo 0 0 0 1 3 4 

Itaboraí 0 0 1 2 0 3 

Maricá 0 0 0 0 0 0 

Estado 2 9 2 56 49 118 

Matrículas 

São Gonçalo 2.323 0 0 7.344 890 10.557 

Itaboraí 0 0 341 316 204 861 

Maricá 0 0 0 0 0 0 

Estado 21.005 62.145 514 317.256 43.401 444.321 
Fonte: MEC/INEP. 
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Embora exista atualmente um movimento das Universidades Federais 

situadas no Estado do Rio de Janeiro para  expandir a oferta de cursos em Campi 

localizados no interior do Estado, pode-se ainda observar uma concentração 

marcada de oferta de vagas do ensino superior nos municípios de Rio de Janeiro 

e de Niterói. 

 

Os cursos superiores ofertados atualmente pelas instituições de ensino 

superior (IES) em cada município da AII do empreendimento, cobrem grande 

parte das áreas do conhecimento científico. Entretanto, os cursos que se 

destacam são as licenciaturas e área da saúde. Em:  

 

ITABORAÍ: Administração; Administração Escolar de 1º e 2º Graus; Ciências 

Contábeis; Direito; História; Letras; Magistério das Matérias Pedagógicas de 2º 

Grau; Matemática; Medicina Veterinária; Orientação Educacional de 1º e 2º 

Graus; Pedagogia; Português e Inglês e Respectivas Literaturas; Português e 

Literaturas de Língua Portuguesa. 

 

SÃO GONÇALO: Administração; Análise de Sistemas (Sistemas de 

Informação); Ciências Biológicas; Ciências Contábeis ; Direito ; Educação Física;  

Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Geografia; História; Letras - Português/ 

Inglês; Letras - Português/ Literatura; Matemática; Nutrição; Pedagogia; Química.  

 

Na tabela tabela 10.3.1.8-29 podem ser visualizados alguns aspectos da 

evolução do ensino superior na região, entre 2000 e 2009, especialmente o 

número de cursos proporcionados pelas IES. Com a ampliação na oferta de tipos 

diferentes de cursos superiores, infere-se também que houve grande expansão 

no número de vagas oferecidas. 

 
Tabela 10.3.1.8-29 - Número de curso superior nos municípios da AII: 2000 e 2009. 

MUNICÍPIO 
Quantidade de cursos 

2000 2009 

Itaboraí 3 18 

São Gonçalo 24 127 
Fonte: INEP 
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Em relação à formação profissional, não existem dados oficiais recentes 

disponíveis para cada município.  Em 1999, o MEC realizou um censo da 

educação profissional no país, e os dados estão agregados por Estados. É 

interessante notar que o MEC divide o ensino profissional em três tipos de cursos: 

tecnológicos, técnicos e básicos. Os cursos básicos são abertos a qualquer 

pessoa interessada, independente da escolaridade prévia; os técnicos são 

oferecidos simultaneamente ao Ensino Médio ou após a sua conclusão, e têm 

organização curricular própria; e os tecnológicos são cursos de nível superior.  

Pelas tabelas 10.3.1.8-30, 10.3.1.8-31 e 10.3.1.8-32, pode-se ter uma idéia da 

realidade de cada tipo de curso no Estado do Rio de Janeiro.  Para os cursos 

tecnológicos, a oferta de cursos e vagas estava concentrada no setor de serviços 

e na área de informática. Os cursos de formação tecnológica para setor da 

indústria eram inexpressivos. Já os cursos técnicos tinham ofertas para formação 

em quatro setores da economia: agropecuária e pesca, indústria, serviços e 

comércio. Existiam 13.018 cursos nessa modalidade, com 111.472 matrículas. O 

setor de serviços concentrava 61,8%, e a indústria tinha 37,7% dos cursos 

técnicos. Os outros dois setores ofereciam 0,5% dos cursos técnicos no Estado. 

Do total de cursos básicos, 23% eram dirigidos para capacitar profissionais para a 

indústria, 9,1% destinavam-se à formação para o comércio, e 67,8% dos cursos 

visavam a formar pessoas na área de serviços (cf. Bourscheid 2009).  
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Tabela 10.3.1.8-30 - Dados do ensino profissional no Estado do Rio de Janeiro em 1999: 
número e natureza dos cursos, matrículas e concluintes – cursos 
tecnológicos. 

CURSOS TECNOLÓGICOS - RJ 

Áreas dos cursos Concluintes Matrículas Cursos 

Total   52 12.094 2.017 

Indústria Total  1 2 2 

 
Indústria Total 1 2 2 

 Elétrico e Eletrônica 1 2 2 

Serviços Total  51 12.092 2.015 

 

Telecomunicações Total 2 123 12 

 Telecomunicações 2 123 12 

Informática Total 42 11.152 1.939 

 Informática 42 11.152 1.939 

Gestão Total 1 3 14 

 Administração e 
Negócios 1 3 14 

Saúde Total 2 124 33 

 Saúde 2 124 33 

Comunicação Total 2 451 17 

 
 

Rádio, TV, Cinema e 
Fotografia 1 434 17 

Publicidade e 
Comunicação 1 17 0 

Meio Ambiente Total 2 239 0 

 Lixo, Água e Esgoto 2 239 0 
Fonte: Censo da educação profissional 1999. INEP 
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Tabela 10.3.1.8-31 - Dados do ensino profissional no Estado do Rio de Janeiro em 1999: 
número e natureza dos cursos, matrículas e concluintes – cursos 
técnicos. 

 
CURSOS TÉCNICOS – RJ 

Áreas dos cursos Concluintes Matrículas Cursos 

Total   511 111.472 13.018 

Agropecuária e 
Pesca Total  6 748 18 

 
Agropecuária Total 6 748 18 

 Agricultura e 
Pecuária 6 748 18 

Indústria Total  127 27.631 4.909 

 

Indústria Total 101 22.812 4.004 

 

Alimentos e 
Bebidas 6 168 60 

Têxteis e 
Vestuário 3 925 426 

Mecânica e 
Metalurgia 22 4.615 840 

Elétrico e 
Eletrônica 65 15.004 1.840 

Automotiva 2 112 56 

Distribuição de 
Água, Gás e 
Eletricidade 

3 1.988 782 

Química Total 11 747 30 

 
Produtos 

Químicos e 
Petroquímica 

11 747 30 

Construção Civil Total 15 4.072 875 

 Construção Civil 15 4.072 875 

Comércio Total  1 202 47 

 
 

Comércio Total 1 202 47 

 Atividades 
Imobiliárias 1 202 47 

Continua   
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Tabela 10.3.1.8-31 - Dados do ensino profissional no Estado do Rio de Janeiro em 1999: 
número e natureza dos cursos, matrículas e concluintes – cursos 
técnicos. Conclusão. 

 
CURSOS TÉCNICOS – RJ 

Áreas dos cursos Concluintes Matrículas Cursos 

Serviços Total  377 82.891 8.044 

 

Turismo e 
Hospitalidade Total 17 1.443 0 

 
Alojamento e 
Alimentação 1 106 0 

Turismo 16 1.337 0 

Telecomunicações Total 9 2.319 208 

 Telecomunicações 9 2.319 208 

Informática Total 145 29.546 3.060 

 Informática 145 29.546 3.060 

Gestão Total 118 36.601 2.583 

 

Administração e 
Negócios 45 11.968 1.401 

Contabilidade 71 22.705 1.182 

Secretariado 2 1.928 0 

Saúde Total 76 11.549 2.015 

 Saúde 76 11.549 2.015 

Comunicação Total 5 579 42 

 Publicidade e 
Comunicação 5 579 42 

Artes Total 3 488 20 

 

Atividades 
Culturais, 

Artesanais e 
Desportivas 

3 488 20 

Meio Ambiente Total 2 99 0 

 Lixo, Água e 
Esgoto 2 99 0 

Design Total 2 267 116 

 
Design de Modas 1 237 116 

Design Técnico 1 30 0 
Fonte: Censo da educação profissional 1999. INEP 
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Tabela 10.3.1.8-32 - Dados do ensino profissional no Estado do Rio de Janeiro em 1999: 
número e natureza dos cursos, matrículas e concluintes – cursos 
tecnológicos. 

 
CURSOS BÁSICOS 

Áreas dos cursos Concluintes Matriculas Cursos 

Total   969 78.133 50.958 

Agropecuária e 
Pesca Total  3 80 30 

 

Agropecuária Total 3 80 30 

 
Agricultura e 

Pecuária 2 50 30 

Silvicultura 1 30 0 

Indústria Total  406 19.947 11.719 

 

Indústria Total 344 16.180 9.455 

 

Alimentos e 
Bebidas 22 1.342 1.266 

Têxteis e Vestuário 35 1.683 723 

Couro e Calçados 3 18 8 

Plástico e Borracha 5 96 60 

Mecânica e 
Metalurgia 165 7.457 4.238 

Elétrico e Eletrônica 53 2.682 1.784 

Automotiva 24 678 462 

Produtos de 
Madeira e Similares 19 965 301 

Distribuição de 
Água, Gás e 
Eletricidade 

18 1.259 613 

Química Total 2 101 91 

 Produtos Químicos 
e Petroquímica 1 29 24 

 Cerâmica 1 72 67 

Construção Civil Total 60 3.666 2.173 

 Construção Civil 60 3.666 2.173 

Comércio Total  74 5.952 4.629 

 

Comércio Total 74 5.952 4.629 

 

Comércio, 
Manutenção e 

Reparação 
49 4.680 3.737 

Comércio 
Atacadista 3 66 62 

Comércio Varejista 22 1.206 830 
Continua   
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Tabela 10.3.1.8-32 - Dados do ensino profissional no Estado do Rio de Janeiro em 1999: 
número e natureza dos cursos, matrículas e concluintes – cursos 
tecnológicos. Continuação. 

 

CURSOS BÁSICOS 

Áreas dos cursos Concluintes Matriculas Cursos 

Serviços Total  486 52.154 34.580 

 

Turismo e 
Hospitalidade Total 43 1.395 1.105 

 Alojamento e 
Alimentação 37 1.120 1.070 

 Turismo 6 275 35 

Transportes Total 16 3.107 2.134 

 Transportes 
Terrestre 16 3.107 2.134 

Telecomunicações Total 20 2.780 1.972 

 Telecomunicações 20 2.780 1.972 

Informática Total 121 24.181 14.528 

 Informática 121 24.181 14.528 

Gestão Total 54 6.137 5.490 

 
 
 
 

Administração e 
Negócios 37 3.924 3.688 

Contabilidade 2 162 45 

Secretariado 11 1.832 1.614 

Intermediação 
Financeira 4 219 143 

Saúde Total 25 2.324 1.469 

 Saúde 25 2.324 1.469 

Comunicação Total 36 1.535 1.070 

 
 
 

Editoração 23 769 603 

Rádio, TV, Cinema 
e Fotografia 5 484 205 

Publicidade e 
Comunicação 8 282 262 

Artes Total 82 2.398 1.396 

 

Atividades 
Culturais, 

Artesanais e 
Desportivas 

82 2.398 1.396 

Desenvolvimento 
Social e Lazer Total 48 6.740 4.269 

 

Educação 7 829 826 

Idiomas e Outras 35 5.408 3.122 

Atividades 
Associativas 2 145 109 

Serviços 
Domésticos 4 358 212 

Continua 
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10.3.1.8-32 - Dados do ensino profissional no Estado do Rio de Janeiro em 1999: número 
e natureza dos cursos, matrículas e concluintes – cursos tecnológicos. 
Conclusão. 

 

CURSOS BÁSICOS 

Áreas dos cursos Concluintes Matriculas Cursos 

Serviços 

Imagem Pessoal Total 29 1.197 957 

 Serviços Pessoais 29 1.197 957 

Meio Ambiente Total 2 76 62 

 Reciclagem 2 76 62 

Design Total 10 284 128 

 
 

Design de Modas 3 178 88 

Design Técnico 7 106 40 
Fonte: Censo da educação profissional 1999. INEP 

 
 
Importa examinar, ainda, em que condições materiais as escolas, em especial 

as do nível médio, funcionam de forma a prestarem um bom atendimento para 
que seus estudantes, possam utilizar cada vez mais os materiais e equipamentos 
necessários ao acompanhamento das modernas técnicas de ensino. Com efeito, 
o setor de educação vem observando profundas modificações nos métodos, com 
a incorporação cada vez maior de elementos da tecnologia, como recursos 
audiovisuais, computadores e redes interativas. Estes recursos permitem, 
inclusive, a adoção de metodologias de educação à distância, de importância 
crescente para atingir parcelas da população impossibilitadas de freqüentar as 
escolas. Além disso, o acesso aos equipamentos tradicionais, como bibliotecas e 
laboratórios de ciências, mantém a sua importância, trazendo informações e 
possibilidades de experimentações necessárias à formação dos alunos (cf 
Bourscheid 2009). As tabelas 10.3.1.8-33, 10.3.1.8-34 e 10.3.1.8-35 a seguir, 
informam a presença de instalações e equipamentos de apoio educacional nas 
escolas dos municípios que compõem a AII no ano de 2006. 

 
Verifica-se por estes dados uma situação particular que se percebe ao se 

tomar somente três variáveis de infraestrutura: biblioteca, quadra de esportes e 
microcomputadores. Na primeira variável, sempre tendo como referencia o total 
de unidades escolares de cada município, os municípios de São Gonçalo e 
Maricá têm uma percentagem aproximada de 56 e 57% do total de unidades 
escolares que apresentam bibliotecas, respectivamente; ficando Itaboraí com uma 
percentagem de 57% do total. Mas esses números se invertem significativamente 
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quando analisamos a variável microcomputadores, que no caso de São Gonçalo 
chegam a 90 % respectivamente, sendo que Maricá alcança  86 %, e Itaboraí,  
uma percentagem de 71%. Isto mostra uma facilidade maior para a compra de 
microcomputadores do que para a compra de livros, ao mesmo tempo em que 
não se pode afirmar, levando em consideração os índices de presença de 
laboratórios de informática, bem menores, que esses computadores sejam 
usados no aprendizado dos alunos. A terceira variável a ser considerada é a 
presença de quadra de esportes, que no caso de São Gonçalo apresenta 
percentagens relativamente elevadas (72 %), à diferença de Maricá e Itaboraí, 
com percentagens de 45% e 40% respectivamente. O que estaria indicando um 
déficit estrutural nas instalações das escolas. 

 
Já no ensino médio, as escolas do município de São Gonçalo são as que 

exibem déficits maiores no que diz respeito a bibliotecas, quadras de esportes 
(com índices de 78% e 73 % respectivamente), mas esses valores não se 
repetem em relação à presença de microcomputadores, que seriam encontrados 
em 100 % das escolas. Os índices de presença de microcomputadores se 
mantêm altos nos quatro municípios da AII, mas, no conjunto, Maricá e Itaboraí 
apresentam um número bem menor de escolas, embora com percentagens bem 
mais altas em todas as variáveis analisadas (bibliotecas, quadra de esportes e 
microcomputadores).  
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Tabela 10.3.1.8-33 - Equipamentos nas escolas de Ensino Fundamental 2006. 

Municípios Natureza 
Total de 

Unidades 
Escolares 

Unidades com Equipamentos 

Biblioteca Laboratório 
de Informática

Laboratório 
de Ciências 

Quadra de 
Esportes 

Sala para 
TV/Vídeo 

TV/Vídeo/ 
Parabólica 

Microcom- 
putadores 

Acesso 
à Internet 

São Gonçalo 

Estadual 96 56 37 19 73 56 12 92 77 
Municipal 68 34 20 10 51 32 23 58 13 
Privada 154 94 109 19 108 96 26 138 102 

Total 318 184 166 48 232 184 61 288 192 

Itaboraí 

Estadual 23 14 4 4 15 14 15 21 15 
Municipal 59 17 2 0 15 10 13 33 0 
Privada 31 17 21 3 16 14 5 27 14 

Total 113 48 27 7 46 38 33 81 29 

Maricá 

Estadual 17 9 5 2 10 6 5 17 11 
Municipal 29 16 1 0 6 14 3 21 0 
Privada 13 9 12 2 11 11 1 13 11 

Total 59 34 18 4 27 31 9 51 22 
Fonte: MEC/INEP 
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Tabela 10.3.1.8-34 - Equipamentos nas escolas de Ensino Médio 2006. 

Municípios Dependência 
Administrativa 

Total de 
Unidades 

Unidades com Equipamentos 

Biblioteca 
Laboratório 

de 
Informática 

Laboratório 
de 

Ciências 
Quadra de 
Esportes 

Sala para 
TV/Vídeo 

TV/Vídeo/ 
Parabólica 

Microcom-
putadores 

Acesso à 
Internet 

São Gonçalo 

Estadual 44 33 30 19 40 31 3 44 36 
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Privada 44 30 37 12 40 31 9 42 44 

Total 88 63 67 31 80 62 12 86 80 

Itaboraí 
Estadual 14 13 4 4 12 11 9 14 13 
Privada 9 8 7 3 7 5 1 9 9 

Total 23 21 11 7 19 16 10 23 22 

Maricá 

Estadual 6 6 4 2 6 3 2 6 5 
Municipal 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
Privada 8 7 7 2 7 5 1 8 7 

Total 15 14 12 4 14 9 3 15 12 
Fonte: MEC/INEP. 
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Tabela 10.3.1.8-35 - Eficiência e rendimento escolar 2006. 

Municípios 

Taxa de 
Reprovação (%) 

Taxa de Abandono
(%) 

Taxa de Distorção 
Idade-Série (%) 

Taxa de Distorção 
Idade-Conclusão 

(%) 

Ensino 
Funda- 
mental 

Ensino
Médio 

Ensino
Funda-
mental 

Ensino
Médio 

Ensino
Funda-
mental 

Ensino 
Médio 

Ensino
Funda-
mental 

Ensino
Médio 

São Gonçalo 14,4 12,8 6 15,8 33,5 53,2 33,5 53,2 

Itaboraí 17,1 10,5 5,2 16,0 39,8 59,3 73,2 58,5 

Maricá 14,6 9,5 3,9 11 32,8 46,7 32,8 46,7 
Fonte: MEC/INEP. 

 

 

Com efeito, com base nos dados daquele ano pode-se inferir que é bastante 

elevada a taxa média de reprovação entre os alunos das escolas, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio, nos municípios que formam a AII. Este é 

também um dos principais fatores que contribuem para os elevados índices de 

evasão escolar, apontados pelas taxas de abandono, que chegam, no conjunto do 

Estado, a atingir mais de 15% dos jovens que cursam o Ensino Médio, 

destacando-se as taxas de São Gonçalo e Itaboraí, que seriam maiores ou iguais 

às do Estado. 

 

As sucessivas crises econômicas na sociedade e uma cultura que incentiva o 

consumo são apresentadas como outras razões para aumentar as taxas de 

abandono do ensino médio. Isto, sem dúvida, relaciona-se com a própria 

necessidade de muitos desses jovens ingressarem no mercado de trabalho, além 

de, no caso das meninas, serem hoje observados elevados índices de gravidez 

na adolescência, o que vem levando, inclusive, a que diversas escolas públicas 

do município do Rio de Janeiro mantenham creches em suas instalações, de 

forma a possibilitar e estimular estas jovens a continuarem seus estudos (cf. 

Bourscheid 2009). 

 

Todas estas questões se refletem diretamente nas taxas de distorção 

observadas nas estruturas educativas, tanto no que diz respeito à distorção idade-

série como na de idade-conclusão dos cursos. Como se pode verificar na Tabela 

apresentada, em 2006 todos os municípios da AII tinham taxas, entre  32 % em 

Maricá e 39 % em Itaboraí, de alunos do Ensino Fundamental no Estado do Rio 
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de Janeiro com atraso em seus estudos em relação às séries mais apropriadas às 

suas idades. No Ensino Médio este quadro se mostra ainda mais grave, com 

taxas que flutuam entre 46 % em Maricá e 60% em Itaboraí. 

 

A distorção idade-conclusão se apresentou ainda mais acentuada em 2006, 

atingindo no conjunto do Estado mais de 65% dos alunos do Ensino Fundamental, 

e quase a metade dos concluintes do Ensino Médio. Dentre os municípios da AII, 

Itaboraí é o que apresenta taxas mais elevadas, chegando no ensino fundamental 

a 76,2 %; já no ensino médio, os valores mais altos pertencem a Itaboraí e São 

Gonçalo, 58,5 e 53,2 respectivamente. 

 

Ainda no âmbito do ensino superior, uma importante iniciativa pública para a 

democratização do acesso à educação no nível de 3º grau no Estado do Rio de 

Janeiro é o Consórcio CEDERJ.  

 

O projeto reúne o Governo do Estado do Rio de Janeiro, seis universidades 

públicas sediadas no Estado (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro– UENF; Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ; Universidade Federal Fluminense – UFF; Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ) e conta como o apoio das prefeituras onde os 

pólos do consórcio estão instalados. O projeto nasceu em 1999 e deu origem à 

Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio 

de Janeiro - CECIERJ.  Além dos cursos de graduação à distância, o consórcio 

desenvolve atividades de extensão, oferece pré-vestibular gratuito, e atua na 

divulgação científica. No segundo semestre de 2007, o CEDERJ contava com 25 

pólos distribuídos em 25 municípios do Estado do Rio de Janeiro, que ofereciam 

sete cursos e somavam 19 mil alunos matriculados. Naquele ano foram 

oferecidas 6,3 mil novas vagas nos cursos superiores. Na tabela abaixo 10.3.1.8-

36, estão identificados os pólos do CEDERJ e os respectivos cursos oferecidos 

nos municípios que se localizam nas proximidades do COMPERJ (cf Bourscheid 

2009). 
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Tabela 10.3.1.8-36 - Pólos do CEDERJ nos municípios da AII. 

MUNICÍPIO CURSOS OFERECIDOS 

Niterói Lic. em Pedagogia  
Tec. em Sistemas de Computação 

São Gonçalo 

Administração 
Tec. em Sistemas de Computação  

Lic. em Turismo 
Lic. em Química 

 
 

 VIÁRIA E DE TRANSPORTES 
 

De acordo com os dados da Fundação CIDE, a infraestrutura viária e de 

transportes do Estado do Rio de Janeiro é das melhores do país. Tomando-se 

como referência o ano de 2003, verifica-se que a malha rodoviária totalizava 26 

mil quilômetros, e a ferroviária em operação, cerca de 1,5 mil km. 

 

As rodovias representam o principal meio de circulação de pessoas e 

mercadorias no Estado. Em 2003, a malha rodoviária principal, formada pelas 

rodovias federais e estaduais, somava 8,2 mil km. Deste total, 4,9 mil km (cerca 

de 60%) encontravam-se pavimentados, além de 592,40 km correspondentes a 

trechos já duplicados. Os principais eixos viários do Estado são as rodovias 

federais BR-040, BR-101, BR-116, BR-356 e BR-393, assim como as estaduais 

RJ-106, RJ-116, RJ-145, RJ-155 e RJ-186. 

 

Apresentam-se, a seguir, as modalidades de transportes encontradas na AII, 

constituída pelos municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Maricá. 

 

Como já visto anteriormente, Itaboraí, onde se localiza o COMPERJ, ocupa 

posição estratégica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, próximo à capital, 

à Baía de Guanabara e a importantes rodovias da região. 

 

Os principais acessos ao município de Itaboraí são as seguintes rodovias: 

 

- A BR-101 Sul que, vinda do Rio de Janeiro através da Ponte Pres. Costa e 

Silva, dirige-se para o Norte do Estado, para o Espírito Santo e a Região 

Nordeste; 
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- A BR-493, integrante do Arco Rodoviário, ligando, na localidade de 

Manilha, já em Itaboraí, a BR-101 à BR-116 e à BR-040, passando por 

Magé;  

- A RJ-104, com o trajeto de Niterói até Manilha, atravessando o município 

de São Gonçalo em suas áreas mais populosas; 

- A RJ-116, saindo da localidade de Venda das Pedras, em Itaboraí, em 

direção a Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e a Região Serrana do 

Estado; 

- A RJ-114, saindo da BR-101 em direção  à  região costeira, chegando a 

Maricá.  

 

Além dessas, diversas estradas, asfaltadas ou não, compõem a malha 

rodoviária municipal. 

 

Itaboraí é servida por um ramal ferroviário da Cia. de Engenharia de 

Transportes e Logística, no trecho Niterói - Visconde de Itaboraí, e, por outro, da 

Ferrovia Centro-Atlântico, nos trechos Visconde de Itaboraí – Campos e Visconde 

de Itaboraí – Magé. 

 

Em São Gonçalo, as rodovias mais importantes são: 

 

- BR-101 Sul que, vinda do Rio de Janeiro através da Ponte Pres. Costa e 

Silva, dirige-se para o Norte do Estado, para o Espírito Santo e a Região 

Nordeste, cruzando todo o município; 

- RJ-104, com o trajeto de Niterói até Manilha, atravessa o município de São 

Gonçalo em alguns de seus bairros mais populosos, como Tribobó, 

Colubandê, Alcântara e Santa Luzia; 

- RJ-106 que, a partir da localidade de Tribobó, dá acesso aos municípios da 

Região dos Lagos através de Maricá, Saquarema, Araruama e São Pedro 

da Aldeia.  
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Em breve serão iniciadas as obras da Linha 3 do Metrô, ligando o centro do 

Rio de Janeiro a São Gonçalo. O primeiro trecho a ser construído será entre o 

bairro de Barreto, em Niterói, e Guaxindiba, em São Gonçalo, onde estarão 

localizados a estação terminal e o pátio de manobras. Este será um importante 

meio de transporte de passageiros de interesse do COMPERJ, por se situar esta 

última estação a pouca distância do Complexo, já no município de Itaboraí. O 

trajeto deste modal no município de São Gonçalo se dará basicamente sobre a 

linha férrea desativada existente, e a estação de Guaxindiba estará localizada 

próxima à BR- 101. 
 
O transporte ferroviário está particularmente orientado para o transporte de 

cargas de baixo valor total, em grandes quantidades, entre uma origem e um 

destino, a grandes distâncias, tais como: minérios, produtos siderúrgicos, 

agrícolas e fertilizantes, entre outros.  
 
Existe um ramal ferroviário para transporte de passageiros, com 33 km de 

extensão, ligando Niterói ao município de Itaboraí, passando por São Gonçalo. O 

ramal, operado pela empresa estatal Central (sucessora do espólio da Flumitrens 

que não foi privatizado), encontra-se em decadência. São realizadas apenas duas 

viagens diárias, uma em cada sentido, utilizando um trem obsoleto dos anos 50. 

Cogita-se no futuro utilizar o leito desse ramal para a implantação de parte da 

projetada Linha 3 do Metrô ou de um serviço de VLT. 
 
O acesso à cidade de Maricá pode ser feito pelas seguintes rodovias: 
 
- RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), que liga o município às cidades de 

Niterói , São Gonçalo e Saquarema; 

- RJ-114, que faz a conexão com o município de Itaboraí; 
 
A Região das Baixadas Litorâneas é servida pela Ferrovia Centro-Atlântica 

S/A – FCA; inclui o Terminal de Marítima, no centro da cidade do Rio de Janeiro, 

e pátios ferroviários em Duque de Caxias, Campos dos Goytacazes e Paraíba do 

Sul. A linha tronco Campos Elíseos – Campos dos Goytacazes atravessa, na 

região, os municípios Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Rio 

Bonito, transportando exclusivamente carga. 
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Fonte: DER- RJ 2006 
 

Figura 10.3.1.8-1 - Imagem da Malha Rodoviária da AII 

 

 
• Tráfego marítimo na Baía de Guanabara 
 

O tráfego de embarcações na Baía de Guanabara, por sua grande 

diversidade, é de difícil caracterização: com exceção das embarcações de 

transporte de passageiros, as modalidades restantes não possuem regularidade 

de dia e horário para trafegar. O tráfego na Baía de Guanabara é realizado por 

diversas modalidades de embarcações, sendo que as principais são: barcos da 

polícia marítima e capitania dos portos, navios de guerra da Marinha do Brasil, 

navios tipo Lash (doca de barcaças) e navios porta-contêineres, barcas, 

aerobarcos e catamarãs de transporte de passageiros, rebocadores, 

transatlânticos de turismo, barcos de pesca, veleiros, dentre tantos outros. 

 

As linhas de transporte de passageiros das duas empresas concessionárias 

são: (Barcas S/A e Transtur) que fazem várias linhas conectando diversas 

cidades da RMRJ: Rio X Niterói; Rio X Ribeira (Ilha do Governador); Rio X 
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Paquetá; Rio X Charitas (Niterói); São Gonçalo (Itaoca) X Paquetá. Juntas essas 

linhas aquaviárias transportam, em média 83,5 mil passageiros por dia. 

 

A rota normalmente utilizada para o tráfego de embarcações de grande porte 

é o canal principal de acesso à Baía de Guanabara, que começa entre a Ilha Laje 

e a Ponta de Santa Cruz. O trajeto normalmente utilizado do canal de acesso é de 

18.500 m, dos quais 11.100 m é a distância entre a parte externa da Baía e os 

fundeadouros, e os outros 7.400 m, na direção norte, conduzem à área do Porto 

do Rio e aos terminais de petróleo localizados a leste da Ilha do Governador, 

dentro da Baía de Guanabara.  

 

A Baía de Guanabara é excepcionalmente abrigada de todos os ventos. No 

entanto, existe um grande número de áreas e setores onde o fundeadouro é 

proibido, os quais estão demarcados na carta náutica com notas de precaução. 

As áreas demarcadas, onde os navios devem ter precauções especiais, são: 

áreas onde as aeronaves realizam, a baixa altura, manobras de pouso ou 

decolagem; pesca ou uso de chamas, devido à existência de oleodutos, parques 

de armazenamento de gases liquefeitos e carga e descarga de inflamáveis. As 

áreas onde o fundeio é proibido são: acesso ao Terminal Almirantes Alves 

Câmara; existência de cabos e canalizações submarinas; nas proximidades da 

Ponte Rio-Niterói.  

 

A área onde a navegação é expressamente proibida, a não ser com 

autorização expressa, encontra-se próxima às Ilhas das Flores, Ananás, do 

Mexingueiro e do Carvalho. São demarcadas por balizas flutuantes, sinalizadas 

por um retângulo amarelo-laranja, com advertências. 

 

O tráfego sob o vão central da Ponte Rio-Niterói é privativo para navios de 

mais de 19 metros (40 pés) ou 50.000 tdw (tonelagem de porte bruto). Nas áreas 

nas proximidades das ilhas de Nhanquetá, Boqueirão e ilhote Tipiti-Açu, 

demarcadas com linhas de limite marítimo e com o símbolo D, é proibido trafegar, 

durante o dia, a menos de 100 metros, e, à noite, a menos de 200 metros. No 

canal entre as ilhas do Boqueirão e do Governador é expressamente proibido 

navegar entre o pôr e o nascer do sol. 
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O quadro de infraestrutura de transportes vai sofrer mudanças com a 

realização de outro grande projeto de natureza econômico-produtiva que pode 

intensificar os fluxos de pessoas e da economia na região é a implementação do 

Arco Metropolitano, ligando Itaboraí a Itaguaí. A implantação do Arco Rodoviário, 

que irá ligar a BR-101-Sul, a partir da localidade de Manilha, no município de 

Itaboraí, ao porto de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, atravessando os 

municípios de Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí e Rio 

de Janeiro. O seu trajeto passará pela BR-493, que será duplicada, e em cujas 

margens se localizam a sede municipal de Magé, a BR-116 e a RJ-109. Em seu 

percurso, que se inicia na BR-101-Norte, serão atravessadas as rodovias BR-116-

Norte, BR-040, BR-116-Sul e BR- 101-Sul, realizando-se, desta forma, o contorno 

das áreas mais populosas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sem ser 

necessário o ingresso em nenhuma de suas cidades. 

 

O Arco Metropolitano vai fazer a interseção com cinco rodovias federais, uma 

ferrovia e a ligação com vários pólos industriais de grande porte que estão sendo 

implantados na região, e com o Porto de Itaguaí. 

 

Também chamado de Arco Rodoviário, será uma espécie de elo entre as 

regiões do Estado do Rio de Janeiro e entre regiões brasileiras. As principais 

obras se concentram em ampliação e melhoria das rodovias, cujo traçado foi 

dividido em quatro segmentos: o segmento A é composto pela BR 493 que é a 

rodovia de contorno da Baía de Guanabara; o segmento B é a BR 101 sul 

(rodovia Rio-Santos); o segmento C é constituído pela BR 493 e pela  RJ 109 (é o 

trecho em que existe menos infraestrutura pronta); e o segmento D é a BR 116 

Norte (rodovia Rio-Teresópolis). Em relação aos projetos industriais relacionados 

ao Arco Rodoviário existem seis empreendimentos com ligação direta: 

COMPERJ, Complexo Petroquímico de Duque de Caxias, Porto de Itaguaí, 

Complexo Siderúrgico (Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, Itaguaí, 

Complexo Industrial de Santa Cruz (Companhia Siderúrgica Atlântica – CSA) e 

Plangás. 
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O projeto do Arco Rodoviário prevê o atendimento de diversas 

funcionalidades relacionadas principalmente à constituição da região enquanto 

conexão com outras regiões estaduais e nacionais: atender ao tráfego de longa 

distância oriundo das regiões SUL/SUDESTE em direção às regiões 

NORTE/NORDESTE do país; conectar as rodovias federais atravessadas, BR-

040, BR-116 (Norte e Sul), BR-465 e BR-101 (Norte e Sul); desviar o tráfego de 

veículos comerciais de longa distância, aliviando os principais corredores 

metropolitanos, tais como a Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, BR-101 (entre 

Manilha e Ponte); ampliar a acessibilidade aos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro; 

viabilizar a implantação de terminais logísticos, com redução dos tempos de 

viagem e custos de transportes, bem como a distribuição dessas cargas para os 

mercados consumidores; introduzir novos vetores de expansão urbana para os 

municípios localizados em sua área de influência. Além disso, o plano do Arco 

Rodoviário prevê quatro focos de atuação na área de influência do Arco: 

desenvolvimento econômico e social; desenvolvimento de infraestrutura urbana; 

desenvolvimento sustentável do território e do ambiente; e aperfeiçoamento da 

gestão institucional do espaço metropolitano. 

 

Algumas rodovias que fazem parte do Arco Rodoviário têm o seu percurso 

ora paralelo, ora cruzando o traçado do sistema dutoviário do COMPERJ. A BR 

116 na altura do município de Magé margeia o traçado dos dutos, sendo que a 

partir da altura de Suruí os dutos ficam a menos de 1 km dessa rodovia federal. 

Já a BR 493 corta o traçado dos dutos na proximidade da sede municipal de 

Magé. Esta rodovia cortará novamente os dutos “alternativa com tancagem em 

São Gonçalo” e “alternativa com tancagem em Campos Elíseos” no município de 

Itaboraí. Por sua vez, essas duas linhas de dutos serão cortadas novamente pela 

BR 101 no município de São Gonçalo próximo ao terminal de São Gonçalo. 

Portanto, percebe-se que os dutos estarão completamente imersos na dinâmica 

rodoviária do Arco Metropolitano. 

 

Num movimento semelhante de aumentar a infraestrutura da AII temos que 

mencionar os projetos de construção de um amplo polo naval no Município de 

Maricá, com a construção de cinco estaleiros que poderiam ser financiados pelo 

Governo Federal, se este aceitasse incluir Maricá no PAC do setor Naval. A 
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concretização deste projeto impulsionará o desenvolvimento econômico da 

região, gerando empregos, renda e qualificação profissional aos trabalhadores de 

Maricá.  
 
 

 SANEAMENTO BÁSICO  
 

No que diz respeito à situação de saneamento básico, abastecimento de 

água canalizada e coleta de lixo, podemos inferir um padrão recorrente que divide 

a AII em dois grupos, o primeiro inclui o município de São Gonçalo, e, em um 

segundo grupo, ficariam Itaboraí e Maricá. 

 

Especificamente com respeito ao saneamento, São Gonçalo é o município 

com melhor desempenho, visto que supre água através da rede geral canalizada 

em mais de 70% dos domicílios, enquanto que em Itaboraí e Maricá menos de 

30% dos domicílios são atendidos por essa rede, como mostra a tabela 10.3.1.8-

37. 
 
Tabela 10.3.1.8-37 - Saneamento Básico, 2000 

Municípios Dom/agua (1) Dom/agua(1)% Pop/agua (2) Dom/esg (3) Pop/esg (4) 

Itaboraí 12143 22,63 41634 14.821 185.931 

Maricá 4.790 20,87 15846 2.243 76.287 

São Gonçalo 201.327 76,46 675.731 105.936 887.820 
Fonte:Cide/IBGE 2000/Datasus 
Notas:(1) Domicílios com abastecimento de água canalizada em pelo menos um cômodo; 
(2) População com abastecimento de água canalizada em pelo menos um cômodo; 
(3) Domicílios com instalação sanitária; 
(4) População com instalação sanitária. 

 

A Tabela 10.3.1.8-38 mostra os diferentes métodos de obtenção de água 

pelos municípios, explicitando, para além da água canalizada, que é fundamental, 

em São Gonçalo, que os municípios de Maricá e Itaboraí apresentam a situação 

mais desfavorável, com percentuais altos, em torno de 65 % e 55 % 

respectivamente, de domicílios com água proveniente de poço ou nascente 

canalizada. Ainda com respeito à água canalizada, os índices de Maricá e Itaboraí 

têm um percentual em torno de 20 %, que é muito inferior aos registrados nas 

demais regiões do Estado do Rio de Janeiro, e revela uma situação preocupante, 

que exige a adoção de intensa atuação por parte do poder público. 
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Tabela 10.3.1.8-38 - Porcentagem de Domicílios de Acordo com o Tipo de 
Abastecimento de Água 2000 

 

Municípios 

Rede geral 
Canalizada 

Poço ou nascente 
canalizada Poço ou 

nascente 
não 

canalizada

Outra forma 
canalizada 

Outra 
forma-não 
canalizada

Em pelo 
menos 

um 
cômodo 

Só na 
propriedade/ 

terreno 

Em pelo 
menos 

um 
cômodo

Só na 
propriedade/ 

terreno 

Em pelo 
menos 

um 
cômodo 

Só na 
propriedade/ 

terreno 

Itaboraí 22,76 1,41 55,25 2,97 11,22 3,53 0,25 2,61 

Maricá 20,69 0,55 65,45 2,17 6,66 2,46 0,20 1,54 

São 
Gonçalo 76,58 3,81 9,11 0,65 3,88 2,99 0,36 2,61 

Fonte: Datasus 2000 

 

 
Tabela 10.3.1.8-39 - Percentual de Domicílios de Acordo com Tipo de Instalação 

Sanitária 2000 
 

Município 
Rede 

geral de 
esgoto ou 

pluvial 

Fossa 
séptica 

Fossa 
rudimentar Vala 

Rio, 
lago ou 

mar 
Outro 

escoadouro 
Não tem 

instalação 
sanitária 

Itaboraí 27,78 41,11 9,46 15,84 2,90 1,42 1,48 

Maricá 9,81 51,39 26,30 7,76 1,93 1,33 1,47 

São 
Gonçalo 40,30 40,63 4,71 8,15 4,42 1,06 0,73 

Fonte: Datasus 2000 

 

 
Tabela 10.3.1.8-40 - Número de Domicílio com Coleta de lixo, 2000 
 

Municípios Serv. 
Limp (a) 

Caçamba 
(b) 

Quaimado 
(c) 

Enterrado 
(d) 

Terreno 
baldio (e) 

Jogado/rio 
(f) 

Outro 
(g) 

Itaboraí 29591 2445 15661 40 4985 5 169 

Maricá 11992 4413 5139 13 1017 145 22 

São Gonçalo 233175 6555 14498 214 6947 40 17 
Fonte: Datasus 2000 
Nota: Domicílios com coleta de lixo: (a) - coletado por serviço de limpeza; (b) - coletado por caçamba de serviço de 
limpeza; (c) – queimado na propriedade; (d) - enterrado na propriedade; (e) – lançado em terreno baldio; (f) - jogado em rio, 
lago ou mar; (g) - outro destino. 
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A Tabela 10.3.1.8-39 acima apresentada revela que os municípios do EIA, 

com apenas cerca de 44% de seus domicílios ligados à rede geral de esgotos, 

apresenta uma situação bastante mais deficitária do que a encontrada no Estado 

do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana, e mais favorável do que a 

encontrada na Região das Baixadas Litorâneas. Em Maricá ocorre a pior situação, 

pois somente 9,8% dos seus domicílios encontram-se conectados à rede geral de 

esgotos, 33,8% de seus domicílios possuem fossa séptica, e os demais 22% dos 

domicílios apresentam situações inadequadas de destinação de esgotos 

sanitários. 

 

Os dados da Tabela 10.3.2-40 mostram que a maior parte dos domicílios têm 

seu lixo coletado pelo serviço de limpeza local sendo ainda expressiva a queima 

no próprio domicílio, perfil similar ao observado no Estado do Rio de Janeiro como 

um todo. 

 

No marco das obras do PAC Saneamento podemos mencionar que São 

Gonçalo teve o maior volume de investimentos para melhorar o seu Sistema de 

Esgotamento Sanitário. Os projetos vão permitir que a Estação de Tratamento de 

Esgoto do município fluminense trate mil litros de esgoto por segundo, retirando 

96% do material orgânico despejado na Baía de Guanabara. Também serão 

recuperadas as elevatórias do esgoto bruto, a caixa de areia e o sistema de 

desidratação de lodo. 

 

Quando concluídas, serão beneficiados cerca de 200 mil habitantes, com um 

investimento em torno de R$ 24,28 milhões, com participação federal de R$ 19,4 

milhões. As obras em São Gonçalo fazem parte do Programa de Despoluição da 

Baía de Guanabara. No total, com recursos do PAC, serão investidos R$ 119 

milhões em São Gonçalo na área de saneamento que é um dos principais 

problemas da cidade.  

 

Além disso, no ano de 2008, o município contratou convênio com o governo 

do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Cedae, no qual são previstos planos e 

investimentos para os próximos 20 anos. (Prefeitura de São Gonçalo). Pelo fato 

de os municípios de São Gonçalo e Itaboraí estarem próximos e apresentarem 
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situações semelhantes em relação à questão do saneamento, estão sendo 

planejadas obras conjuntas para ampliação dos serviços. No início de 2010 serão 

construídas redes de esgotamento sanitário, uma elevatória e uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) que atenderá aos bairros no entorno da bacia do Rio 

Alcântara, em São Gonçalo, e cerca de 50% do centro de Itaboraí. No município 

de São Gonçalo as obras beneficiarão cerca de 1 milhão de pessoas. Os 

investimentos são de aproximadamente 1,5 milhões, e serão custeados pelo 

Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam). 

Neste sentido, é uma ação que se enquadra também nos princípios e diretrizes do 

SINVSA. Entre 2005 e 2007, segundo a Secretaria de Habitação de São Gonçalo, 

foram construídos e regularizados 3.323 mil imóveis na cidade. Quanto a Itaboraí, 

Silva (2006) afirma que a cidade se transformou em cidade dormitório, com 60% 

da sua população economicamente ativa trabalhando em outros Municípios. Em 

2006, eram cerca de 30 mil pessoas que estavam desempregadas, 70% das ruas, 

sem pavimentação, e quase metade das casas não possuía saneamento básico. 

 

 
 SEGURANÇA PÚBLICA 

 
A segurança pública é um dos principais problemas com que se defrontam 

hoje as grandes metrópoles brasileiras, especialmente Rio de Janeiro. Na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro que, além da capital, ainda tem boa parte de seu 

território na Baixada Fluminense, a violência urbana vem atingindo proporções 

tais que chegam a prejudicar a economia regional, com o deslocamento de 

indústrias e empresas para outras regiões do país. 

 

Para efeito de gestão da segurança pública, o Estado do Rio de Janeiro é 

dividido em Áreas Integradas de Segurança Pública - AISP -, que são divisões 

geográficas das áreas de atuação das Polícias Civil e Militar. As AISP foram 

criadas em 1999, por meio de resolução do secretário de Segurança Pública, para 

estreitar as relações entre as corporações e, assim, melhor assistir a população. 

Em todo o Estado são 40 AISP, cada qual representada pelos comandantes dos 

batalhões da Polícia Militar e delegados titulares das delegacias distritais. As 

AISP também instituíram um Conselho Comunitário de Segurança que, 

juntamente com a força policial, fica responsável pela avaliação por área da 
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dinâmica criminal, observando, ainda, a incidência criminal, a elucidação de 

delitos e a qualidade do serviço prestado pela polícia. Dentre os municípios do 

presente EIA, Maricá pertence à AISP 12, Itaboraí compõe a AISP 35 e São 

Gonçalo a AISP 07. 

 

A estrutura do EIA 12 é formada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar e pelas 

delegacias 76ª, 78ª, 79ª e 81ª da Polícia Civil, sediadas em Niterói, e pelos 12º 

Batalhão da Polícia Militar e a 82ª DP, sediados em Maricá; ainda conta com 

Delegacia Regional de Polícia de Niterói (DRPN) e a Delegacia especial de 

atendimento à mulher 

 

Esta estrutura se complementa com 3º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) 

de Niterói, que conta com os destacamentos de Maricá, Charitas e com o 4º 

Grupamento Marítimo de Itaipu. 

 

A estrutura de segurança pública de Itaboraí é formada, no que se refere à 

Polícia Civil, pela 71ª DP e a 16ª DEAC, estando ainda sediados no município o 

35º Batalhão de Polícia Militar e o Destacamento de Bombeiro Militar São 

Gonçalo, que por sua vez, conta com a 72ª, a 73ª e a 75ª DP, uma Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM e a Delegacia Regional de 

Polícia de São Gonçalo – DRPSG, o Batalhão de Policiamento Florestal e Meio 

Ambiente (BPFMA), o 20º Grupamento de Bombeiro Militar (GPM), além de 

sediar, no bairro de Alcântara, o 8º Batalhão de Polícia Militar.  

 

A estrutura da administração pública municipal conta ainda com uma 

Coordenadoria de Defesa Civil e com a Guarda Municipal, que existe há 71 anos 

no município. Esta última está dividida em Grupamentos Fixos, Grupamento de 

Trânsito, Grupamento Motorizado, Grupamento de Trânsito Escolar e 

Grupamento de Segurança de Dignitários. Ela atua também na defesa do meio 

ambiente. No ano de 2009, o município conseguiu aprovar projetos que somam 

aproximadamente R$ 10 milhões do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (Pronasci). Os recursos serão destinados a diversos projetos, com 

foco nos jovens em situação de risco, principalmente nas áreas onde mais se 

concentram os indicadores de violência na cidade, que são: Jardim Catarina e 
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Complexo do Salgueiro. O Pronasci tem como estratégia a combinação de ações 

preventivas e ostensivas, num trabalho de integração entre órgãos de governos e 

organizações da sociedade civil. Os projetos são: Curso de Qualificação em 

Segurança Pública e Uso da Força para Guardas Municipais e o Usufruir da 

Pesca. O Protejo e serão desenvolvidos em parceria com organizações da 

sociedade civil e as secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e 

Segurança. Também estão em consolidação o Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal (GGIM) e a implementação do Plano Municipal de Segurança Pública. 

Além disso, está-se buscando integração da Polícia Militar com a Polícia Civil. 

 

O município de São Gonçalo, inscrito na 7ª Área Integrada de Segurança 

Pública do estado, possui quatro delegacias distritais de polícia (72ª, 73ª,74ª e 

75ª), e o 7º batalhão de Polícia Militar (Alcântara). Além disso, sedia o Batalhão 

Florestal e Meio Ambiente da Polícia Militar em Columbandê. Há ainda dois 

postos da Polícia Rodoviária Federal, um quartel do Corpo de Bombeiros e uma 

guarnição de Guardas Municipais. 

 

Em todos os municípios que integram a AII do presente EIA estão 

estruturados os Conselhos Comunitários de Segurança, que têm como objetivos 

aproximar as instituições policiais da comunidade e as comunidades da polícia, 

restaurando suas imagens, restituindo-lhes credibilidade, e transmitindo mais 

confiança e sentimento de segurança à população. 

 
Tabela 10.3.1.8-41 - Dados Comparativos das AISP do EIA Acumulado, Janeiro-Agosto, 

anos 2008-2009 
 

AISP Vítimas de Crimes 
Violentos 

Vítimas de 
Crimes de 
Transito 

Registros de 
Crimes contra o 

patrimônio 
Total Roubos Total Furtos 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

12 329 346 1987 1932 10071 8358 6800 5993 9851 9325 

35 1295 1268 668 719 1170 1365 946 1094 1568 1554 

7 2764 3023 1219 1340 6594 7087 5766 6293 4356 4135 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 
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Analisando quatro categorias de crimes nas três AISP envolvidas no EIA, 

pode-se perceber que na área 12, que inclui Maricá, somente teve incremento, de 

2008 para o mesmo período em 2009, a variável “crimes violentos”; nas outras 

três houve um decréscimo, sendo significativo nas variáveis “crimes contra o 

patrimônio” (uma diferença negativa de 1713 ocorrências), e "total de roubos" 

(uma diferença de 807 ocorrências).  

 

No que diz respeito à área 35, Itaboraí, somente houve decréscimo na 

variável "furtos", mas não é uma diferença significativa. Na área 7, São Gonçalo, 

também se observa  decréscimo na variável "furtos", mas houve um incremento 

em todas as variáveis analisadas. 

 

 
 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Os municípios que conformam a AII do presente EIA estão situados ou na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ou em regiões limítrofes com a mesma 

(Baixadas Litorâneas no caso de Maricá); em virtude disso, têm acesso a todos os 

meios de comunicação do país, e ligação com o mundo. 

 

O município do Rio de Janeiro, além de sediar a maior rede de televisão do 

Brasil – a TV Globo –, recebe o sinal de todas as outras redes nacionais através 

de estações afiliadas. Conta ainda com diversos serviços de televisão a cabo em 

praticamente todo seu território, alcançando a programação de vários países. 

Diversos jornais são editados na cidade, destacando-se, entre eles, os diários “O 

Globo”, “Jornal do Brasil”, “Extra” e “O Dia”, e jornais especializados, como os de 

economia “Gazeta Mercantil” e “Valor Econômico”, e o esportivo “Lance”. Recebe 

ainda os principais jornais e revistas do país e do mundo, encontrados 

diariamente em diversos pontos de venda. São dezenas as emissoras de rádio 

AM e FM existentes na cidade, acrescidas das emissoras comunitárias, de 

pequeno alcance. A partir dessa profusão de informação, podemos inferir que os 

municípios vizinhos de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, recebam uma importante 

influencia desses meios de comunicação.  
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O município de São Gonçalo possui dois jornais, “O São Gonçalo” e “Nosso 

Jornal”, além dos semanários “Folha das Comunidades”, “Folha da Cidade” e 

“Jornal da Região”. 
 
No que se refere às estações de televisão, São Gonçalo recebe os sinais de 

todas as emissoras de canal aberto. Dentre as emissoras de rádio locais, 

destacam-se Rádio Aliança, Rádio Jornal Itaboraí, Rádio Novo Ar, Rádio Jornal 

Comunitária, Rádio Nova Laranjal e Rádio Por Amor, sendo também captadas as 

estações do Rio de Janeiro e dos demais municípios próximos. Temos que 

mencionar, ainda, a existência de 30 emissoras de rádio comunitárias, duas 

emissoras de rádio FM, e um canal de TV comunitária. 
 
Em Itaboraí são publicados os órgãos da imprensa “Jornal Livre”, “Jornal O 

Grito”, ”Folha de Itaboraí”, “O Ciclone”, “O Malhinhense” e “A Voz de Marambaia”, 

além de receber regularmente a imprensa com sede na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Encontramos as estações Rádio Jornal Itaboraí, Rádio FM Itaboraí, Rádio 

Manguezais e Rádio Nova Aliança FM. O município capta todas as estações de 

televisão de sinal aberto. Recebe as redes de televisão do Rio de Janeiro, e 2 

operadoras de TV por assinatura, mas não possui TV a cabo. Possui 2 rádios 

locais. 
 
Em Maricá, no que diz respeito à mídia impressa, encontramos os jornais “A 

voz de Maricá”, o jornal “Gazeta de Maricá, assim como a distribuição dos jornais 

da região, especificamente “O Diário de Teresópolis” e “Folha de Teresópolis”. 

Entre as emissoras de rádio, encontramos a “Associação Cultural Costa do Sol” e 

a “Rádio Difusora 102 FM”.  
 
A comunicação telefônica fixa nestes municípios é prestada pela 

concessionária OI, tanto para os aparelhos residenciais e comerciais, como para 

os telefones públicos. Ainda em relação à telefonia, vale ressaltar o crescimento 

contínuo da telefonia celular em todo o Brasil. Como esta expansão se dá 

especialmente nas grandes cidades e nas suas regiões metropolitanas, pode-se 

afirmar que, atualmente, a grande maioria dos domicílios destes municípios já 

conta com pelo menos um aparelho. 
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No final de 2008, a operadora Oi apresentava uma concentração significativa 

no número de acessos individuais e públicos (87% e 78%, respectivamente) no 

município de São Gonçalo. 
 
Tabela 10.3.1.8-42 - Telefonia fixa (dezembro/2008). 
 

Municípios Acessos Individuais Acessos Públicos 

São Gonçalo 233.749 4.864 

Itaboraí 35.697 1.382 

Maricá 12.794 367 
Fonte: ANATEL 

 

 

No aspecto relativo a agências dos correios e Banco Postal podemos notar 

uma significativa diferença entre as agências dos correios e do Banco Postal nos 

três municípios da AII, como mostra a tabela 10.3.1.8-43. 
 
Tabela 10.3.1.8-43 - Agências dos Correios (2008). 
 

Municípios Agências de Correio Agências Filatélicas Banco Postal 

São Gonçalo 9 0 2 

Itaboraí 13 0 1 

Maricá 7 0 1 
Fonte: ECT. 

 

 
 TURISMO, LAZER E CULTURA 

 
O turismo é, reconhecidamente, uma atividade de grande importância no 

Estado do Rio de Janeiro, de extrema expressão em sua Capital, mas também 

disseminada por diversas regiões do Estado, sendo sua faixa litorânea um espaço 

territorial privilegiado para seu desenvolvimento. 

 

O turismo proporciona diversos benefícios, pois gera empregos, bens e 

serviços, e melhora a qualidade de vida da população. Traz melhoria nos 

sistemas de transporte, nas comunicações e em outros aspectos infra-estruturais. 

Ajuda, ainda, a custear a preservação dos sítios arqueológicos, dos bairros e 

edifícios históricos, melhorando a autoestima da comunidade local, e trazendo 

uma compreensão maior das pessoas de diversas origens. 
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A Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Turisrio, apresenta 

os potenciais turísticos do Estado, divididos em treze regiões distintas, conforme 

suas características individuais. 
 

 
Fonte: Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, TCERJ 2008   
 
Figura 10.3.1.8-2 - Regiões Turísticas Rio de Janeiro. 

 
 

As regiões turísticas, segundo o mapa presente nos Estudos 

Socioeconômicos do TCERJ, de interesse para o presente EIA seriam a Região 

da Baixada Litorânea que inclui os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, e a 

Região Costa do Sol que inclui o município de Maricá. Já no site da Secretaria de 

Turismo do Estado do Rio de Janeiro a região que consta no mapa como 

Baixadas Litorâneas receberia o nome de Caminhos da Mata, mas manteria os 

mesmos municípios na sua constituição.  (http://visitrio.com.br/regioes/ acessado 

10/3/2010). Em virtude de sua maior atualidade adotaremos o nome de Caminhos 

da Mata no presente EIA 

 
 

• Região dos Caminhos da Mata 
 

Formada pelos municípios de Itaboraí e São Gonçalo. Além de outros 

municípios como Silva Jardim, Tanguá e Rio Bonito. 
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• São Gonçalo 
 

São Gonçalo, segundo a prefeitura, não apresenta referências específicas 

que possam determinar uma identidade cultural. O município também não possui 

uma política de preservação do patrimônio histórico. Representantes importantes 

da história e da cultura da região como o “Palacete do Mimi” (patrimônio 

reconhecido pela Secretaria de Cultura Estadual) e outras antigas fazendas foram 

destruídas pelo tempo e pelo descaso do poder público local. Um dos poucos 

imóveis remanescentes de valor patrimonial reconhecido pelo IPHAN – Instituto 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - é a Fazenda Colubandê, um 

significativo conjunto formado pela casa-grande, pátio, capela e jardins. 

Atualmente, abriga um batalhão do exército que vem garantindo, assim, 

manutenção e proteção ao bem material do monumento. 

 

O conjunto de marcos históricos remanescentes do século XVII inclui ainda a 

Fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, em Ipiíba, e a propriedade do 

capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no Engenho Pequeno. A capela de São 

João, o Porto do Gradim, e a Fazenda da Luz, em Itaoca, são lembranças do 

passado colonial de São Gonçalo. Há ainda a Biquinha da Bela Vista e o Casario 

de Boa Esperança, casas que constituem resquícios da antiga vila operária da 

fábrica de cerâmica que deu origem à formação urbana da sede do 2° Distrito. 

 

Entre os principais equipamentos urbanos de lazer estão o Centro Cultural 

Joaquim Lavoura, a Casa das Artes, no bairro Zé Garoto (próxima à Igreja Matriz), 

e a Lona Cultural do Jardim Catarina. Há ainda três clubes (Mauá, Sesc e 

Tamoio), e a quadra da escola de Samba Porto da Pedra. São Gonçalo possui 3 

cinemas, 4 teatros e 3 bibliotecas, mas não tem museu. 

 

A cidade tem ainda praças, o Piscinão de São Gonçalo e uma Vila Olímpica 

na Fazenda Columbandê, onde são mantidos projetos e programas esportivos ou 

de iniciação ao esporte. 
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Quanto às artes, a cidade, através da Fundação das Artes, organiza um salão 

de inverno no outono para a exposição de artistas, e uma feira de artes e 

tradições, em agosto. 

 

Apesar de não ter hotéis (os leitos da cidade estão distribuídos em motéis), a 

prefeitura afirma estar trabalhando o potencial turístico da região e investindo na 

sua vocação, que seria o turismo rural e o turismo nas ilhas, praias e mangues da 

Baía de Guanabara. Há cursos de capacitação na área para a população local. 

 

Entre as principais atrações turísticas da região destacadas pela prefeitura 

estão: 

 

• Fazenda Itaitindiba - construída por volta de 1600. Sua sede, desde 1969, 

tem passado por diversas reformas para conservação de suas 

características, como as telhas fabricadas e moldadas nas coxas dos 

escravos. Oferece trilhas, caminhadas ecológicas, cavalgadas e doces 

caseiros. 

• Alto do Gaia – Ponto mais alto do município, com 1.504 metros de altitude, 

tornou-se área de voo livre. 

• Maciço de Itaúna - Inserido na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, 

conta com um vulcão extinto há 60 milhões de anos e uma rampa a 300 

metros de altura, que vem atraindo a atenção de praticantes de voo livre. 

• Praia da Luz - A Praia da Luz estende-se por uma faixa de 1.100 metros, 

dividida em duas partes: Praia de São Pedro e São João, esta inserida na 

Baía de Guanabara. 

• Praia das Pedrinhas – Onde há um monumento erguido pelos pescadores 

que reproduz uma sereia. 

• Fazenda do Columbandê - A casa e sua capela construídas no século XVII 

são remanescentes da arquitetura rural da antiga Província do Rio de 

Janeiro. A Fazenda foi criada por volta de 1600, sendo tombada em 23 de 

março de 1940, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN. A Capela Nossa Senhora de Sant`Ana tem estilo clássico e 

azulejos centenários que foram trazidos de Portugal. A Casa Grande, com 
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algumas trilhas, é atualmente sede do Batalhão Florestal e Meio Ambiente 

da Polícia Militar- RJ. 

• Fazenda e Capela de Nossa Senhora da Luz – Encontra-se às margem da 

baía de Guanabara em frente à ilha de Paquetá, destacando-se a capela de 

Nossa Senhora da Luz, que, evidenciando os costumes da época, pertence 

à Casa Grande, pouco distante. Conta-se que, em meados do século XVII, 

um náufrago devoto de Nossa Senhora da Luz ergueu a capela para a 

santa. 

Incorporada aos bens patrimoniais do município pela Lei nº 101 de 

11.12.1985, a Capela é uma das mais antigas do Brasil. No ano de 2001 

foram realizadas obras de restauro e melhorias no entorno patrocinadas 

pela PETROBRAS. No que se refere à época da fundação do Engenho 

Nossa Senhora da Luz, as poucas fontes não permitem efetivas 

conclusões. Uma das mais tradicionais propriedades de São Gonçalo, o 

engenho, hoje mais conhecido como Fazenda da Luz, não deixou vestígio 

da existência de seu edifício sede, salvo a pintura da viajante Maria 

Graham, único testemunho de sua localização e arquitetura. Atrás do 

casarão,  encontra-se a entrada de um túnel desativado, com pouco mais 

de 1 metro de altura, e atualmente com cerca de 8m de comprimento.  

• Ruínas da Fazenda Engenho Novo do Retiro - São as ruínas da Casa 

Grande que pertenceu ao Barão de São Gonçalo, Belarmino Siqueira, e 

teve o seu apogeu no séc. XVIII, possuindo ainda, as palmeiras imperiais, 

símbolo do Império Brasileiro, com imensa área verde utilizada para 

caminhadas e realizações de grandes cavalgadas. 

• APA do Engenho Pequeno 

• Sítio Girassol - Com opções de pesque e pague, cavalgada, almoço caseiro 

e doces em compota. 

• Sítio São João - Sítio com produção agrícola. Incluindo o antigo Engenho 

de Farinha, movido à tração animal (puxado a burros), datado de mais de 

150 anos. 

• Fazenda Santa Edwiges - Possui uma lindíssima arquitetura pintada de 

azul e branco, inspirada no rico período colonial brasileiro. Sua extensão, 
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com 2 mil hectares, ocupa 10% do território da cidade de São Gonçalo. 

Considerada a segunda Fazenda do Estado do Rio de Janeiro em 

Transferência Embrionária (TE). 

 

As principais festas do município são: 

 

• Solenidade de Corpus Christi, realizada em junho. 

• Festa de aniversário do município, em 22 de setembro. 

• Do padroeiro, São Gonçalo, em 10 de janeiro.  

• Festa da Folia de Reis; também é tradicional, e acontece todos os anos, de 

24 de dezembro a 06 de janeiro. Grupos, ou ‘irmandades’, como são 

popularmente conhecidos, saem pelas ruas usando roupas coloridas e 

cantando hinos que anunciam o nascimento de Jesus. 

 

As principais atividades artesanais desenvolvidas no município, levando em 

consideração as de maior quantidade produzida, são: 

 

• Bordado 

• Material reciclável 

• Pedras 

 
 

• Itaboraí 
 

O município de Itaboraí pertence à Região Turística  das Baixadas 

Litorâneas. Entre suas atrações naturais podemos mencionar: 

 

• Rio Macacu, cuja nascente fica em Cachoeiras de Macacu e faz limite com 

os dois municípios. É o principal rio da região e tem como afluentes mais 

expressivos os rios Guapiaçu, à direita, e Casseribu, Aldeia e Imbu, à 

esquerda. Corta, ao longo de seu curso, as terras da Fazenda Macacu, e 

em outro trecho, as ruínas do Convento de São Boa Ventura de Macacu. 
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• Reserva Ecológica do Manguezal, rico ecossistema com 170 espécies de 

aves catalogadas. 

• Serra do Lagarto, principal via de acesso de Itaboraí para Maricá. Identifica-

se pela predominância de pequenas altitudes, onde se destacam laranjais. 

• Fonte Carioca. 

• Lagoa São José. 

• Sítio Paleontológico São José. 

 
No que se refere a suas atrações culturais podemos mencionar: 

 

• Centro Histórico de Itaboraí, composto por um significativo conjunto 

arquitetônico; é formado por prédios representativos dos períodos colonial e 

imperial brasileiro, sendo alguns tombados pelo Patrimônio Histórico. 

• Matriz de São João Batista, tombada como Patrimônio Histórico Nacional 

em 1970, cuja origem é de 1672. O paisagismo atual da praça à sua frente 

é resultado de um projeto de reurbanização de 1953. 

• Capela da Fazenda Itapacoará, datada da 2ª metade do século XIX; sua 

silhueta compacta e a chaminé de tijolos do antigo alambique são avistados 

de longe. 

• Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, construída no século XVIII; a igreja 

possui um belo tratamento da fachada, típico das igrejas jesuíticas, onde se 

destaca o frontão triangular. 

• Igreja de São Barnabé, construída em 1705. Em 1950 sofreu reformas, 

sendo desfigurada internamente. Externamente apresenta características 

das obras jesuíticas, comum às paróquias despretensiosas do começo do 

século XVIII. 

• Porto das Caixas, importante núcleo urbano do século XIX; o atual distrito 

representa um marco urbano histórico para o município. Registros 

históricos desse passado, como as Ruínas do Convento de São 

Boaventura e da Igreja de Santo Antônio de Sá; a Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição e o túnel ferroviário, são exemplos da riqueza histórica e 

cultural de Porto das Caixas. 
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• Igreja Nossa Senhora da Conceição, situada em Porto das Caixas, onde se 

desenvolveu um casario baixo no centro histórico. Essa paisagem é 

marcada atualmente por um comércio intenso de objetos religiosos, 

constituindo-se na principal atividade econômica do vilarejo, local de 

romarias em torno do culto da imagem milagrosa de Jesus Crucificado. A 

atual Matriz de Porto das Caxias apresenta uma superposição de duas 

igrejas de partidos arquitetônicos idênticos. A primeira, de 1718, tinha 

proporções maiores e dela só restaram a capela-mor e as ruínas das 

paredes externas laterais. A segunda, mais modesta, tem nave principal e 

torre sineira, aproveitando a antiga capela-mor. Imagem do Cristo 

Crucificado que Chora, fato presenciado por várias pessoas em 1968, a 

imagem teria sangrado, tornando-se milagrosa para romeiros que, desde 

então, passaram a visitar o local em busca de bênçãos. 

• Capela São Tomé, construção do século XIX de arquitetura compacta, 

planta regular, com nave, pequeno altar, sacristia, coro e torre única, 

encimada por cúpula. 

• Câmara de Vereadores/Antiga Casa de Câmara e Cadeia, construída em 

1840 para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia Pública. 

• Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, típico sobrado do século XVIII, 

mantém intacta a fachada. Possui um fabuloso acervo e uma significativa 

coleção de livros, periódicos, fotografias e documentos pertencentes à 

família Torres. A casa dispõe de salões para exposições temporárias, duas 

salas permanentes de pesquisa, além do jardim externo, para eventos 

musicais e teatrais. 

• Casa do Visconde de Itaboraí. 

• Fazenda Montevidéu, construída por volta de 1860, a casa apresenta dois 

pavimentos na parte frontal, e planta retangular, ligada por um de seus 

lados a uma outra edificação, que aparenta ter sido a senzala, o que dá ao 

conjunto o formato de "L", criando um pátio interno. 

• Fazenda Patrimônio, situada em terras da Fazenda São Tomé, dista 1km 

de sua capela. Totalmente isolada de outras construções, localiza-se na 

base de uma suave elevação, voltada para  extensa área plana. 
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• Prédio da Governadoria Municipal, construído entre 1803 e 1810, foi 

residência do Visconde de Itaboraí e servia de hospedagem para a família 

Real quando em visita a Itaboraí. Tombado como Patrimônio Histórico 

Nacional pelo IPHAN em 1964. 

• Prédio da Maçonaria, inaugurado em 1833, tem fachada típica do 

Neoclássico com um frontão triangular de grandes proporções, e compõe, 

com um conjunto de casas térreas, a mais antiga rua de acesso ao Centro 

Histórico. 

• Prédio da Secretaria Municipal de Educação, típica casa térrea do período 

colonial, é um exemplo de residência de pessoas da classe social 

intermediária da época (artesãos, artistas, funcionários públicos etc.). 

• Teatro João Caetano, casa de espetáculos freqüentada pela elite do 

período imperial e onde João Caetano apresentou sua primeira criação, em 

1827. 

 

A comercialização de artesanato representa um atrativo turístico, possuindo 

16 estabelecimentos de artesanato de cerâmica de barro, 5 de fibras (vime, junco, 

ratan, apui, palha, cana-da-índia), 1 de artesanato de couro e outro de artesanato 

de ferro. Semanalmente, há uma feira de artesanato na cidade. 

 

Itaboraí possui um Estádio de Futebol com capacidade para 5.000 pessoas. 

 

As principais festas do município são: 

 

• Dia do Município 

• São João – Padroeiro do Município 

• São Pedro – Padroeiro de Venda das Pedras 

• São Barnabé – Padroeiro de Itambi – Igreja de 300 anos em Itambi 

• Santo Antônio 

• Nossa Senhora da Conceição – Porto das Caixas 

• São Jorge – Visconde de Itaboraí 
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• Rodeio em Curuzu 

• Carnaval – contando com 6 blocos de carnaval no Centro, e 8 blocos de 

carnaval nos arredores 

• Carnaval nos Clubes – Rotary Clube e Esporte Clube Comercial 

• •Festival do Caranguejo 

• Encontro de Motociclistas (clube de Motociclista) 

• Festival de Folias de Reis. Itaboraí possui dois grupos de Folia de Reis: 

Estrela da Norte e Flor de Belém 

• Encontro de Cavaleiros/Cavalgada 

• Dia Mundial do Meio Ambiente 

 

 
• Maricá - Região Costa do Sol 

 
A região Costa do Sol, mais conhecida como Região dos Lagos, formada por 

uma região costeira que conta com mais de 100 km de praias e lagoas de águas 

salgadas. Ela é constituída pelos municípios de: Araruama; Armação dos Búzios; 

Arraial do Cabo; Cabo Frio; Cachoeiras de Macacu; Casimiro de Abreu; Iguaba 

Grande; Maricá; Rio Bonito; Rio das Ostras; São Pedro da Aldeia; Saquarema; e 

Silva Jardim. 

 

Esta região turística apresenta diferentes características naturais, como 

praias, restingas, sistemas estuarinos e lagunares e costões rochosos, com alto 

potencial de atração de um expressivo contingente populacional de turistas e 

veranistas. Suas características naturais são o fator principal para a exploração 

do turismo em toda a região. Além de seus atrativos naturais de região costeira, 

apresenta também potencial para o turismo histórico e cultural, devido à 

existência de patrimônios históricos da época colonial, como fortes e casarios 

antigos, além de museus e casas de cultura. Destaca-se, também, a presença de 

sítios arqueológicos característicos de regiões costeiras: os sambaquis. 
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A região apresenta características muito favoráveis à prática de pesca, seja 

esportiva, amadora, artesanal ou profissional, que é realizada durante todo o ano, 

possuindo uma grande variedade de espécies de peixes, crustáceos e mariscos. 

 

O período de maior fluxo de turistas corresponde aos meses de verão, além 

dos feriados prolongados, embora conte com a presença de turistas durante todo 

o ano, em especial nos finais de semana. Como estratégia para atrair o maior 

número de turistas, os municípios têm promovido vários eventos, incluindo desde 

festividades religiosas até festivais de verão e de inverno. Na Região dos Lagos, 

predominam os veranistas procedentes do próprio Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais. De modo geral, a região constitui uma opção de segunda residência dos 

moradores de regiões vizinhas, especialmente dos municípios do Rio de Janeiro e 

Niterói. 

 

Pode-se afirmar que a concentração de atividades turísticas na costa foi o 

principal fator de indução da implantação da atual infraestrutura de serviços e 

comércio voltada para o atendimento do turismo de recreação ou lazer. 

 

O turismo em Maricá está direcionado para a exploração da montanha e do 

mar. A presença de montanhas com rios e cachoeiras propicia o desenvolvimento 

do chamado turismo de aventura, com ofertas de inúmeras trilhas para os turistas. 

 

O município é banhado pela lagoa de Maricá. Com uma área de 18,74 km², a 

lagoa de Maricá recebe distintos nomes para cada localidade – Lago Grande, 

Lagoa da Barra, Lagoa do Padre, Lagoa de Araçatiba e Lagoa de Guarapina, esta 

última ligando o complexo lacustre de Maricá ao oceano, na altura de Ponta 

Negra. 

 

As lagoas, com trechos próprios para banhos e esportes náuticos, juntamente 

com as praias, complementam os dotes naturais que atraem um número 

significativo de turistas. A Prefeitura tem buscado valorizar o turismo cultural do 

município, através de divulgação dos pontos e das Fazendas históricas existentes 

no local. Um bom exemplo é a Fazenda Itaocaia, do século XVIII, do período da 
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escravidão e do ciclo da cana-de-açúcar. É possível visitar as ruínas da senzala, 

a capela quase intocada e o celeiro. 

 

Dentre os principais atrativos turísticos de Marica destacam-se: 
 
 

• Atrações naturais 
 

- Pedra do Elefante (falso Pão de Açúcar), em Itaipuaçu, a 15km do centro 

de Inoã, na forma de um elefante deitado com a tromba entrando no mar, 

alcança a altura de 412m. Tem a sua base coberta pela mata tropical e sua 

parte superior, em rocha íngreme. 

- Pedra do Silvado, a 10km do centro de Maricá, com altura de 623m, tem 

vista para o  Vale do Rio Ubatiba / do Silvado. 

- Lagoa de Maricá, a 1km do centro de Maricá, tem área de 19km2 e 

interliga-se com as demais lagoas, cuja saída para o mar fica em Ponta 

Negra, na Lagoa Guarapina. Nela encontra-se a Praia de Araçatiba. 

- Lagoa da Barra, a 5 km de Maricá, entre a Restinga e a Serra do Caju, tem 

área de 6,5 km2, subdividida em duas partes pelas Pontas da Preguiça e 

do Fundão. Águas mornas, de pouca transparência. Encontram-se nela a 

Ilha do Cardoso, com vegetação preservada, e a Praia de Jacaroá. 

- Lagoa do Padre, entre as da Barra e de Guarapina, é a menor do 

complexo, com águas mornas de pouca transparência. 

- Lagoa de Guarapina, a 2 km de Ponta Negra, com extensão de 6,5km, tem 

a vegetação do entorno bastante devastada, exceto junto à Foz do Rio 

Doce.  

- Lagoa de Jaconé, a 7 km de Ponta Negra, na divisa entre os municípios de 

Maricá e Saquarema, tem águas esverdeadas, pouco transparentes, e 

temperatura morna. 

- Praias oceânicas: Itaipuaçu; Barra de Maricá; Guaratiba; Cordeirinho; Ponta 

Negra; e Jaconé. 
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• Atrações culturais 
 

- Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, construção do final de século 

XVIII, no estilo tradicional da arquitetura religiosa colonial brasileira. 

- Prédio da Câmara Municipal, antiga Casa da Câmara e Cadeia do século 

XIX, fica localizado na praça principal da cidade, tendo como entorno a 

Igreja Matriz e a Biblioteca Municipal. 

- Capela de São José do Imbassaí, está voltada para o canal de São Bento, 

avistando-se do local a Lagoa e a Restinga de Maricá, além das pedras de 

Inoã e de Macacos. Pequena capela construída em 1675, em torno da qual 

se formou o primeiro povoado de Maricá. Arquitetura de valor histórico e 

ambiental, de estilo jesuítico, caracterizando-se pela simplicidade. 

- Capela Nossa Senhora da Saúde, construída entre os séculos XVII e XVIII 

em linhas neoclássicas, está situada em pequeno outeiro às margens da 

RJ-114, de onde se avista todo o Vale da Saúde  (Ubatiba), tendo ao fundo 

a Serra do Lagarto. 

 

 
• Artesanato 

 
As principais atividades artesanais desenvolvidas no município, levando em 

consideração as de maior quantidade produzida, são: 
 
- Tapeçaria 

- Barro 

- Fibras vegetais 

 

 
• Principais festas populares 
 
- Festa de São Jorge 

- Festa de São Pedro 

- Festa de Nossa Senhora do Amparo 
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 CONDIÇÕES E PADRÕES HABITACIONAIS 
 

Estudos estatísticos e econométricos realizados pela FGV demonstram que 

“favela”, medida no Censo Demográfico por “aglomerado subnormal”, não é um 

bom indicador de precariedade habitacional. Um outro indicador, “domicílios de 

alta densidade habitacional”, parece melhor.  Neste caso, a relação com pobreza 

é significativa, e segue o senso comum, tanto quando olhamos médias, quanto 

quando olhamos décimos de distribuição de renda. A utilização desta variável é, 

portanto, mais promissora, já que capta a precariedade de uma maneira que o 

termo  favela não o faz Isto porque, entre outras razões, a classificação desta 

última é subjetiva, enquanto  “densidade maior que dois moradores por cômodo” 

não o é. E ela pode ser combinada com indicadores de serviço para traçar um 

quadro mais preciso dos problemas habitacionais da região. 

 

A tabela 10.3.1.8-44 mostra a relação absoluta e as percentagens da 

densidade habitacional nos quatro municípios da AII do presente EIA: 
 
Tabela 10.3.1.8-44 – Domicílios e Condições de Habitação 

Municípios 

Domicílios Inadequação habitacional 

part. 
perm (1) 

 

Déficit 
habitacional 

 

Dom. Carência 
(2) 

Dom. 
Deficiência (3) 

Adensamento (4) 
 

Itaboraí 53.657 3.535 25.646 4.840 5.807 

São Gonçalo 263.317 17.998 57.600 16.406 24.881 

Maricá 22.950 1.474 8.473 6.722 1.632 
Fonte: Censo 2000 - Microdados da Amostra (Tabulação Fundação CIDE. 2000). 
Notas: (1) Domicílio Particular Permanente; 
(2) Total de domicílios com carência de infraestrutura, conforme caracterizado pela CIDE, em www.cide.rj.gov.br ; 
(3) Total de domicílios com deficiência de infraestrutura, conforme caracterizado pela CIDE, em www.cide.rj.gov.br ; 
(4) Adensamento excessivo. 

 

 

Dentro de cada município há uma correlação positiva entre o grau de 

favelização e pobreza: indivíduos mais pobres têm mais chance de viver em 

localidades subnormais. Entretanto, o grau de pobreza relativa de um município 

não determina a proporção relativa de pessoas vivendo em áreas de favela. 
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Segundo o estudo de Ferreira (2006), a percentagem da população que mora 

em área de favela permite afirmar que é um problema centrado em poucos 

municípios, como mostra a tabela 10.3.1.8-45; já que em somente em São 

Gonçalo o percentual de pessoas vivendo em locais considerados favelas é maior 

que 5% do total da população; sendo que em Itaboraí chega à 1,8 % e em Maricá 

a 0,7 %. 

 

Já a Tabela 10.3.2-47 mostra que o problema de domicílios de alta densidade 

de moradores é bem mais geral que o de “favelização”, já que se podem observar 

altos valores percentuais em vários municípios. 

 

Entretanto, é possível perceber, levando em consideração os dados de 1991 

e 2000, uma importante melhora em todos os municípios. 
 
Tabela 10.3.1.8-45 - Percentual de pessoas que vivem em domicílios localizados em 

áreas de favela – 1991 e 2000. 

Município 1991 2000 Variação anual Projeção para 2010 

São Gonçalo 0,6 0,028 -34,45 0,00 

Maricá 0,4 0 - 0,00 

Itaboraí 0,1 0 - 0,00 
Fonte: Elaboração própria com base em Ferreira (2006) 

 
Tabela 10.3.1.8-46 - Precariedade e Favela: população por município. 

Município Alta densidade Favela/subnormal 

 Absoluto % pop* Absoluto % pop* 

São Gonçalo 159.145 7,3 % 250 0,0 % 

Maricá 14.800 0,7 % 0 0,0 % 

Itaboraí 40.289 1,8 % 0 0,0 % 
Fonte: Elaboração própria com base em Ferreira (2006) 
* O 100 % equivale à RMRJ 

 
Tabela 10.3.1.8-47 - Percentual de Pessoas que vivem em domicílios com densidade 

acima de 2 pessoas por dormitório – 1991 e 2000 

Município 1991 2000 Taxa de crescimento 

Itaboraí 29.8 21.5 -27.9 

Maricá 25.1 19.3 - 23.0 

São Gonçalo 23.5 17.9 - 24.1 
Fonte: Elaboração própria com base em Ferreira (2006) 
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10.3.1.9 - Dinâmica Territorial – Uso e Ocupação do Solo 
 

Itaboraí, Maricá e São Gonçalo que formam a AII do presente EIA 

apresentam características bem distintas, em parte por estarem alguns 

localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, no caso de Maricá, nas 

baixadas litorâneas. As principais transformações que esses municípios vêm 

sofrendo se caracterizam por um acentuado processo de urbanização; estas 

características se fazem presentes ao se examinar a Tabela 10.3.1.9-1, a seguir, 

que apresenta a proporção de ocupação do solo desta região com atividades 

agropecuárias. 

 

Itaboraí até recentemente tinha uma importante tradição agropecuária na 

região, principalmente na produção de cítricos e de leite. Já São Gonçalo se 

apresenta como um município altamente urbanizado, constituindo-se o primeiro 

em “cidade-dormitório” de Niterói e do Rio de Janeiro. 
 
Tabela 10.3.1.9-1 - Área dos estabelecimentos com produção agropecuária 

Municípios Área Total Estabelecimentos 

 Km² Ha. Área (Ha.) % 

Itaboraí 424 42.422 15.820 37,3 

Maricá 362 36.200 7.570 20,9 

São Gonçalo 249 24.914 2.830 11,4 
Fonte: IBGE. Censo agropecuário 2006 

 

 

Verifica-se por estes dados que é bastante diminuta a parcela da área de 

Niterói e São Gonçalo ocupada com produção agropecuária, em comparação com 

Itaboraí e, principalmente, com Maricá. 

 

Em maio de 2003, a Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de 

Janeiro – CIDE publicou o IQM – Verde II, seqüência do primeiro estudo, lançado 

em julho de 2001. Ambos comparam as áreas cobertas pelos remanescentes da 

cobertura vegetal com as ocupadas pelos diversos tipos de uso do solo, criando, 

dessa forma, o Índice de Qualidade de Uso do Solo e da Cobertura Vegetal 

(IQUS). As informações do mapeamento digital têm base em dados coletados em 
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1994 (primeiro IQM) e em 2001 (segundo estudo) como mostra a Tabela 10.3.1.9-

2. Os dados indicam uma importante diminuição, nos quatro municípios, da 

cobertura florestal, em torno de 50%, que se associa, no caso de Itaboraí e 

Maricá, ao aumento da pastagem e da área agrícola, e, no caso de São Gonçalo, 

ao aumento da área urbana, apresentando percentuais de ocupação do solo por 

usos urbanos próximos a 65%. Ainda na tabela 10.3.1.9-2 mostra-se que o uso do 

solo com pastagens é expressivo em Itaboraí e Maricá, onde ocupam em torno de 

40 % da área. 

 

A observação da evolução do uso do solo, entre 1994 e 2001, mostra perda 

de áreas florestadas em todos os municípios, sendo muito expressiva no caso de 

Itaboraí, Maricá.  
 
Tabela 10.3.1.9-2 - Uso do Solo e Cobertura Vegetal 

Municípios Cobertura 
Florestal 

Área 
urban

a 

Área 
agrícol

a 
Pastage

m 
Área 

degradad
a 

Corpos 
d’água 

Afloramento
s rochoso Outros 

Itaboraí 
1994 

23,0 18,0 18,2 39,0 0,7 1,1 0,0 0,0 

2001 11,7 23,4 20,6 43,6 0,0 0,7 0,0 0,0 

Maricá 
1994 

48,9 14,2 0,5 24,3 0,3 11,0 0,6 0,0 

2001 23,6 18,6 1,2 45,7 0,0 9,7 0,2 1,0 

São Gonçalo 
1994 29,1 41,3 0,1 12,4 16,4 0,5 0,1 0,0 

2001 15,9 65,1 0,2 18,7 0,0 0,1 0,0 0,0 
Fonte: Fundação Cide - IQM Verde II, dados obtidos através do Mapeamento Digital do Estado do Rio de Janeiro. 
GEROE/CIDE. 

 

 

Os dados disponíveis relacionados à estrutura fundiária são decorrentes do 

Censo Agropecuária do IBGE, que data de 2006. A partir desses dados podemos, 

utilizando dez categorias diferentes, construir um mapa da estrutura fundiária dos 

municípios de interesse para o presente EIA, segundo mostra a tabela 10.3.1.9-3. 
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Tabela 10.3.1.9-3 – Estrutura Fundiária 

Município Itaboraí Maricá São Gonçalo

Lavouras 

Permanentes 

N° de 
estab. 160 56 175 

Área  
estab. 762 Ha. 796 ha. 213 ha. 

Temporárias 

N° de 
estab. 92 14 99 

Área 
estab. 1042 ha. 16 ha. 118 ha. 

Forrageiras para 
corte 

N° de 
estab. 113 30 112 

Área 
estab. 89 ha. 74 ha. 19 ha. 

Cultivo de flores, 
estufas 

N° de 
estab. 9 11 2 

Área 
estab. 10 ha. 5 ha. Não disponível 

Pastagens 

Naturais 

N° de 
estab. 148 64 121 

Área 
estab. 8026 ha. 1977 ha. 1458 ha. 

Plantadas e 
degradadas 

N° de 
estab. 8 13 1 

Área 
estab. 114 ha. 140 ha. Não disponível 

Plantadas e em 
boas condições 

N° de 
estab. 70 39 7 

Área 
estab. 3207 ha. 1944 ha. 354 ha. 

Matas e 
florestas 

Naturais 
destinadas à 
preservação 

N° de 
estab. 17 34 11 

Área 
estab. 467 ha. 1305 ha. 382 ha. 

Naturais 
(exclusive item 

prévio) 

N° de 
estab. 34 39 36 

Área 
estab. 818 ha. 1131 ha. 126 ha. 

Tanques, lagos para aqüicultura 

N° de 
estab. 33 14 11 

Área 
estab. 71 ha. 15 ha. 12 ha. 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006 

 

 

A tabela anterior permite perceber uma estrutura de minifúndios no que 

respeita a lavouras permanentes e temporárias, tanto em Itaboraí quanto Maricá, 

em torno de 5 ha. e 14 ha. respectivamente. Percebem-se ainda números 

altamente significativos no que tange a pastagens, fundamentalmente aquelas do 

tipo naturais, que, no caso de Itaboraí, chegam a contabilizar 8026 ha. 
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Nos municípios que formam a AII deverão ser observadas modificações 

sensíveis nas formas de ocupação e uso dos solos nos próximos anos, em virtude 

da implantação tanto do COMPERJ como do Arco Rodoviário e da Linha 3 do 

Metrô. Esta última obra, inclusive, terá a sua estação terminal e o pátio de 

manobras na localidade de Guaxindiba, em São Gonçalo, o que acarretará uma 

intensificação do processo de urbanização de toda região.  Ao analisar as 

tendências de crescimento populacional, faz-se necessário associar esse 

crescimento aos planos diretores dos municípios, já que eles representam o 

principio que visa a ordenar o processo socioeconômico de mudanças. 

 

Cada município aprovou seu Plano Diretor (conjunto de leis municipais que 

determinam a política de desenvolvimento e de expansão da cidade) antes do 

prazo dado pelo Ministério das Cidades para a tramitação do projeto nas Câmaras 

municipais. A elaboração do Plano Diretor é uma exigência legal: o Estatuto da 

Cidade (Lei 10.257/01), aprovado em 2001, determina que cidades com mais de 

20 mil habitantes e que integrem regiões metropolitanas estabeleçam políticas 

públicas de desenvolvimento. Em caso de não cumprimento, o prefeito pode 

responder na Justiça por improbidade administrativa.  

 

Conforme prescreve o Ministério das Cidades, “o objetivo fundamental do 

Plano Diretor é estabelecer como a propriedade cumprirá sua função social, de 

forma a garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada, reconhecer a todos 

os cidadãos o direito à moradia e aos serviços urbanos”. 

 

Neste enfoque o Plano Diretor passa a ter funções mais amplas, superando 

suas funções originais de regularizar a ocupação do solo, tornando-se o 

instrumento para garantir o desenvolvimento sustentável da cidade. 

 

O município de Itaboraí vem, desde o final da década de 60, atravessando 

uma fase de intensas mudanças, seja pelo crescimento de sua população, seja 

por suas atividades econômicas. De uma economia rural (sobretudo produção de 

laranjas), com população na faixa dos 50 mil habitantes, tem hoje quatro vezes 

mais habitantes, e uma economia fortemente dependente de atividades 

comerciais e de serviços. A área do Município foi intensamente loteada (quase 
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100 mil lotes); a oferta de serviços sociais e de infraestrutura não acompanhou a 

velocidade desse crescimento. Resultado: um quadro de carências generalizadas, 

sem capacidade financeira para prover o atendimento exigido. Neste momento, o 

Plano Diretor é o instrumento que se propõe a conhecer profundamente este 

quadro em todos os seus aspectos, e a determinar diretrizes para solução de 

médio e longo prazo assentada nessas diretrizes, bem como estabelecer, através 

de projetos, programas e legislação pertinente, medidas para solucionar esta 

situação.  

 
 

10.3.1.10 – Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
 

 DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO 
 

Para a realização do Diagnóstico Arqueológico do Emissário Terrestre e 

Submarino do COMPERJ foi realizado inicialmente o levantamento das 

informações já disponíveis sobre a arqueologia da região, assim como dados da 

etno-história que permitiram formar um panorama sobre os sítios prováveis de 

serem encontrados na área. Também foram realizadas entrevistas sobre a 

ocorrência de vestígios arqueológicos com moradores da região do 

empreendimento1.  

 

O trabalho em campo consistiu na observação dos diferentes traçados do 

emissário, identificando os diferentes estratos ambientais, buscando locais 

propícios à ocupação humana dentro da área em questão. Além da observação 

de superfície, foram realizadas investigações de sub-superfície através da 

observação oportunística de locais onde esta se encontra exposta (buracos e 

barrancos, por exemplo). Prospecções sistemáticas na área, com intervenções de 

sub-superfície, deverão ser realizadas com a continuidade do projeto, em fases 

subseqüentes do licenciamento ambiental. 

 

Com isso, pôde-se traçar um diagnóstico sobre o potencial de ocorrência de 

sítios arqueológicos na área, de forma a subsidiar o programa de prospecções 
                                                            

1 Essas entrevistas foram realizadas com o apoio da equipe de socioeconomia. 
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arqueológicas que será proposto com este trabalho, a ser realizado com a 

continuidade do empreendimento. 
 

 

 
Figura 10.3.1.10-1 - Observação de 

superfície ao longo de 
estrada. 

 

 
Figura 10.3.1.10-2 - Barranco formado por 

corte de estrada 
utilizado para 
observação de sub-
superfície. 

 

Os objetivos da pesquisa arqueológica nessa fase do licenciamento ambiental 

são: 
 

• Levantar informações sobre a existência de vestígios arqueológicos na 

área em estudo; 

• Verificar o potencial de ocorrência na área afetada pela implantação do 

empreendimento; 

• Caracterizar a arqueologia da região; 

• Identificar os impactos possíveis sobre o patrimônio arqueológico; 

• Propor programas, medidas mitigadoras e / ou compensatórias, a serem 

implantados com a continuidade do projeto, caso necessário. 
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  CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 
 

• Panorama Arqueológico  
 
Quando os portugueses chegaram às terras descobertas, mais tarde 

chamada Brasil, já as encontraram habitadas por numerosos grupos indígenas. 

Ao menos desde cerca de 12.000 anos A.P., uma parcela significativa do território 

brasileiro já era ocupada por populações de caçadores e coletores. Estes 

primeiros povoadores se espalharam por grande parte do país, em busca de 

campos de caça e aprovisionamento, e em alguns casos têm sido encontrados 

restos seus associados aos animais da fauna extinta. (Dias Júnior, 1987).  
 
Evidências dessa ocupação provêm de diferentes regiões, tais como 

Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Piauí, Minas Gerais, Goiás e Pará. A 

maior parte dos vestígios referentes a essas ocupações é composta por 

instrumentos líticos, mas é provável que parte do arsenal de caça fosse composto 

por materiais perecíveis, como madeira e dentes de animais e por isso não se 

preservaram no registro arqueológico (Neves, 2004).  
 
Assim sendo, os primeiros povoadores da região sudeste (entre 12.000 e 

9.000 A.P. 2) habitavam o interior, sendo os principais registros em abrigos 

rochosos (Dias Júnior, 1987). De acordo com Gaspar (et alii, 2007), não há sítios 

indubitavelmente relacionados com este grupo no interior do estado do Rio de 

Janeiro. Essa pesquisadora sugere que o rio Paraíba do Sul, uma das rotas de 

acesso privilegiadas posteriormente pelos ceramistas para sua dispersão no 

território fluminense, parece ter funcionado com uma barreira natural para os 

caçadores que iniciaram a colonização do Brasil. Os poucos sítios líticos 

cadastrados ainda não foram objeto de escavação e podem estar associados 

tanto aos caçadores quanto a grupos ceramistas.  
 
Foram identificados para o Rio de Janeiro três grandes grupos culturais 

anteriores ao contato com os europeus: um do horizonte pré-cerâmico (referente 

aos Pescadores, Coletores e Caçadores) e dois cerâmicos (identificados como 

Tradição Una e Tupiguarani). 

                                                            
2 AP significa “antes do presente”, sendo o ano de referência 1950. 
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• Pescadores, Coletores e Caçadores do Litoral  
 
O aumento geral de temperatura no início do Holoceno trouxe uma série de 

mudanças no meio ambiente, com importantes repercussões para as populações 

descendentes dos primeiros habitantes do continente. Surge então um leque mais 

diversificado de recursos naturais potencialmente utilizáveis. Os tipos de sítios 

também variam e, com a proliferação de moluscos, inúmeros grupos se 

especializam na coleta destes, dando origem aos muitos “sambaquis” (Neves, 

2004).  
 
Estes sítios são caracterizados por montes artificiais de conchas, construídos 

por grupos que tinham com principais atividades a pesca e a coleta de moluscos e 

crustáceos. São registrados dispersos por todo litoral brasileiro, principalmente 

em pontos de intersecção de ecossistemas, como manguezais, locais onde há 

riqueza e diversidade de recursos. Os sítios variam de pequenas elevações com 

menos de 2m de altura até imponentes estruturas de 30 m de altura por 500 m de 

comprimento. Ocorrem com maior expressividade na parte sul do litoral, estando 

os maiores em Santa Catarina (Tenório, 2003). O ápice dessa cultura está entre 

5.000 e 3.000 A.P., sendo as duas datações mais antigas (Maratuá, SP: 7.803, e 

Camboinhas, RJ: 7.952 BP) discutidas no meio acadêmico (Prous, 1992).3 
 
Dentre os registros culturais encontrados nos sambaquis, destacam-se 

artefatos como pontas de ossos, dentes perfurados, lâminas de machado de 

pedra polida, batedores, e almofarizes; além de remanescentes das etapas do 

processo de fabricação de tais peças (como lascas de quartzo e epífises 

cortadas). É característico desse sistema sócio cultural “associar”, no mesmo 

espaço, o local de moradia, de sepultamento e de descarte de bens e de restos 

de alimentação (Gaspar, 1997).  
 
No estado do Rio de Janeiro, há seis áreas de concentração desses sítios 

arqueológicos: Baía da Ilha Grande, planície de Guaratiba, fundo da Baía de 

Guanabara (área de interesse para o presente estudo), Saquarema e 

adjacências, promontório de Cabo Frio e planície do Rio São João (Tenório, 

2003).  
                                                            

3 Sítios litorâneos anteriores ao holoceno podem ter existido, porém podem ter sido destruídos pela elevação do 
nível do mar ou estar submersos. 
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Cercada de rios e lagoas, manguezais, restingas e enseadas, a região em 

estudo era farta em opções de subsistência. O grande número de sambaquis 

encontrados no Recôncavo e entrada da Baía de Guanabara indica intensa 

ocupação pré-histórica por esses grupos. 

 

Há diversos sambaquis registrados nos quatro municípios estudados, 

relacionados na tabela 10.3.1.10-1 junto com os demais sítios arqueológicos já 

encontrados na área abordada. 

 

No início da era Cristã, as evidências dos sambaquis desaparecem. Nesse 

momento chegam à costa os bem sucedidos horticultores vindos do interior. 

Capazes de produzir seu próprio alimento, com uma organização social diferente, 

e mais complexa, mais avançados tecnologicamente e em maior número, eles 

acabaram por absorver ou extinguir os pescadores-coletores (Macário, 2003).  

 

Diversos pesquisadores se dedicaram à arqueologia do litoral fluminense, 

principalmente na Região dos Lagos, destacando-se Beltrão, Dias Júnior, Gaspar, 

Kneip, Tenório, Scheel-Ybert, entre outros.  

 

Kneip pesquisou sítios em Cabo Frio, Araruama, Saquarema e Niterói. Em 

Niterói, foram identificados sítios na zona litorânea, em região da restinga coberta 

por dunas coincidentes com a faixa arenosa contínua e mais estreita que serve de 

limite entre a praia oceânica e a Lagoa de Itaipu (Kneip, 1979). Segundo essa 

pesquisadora, entre 7.958 +- 224 anos A.P. e 1.411 +- 135 A.P. populações 

sucessivas percorreram o litoral de Itaipu à procura de locais de maior 

concentração de recursos naturais, sobretudo recursos marinhos. Deixaram como 

testemunho de suas atividades artefatos de pedra e osso, restos de fogueira, 

matéria corante, ocre, resíduos de carvão, solos de coloração diferentes, 

estruturas diversas. Tais evidências não apresentam uniformidade, seja de um 

sítio para outro, como num mesmo sítio, de uma camada arqueológica para outra, 

refletindo formas de adaptação ou especialização diversas ao ambiente litorâneo 

(Kneip et alli, 1981).   
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Beltrão (1976) cita três sambaquis no município de Niterói: São Lourenço, da 

Boa Vista, e da Chácara do Vintém. Apenas este último se mantinha intacto à 

época de sua localização (1955), os outros dois já estavam parcialmente 

destruídos, também em 1955. Não há outras informações disponíveis sobre 

pesquisas realizadas nestes sítios.  

 

Em Maricá, além dos sambaquis registrados no IPHAN (Jaconé, Ponta Negra 

e Cordeirinho), há registro de sítios encontrados pela equipe do Instituto de 

Arqueologia Brasileira, no entanto não há dados disponíveis sobre eles. 

 

Em São Gonçalo há dois sambaquis cadastrados no IPHAN: Zé Garoto, 

localizado na APA de Guapimirim, e Ilha do Pontal. Em Itaboraí, constam dois 

sambaquis cadastrados no IPHAN (Itambi e Tambicu). As pesquisas efetuadas 

por Gaspar (2008) para o Comperj, entretanto, identificaram outros nove desses 

sítios (Sampaio I, Sampaio II, Estrada de Ferro, Bulcão I, Bulcão II, Seu Jorge, 

Fazenda Caieira e Casa da Ruína). 

 

 

• Tradições Ceramistas  
 

Quando os europeus chegaram ao território brasileiro, os grupos 

sambaquieiros já haviam sido incorporados ou eliminados, sendo a região 

costeira dominada por grupos ceramistas, principalmente Tupi-Guarani no caso 

da Baía da Guanabara. Segundo Gaspar (et alli, 2007), por volta do início da era 

Cristã o território dos sambaquieiros foi invadido por grupos ceramistas 

provenientes da Amazônia e do Brasil Central.  

 

Dias Júnior (1987) considera que a introdução da cerâmica não se constituiu 

em fator revolucionário ou que tenha alterado de forma drástica as culturas locais, 

pois a cerâmica aparece nos sítios da região sudeste bem caracterizada, 

tecnicamente complexa, ao lado de artefatos anteriores a ela, não se notando 

modificações radicais no acervo arqueológico. Gaspar (et alli, 2004) sugere que 

inicialmente os sambaquieiros estabeleceram relações de trocas com ceramistas 

do interior, o que explicaria a presença de cacos de cerâmica nos últimos níveis 
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de ocupação de muitos sítios, sem que tenham havido mudanças significativas 

em outros aspectos da vida social.  

 

As pesquisas arqueológicas já realizadas propõem a existência de dois 

conjuntos distintos de vestígios cerâmicos no Rio de Janeiro, identificados como 

Tradição Una e Tradição Tupiguarani.  

 

Segundo Dias Júnior (1987), a ocupação ceramista em sítios do litoral no Rio 

de Janeiro teria se dado inicialmente por grupos identificados com a Tradição 
Una, que ocorre também no sudoeste de Goiás, oeste de Minas Gerais, no 

interior de São Paulo e no Espírito Santo. É a mais antiga manifestação de grupos 

horticultores e ceramistas e suas fases mais antigas localizam-se em Minas 

Gerais, com datações entre 3.000 e 3.815 anos. Ainda de acordo com Dias Júnior 

(1977), essa tradição teria se originado no interior e expandido pelo litoral e seria 

um complexo cultural antigo dos grupos tribais históricos Goitacá, Coropó e Puri, 

do grupo lingüístico Macro-Jê. O material arqueológico e a distribuição espacial e 

temporal das Aldeias Goitacá denominadas “Grande do Una”, “Sapeatiba” e 

“Frexeiras”, na região dos Lagos, indicam a instalação dos Goitacá em pleno 

território sambaquieiro e sua permanência  até a chegada dos europeus (Gaspar 

et alli, 2007).  

 

No Rio de Janeiro, Dias Júnior (1987) subdividiu a Tradição Una nas fases 

Mucuri e Una. A Una é litorânea e está datada em 1.060 +- 90 A.P. (Sítio Grande 

do Una). A fase Mucuri, localizada no norte do Estado, no baixo e médio Paraíba 

e região serrana, está datada entre 1.453 +- 65 A.P. e 720 +- 95 A.P. (Gaspar, 

1997; Macário, 2003).  

 

A cerâmica da Tradição Una é caracterizada pela predominância maciça do 

tipo simples, com rara ocorrência de decoração plástica, apresentando apenas 

incisões e estrias polidas, paredes delgadas, queima redutora. (Dias Jr e 

Carvalho, 1987). Os sítios se localizam em cavernas, abrigos cerimoniais e 

campo aberto, sendo que estes últimos apresentam camada arqueológica de 10 

cm de profundidade, com material arqueológico disperso em áreas que variam de 
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50x20 m até 100x100 m. É recorrente a presença desta cerâmica nos últimos 

níveis de ocupação dos sambaquis. 

 

O outro grupo ceramista identificado através de pesquisas arqueológicas é 

denominado Tradição Tupiguarani. Amplamente difundida, é associada a grupos 

etnográficos tupi-guarani ao longo de quase todo território brasileiro, 

especialmente os Tupinambá na região em estudo4. Prous (1992) identifica duas 

concentrações, correspondendo etnograficamente ao território Guarani (bacia do 

Paraná e Uruguai), e ao território Tupi (faixa litorânea do Rio de Janeiro ao 

Maranhão).  

 

Há grande quantidade de sítios arqueológicos da Tradição Tupiguarani 

registrados, presentes em todos os estados da região Sudeste. Datações 

radiocarbônicas apontam que os artefatos teriam geralmente entre 1.500 e 500 

anos, sendo a Aldeia Morro Grande, na região dos Lagos, datada em 1.740 +- 90 

anos A.P..  

 

Com cerâmica peculiar, caracterizada pela intensa presença de decoração 

pintada policrômica, rica em decoração geométrica e com formas variadas. Esta 

tradição corresponde a um sistema de adaptação diferente da Tradição Una, 

contrastando a riqueza decorativa Tupiguarani com a simplicidade da cerâmica 

Una. Segundo Prous (1992) são encontrados sítios arqueológicos a curta 

distância de rios navegáveis, em zonas de mata. A ocupação corresponde à rede 

hidrográfica principal, como se fosse uma teia de aranha entre os fios da qual 

persistiram os tradicionais habitantes da região que permaneceram nos relevos 

mais elevados. Sua expansão não terminou nem mesmo após a conquista 

européia, tendo seus componentes atuado de formas diferente em relação ao 

elemento europeu, tratando-o como inimigo ferrenho ou com ele colaborando 

ativamente para o estabelecimento de núcleos coloniais (Dias Jr., 1987). 

 
  

                                                            
4 Tupiguarani em uma só palavra indica tratar-se de um conceito arqueológico que não corresponde 
obrigatoriamente aos povos falantes da língua tupi-guarani (Prous, 2005). 
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Pouco se sabe sobre a relação entre grupos identificados com as Tradições 

Una e Tupiguarani. Dias Júnior tem indícios de contato entre as duas tradições e 

é possível supor que tenham sido bastante intensas. Segundo Gaspar (et alli, 

2007), as sociedades Tupinambá (identificada com a tradição Tupiguarani) e 

Goitacá (identificada com a Tradição Una) estruturavam-se a partir da guerra e o 

impacto causado por estes grupos na rotina da sociedade sambaquieira deve ter 

ocorrido de maneira distinta: enquanto os Goitacá, parecem ter se misturado aos 

sambaquieiros, estreitando laços de convivência e incorporando certos costumes, 

os Tupinambá, por sua vez, mantiveram relativa distância espacial e, no estudo 

das aldeias deste grupo na Região dos Lagos, não há indícios de incorporação de 

hábitos característicos dos sambaquieiros. Ao contrário, a guerra, o canibalismo e 

características tecnológicas inovadoras dos Tupinambá levaram à invasão e ao 

controle do território sambaquieiro.  

 

Em conseqüência da chegada de novos elementos culturais, caracterizados 

pelos elementos europeus e mais tarde, africanos, a tradição tecnológica indígena 

se funde com estes, dando origem a padrões novos e peculiares, que se 

denomina Tradição Neobrasileira (Dias Júnior, 1987).  

 

A cerâmica identificada com a tradição Neobrasileira, produzida a partir da 

colonização européia, contêm elementos na forma e decoração incorporados do 

indígena e técnicas introduzidas pelos europeus, somando também 

características africanas. Está presente em vários sítios estudados na região e é 

acompanha de artefatos de origem européia, incluindo cerâmica, vidros, peças de 

metal, etc.  

 

Segundo Gaspar (1997), a reconstituição do processo de ocupação por 

grupos ceramistas no Rio de Janeiro é uma tarefa difícil, por serem sítios 

geralmente rasos e situados, em muitos casos, em áreas onde surgiram cidades. 

Várias questões ainda precisam ser esclarecidas, como por exemplo a localização 

das aldeias, distribuição dos sítios arqueológicos e rotas de migração.  
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 PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS ANTERIORES 
 

As pesquisas realizadas por Dias Jr. (2003) através do Projeto Sagas 

(Salvamento arqueológico referente ao Gasoduto Guapimirim – Itaboraí), trazem 

informações sobre os sítios Aldeia Velha I, II e III, localizados no município de 

Itaboraí. De acordo com o pesquisador, trata-se de sítios históricos de 

considerável antiguidade, um dos quais pelo menos, assentado sobre local de 

aldeia tupi mais antiga. O material cerâmico puramente indígena (Aldeia Velha III), 

está claramente vinculado à Tradição Tupiguarani. Possuem um expressivo 

acervo neobrasileiro e colonial que se destacam em função da quantidade, 

riqueza e variedade. Louças, telhas, lajotas de piso, artefatos de ferro e vidro, e 

em especial a cerâmica, reforçam a importância da região e indicam a intensidade 

do povoamento antigo do trecho e a prosperidade pela qual passou toda a região 

um dia. Apresentam uma regular camada ocupacional indicativa da presença do 

grupo no local por longo tempo.  

 

Mais recentemente, as pesquisas coordenadas por Maria Dulce Gaspar 

(Concremat, 2007; Gaspar, 2008) para a área do Comperj, registraram uma 

grande quantidade de sítios arqueológicos, tanto sambaquis, cerâmicos e 

históricos. Esses dados, porém, ainda se encontram em relatório inédito que 

certamente vai contribuir para o entendimento da ocupação pré-histórica e 

histórica da região em estudo5. Os sítios registrados encontram-se relacionados 

na Tabela 10.3.1.10-1. 

 

Outras pesquisas arqueológicas foram efetuadas na região, destacando-se as 

de Kneip e Beltrão, anteriormente mencionadas. Outras ainda podem ter sido 

recentemente realizadas, ou estar em curso, mas seus resultados não estão 

ainda disponíveis para consultas. 

 

Os diversos sítios registrados na região confirmam sua relevância 

arqueológica, indicando a alta probabilidade de novas ocorrências.  

 

                                                            
5 Agradecemos o acesso aos resultados dessa pesquisa, permitido pela coordenadora do projeto, que junto com a 
pesquisadora Iramar Venturini, se colocou a disposição para a troca de informações necessária ao 
desenvolvimento do presente trabalho.  
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 CONTEXTO ETNO-HISTÓRICO 
 
• A Presença Indígena  
 
Quando as primeiras naus aportaram no continente americano no século XV, 

os conquistadores europeus depararam-se com habitantes de culturas 

diversificadas, hábitos e costumes próprios. 
 
No litoral do Rio de Janeiro, o mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju (1981) 

indica a ocupação pelos Tupinambá na ocasião do descobrimento. Os Tupinambá 

eram populações agricultoras e ceramistas relacionadas ao tronco lingüístico 

Tupi. Habitavam a vasta faixa litorânea, desde o norte do país até São Paulo, 

quando os europeus aqui chegaram, no século XVI. Os relatos de cronistas (Léry 

1980; Staden 1974; Thevet 1575; 1944) são fartos em descrições que atestam 

que os Tupi eram os senhores do litoral na ocasião da colonização portuguesa, 

estando sua presença registrada em vários pontos do litoral do Rio de Janeiro 

(Gaspar et alli, 2007). 
 

 
 
Figura 10.3.1.10-3 - Recorte do mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju (1981), 

mostrando a ocupação Tupinambá na região em estudo. 
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Há também menção a outros grupos no litoral além dos Tupinambá. 

 

"Os Macro-jê, também estavam na costa no período da invasão européia e 

entraram em contato com portugueses e franceses, havendo referencias à sua 

presença ate o século XIX. Mas, se por um lado, são inúmeros os relatos sobre os 

Tupi, pouco se escreveu sobre os Goitacá / Coroado, Puri, Macunim, Koropó, 

tendo havido o que se convencionou denominar de "tupinizaçao" de todas as 

outras tribos." (Gaspar et alii,, 2007:171) 

 

Segundo Dias Jr. (2003:49),  

 

“A conquista da terra foi uma sucessão de lutas, que começou muito antes da 

época colonial, povos recém chegados expulsando povos mais antigos e que 

permaneceu durante séculos. De fato, provavelmente desde o final do primeiro 

milênio A.C.6, povos tupi migraram para do Sul, em ondas sucessivas, 

empurrando os ocupantes anteriores, de tradições culturais diferenciadas, para o 

interior das terras, ou dizimando-os. Grupos tupi mais recentes, por sua vez, 

também se expandiram sobre o território das tribos semelhantes que os 

precederam. Desta forma, resistências locais bem sucedidas tanto puderam 

constituir bolsões tupi, quanto não tupi, neste caso em especial formado pelos 

indígenas Jê, como os Goiazes, Maripaques, Guarulhos e, em especial, os 

Goitacazes." 

 

A chegada dos portugueses em 1500 e as expedições em busca de riquezas 

mudou radicalmente a ocupação original do território brasileiro. O avanço das 

missões exploratórias afetou não apenas a distribuição demográfica da população 

nativa como também o seu quantitativo. Uma das causas era a guerra entre as 

etnias, muitas delas incentivadas pelos europeus, como estratégia para 

arregimentar indígenas para o trabalho e guerreiros para garantir o território 

contra invasores. 

                                                            
6 Antes de Cristo. 
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O impacto da conquista européia sobre a população nativa foi imenso. O 

processo de colonização levou à extinção muitas sociedades indígenas que 

viviam no território dominado, seja pela ação das armas, seja em decorrência do 

contágio por doenças trazidas, ou, ainda, pela aplicação de políticas visando à 

"assimilação" dos índios à nova sociedade implantada, com forte influência 

européia. Há uma mudança dramática da vida indígena, com a deterioração de 

suas condições sanitárias, instalando-se epidemias devastadoras e altas taxas de 

mortalidade (Cunha, 1992). 
 
Valendo-se das diferenças entre diferentes grupos indígenas, os europeus 

estabeleceram alianças (como por exemplo, a “franco-brasileira” e a “luso-

maracajá”) que acabaram por submeter, assimilar, escravizar ou expulsar os 

indígenas, aliados ou inimigos (Dias Jr. 2003). 
 
 

 A EXPANSÃO COLONIAL  
 
O panorama da ocupação do território brasileiro pela população originalmente 

encontrada pelos europeus aos poucos foi se modificando, apresentando 

gradativamente uma concentração populacional bem distinta: se antes do século 

XV ocupavam principalmente o litoral e as margens dos grandes rios navegáveis, 

lentamente foram sendo “empurrados” terra adentro, tendo sua territorialidade 

sido alterada ao longo dos séculos (Moretzsohn, 2009). 
 
Durante todo o período colonial, o europeu se encarregou de tirar o maior 

proveito possível da terra recém ocupada. Esta exploração foi marcada pela troca 

de mercadorias entre europeus e nativos, aproximações físicas, inclusive alguns 

tipos de alianças travadas entre europeus e índios, além da exploração de 

recursos naturais – dentre eles o mais comum foi o pau-brasil no início deste 

processo (Guimarães, 2004). 
 
Após derrotar os franceses em 1565, após longa disputa travada para a 

consolidação do domínio sobre a Baía da Guanabara, a colonização portuguesa 

iniciou a doação de sesmarias ainda no século XVI. Estabelecidas as sesmarias, 

surgiam povoados que se tornariam Freguesias. 
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A colonização da baía de Guanabara pelos europeus, de acordo com Dias 

Júnior (2003), aproveitou-se da rede hidrográfica que nela deságua e da 

peculiaridade destes cursos se abrirem em leque, convergindo dos diversos e 

afastados locais de origem para o grande lençol d’água da Guanabara.  

 

Ainda segundo Dias Jr., os terrenos irrigados naturalmente favoreceram a 

cultura da cana-de-açúcar e a existência de engenhos de açúcar. Assim, durante 

todo o século XVI e parte do seguinte, os colonos europeus se espalharam sobre 

as terras das antigas aldeias conquistadas. Seu objetivo principal era fundar 

engenhos de açúcar, valendo-se – inicialmente – do indígena escravizado e, mais 

tarde do africano importado da Guiné (Dias Jr, 2003). 

 

O recôncavo da Guanabara, onde floresciam dezenas de aldeias indígenas, 

foi rapidamente retalhado em sesmarias e começou a ser ocupado por engenhos 

desde meados do século XVI. Com a fundação da vila de São Sebastião do Rio 

de Janeiro, vastas sesmarias foram concedidas para a constituição do patrimônio 

da cidade, incluindo parte da Baía de Guanabara e adjacências. Para fora do 

núcleo urbano, estendia-se uma zona agrícola e pastoril, com lavouras, e campos 

de pastagem. 

 

Sendo o açúcar um produto de grande aceitação na Europa, o governo 

metropolitano resolveu estimular alguns portugueses a instalarem engenhos para 

produzirem açúcar no litoral do Brasil. Era preciso efetivar a posse da terra para 

defendê-la e também explorá-la em suas riquezas. Após as experiências positivas 

de cultivo no Nordeste, já que a cana-de-açúcar se adaptou bem ao clima e ao 

solo nordestino, começou o plantio em larga escala. Seria uma forma de Portugal 

lucrar com o comércio do açúcar, além de começar o povoamento do Brasil. A 

base da economia colonial era o engenho de açúcar. 

 

Desde o início, a ação colonizadora portuguesa contou com a participação da 

Igreja. A Companhia de Jesus estabeleceu-se aqui no início da administração da 

colônia com a missão de catequizar os indígenas segundo os objetivos da 

colonização. Os jesuítas vieram para o Brasil em 1549 e catequizavam grandes 

contingentes de indígenas em aldeamentos, o que atendia às necessidades 
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coloniais: haveria reserva de mão de obra, exércitos para guerras, a defesa das 

povoações portuguesas e auxílio para os engenhos. 

 

Organizados e administrados por jesuítas, os aldeamentos indígenas – 

também chamados de missões ou reduções possibilitavam aos jesuítas a 

continuidade ao trabalho catequizador e de expansão da língua, pois, devido à 

mobilidade de muitas tribos os jesuítas não encontravam povos anteriormente 

visitados. De fato, para os jesuítas tanto tinha importância a conversão das almas 

quanto a utilização daquela mão de obra disponível, ao passo que aos colonos 

não interessava mais do que a exploração da força de trabalho indígena. 

 

O desenvolvimento dos aldeamentos jesuíticos foi caracterizado pela 

presença de uma capela que marcava o centro do aldeamento e era, ao mesmo 

tempo, o local de catequese dos índios. A capela, como elemento central do 

aldeamento, conferia à Igreja um papel relevante, já que esta tinha em suas mãos 

a educação das pessoas. 

 

A localização das antigas Igrejas preferencialmente em pontos elevados, 

decorreu das próprias características ambientais do Rio de Janeiro, onde na 

época das chuvas, as águas descem vertiginosamente pelas encostas dos 

morros, alimentando os rios, que transbordam, alagando a parte baixa e plana, de 

solo argiloso e impermeável. Os morros, portanto, constituíam a parte habitável 

para o homem (Oliveira, 2002). 

 

De acordo com Dias Jr. (2003), o povo da época se reunia em torno das 

Igrejas e capelas locais, fosse para cultos e catequese, praticamente obrigatórios, 

fosse para o único registro civil que existia e que garantia a validade da 

propriedade sobre gente escrava e assegurava direitos em casos de testamentos 

e inventários. Eram nas sedes das paróquias que os registros eram feitos, daí a 

importância das chamadas “Freguesias” para a vida do cidadão comum. 

 

A figura 10.3.1.10-4 mostra as Freguesias existentes no Rio de Janeiro no 

século XVIII e início do século XIX. 
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Figura 10.3.1.10-4 - Mapa indicando as freguesias existentes no Rio de Janeiro, nos séculos XVIII e XIX. Observar as 
freguesias indicadas na região em estudo, indicadas pelos números 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 
(Fridman, 2008). 
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• Itaboraí  
 

Algumas destas Freguesias atraíram o povoamento e deram origem a vilas. 

Dessas, as mais antigas foram as Vilas de Santo Antônio de Sá (Freguesia de 

Santo Antônio de Cassarebu) e Vila de São José Del Rei (que inclui o aldeamento 

jesuíta de São Barnabé), situadas em território hoje pertencente ao município de 

Itaboraí, entre outros. 

 

 

- Vila de Santo Antônio de Sá 

 

A Freguesia de Santo Antônio de Cassarebu foi criada em 1647 e passa a 

Vila em 1697, passando a chamar-se Vila de Santo Antônio de Sá. A origem 

dessa Vila foi a partir da primeira doação de terras e sesmarias, concedida a 

Miguel de Moura, em 1567. Não estando em condições de povoar a terra que lhe 

fora concedida, e conforme Ordenações Manoelinas que o obrigavam a aproveitá-

la num determinado prazo de anos (estava fadado a perdê-la caso não o fizesse), 

Moura renunciou à mesma, e a doa aos jesuítas. Parte dessa gleba os sacerdotes 

doaram a Manoel Ouzono, o qual mandou erigir uma capela em louvor a Santo 

Antônio, entre os rios Caceribu (margem esquerda do Macacu) e Guapiaçu 

(margem direita do Macacu). Esta capela foi o núcleo primitivo da vila que se 

formava. Atraiu moradores a tal ponto que foi elevada à paróquia em 1697 com o 

nome de Santo Antônio do Casseribu, denominação logo substituída por Santo 

Antônio de Sá, quando o governador capitão Geral Artur de Sá e Menezes, 

conferiu-lhe o título de vila, a primeira do recôncavo da Guanabara. 

 

A vila de Santo Antônio de Sá abrangia, além da freguesia da sede, as 

freguesias de Santíssima Trindade, de Nossa Senhora da Ajuda de Sernambitiba, 

ou ainda Guapimirim; de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito, de Nossa 
Senhora do Desterro de Itambi e de São João de Itaboraí.  

 

No século XIX, o município de Santo Antônio de Sá tinha mais de 1.500 Km² 

de superfície, uma vila, seis freguesias, igrejas matrizes e 17.329 habitantes. Os 

rios principais (Macacu, Caceribu, os dois Guapis e o d’Aldeia) serviam à 
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navegação que transportava mercadorias até a baía e através dela chegava-se à 

cidade do Rio de Janeiro. A importância de Santo Antônio de Sá se intensificou 

com a produção cafeeira.  

 

A decadência desta Vila aconteceria nas primeiras décadas do século XIX, 

em virtudes de febres que atacaram a população e que ficaram conhecidas como 

as “febres de Macacu”. Foram dois surtos de malária, que se alastraram pelas 

redondezas e provocaram a destruição de núcleos de povoação nas terras que 

correspondem aos atuais municípios de Itaboraí e Cachoeiras de Macacu (Dias 

Jr, 2003).  

 

Santo Antônio do Casserebu ou do Macacu, outrora sede da Vila, seria 

rebaixado à condição de Distrito e anexado ao município de Itaboraí em 1875. A 

partir do território da Vila de Santo Antônio de Sá, originaram-se os municípios de 

Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Nova Friburgo, Cantagalo e 

Magé. Dias Jr. (2003), 

 

A Freguesia de Itaboraí (de Tapacurá) surgiu a partir da “Fazenda Iguá” 

(local atualmente conhecido como “Venda das Pedras”), em torno da Capela de 

Nossa Senhora da Conceição, por volta de 1670. Mas seria em torno da Capela 

de São João Batista, assentada no morro de Tapacurá, que a povoação se 

desenvolveu (Dias Jr., 2003). Era limitada ao norte pelo rio Macacu, para o poente 

fazia fronteira com Itambi, pelo “rio da aldeia de São Barnabé” e com Santo 

Antônio de Sá. Para o sul com São Gonçalo e Maricá. 

 

Segundo Dias Jr. (2003), também esta Freguesia passaria pelo processo de 

esvaziamento populacional no século XIX, em parte devido ao assoreamento dos 

rios e também pelas “febres de Macacu” que alcançou o povoado durante a 

epidemia de 1829. Talvez pelo clima ou pelas boas fontes d’água, o povoado não 

foi tão atingido pelas febres e pela cólera quanto os outros, e em 1833 Itaboraí foi 

elevado à condição de Vila, desmembrando-se de Santo Antônio de Sá. Além do 

território da Freguesia sede, recebeu parte daquele até então pertencente a Santo 

Antônio de Sá (Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito) e as terras da então 

extinta Vila de São João Del Rei, incluindo a Freguesia de Itambi. Isto se deve ao 
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fato de Itaboraí ter se tornado a Freguesia mais importante da Vila de Santo 

Antônio de Sá durante o século precedente. 

 

 

- Vila Nova de São José Del Rei 

 

A Freguesia principal que constituiria esta vila era a Freguesia de Itambi, uma 

das mais antigas de toda a área e que também pertencera a Santo Antônio de Sá 

desde a sua fundação. Erguida a ermida de Nossa Senhora do Desterro de 
Itambi, em 1755 daria nome à Freguesia. Incluía também o aldeamento de São 
Barnabé.  

 

Os limites da Freguesia corriam ao norte e a leste com a Freguesia de Santo 

Antônio de Sá, meia légua distante pelo rio Macacu; ainda a leste e também pelo 

sul, partia com a Freguesia de Itaboraí pelo rio da Aldeia, a meia légua e, para 

oeste, duas léguas distantes, com a de São Gonçalo (Dias Jr., 2003).  

 

Não se conhece ao certo o local onde se ergueu um dia a Matriz de Nossa 

Senhora do Desterro, sendo que o povo local se refere à mesma como sendo a 

Igreja de São Barnabé. 

 

 

- O Aldeamento de São Barnabé 

 

Dias Jr. (2003) apresenta um estudo detalhado sobre este aldeamento. Ainda 

que não se saiba a data da fundação do primeiro aldeamento, essa 

provavelmente se deu bem antes de 1584. Foi um dos núcleos mais antigos de 

povoamento da região. Inicialmente este núcleo se fixou no Cabuçu, nas margens 

do rio homônimo. Mas, devido à insalubridade do local, os jesuítas, descendo o 

rio em que o Cabuçu deságua, se deslocaram até as proximidades da margem 

esquerda do rio Macacu, onde cerca de dois quilômetros distantes, fundaram a 

aldeia na paragem em que ela permaneceu em definitivo (Dias Jr., 2003). 
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Foi elevada à categoria de Vila Nova de São José Del Rei em 1773, pelo 

Marquês do Lavradio, cumprindo determinação de Carta Régia que mandava dar 

“liberdade de bens e de comércio” aos índios até então sob tutela dos jesuítas, 

para que fosse estabelecido governo civil com a criação de vilas nos lugares de 

aldeamentos.  

 

Em 1835, o município de Vila Nova (de São José Del Rei) tinha três 

freguesias e 333 indivíduos. Dois anos depois decairia de condição voltando à 

categoria de povoação, ficando na dependência de Nossa Senhora do Desterro 

de Itambi, Freguesia que passara a fazer parte do Município de Itaboraí. Estas 

terras também sofreriam com as febres palustres que assolaram a região (Dias 

Jr., 2003). 

 

 

• Niterói 
 

Com a instituição das Capitanias Hereditárias, em 1534, o território abaixo do 

Rio das Ostras até São Sebastião, em São Paulo, fazia parte da Capitania de São 

Vicente que coube a Martin Afonso de Souza.  A história de Niterói começa com a 

necessidade de o conquistador português defender a Baía de Guanabara, 

ameaçada pela invasão francesa liderada por Villegaignon em 1555, para a 

exploração de pau-brasil e especiarias e para perpetuar o Projeto França 

Antártica. 

 

Em fins de 1564, chegou uma frota comandada pelo Capitão–Mor Estácio de 

Sá, sobrinho de Mem de Sá. Vindo da Bahia, passou pela Capitania do Espírito 

Santo, onde recebeu a bordo índios temiminó, amigos dos portugueses, 

comandados por Araribóia (Cobra Feroz em português), já catequizado e batizado 

com o nome de seu padrinho, Martin Afonso de Souza (Wehrs, 1984). 

 

A respeito de Araribóia, Wehrs (1984:31) relata: “Araribóia era filho de 

Maracajá-Guaçu, principal dos temiminós, habitantes de Paranapuã ou dos 

Maracajás, hoje ilha do Governador. Os tamoios haviam de tal modo hostilizado 

essa tribo, que Araribóia decidira com sua gente migrar para o norte, para a 
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Capitania do Espírito Santo, onde foram bem recebidos pelos portugueses, 

tornando-se aliados dos portugueses, fixando-se onde Estácio de Sá os foi 

encontrar depois (1564)”. 

 

As terras do outro lado da baía7, nas “barreiras vermelhas” (terrenos de argila 

vermelha que se estendiam da praia da Boa Viagem até a ponta de Gragoatá), 

antes cedidas ao fidalgo Antônio Mariz Coutinho, couberam a Araribóia, pelos 

serviços prestados na luta contra os inimigos. A sesmaria, que correspondia a 

maior parte do atual território do município de Niterói, tinha a extensão de uma 

légua pela costa e duas pelo sertão, indo de um lado, do Maruí até o fundo da 

Baía de Guanabara, e do outro lado, das Barreiras Vermelhas pela costa 

(passando por Jurujuba, Piratininga e Itaipu) até Maricá (Wehrs, 1984). 

 

A posse ocorreu em 1573, considerado o ano de fundação da cidade. Na 

encosta de um morro instalou-se Araribóia construindo a aldeia, e nela erigiu uma 

capela dedicada ao culto de São Lourenço, com ampla visão para a baía, 

constituindo o aldeamento um baluarte erguido em defesa da nascente cidade do 

Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro núcleo habitacional efetivo surgido nas terras 

onde se situa o município de Niterói (Abreu, 1994). 

 

Com a decadência da aldeia de São Lourenço e a expulsão dos jesuítas do 

Brasil (1760) aumentou o número de sesmarias, atraindo imigrantes dada a 

fertilidade das terras, fazendo surgir povoados como Praia Grande, Icaraí, Maruí, 

São Domingos, São Gonçalo e Jurujuba. O progresso se refletiu nas fazendas, 

engenhos de açúcar e aguardente. Para escoar a produção de açúcar os 

proprietários de terras utilizavam os portos na Enseada de Boa Viagem, de São 

Domingos, Praia Grande e Maruí. 

 

No século XVII foram fundadas as capelas de Nossa Senhora da Conceição 

(1671), Nossa Senhora da Boa Viagem (1663), que posteriormente deram início 

aos núcleos urbanos. Em 1696, a capela de São João Batista de Icaraí foi 

elevada à categoria de Freguesia. 

                                                            
7 Denominadas “banda d’alem”, compreendia a área de Icaraí, Niterói e principalmente São Gonçalo (Dias Júnior, 
2003). 
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A chegada da corte de D. João VI à colônia brasileira em 1808, foi culminante 

para o apogeu e progresso das freguesias do recôncavo e principalmente a de 

São João de Icaraí, além de escolher São Domingos para a localização de seu 

sítio para lazer. A estadia na Praia Grande foi responsável pelo aumento do 

número de visitantes àquela localidade. 

 

Com o progresso das freguesias o número de habitantes se elevava. São 

Gonçalo, São João de Icaraí, São Sebastião de Itaipu, constituíam um distrito 

quando D. João VI resolveu emancipar a Vila da Praia Grande, a 10 de maio de 

1819. Essas três freguesias e a de São Lourenço dos Índios, constituíram 

inicialmente o município de Niterói, com o nome de Vila Real da Praia Grande. 

 

Em 1835, depois de o Rio de Janeiro se tornar a sede do Império, Niterói foi 

escolhida para ser a capital do Rio de Janeiro, sendo, então, elevada à condição 

de cidade, com a designação de Nictheroy. Em 1841 recebeu o título de Imperial 

Cidade (Lyra, 2006). A partir de então o comércio e a indústria tiveram um grande 

desenvolvimento, levando Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, em 

1845, a fundar a Ponta d’Areia, um núcleo de construção naval, contando com 

dezenas de estaleiros para a construção e reparos de embarcações de grande 

porte. 

 

A condição de capital trouxe a barca a vapor, iluminação pública a óleo de 

baleia, abastecimento de água, novos meios de transporte, além de poder 

regional e alguma autonomia. Trouxe também a Assembléia Legislativa e, com 

ela, o debate político de temas nacionais, como a abolição e o regime 

Republicano. 

 

Em 1889, com a proclamação da República, a situação política mudou, 

culminando em 1894, com a transferência da capital para Petrópolis. Em 1903, 

Niterói recuperou a condição de sede do Governo, até 1975, ocasião em que 

ocorreu a unificação entre o estado do Rio e o antigo estado da Guanabara, e a 

capital passou a ser a cidade do Rio de Janeiro.   
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Em 1890, dada a separação das freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora 

da Conceição e São Sebastião de Itaipu, que passaram a constituir o município 

de São Gonçalo, há uma fragmentação do território da cidade de Niterói, tendo 

sua área reduzida de 245,42 Km quadrados para 84 Km quadrados. 

 

 

• São Gonçalo 
 

A história colonial do município de São Gonçalo, que tem como limites os 

municípios de Niterói, Itaboraí e Maricá, está intimamente ligada à da Vila Real da 

Praia Grande (Niterói). 

 

Nesta paisagem descrita pelos viajantes como paradisíaca, de acordo com 

Molina e Silva (apud Guimarães, 2004), “nas terras que receberam o nome de 

São Gonçalo, habitavam indígenas conhecidos como tamoios”. Os grupos da 

grande nação Tupinambá recebiam nomes diferentes de acordo com a 

localização ou região que se encontravam ou eram denominados por grupos 

inimigos – casos dos Tamoio, pois eles mesmos se autodenominavam 

Tupinambá.  

 

Com a chegada dos europeus, vários grupos se mostravam seus inimigos ou 

partidários. Nos confrontos entre portugueses e franceses nas margens da baía 

de Guanabara, os Tamoio se uniram aos franceses e os Tupiminó (ou Temiminó, 

habitantes da região da atual cidade de Niterói) se uniram aos portugueses.  

 

Com a divisão do território pertencente a Portugal em Capitanias Hereditárias, 

a região que veio a se chamar São Gonçalo ficou pertencendo inicialmente à 

capitania de São Vicente e mais tarde à capitania do Rio de Janeiro. A sua 

ocupação se deu pelos jesuítas no final do século XVI e início do século XVII, 

quando estes ali chegaram, fixando-se longe do litoral, na zona atualmente 

conhecida por Columbandê, às margens da atual rodovia RJ 104. 
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Mais tarde, outras sesmarias são concedidas, estabelecendo seus titulares às 

margens dos rios conhecidos como Cabuçu, Imboaçu e Guaxindiba. Um desses 

pioneiros colonizadores foi Gonçalo Gonçalves, agraciado com uma sesmaria à 

margem do rio Guaxindiba, onde mandou edificar uma igreja, dedicando-a a São 

Gonçalo Amarante. Em 10 de fevereiro de 1947 foi alçada à categoria de 

Paróquia, já que, segundo registros da época, a localidade-sede ocupava uma 

área de 52 Km2, com aproximadamente seis mil habitantes, sendo transformada 

em freguesia, a qual é elevada à Paróquia em 10 de fevereiro de 1647 (Abreu, 

1994). 

 

A partir da concessão do paroquiado, a localidade entrou em fase de 

progresso, baseando sua economia na agricultura, particularmente na cana-de-

açúcar, que despertou maior interesse econômico dos produtores, pois o mercado 

europeu vinha abrindo portas para o enriquecimento dos exploradores. 

 

Posteriormente, a fim de facilitar os paroquianos e as comunicações, a sede 

da paróquia é transferida para as margens do rio Imboaçu, onde foi construída 

uma segunda capela e, nesta ocasião, Antônio Lopes Siqueira, genro do 

sesmeiro, doa terras para a ampliação do cemitério e construção de casas em 

frente à igreja, dando início à formação do primeiro núcleo urbano (IBGE, 1948). 

 

Em 1860, 30 engenhos (dentre eles Engenho Novo, Engenho do Roçado, 

Engenho Pequeno, Engenho do Colubandê) já estavam exportando através dos 

portos de Boaçu, Guaxindiba, Porto Novo, Porto Velho e Ponta de São Gonçalo. 

O aproveitamento dos rios facilitou em grande parte o comércio importador e 

exportador.  

 

A importância da freguesia está expressa na “Sinopse Estatística do 

Município de São Gonçalo” (IBGE, 1948), pois em relatório do Marquês de 

Lavradio no ano de 1779 constava: “Muito mais florescente era a vizinha freguesia 

de São Gonçalo, com 23 engenhos, produzindo 352 pipas de aguardente e 500 

caixas de açúcar. O número de escravos crescia a 952.” Mais adiante o relatório 

acrescentava que não era somente a  cana a única riqueza agrícola, mas que na 

freguesia se cultivava, também, mandioca, feijão, milho e arroz.  
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A produção de açúcar, saída dos inúmeros engenhos e engenhocas 

espalhados por todo o território, predomina até o apagar do século XVIII. Já no 

início do século seguinte, não obstante ainda fosse expressiva a produção 

açucareira, incorpora-se a cultura cafeeira que passa a ter relevância, 

espalhando-se, de São Gonçalo por todo o interior do Estado.  Embora freguesia 

próspera, no entanto somente com o advento da República alcança São Gonçalo 

a sua autonomia político-administrativa, deixando de ser considerado Vila, sendo 

elevado pela primeira vez à categoria de Município em 22 de setembro de 1890, 

desmembrado de Niterói (IBGE, 1948). 

 

Em 1892, o decreto nº 1, de 8 de maio, suprime o município de São Gonçalo, 

reincorporando-o a Niterói pelo breve período de sete meses, sendo restaurado 

pelo decreto nº 34 de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, com o decreto 

1797, a sede do distrito de São Gonçalo é elevada à categoria de cidade, pouco 

depois revogado pela intervenção de 1923. Mas a harmonia é readquirida, 

quando a lei Geral de 2.335, de 27 de dezembro de 1929, definitivamente o 

reconhece como Cidade (IBGE, 1948). 

 

Em 1943, ocorre nova divisão territorial no Estado do Rio de Janeiro e desta 

vez, São Gonçalo perde o distrito de Itaipu para o município de Niterói, restando-

lhe apenas cinco distritos: São Gonçalo sede, Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete 

Pontes que permanecem até os dias atuais. 

 

Com a maior parte de seu território ocupado por grandes propriedades rurais 

e tão próxima da então capital Federal, São Gonçalo logo passou a atrair o 

interesse das indústrias que lá começaram a se instalar mesmo antes de sua 

emancipação. Uma das primeiras, a Companhia Brasileira de Usinas metalúrgicas 

(depois incorporada ao grupo Hime e hoje pertencente ao grupo Gerdau) chegou 

em 1925, seguida pela gaúcha Tarragó, Martiny e Cia. Ltda., futura fábrica de 

conserva de peixes Coqueiro. Com o advento da segunda guerra mundial e a 

ameaça de desabastecimento mundial (aliada à existência de mão-de-obra local 

abundante e barata), São Gonçalo teve um grande surto de industrialização, 

sendo conhecida na época como Manchester Fluminense. (Kamp, 2009). 
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• Maricá 
 

A colonização européia de Maricá iniciou-se no século XVI com a doação de 

sesmarias concedidas na faixa litorânea compreendida entre Itaipuaçu e as 

margens da Lagoa, no local onde mais tarde surgiria a sede municipal. Podem ser 

citadas as sesmarias de Duarte Martins Mourão, as de Antônio Marins, 

concedidas em 1574 na região de Imbassaí, e as de Gaspar Martins e Henrique 

Araújo. 

 

Quando o Padre José de Anchieta, partindo da Aldeia de São Barnabé, 

chegou às margens da Lagoa em 1584, ali encontrou diversos núcleos de 

povoamento em plena atividade (IBGE, 1948). Sua passagem pela região foi 

marcada pela Pesca Milagrosa, na praia de Araçatiba, suposto milagre realizado 

em Maricá (Prefeitura Municipal de Maricá). Em menos de um século, se 

consolidou o povoamento e as atividades extrativa, agrícola e pastoril da região. A 

colonização teve seu maior pólo de desenvolvimento em São José do Imbassaí, 

circundando a Lagoa. Nesta região localizava-se a fazenda de São Bento, da 

ordem dos beneditinos do Rio de Janeiro, sesmaria recebida pelos monges em 

1635, do então Governador Rodrigo de Miranda Henrique, constituindo-se a maior 

propriedade da região (Abreu, 1994). 

 

Os religiosos, em suas sesmarias implantadas na restinga, concentram suas 

atividades na criação de gado e no cultivo de subsistência. Nos vales situados 

entre as lagoas e as montanhas os sesmeiros empreenderam o cultivo, 

principalmente da cana-de-açúcar. Houve um rápido desenvolvimento da indústria 

açucareira, inclusive com privilégios outorgados aos donatários. O braço escravo 

passou a ser de suma importância para o desenvolvimento, tanto dos 

latifundiários quanto nas construções mais importante de Maricá. 

 

Às primitivas populações destes dois núcleos deve-se a construção da 

primeira capela em terras de Maricá, destinada a Nossa Senhora do Amparo. A 

data de construção é incerta, porém servia de paróquia já em 1687, embora tenha 

alcançado esse título somente em 1755 (IBGE, 1948). 
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Entretanto, devido às febres palustres reinantes na região, pouco a pouco os 

habitantes foram se deslocando para a outra margem da lagoa, com clima mais 

saudável. Neste local o povoado foi elevado à categoria de Vila em 1814 com a 

denominação de Santa Maria de Maricá em homenagem a Rainha D. Maria I, 

“tendo por termo o terreno compreendido desde a barra da lagoa de Saquarema 

até a ponta de Mandetiba, dividindo-se pelo interior pelas serras da Tiririca, Pihiba 

Grande, Cordeiros e Itatindiba; d’ahi, à Serra do Catimbáo, e desta seguindo a 

mais commoda divisão até voltar a fechar na barra da lagoa de Saquarema: 

ficando o sobredito território desmembrado dos Termos da cidade do Rio de 

Janeiro , da cidade de Cabo Frio, e da Vila de Santo Antônio de Sá, aos quais 

pertencia.” A instalação oficial dessa vila realizou-se em 1815 (IBGE, “Sinopse 

Estatística do Município de Maricá”, 1948).   

 

Em 1819 a Vila foi extinta e seu território anexado ao da Vila de Praia 

Grande, atual município de Niterói. Em 1833 por decreto geral foi restabelecida a 

autonomia de Santa Maria de Maricá. Em 1889, era inaugurado o trecho de 

estrada de ferro até Itapeba e, posteriormente, Manoel Ribeiro. O impulso 

econômico gerado pelo café, e a intensificação comercial propiciada pela Estrada 

de Ferro Maricá, forma importantes na decisão de elevar Marica à condição de 

cidade, o que foi feito em 1889. O município contava, então, com o distrito sede e 

os dois distritos de Itapeteiú e Inoã (Sochaczewski, 2004). 

 

A Lei Áurea, por outro lado, prejudicou bastante a atividade agrícola, fazendo 

com que a nova cidade sofresse algumas dificuldades no seu desenvolvimento, 

em razão do abandono das lavouras e da falta de mão de obra. A atividade 

econômica em geral acabou por fixar-se em atividades agro-pastorais, indústrias 

de pequeno porte, explorações minerais, construção civil, pesca e turismo.  

 

 

 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 

Diversos bens nos municípios abordados testemunham a história de 

ocupação da região, assim como seu patrimônio natural. Alguns deles são 

tombados a nível federal (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
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IPHAN), outros a nível estadual (Instituto Estadual de Patrimônio Cultural – 

INEPAC) ou pelas prefeituras dos municípios. Relacionam-se, a seguir, os bens 

identificados, apresentando-se um breve resumo principalmente para aqueles 

tombados.  

 

 

• Itaboraí 
 

Em Itaboraí há cinco bens tombados, sendo três a nível federal e dois pelo 

estado, além de outros bens de interesse.  

 

- Casa do Visconde de Itaboraí: Situada no Centro da cidade, tombada pelo 

IPHAN em 1964. 

 

- Convento de São Boaventura: Tombado pelo IPHAN em 1980, 

tombamento estadual provisório. O comércio que circulava pelos rios e 

pela Baía de Guanabara atraía continuamente novos povoadores, como 

os franciscanos, que fundaram o Convento de São Boaventura. Às 

margens do Rio Macacu, na fazenda Macacu, no distrito de Porto das 

Caixas, erguem-se ainda os remanescentes das paredes de pedra do 

antigo convento, estabelecido pela Ordem de São Francisco, nas terras 

recebidas pelos franciscanos, em 1649, por doação.  

 

Entre 1660 e 1670, foi construído o convento original. No século 

seguinte, porém, o prédio foi parcialmente demolido, substituído por um 

conjunto de edificações, abrangendo as Igrejas da Ordem Primeira e 

Terceira e o convento propriamente dito. 

 

Foi, segundo Dias Jr. (2003), o estabelecimento religioso mais 

importante de toda a região, onde, além do seminário,(ali chegaram a 

residir 21 sacerdotes, cinco leigos, um Donato e um coro com 12 

participantes) havia a escola onde eram ministradas aulas para os filhos a 

localidade. 
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Figura 10.3.1.10-5 - Ruínas do Convento de São 
Boaventura 
(www.inepac.rj.gov.br) 

 

 

- Igreja Matriz de São João Batista: Tombada pelo IPHAN, 1970 está 

localizada na praça Marechal Floriano. A construção da Igreja foi iniciada 

em meados do século XVIII, possuindo expressivo conjunto de retábulos, 

representativos da evolução artística da ornamentação religiosa. O acervo 

de peças de arte sacra inclui uma imagem setecentista de Santana Mestra 

e a tela a óleo de São João Batista, ambas restauradas em 1984 pelo 

IPHAN (Lyra, 2006).  

 

- Antiga Casa de Câmara e Cadeia: Implantado no ponto mais alto da 

cidade, de frente para a Praça Marechal Floriano, no município de Itaboraí, 

a antiga casa de Câmara e Cadeia foi erguida no terceiro decênio do 

século XIX, logo após a criação da Vila de São João Batista de Itaboraí. A 

data de 1840, inscrita no medalhão oval que ornamenta o centro do 

frontão da fachada principal, registra, provavelmente, o ano da conclusão 

de sua edificação (Lyra, 2006). É tombada pelo INEPAC desde 1979, 

atualmente sede da Prefeitura e Câmara Municipal.  
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- Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Porto das Caixas: A capela 

original foi construída pelos padres jesuítas no século XVI. É testemunho 

da prosperidade local no século XIX. Tombada pelo INEPAC8.  

 

- Serra do Mar / Mata Atlântica: Todo o sistema orográfico (relativo às 

montanhas) foi tombado procurando preservar os últimos remanescentes 

desse tipo de floresta tropical, considerada uma das mais ameaçadas do 

planeta e habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção. 

Tombamento estadual (INEPAC) para 38 municípios do Rio de Janeiro, 

incluindo este, em 1991. 

 

- Porto das Caixas: Devido à sua privilegiada localização, perto do rio Aldeia 

(uma das vertentes do rio Macacu), foram criados um porto fluvial e 

armazéns destinados a recolher os produtos das regiões vizinhas. Pelo 

Porto das Caixas escoava-se toda a produção agrícola local e de regiões 

próximas: era o açúcar exportado em caixas daí resultando o nome do 

porto. Por essa época era Itaboraí o celeiro do Rio de Janeiro e o maior 

empório comercial da Província.  

 

Em 1857 o porto local era o terceiro em importância da Província, com 

movimentos de barcos duas vezes por dia e com um número de 

comerciantes maior que o da Vila de Itaboraí e suas vizinhanças.  

 

Importante núcleo urbano do século XIX, o atual distrito de Porto das 

Caixas representa um marco urbano histórico para o município de 

Itaboraí, pois foi um importante centro comercial e histórico do Rio de 

Janeiro. Lá se situam as ruínas do Convento de São Boaventura (Lyra, 

2006).  

 

- Igreja de São Barnabé: situada no alto de uma pequena colina, domina a 

paisagem da região. Foi construída em 1705, recebendo o título de 

paróquia em 1759. Em 1950 sofreu reformas, sendo desfigurada em seu 

interior. Externamente, a igreja apresenta características sóbrias das obras 
                                                            

8 Segundo informação obtida em Concremat, 2007. Não consta no site do INEPAC, possivelmente desatualizado. 
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jesuíticas, comum às paróquias do começo do século XVIII. Atualmente, a 

Igreja de São Barnabé é também a Matriz de Itambi, tendo desaparecido a 

lembrança de da Igreja de Nossa Senhora do Desterro.  

 

- Fazenda Papucaia dos Jesuítas: Teria sido edificada nas terras do 

Aldeamento de São Barnabé em 1705, possivelmente na região de 

Conceição de Macacu. Teria sido uma das mais importantes propriedades 

dos jesuítas, especializada na produção de farinha e com extensas 

reservas de mata nativa, que favoreceram o renascimento econômico da 

região no século XX.  

 

- Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres: Na praça Marechal Floriano, no 

centro, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres é um típico sobrado do 

século XVIII, característico das residências de pessoas abastadas da 

época. Mantém intacta a sua fachada. Foi doada ao IPHAN por Heloísa e 

Maria Torres, filhas de Alberto Torres, ex-ministro e ex-presidente da 

província do Rio de Janeiro, mas não há referência a tombamento. Possui 

um fabuloso acervo museológico e uma significativa coleção de livros, 

periódicos, fotografias e documentos pertencentes à família Torres (Lyra, 

2006).  

 

- Matriz de São Boaventura: Inicialmente uma capela, foi construída por 

João Vaz Pereira entre 1725 e 1742, reformada entre 1767 e 1782.  

 

- Bacia Sedimentar de São José de Itaboraí: O município de Itaboraí criou, 

por meio da Lei 1.346, de 12 de dezembro de 1995, o "Parque 

Paleontológico de São José de Itaboraí", com o objetivo de preservar a 

sua área física, os testemunhos da geologia original e os fósseis 

remanescentes nestas rochas e divulgar a importância geo-paleontológica 

da Bacia de Itaboraí.  

 

É uma das menores bacias sedimentares do mundo, formada por 

sedimentos de origem química, cuja formação está relacionada aos 

fenômenos de soerguimento da Serra do Mar, com idade geológica de 
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aproximadamente 65 milhões de anos. Com grande riqueza fossilífera, 

foram coletados milhares de fósseis animais e vegetais, sendo os 

gastrópodes e mamíferos os fósseis mais abundantes. É o mais antigo 

registro brasileiro de fauna e flora fóssil de origem continental que se 

desenvolveu após a extinção dos dinossauros. Restos de preguiça 

gigante, mastodonte e tartaruga (mais novos) forma encontrados em 

pequeno depósito de cascalho ao sul da bacia (Beltrão et alli, 2001).  

 
Além desses, são também citados o Porto de Vila Nova, Ruínas de 

Palacete, Vestígios da antiga estrada de ferro e túnel soterrado, Prédio da 

Maçonaria e Igreja do Bonfim (Concremat, 2007). A Prefeitura de Itaboraí 

também considera como de interesse para o município a “Fonte da 

Carioca”, a sede da “Fazenda Montevidio”, a “Praça Marechal Floriano” e 

o “Mangue de Itambi”. 

 

 

• Niterói 9 
 
A riqueza histórica e natural de Niterói está representada nos sessenta e sete 

bens tombados, tanto a nível federal (dez), quanto estadual (dezessete) e 

municipal (quarenta). São edificações de diferentes períodos, assim como marcos 

paisagísticos relevantes. 

 

- Capela de São Pedro e Cemitério do Maruí: Tangenciado pela rodovia 

Niterói-Manilha, está o cemitério de Maruí com sua capela dedicada a São 

Pedro, em uma área que originalmente, ficava à beira do mar e compunha 

a enseada de Maruí. Ali se instalou, no século XVIII, a fazenda de São 

Pedro. Em 1751 foi construída a capela dedicada a São Pedro, com 

arquitetura simples típica das pequenas igrejas construídas no período. 

Com o passar dos anos, passou a servir a todos os moradores da região, 

celebrando-se lá a missa anual, em memória aos mortos na Revolta da 

Armada. O cemitério foi o primeiro de caráter público, em Niterói, tendo 

                                                            
9 Informações obtidas em IPHAN, INEPAC, Lyra (2006) e www.niteroivirtual.com.br. Cabe ressaltar que diversos 
bens relacionados por essas duas últimas fontes como tombadas pelo INEPAC não constam no site do órgão, 
possivelmente por estar desatualizado.  
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sido inaugurado em 1855, dois anos depois de a fazenda ser adquirida 

pela província. Tombamento federal (IPHAN) em 1938, incluindo todo o 

acervo da capela.  

 

- Igreja de São Francisco Xavier : Erguida inicialmente como capela, em 

1572 por José de Anchieta, com o auxílio dos índios aliados de Araribóia 

(Concremat, 2007), foi construída entre os anos de 1662 e 1696, sendo 

seu projeto atribuído ao jesuíta irmão Lourenço Gonçalves. Foi sede da 

fazenda da Companhia de Jesus, pertencente ao Colégio do Rio de 

Janeiro, até ser confiscada pelo governo, no ano de 1759. Está assente 

sobre outeiro, à beira-mar, entre as praias de são Francisco e Charitas. 

Tombamento federal (IPHAN) em 1938.  

 

- Forte do Gragoatá: Atualmente afastado do mar, por força de sucessivos 

aterros, e quase totalmente envolvido pelas edificações do centro da 

cidade, o forte de Gragoatá que, originalmente era denominado forte de 

São Domingos, foi implantado naquele local para cruzar seus fogos com a 

bateria da Boa Viagem e com o Forte de Santa Cruz, na margem oriental 

da Guanabara. Tombamento federal (IPHAN) em 1938. Atualmente, 

unidade militar do Exército – Brigada de Infantaria.  

 

- Fortaleza de Santa Cruz : Localiza-se na barra da baía de Guanabara, no 

promontório à direita de quem nela penetra, ao sopé do pico que faz 

parelha com o Pão de Açúcar. Tem suas origens ligadas a tentativa de 

colonização, em 1555, empreendida por Villegaignon. Existia nesse local, 

desde os primeiros anos de ocupação da Guanabara, uma bateria – a de 

Nossa Senhora da Guia - que cruzava fogo com as baterias de São João e 

da Laje, na entrada da barra. Tombamento federal (IPHAN) em 1939. 

Atualmente unidade militar do Exército, Museu Militar. 

 

- Igreja de São Lourenço dos Índios: Sede da mais antiga das aldeias de 

catequese que os padres da Companhia de Jesus fundaram à margem da 

Baía de Guanabara, a igreja de São Lourenço se constitui em um marco 

histórico do início da colonização portuguesa nas terras em que se 
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fundaria, mais tarde, a cidade de Niterói. Data de 1570 a primeira notícia 

de ocupação do local, através de uma carta do padre Gonçalo de Oliveira, 

em que é mencionada a existência de uma capela de taipa no alto do 

Morro da Aldeia de São Lourenço dos Índios. A igreja atual, em alvenaria 

de pedra, substituindo a primeira, foi inaugurada em 1586, com a 

representação, em seu adro, do Auto de São Lourenço, de autoria do 

padre Manoel do Couto. Com a expulsão dos jesuítas, na segunda metade 

do século XVIII, passou a capela para o domínio da União, sendo, no 

início da República, transferida para a mitra de Niterói. Em 1915 foi 

desapropriada pelo município, por considerá-lo monumento histórico de 

Niterói. Em 1938, foi tombada em nível federal e em 1992, pela Prefeitura 

de Niterói. Tombamento federal (IPHAN) em 1948.  
 

- Recolhimento de Santa Tereza (Museu de Arqueologia de Itaipu): Na praia 

de Itaipu situa-se um museu de arqueologia instalado nos remanescentes 

do antigo Recolhimento de Santa Teresa, convento feminino fundado para 

mulheres que desejavam viver em recolhimento, segundo relato de 

Monsenhor Pizarro, pelo Padre Manoel da Rocha, vigário de uma capela 

ali erguida no início do século XVIII. Esse recolhimento surgiu ligado à 

Matriz da Freguesia dedicada à São Sebastião. Recebeu os primeiros 

habitantes em 1764 e teria funcionado como um convento feminino até a 

primeira metade do século seguinte.  Após tombado, foi restaurado e 

adaptado pelo IPHAN para o funcionamento de um Museu de Arqueologia. 

Do recolhimento restam alguns cômodos cobertos, como a capela e 

alguns muros com evasaduras guarnecidas de cantaria. O Museu, apesar 

de seu reduzido espaço, mantém exposição didática sobre a ocupação 

pré-histórica da região, destacando documentação e testemunhos 

materiais relativos ao sambaqui existente nas proximidades. Tombamento 

federal (IPHAN) em 1943.  
 

- Casa e Museu Antônio Parreiras: Antonio Diogo da Silva Parreiras, 

nascido em 1860 em Niterói, foi considerado um dos maiores pintores 

paisagistas brasileiros. Em 1941, quatro anos após o seu falecimento, o 

governo do estado do Rio fundou em sua casa o que seria o primeiro 
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museu brasileiro dedicado a um artista. Tipo de casa residencial com 

projeto eclético de linhas européias, arquitetura que substituiu, em fins do 

século XIX, os velhos casarões coloniais. Tombamento federal (IPHAN) 

em 1967.  
 

- Solar do Jambeiro: A casa, localizada na atual Presidente Domiciano, é 

um dos exemplos mais notáveis da arquitetura residencial urbana 

burguesa da segunda metade do século XIX, tendo sido construída 

provavelmente em 1872, por Bento Joaquim Alves Pereira, rico português. 

Em meio à bela chácara arborizada, ergue-se o amplo sobrado, revestido 

de autênticos azulejos típicos das construções portuguesas. Em 1892 a 

propriedade foi adquirida pelo diplomata dinamarquês Georg Bartholdy, 

que passou a residir no solar em 1920, iniciando-se um período de uso 

intenso como residência. Em 1971 os herdeiros de Georg solicitaram ao 

IPHAN o tombamento federal, o que veio a se concretizar três anos 

depois. Tombamento federal (IPHAN) em 1974. Atualmente, centro 

cultural.  
 

- Casarão de Charitas: Originou-se no século XVIII, na Fazenda Jurujuba. 

De construção simples, com pilares de pedra e cal, localiza-se na praia de 

Charitas. Construída em meados do século XVIII para servir de sede da 

Fazenda Jurujuba, o Casarão pertencia ao mestre-de-campo João 

Malheiro Reimão Pereira, fidalgo português, de grande formação cultural. 

João Malheiro vendeu a propriedade a seu irmão Dom Frei Antônio de 

Desterro, bispo da Diocese que, por sua vez, em 1762, a doou com todos 

os seus pertences ao Seminário São José, sediado no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, o prédio foi utilizado para diferentes atividades. O projeto 

arquitetônico do prédio é atribuído ao engenheiro militar José Fernandes 

Pinto Alpoim - considerado o maior arquiteto do Rio de Janeiro, no século 

XVIII, e construtor de vários edifícios importantes de função pública e 

algumas residências particulares, tais como o Palácio dos Governadores, 

atual Paço Imperial, e a Casa do Bispo, na cidade do Rio de Janeiro. 

Atualmente funciona no local o Bartho, uma casa noturna de música ao 

vivo. Tombamento federal (IPHAN) em 1962. 
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- Ilha da Boa Viagem: Possui notável valor paisagístico, com sua penedia 

sobre o mar, tendo alguns trechos arborizados e inclui dois exemplares 

arquitetônicos, de valor histórico e artístico: a capela de Nossa Senhora da 

Boa Viagem e as ruínas de um fortim que fazia parte do sistema defensivo 

da baía de Guanabara. A capela é de meados do século XVII e se localiza 

no topo da penedia. Na encosta da penedia ainda existem trechos das 

muralhas de uma antiga bateria da Boa Viagem. O tombamento inclui todo 

o acervo da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. Tombamento 

federal (IPHAN) do conjunto arquitetônico e paisagístico em 1938. 
 

- Fórum: Inaugurado em 1919, o Palácio da Justiça, como foi então 

denominado, fecha um dos dois lados menores da praça da República. Ele 

se constituiu no segundo prédio a ser concluído no conjunto de edifícios 

públicos previstos para aquela área quando do aterro, em 1913, de suas 

alagadiças terras. Tombamento estadual (INEPAC) em 1983. 
 

- Igreja São Sebastião de Itaipu : Iniciada na penúltima década do século 

XVII e concluída no ano de 1717, a igreja de São Sebastião está edificada 

sobre um outeiro, com a frente voltada para o poente, a cavaleiro da 

colônia de pesca de Itaipu. Tombamento estadual (INEPAC) em 1978.  
 

- Biblioteca Estadual : Iniciada a sua construção em 1927, o edifício da 

biblioteca universitária e arquivo público, localizado na Praça da 

República, s/nº, no Centro. Foi o último dos prédios públicos projetados 

para compor na então capital do estado do Rio de Janeiro, o que seria a 

praça dos poderes da administração estadual. Tombamento estadual 

(INEPAC) em 1983. 
 

- Câmara Municipal: Do conjunto de prédios públicos que deveriam formar o 

centro administrativo do estado, o primeiro a ficar pronto foi a Assembléia 

Legislativa (1917), em frente à praça que, dez anos depois, com a 

inauguração de um monumento laudatório à República, passaria a 

chamar-se praça da República. Tombamento estadual (INEPAC) em 1983. 
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- Palácio e Museu do Ingá: O Palácio Nilo Peçanha, conhecido como 

Palácio do Ingá, foi construído para ser residência do médico e político Dr. 

José Martins Rocha, em meados de 1860. Em 1896, após sua morte, a 

família vendeu o imóvel ao industrial português José Francisco Correa, 

Conde de Agrolongo, dono da Manufatura de Fumos e Cigarros Veado, 

que reformou a mansão. Em 1903, retirou-se para Portugal, vendendo a 

residência e seus pertences em leilão. 

 

No ano de 1903, Niterói voltava a ser capital do Estado e o governador 

Nilo Peçanha resolveu adquirir o palacete para sede do governo. Desde 

então moraram e despacharam, no Palácio do Ingá, 43 governadores 

eleitos, interventores e interinos. Seu último ocupante foi o governador 

Raimundo Padilha, antecedendo a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e 

Guanabara, em 1975. O palácio foi transformado, então, em Museu 

Histórico do Rio de Janeiro. Um ano depois foi criado o Museu de Artes e 

Tradições Populares que, inicialmente, tinha administração independente. 

Em 1991, através de decreto, os dois museus fundiram-se num só - 

Museu de História e Artes do Rio de Janeiro. Tombamento estadual 

(INEPAC) em 1983. 

 

- Solar Notre Rêve (Casa Norival de Freitas): O solar foi construído em 1921 

para servir de residência a Norival de Freitas. Advogado e político, formou-

se em Direito em 1907, viajando em seguida para a Europa, onde levantou 

e recolheu importantes documentos históricos. Tais documentos, quando 

de seu retorno ao Brasil, foram doados ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro - IHGB, fato que lhe rendeu o titulo de membro daquela 

instituição. Ao voltar-se para a política, foi detentor de grande prestígio, 

elegendo-se, algumas vezes, deputado federal e, vereador da Câmara 

Municipal de Niterói, durante a década de 20. De acordo com o jornal O 

Fluminense, sua força política era tão grande que chegou a criar uma nova 

corrente ideológica no estado, os "norivalistas". O prédio apresenta-se em 

estilo eclético romântico, com elementos de caráter art nouveau e técnicas 

dos mestres-de-obra portugueses. A autoria de seu traçado é do francês 
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Berrals, e o responsável pela execução das obras foi João Dalossi. 

Tombamento estadual (INEPAC) em 1983. 

 

- Paço Municipal de Niterói (atual Sec. Municipal de Educação): Edificação 

de dois pavimentos, de arquitetura eclética, datada de 1914 que se 

caracteriza sobretudo pela correta proporção de seu volume que a insere 

convenientemente no espaço e nas dimensões da praça. A Câmara 

Municipal ocupou o edifício até a fusão, em 1975, dos Estados do Rio de 

Janeiro. Naquela ocasião o Legislativo municipal foi transferido para a 

antiga sede da Assembléia Legislativa, na praça da República. A partir de 

então, o Paço Municipal foi ocupado, respectivamente, pelo Museu da 

Cidade (1977), pela Hemeroteca Estadual (1978) e, desde 1983, pela 

Secretaria Municipal de Educação. Tombamento estadual (INEPAC) em 

1990. 

 

- Palácio São Domingos: O prédio original foi construído, provavelmente, no 

início do século XIX, tendo pertencido ao negociante de escravos 

apelidado de "O Cheira". Compunha-se de um sobrado e uma construção 

térrea, entre as quais havia um grande espaço com oito portões, 

possivelmente destinado às cavalariças. Adquirido por D. Pedro I, passou 

a ser denominado de "Palacete da Praia Grande". Consta que nele o 

Imperador e Dona Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, passaram 

as festas de São João, em 1824. Após o falecimento de D. Pedro I, em 

1834, e com a elevação da vila à condição de cidade e capital da 

província, em 1835, o palácio, agora dito "de Niterói", foi alugado pelo 

governo provincial para nele instalar a Tesouraria e Guarda Policial, e com 

sua aquisição pelo Governador Provincial, foi o primeiro imóvel 

incorporado ao patrimônio da província. Durante algum tempo, uma de 

suas dependências funcionou como abrigo para os bondes de tração 

animal. Foi nas cocheiras do abrigo que iniciou-se um grande incêndio que 

causou enormes danos aos prédios. Por volta de 1910, o Presidente da 

Província, Alfredo Backer, mandou reconstruir os edifícios, além de um 

terceiro, entre os dois, para abrigar os serviços públicos. Desde então, o 



 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental para implantação do  
emissário terrestre e submarino do COMPERJ 

Diagnóstico Ambiental 
10 

Pág. 
187/370 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 148/10 
Revisão 00 

10/2010 
 

imóvel tem abrigado órgãos da administração pública estadual. 

Tombamento estadual (INEPAC) em 1990. 

 

- Teatro Municipal João Caetano: As primeiras referências datam de 1827, 

quando, no antigo Caminho do Capitão-Mor, hoje rua Quinze de 

Novembro, se instalou a primeira casa de espetáculos da vila. Em seu 

palco, estreou, em 1833, a Companhia Dramática Nacional formada por 

João Caetano. A casa pertencia a José Francisco de Furtado Mendonça 

que vendeu o imóvel, em 1834, a um dos fundadores do grupo dramático. 

Em 1842, João Caetano adquiriu a casa e a transformou em Teatro Santa 

Tereza. Após rápida reforma, o teatro foi inaugurado em dezembro 

daquele mesmo ano. Em 1844, sob o comando do engenheiro Carlos 

Revière, o teatro sofreu novas reformas, sendo ampliado. Ganhou novo 

frontispício e varandas laterais, além do camarote de honra, destinado ao 

imperador D. Pedro II. Após a morte de João Caetano, em 1863, o teatro 

entra em decadência e chega a ruir. O governo provincial contratou sua 

reconstrução sob a responsabilidade do mestre italiano Felice Tati. As 

obras iniciadas em 1878 prolongaram-se até 1884, quando o teatro é 

inaugurado com a presença do Imperador. Nesta reforma, o pano de boca 

recebeu uma paisagem de Icaraí, pintada por Antonio Parreiras. No 

entanto, rumores de ameaças de desabamentos afastaram o público, 

levando o teatro à falência. Em 12 de novembro de 1887 o teatro foi 

incorporado ao patrimônio da Província. Por ocasião da Revolta da 

Armada, em 1893, o teatro foi bastante danificado, ficando abandonado 

por alguns anos, sendo leiloado pelo governo provincial e arrematado pela 

Câmara Municipal de Niterói. O teatro foi reconstruido, sendo inaugurado 

em 1º de janeiro de 1897. Em homenagem ao gênio do teatro, João 

Caetano, em 1900, a Câmara Municipal muda o nome do teatro para 

Teatro Municipal João Caetano. Tombamento estadual (INEPAC) em 

1990. 

 

- Casa da Quina: No bairro de Gragoatá, em frente à baía da Guanabara, 

situa-se uma das mais preciosas casas de residência projetadas por 

Antonio Virzi, arquiteto de origem italiana que se destacou pela 
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originalidade de sua arquitetura de nítida influência dos movimentos de art 

nouveau. A casa da Quina, como ficou conhecida devido à disposição em 

ângulo da fachada, difere completamente dos partidos adotados na 

produção arquitetônica de sua época. Tombamento estadual (INEPAC) em 

1990. Tombamento municipal em 1992. Atualmente residência.  

 

- Palácio Euclides da Cunha: O terreno do atual Jardim Botânico foi 

demarcado em 1891 como Sítio da Água Azul pertencente ao barão de 

São João de Icaraí. Em 5 de dezembro de 1905, a propriedade foi 

incorporada ao Patrimônio Estadual, sendo utilizada como dependência da 

Secretaria de Agricultura. Neste mesmo ano, foi criado o Horto Botânico. 

Foi cedido em 1918, para a instalação da Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinária, transferida em 1927 para a praia Vermelha, no Rio 

de Janeiro e, depois, sob a denominação de Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, foi instalada em Seropédica. Em 1931, o palácio 

passou a abrigar a sede da Secretaria de Agricultura do Estado. Em 1973 

foi inaugurado o busto de Euclides da Cunha e, em sua homenagem, o 

palácio assumiu a denominação atual. O palácio é edificação eclética 

imponente com abundantes ornamentos em estuque. A construção 

original, de partido linear, era constituída por uma “enfilade” de sete 

salões. O acréscimo de um segundo pavimento, alterou o aspecto original, 

mantendo, no entanto, a composição simétrica da fachada principal com 

centralidade fortemente marcada. O corpo central, cujo acesso é marcado 

por um ligeiro avanço no plano da fachada, é emoldurado por quatro 

colunas compósitas no térreo e por um gloriete no pavimento superior. 

Tombamento estadual (INEPAC) em 1991. 

 

- Reservatório da Correção: O reservatório no alto de uma colina próxima 

da praça da República situa-se em amplo terreno arborizado de 32.033 

m², da antiga aldeia de São Lourenço dos Índios. Segundo escritura 

datada de 1870, a Fazenda Provincial adquiriu do desembargador José 

Caetano de Andrade Pinto, representando sua mãe, d. Maria Joaquina de 

Paiva e Andrade, a chácara para a conservação dos mananciais das 

águas ali existentes. Tombamento estadual (INEPAC) em 1998. 
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- Serra da Tiririca e Serra de Calaboca: As Serras da Tiririca (divisa dos 

municípios de Niterói e Maricá) e de Calaboca (entre Niterói e São 

Gonçalo) fazem parte do maciço da Serra do Mar. O Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural - INEPAC - tombou todo o sistema orográfico (relativo 

à montanhas) da Serra do Mar / Mata Atlântica, em todo o Estado do Rio 

de Janeiro, procurando preservar os últimos remanescentes desse tipo de 

floresta tropical, considerada uma das mais ameaçadas do planeta e 

habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção.  

 

Segundo o decreto de tombamento, seriam objeto de proteção ambiental e 

cultural todos os pontos acima da cota de 100 metros na Serra da Tiririca 

(esta também se estende à Maricá) e de 120 metros na Serra de Calaboca 

(situada também em São Gonçalo) e Serra Cassorotiba (em Marica e 

Itaboraí). Nessas áreas, passou a existir algumas proibições como o corte 

da cobertura vegetal, a caça, a prática de queimada, a retirada de terra ou 

rocha sem a autorização prévia do Conselho Estadual de Tombamento. 

Atividades agrícolas, industriais, de mineração, de silvicultura - 

potencialmente poluidoras - e as áreas com atividades de subsistência 

também passaram a ser objeto de cuidado. Tombamento estadual 

(INEPAC) em 1982. 

 

- Ilha dos Cardos: Formação rochosa que aflora ao largo das Praias da Boa 

Viagem e das Flechas, formando um belo cenário na paisagem Baía de 

Guanabara. Esse monumento natural, juntamente com a Pedra de Itapuca 

e a Pedra do Índio, faz parte de um conjunto de marcos naturais que 

melhor exprimem a paisagem da cidade retratada em pinturas, cédulas de 

dinheiro e cartões postais, etc. Tombamento estadual (INEPAC) em 1985. 

 

- Pedra de Itapuca: Trata-se de um monumento natural localizado entre as 

Praias de Icaraí e das Flechas, sob a designação indígena de Itapuca 

(pedra furada) por haver tido, em sua forma original, um túnel natural. A 

pedra foi parcialmente demolida por ordens do Presidente da Província, 

Conselheiro Pedreira, para dar prosseguimento ao Plano de Arruamento 
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de 1840-1841, criando uma comunicação direta entre os bairros de Ingá e 

Icaraí. Tombamento estadual (INEPAC) em 1985. 

 

- Pedra do Índio: Incrustada entre as Praias de Icaraí e das Flechas, a 

Pedra do Índio mede aproximadamente sete metros de altura. Formação 

rochosa que aflora do mar a poucos metros da faixa de areia da praia, 

está rodeada por diversas outras pedras de formatos variados que, 

quando a maré está baixa, tornam-se facilmente visíveis. Sua de 

nominação é atribuída ao imaginário popular que vê grande semelhança 

da pedra com uma figura indígena de perfil, quando olhada sob um ângulo 

especifico, onde o arbusto localizado em seu topo se transforma num 

perfeito cocar. Tombamento estadual (INEPAC) em 1985. 

 

- Canto Sul da Praia de Itaipu: Mar calmo e muito peixe foram alguns dos 

fatores que contribuíram para que a enseada de Itaipu se tivesse 

constituído, na faixa litorânea oceânica do município de Niterói, como local 

de assentamento mais antigo de que se tem notícia. A ocupação histórica 

também é pioneira na região, remontando ao segundo século do Brasil 

português. Testemunho do tempo é o sambaqui existente junto ao canal 

de ligação da lagoa com o mar. Esse sítio arqueológico, conhecido como 

Duna Grande, guarda registros de até 8.000 anos de idade. O canto sul, 

onde estão o sambaqui, a colônia de pescadores e remanescentes 

arquitetônicos do período colonial, é limitado ao sul pelo morro da 

Andorinha e ao norte pelo canal de ligação da Lagoa de Itaipu com o mar 

que separa as praias de Itaipu e Camboinhas. Tombamento estadual 

(INEPAC) em 1987.  

 

- Praça da República e seu Monumento: Em 1989, no centenário de 

Proclamação da República, Niterói assistiu à implosão da estrutura de 

concreto armado de 17 pavimentos do futuro Palácio da Justiça que há 10 

anos ocupava o espaço da antiga praça da república. Naquele mesmo 

ano, em dezembro, a praça, reconstituída, foi reinaugurada. Tombamento 

estadual (INEPAC) em 1989. 
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- Basílica Nossa Senhora Auxiliadora: Mais conhecida como Igreja dos 

Salesianos, dado ao renome conquistado pela congregação religiosa que 

a edificou, no começo do século XX, junto ao colégio que veio a se tornar 

uma das principais instituições de ensino da cidade. Teve, em 1901, 

lançada a pedra fundamental da nova Igreja que viria substituir a pequena 

capela erguida pelos padres em 1884. Tombamento municipal em 1992. 

 

- Igreja Anglicana : Em 1922, foi celebrado o primeiro culto, inaugurando, 

assim, o templo que há sete anos, vinha sendo esperado pelos ingleses 

residentes na cidade, funcionários das empresas Western Telegraph, 

Leopoldina Railways e Companhia Cantareira, todas de capital majoritário 

britânico.  Exemplifica o romantismo que influenciou a arquitetura inglesa 

no século XIX, e que esteve presente no Brasil trazido por imigrantes, a 

partir do final daquele século. Tombamento municipal em 1992. 

 

- Igreja de Nossa Senhora da Conceição: Data da segunda metade do 

século XVII a construção da primeira ermida sob a invocação de nossa 

Senhora Conceição. No século seguinte sofreu grandes transformações, 

adquirindo, mais tarde, já no XIX, certa importância na vida religiosa da 

cidade. Entre 1819 e 1831 funcionou temporariamente como Igreja Matriz, 

por não estar a futura catedral construída. Tombamento municipal em 

1992. 

 

- Igreja de Nossa Senhora de Fátima : No século XVII, na extremidade norte 

da enseada de São Lourenço, em um promontório que, mais tarde, viria a 

ser chamado de Ponta d’Areia, estabeleceu-se uma armação para caça da 

baleia e industrialização de seus derivados. Até hoje, para os moradores 

mais antigos, a denominação do lugar permaneceu como Armação. No 

início do século XVIII, os antigos galpões da Armação foram desativados. 

No início do século XX, em função da grande oferta de empregos, o bairro 

atraiu grande número de imigrantes portugueses, passando a bairro a ser 

conhecido como Portugal Pequeno. A religiosidade dos moradores levou à 

construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, 
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cuja imagem já tinha sido trazida de Portugal em 1929. Inaugurada em 

1941. Tombamento municipal em 1997. 

 

- Igreja de São Domingos de Gusmão : O bairro de São Domingos, pela 

posição geográfica, voltada para a baía, tornou-se no século XIX, lugar de 

referência para a corte, desde a época em que D. João VI lá se 

hospedava, quando visitava Niterói. Sua primeira igreja teria sido 

construída na segunda metade do século XVII, mas sofreu diversas 

reformas durante o Segundo Reinado. No século XX passou por novas 

reformas em 1907 e 1938. Tombamento municipal em 1995.  

 

- Igreja de São Lourenço da Várzea: A imponente igreja de São Lourenço 

da Várzea, no Ponto Cem Réis, foi criada para ser a nova sede da 

freguesia, pois na época a Igreja de São Lourenço dos Índios estava em 

péssimo estado de conservação. A construção foi iniciada em 1873 e as 

obras só foram concluídas em 1892, com projeto em estilo eclético e de 

tendência neoclássica. Tombamento municipal em 2001. 

 

 
 

Figura 10.3.1.10-6 - Igreja de 
São Lourenço 
da Várzea 
(www.niteroivirt
ual.com.br) 
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- Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso: Pertenceu inicialmente à fazenda 

de Piratininga, tendo sido iniciada, presumivelmente, no ano de 1678 e 

concluída em 1717. Implantada sobre uma colina, na rua José Eugênio, 

s/nº, em Piratininga, foi ladeada por um cemitério, que funcionou até o ano 

de 1855. Tombamento municipal em 1992.  

 

- Ruínas da Antiga Capela de Nossa Senhora da Conceição : A data em 

que foi construída essa capela na estrada do Itacoatiara, 100, é incerta. 

Com base nos relatórios eclesiásticos, presume-se ter sido edificada por 

iniciativa da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, juntamente com 

o cemitério, anexo, no último quartel do século XIX. Hoje restam as 

paredes, em alvenaria de pedra, semidestruídas. Tombamento municipal 

em 1993. 

 

- Antiga Sede do Arquivo Público do Rio de Janeiro : Inaugurado em 1929, 

na rua Jansen de Mello, 3, em São Lourenço, foi sede de diversos órgãos 

e departamentos do Governo estadual. Projetado por Pietro Campofiorito, 

entrou para a história da arquitetura de Niterói como o primeiro edifício 

construído com estrutura de concreto armado. Tombamento municipal em 

1994. 

 

- Corpo de Bombeiros : Até o início do século XX, Niterói desprovinha de 

um corpo de Bombeiros. Dispunha de uma carroça com pipa d’água, 

quatro bombeiros e um carro com equipamento. O prefeito Feliciano Sodré 

decidiu criar uma sede para a corporação dos bombeiros. Para esse 

objetivo, em 1913, adquiriu uma estrutura metálica pré-fabricada, na 

Alemanha. Quatro anos depois, a sede foi inaugurada, na rua Marquês do 

Paraná, 134, no Centro, compreendendo duas edificações: o pavilhão e a 

torre de treinamento. Tombamento municipal em 1996. 

 

- Correios e Telégrafos de Niterói: O palácio dos correios, pela sua 

imponência e o apuro de sua construção, desde a sua inauguração em 

1914, mantém-se como a mais respeitável obra de arquitetura erguida de 

frente para a baía, na frontaria da cidade, na ante-sala de Niterói. 
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Localizada na av. Visconde do Rio Branco, 481, no Centro, segue o 

ecletismo oficial, traduzido no emprego de esmerados acabamentos com 

grande riqueza de detalhes. Tombamento municipal em 1993. 

 

- Instituto Penal Vieira Ferreira Neto: Em 1874, decidiu o governo 

providencial construir um novo presídio em substituição à casa de 

detenção, localizada na Ponta da Armação. O edifício seguiu o modelo 

das prisões da época, sendo a fachada principal digna de menção. 

Tombamento municipal em 1993. 

 

- Irmandade de São Vicente de Paulo: Assumiu, no final do século XIX a 

administração do Asilo de Santa Leopoldina, criado em 1854, com a 

finalidade de prover a moradia e educação de meninas órfãs. É um 

conjunto de três prédios: o Asilo Santa Leopoldina, o Colégio São Vicente 

de Paulo e a capela Nossa Senhora das Graças. O primeiro a ser 

construído foi o asilo, concluído em 1929. É um majestoso edifício de dois 

pavimentos, representativo do ecletismo arquitetônico da sua época. 

Tombamento municipal em 1994.  

 

- Palácio Araribóia: Em 1904, o prefeito decidiu a construção de uma sede 

para o executivo. Em 1910 o prédio foi inaugurado, ficando o Legislativo 

na casa da câmara, edificada em 1824, no largo São João. Implantado no 

centro do antigo largo do Pelourinho, atual Praça Floriano Peixoto, o paço 

municipal de Niterói é envolvido por jardim arborizado e ornamentado com 

bustos de personagens da história fluminense. Tombamento municipal em 

1995. Atualmente, sede administrativa do Governo municipal.  

 

- Casa da Criança: Construída na segunda metade do século XIX para a 

moradia da família Abel Rosa Teixeira, passou a ser utilizada com fins 

sociais quando foi adquirida pelo bispado de Niterói, sendo ali instalada a 

Casa da Criança, obra social criada em 1929. É significativa como 

exemplo de arquitetura eclética de função residencial, retratada nos 

elementos decorativos neoclássicos, como pilastras de capitel coríntio e os 

adornos da cornija e da platibanda. A técnica construtiva é o enxaimel, ou 



 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental para implantação do  
emissário terrestre e submarino do COMPERJ 

Diagnóstico Ambiental 
10 

Pág. 
195/370 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 148/10 
Revisão 00 

10/2010 
 

seja, estrutura de madeira com vedação de alvenaria de tijolo, o que 

confere à casa um especial valor, por tratar-se de um sistema raramente 

usado na região. Tombamento municipal em 1996. 

 

- Casa de Oliveira Viana: Inaugurada em 1911, na alameda São 

Boaventura, 41, essa casa iria se tornar, nas décadas de 1930 e 1940, um 

endereço importante pelo renome de Francisco José de Oliveira Viana, 

pioneiro no Brasil em estudos sociais. Tal foi o seu prestígio que, após sua 

morte, em 1951, seus alunos e discípulos empenharam-se para a criação 

de um centro cultural que perpetuasse a memória do mestre. Quatro anos 

depois foi criada a Fundação Oliveira Viana. O governo do Estado adquiriu 

o imóvel, assumindo o compromisso de ali estabelecer um centro de 

estudos superiores e de preservar a biblioteca, cujo acervo atinge mais de 

15 mil títulos. Tombamento municipal em 1992.    

 

- Casa do Estudante Fluminense: Iniciativa particular de Maria Júlia Braga 

que, em 1925 adquiriu a casa para hospedar estudantes carentes. Tornou-

se pública em 1949, com a criação da Casa do Estudante Fluminense, 

vinculada à secretaria de Educação e Cultura. Institucionalizou-se, então, 

o trabalho assistencial ao jovem que vinha estudar em Niterói, oriundo, em 

sua maioria, do interior do Estado, mas desprovido de recursos para o seu 

sustento. Tombamento municipal em 1996.  

 

- Castelinho do Gragoatá: Em 1937, concluiu-se a construção dessa casa, 

na rua Coronel Tamarino, 31, Gragoatá, para a moradia da família Amorim 

da Cruz. Ao longo desse tempo, já passou a casa por muitas obras, sem 

perder suas características mais expressivas, que a destacam no 

panorama da arquitetura residencial de Niterói. Sua arquitetura, refletindo 

o ecletismo em voga, exibe um repertório de elementos formais, cujo 

modelo são as construções medievais do norte europeu. Tombamento 

municipal em 1993. 
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- Conservatório de Música de Niterói: A Vila Joaquina, como é conhecida, 

foi construída para a residência de Francisco Rodrigues da Cruz. Em 

1938, depois de adquirida pela prefeitura municipal, passou a abrigar o 

Grupo Escolar Ramon Cárcano. Anos mais tarde, foi cedida ao 

Conservatório de Música de Niterói, instituição fundada em 1913. Sua 

arquitetura é eclética, inspirada no romantismo inglês. Tombamento 

municipal em 1992.  Atualmente, escola de música. 

 

- Cruzada de Recuperação e Assistência aos Cegos Fluminenses 

(CRACEF): Edificação térrea sobre porão habitável, implantada com 

afastamento lateral. Datada do final do século XIX, é uma construção de 

porte médio, de traçado comum à sua época, feito, geralmente, por 

mestres-de-obra. O prédio foi adquirido pelo Estado do Rio de Janeiro, 

sendo ocupado por diversos serviços, ao longo dos anos. Atualmente, ali 

está instalada a CRACEF. Tombamento municipal em 1996. 

 

- Cortiço: Data dos anos de 1939 esse conjunto arquitetônico, localizado na 

rua Barão de Mauá, 322, na Ponta d’Areia, formado por uma série de dez 

casas geminadas, tendo à frente ruela de acesso. Tombamento municipal 

em 1997. Atualmente, moradia multifamiliar. 

 

- Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF: Em 1888, o português 

Francisco Manoel da Silva Rocha construiu, nas proximidades da praia da 

Boa Viagem, na chácara de sua propriedade, uma casa em estilo de chalé 

para sua moradia. Vinte e nove anos mais tarde, a chácara foi vendida 

para a companhia inglesa Western Telegraph Co. Ltda., que construiu 

uma edificação para laboratórios e alojamento para seus funcionários. 

Durante muito tempo, o local ficou conhecido como “Chácara dos 

Ingleses”. Após a venda, em 1943, a propriedade abrigou diversos 

usuários, culminando com a instalação, em 1975, do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. O chalé representa a 

arquitetura de moradia de origem romântica, muito em voga no final do 

século XIX. Tombamento municipal em 1991. Atualmente Escola de 

Arquitetura e Urbanismo da UFF. 
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- Imóvel situado na rua Alexandre Moura, n° 1: Importante exemplar da 

arquitetura oitocentista urbana de residência. Tombamento municipal em 

1996. Atualmente, restaurante. 

 

- Imóvel situado na rua Alexandre Moura, n° 7: Integra o pequeno conjunto 

de exemplares de arquitetura urbana oitocentista de residência, 

remanescente da época em que  o bairro de São Domingos se constituía 

em uma das áreas mais nobres da cidade. Tombamento municipal em 

1996. Atualmente restaurante. 

 

- Imóvel situado na rua Barão de Mauá, n° 296: Sobrado situado no Bairro 

da Ponta d’Areia, no trecho denominado Portugal Pequeno, exemplifica a 

permanência do programa de uso misto, tradicional da arquitetura urbana 

luso-brasileira – comércio no térreo e moradia no andar superior. É 

interessante ressaltar a profusão de ornatos de massa – típico do 

ecletismo em voga – de grande apuro. Tombamento municipal em 1997. 

Atualmente, comércio e residência.  

 

- Imóvel situado na rua Oswaldo Cruz, n° 18: Inaugurado no ano de 1950, 

tendo como responsáveis pela obra o engenheiro civil Otávio Saramago 

Fonseca e o arquiteto Otávio Pintado Soares, o Edifício Oswaldo Cruz é 

um dos mais antigos arranha-céus de Niterói, sendo o mais antigo de 

Icaraí. Sua arquitetura é de estilo protomoderno, com leves traços de um 

Art Déco tardio.O pedido de tombamento, realizado por iniciativa dos 

próprios moradores, levou em conta alterações futuras que poderão ser 

realizadas, como mudanças na estrutura interna dos apartamentos ou 

ampliação das vagas na garagem. Assim, foi decretado o tombamento 

parcial do prédio, tombando as fachadas, o pavimento térreo e as 

circulações comuns de todos os andares. Tombamento municipal parcial 

em 2002. 

 

- Instituto de Artes e Comunicação Social - IACS: Essa antiga casa de 

chácara, na rua Lara Vilela, em São Domingos, foi construída entre os 

anos 1840 e 1850. Na segunda década do século XX, passou a sediar 
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instituições de ensino. Em 1979 tornou-se sede do Instituto de Artes e 

Comunicação Social da UFF. Tombamento municipal em 1994.  

 

- Loja Maçônica Acácia: Fundada em 1868, na cidade do Rio de Janeiro, 

nove meses depois foi transferida para Niterói, tendo em vista que a 

maioria dos seus irmãos residiam do outro lado da baía. A edificação foi 

construída no final do século XIX. Hoje, devido à reforma que sofreu, foi 

inteiramente descaracterizada. O único traço do ecletismo de inspiração 

neoclássica do seu exterior que permaneceu foi o frontão triangular onde 

estão representados os símbolos maçônicos. É, no entanto, uma casa de 

referência para a memória da sociedade fluminense, tendo em vista a 

intensa participação dos irmãos acacienses na história política do Estado. 

Tombamento municipal em 1994. 

 

- Seminário São José - Palacete da Soledade: Concluída em 1844, a sede 

da antiga fazenda da Soledade foi residência da família João Carlos 

Torres Moraes, agraciado pelo imperador com o título de barão de 

Soledade. Depois de passar por diversos proprietários com o seu 

falecimento, a fazenda foi doada ao bispado de Niterói, que no início do 

século XX ali instalou o seminário São José. É uma edificação imponente 

e robusta, de composição neoclássica. Tombamento municipal em 1992.  

 

- Cassino Icarahy (atual Reitoria da UFF): O Hotel Balneário Cassino Icaraí 

foi inaugurado em 1939, em pleno Estado Novo. O cassino funcionou 

plenamente durante sete anos, sendo fechado por conta do decreto do 

Presidente Dutra, que proibiu as casas de jogo. Continuou apenas como 

hotel, que foi completado, em 1952, com a instalação de um teatro. Onze 

anos após o prédio foi desapropriado pela União, sendo em 1967, ali 

instalada a reitoria da Universidade Federal Fluminense. Tombamento 

municipal em 1994. Atualmente, reitoria da UFF. 

 

- Cinema Icaraí: Situado defronte à Praça Getúlio Vargas, forma juntamente 

com o complexo da Reitoria da Universidade Federal Fluminense, que 

abrange o Cine Arte UFF, o Teatro UFF e uma galeria de arte, um 
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importante conjunto cultural na região. O estilo arquitetônico do prédio é 

influenciado pela Art Déco, que tem uma importante referência na 

arquitetura brasileira e na sua inserção no movimento modernista. 

Tombamento municipal em 2001. 

 

- Terminal Rodoviário Roberto Silveira: Projetado na década de 50, esse 

edifício, localizado na praça Fonseca Ramos – av. Feliciano Sodré, s/nº, 

constitui-se em um exemplar característico da arquitetura moderna 

brasileira. Sua concepção filia-se ao mesmo partido adotado, no final da 

década de trinta para o Ministério da Educação, o atual Palácio 

Capanema, pela equipe chefiada por Lúcio Costa, a partir dos estudos 

preliminares de Le Courbisier. Tombamento municipal em 1998.  

 

- Antigo Abrigo de Bondes: A primeira linha de bondes da cidade, 

inaugurada em 1871 pela Companhia de Ferro Carril Nictheroyense, ligava 

a estação das barcas ao morro do Cavalão, passando pelos bairros do 

Ingá e de Icaraí. Essa edificação de 1906, localizada na rua São João, 

383, no Centro, foi feita para abrigar a usina de eletricidade necessária 

para a substituição da tração animal pela energia elétrica. Em 1960, com a 

substituição dos bondes por trolley-bus, esse abrigo foi perdendo sua 

finalidade original, passando a ser usado como garagem. Tombamento 

municipal em 1993. 

 

- Portal da Cantareira: Em 1906 foram inaugurados os estaleiros da 

Companhia Cantareira e Viação Fluminense. Em 1979 a administração do 

transporte passou para a Companhia de Navegação do estado do Rio de 

Janeiro (Conerj). Quinze anos depois, o que restava dos antigos estaleiros 

foi cedido em comodato à Prefeitura de Niterói, com a finalidade de dar 

uso cultural ao espaço. Tombamento municipal em 1992. Atualmente, uso 

para eventos culturais. 

 

- Campo de São Bento e seu Coreto: Da época que servia ao Mosteiro de 

São Bento, do Rio de Janeiro, restou o nome que servia de denominação 

para uma extensa área, pantanosa, atravessada pelo rio Icaraí. Em 1824 
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chegou o campo a ser utilizado para exercícios militares, durante os dias 

em que D. Pedro I permaneceu em Niterói. Em 1881, com o aterramento 

das áreas de charco e a canalização do rio Icaraí, começou a 

transformação do local em parque público. O projeto seguiu a escola 

romântica de imitação da natureza, muito comum nos jardins públicos da 

época. Tombamento municipal em 1990.    

 

- Praias de Adão e de Eva: Em Jurujuba, no sopé dos Morros do Morcego e 

Pau-ferro, bem próximas à boca da barra, encontram-se duas pequenas 

praias, que se constituem nas primeiras enseadas arenosas do lado 

oriental da entrada da baía de Guanabara. Tombamento municipal em 

1994. 

 

- Praia do Sossego: Situada entre as praias de Piratininga e de 

Camboinhas, tem aproximadamente 150 m de praia cujo acesso só é 

possível pelo mar. Tombamento municipal em 1991. 

 

- Estrutura de Madeira e Denominação do Restaurante Lido: Trata-se de um 

sistema construtivo pré-fabricado que, provavelmente, pertenceu ao antigo 

palacete dos Urban - Hotel Balneário Icarahy. Com a demolição daquele 

prédio para a construção do Cassino Icarahy (atual Reitoria da UFF), a 

estrutura foi aproveitada para a construção do Restaurante e Bar Lido, em 

1936. A estrutura compõe-se de um sistema racional de montagem das 

peças de madeira, pilares, vigamentos e tesouras, com interessante 

composição decorativa. Localizado à beira-mar, num bairro 

predominantemente residencial, o estabelecimento podia ser acessado 

pelos bondes elétricos da Estrada Fróes. Nos dia de domingo, a 

população aproveitava a praia onde estavam instalados caramanchões 

próprios para piqueniques e cabines de banho para os banhistas. Ao lado 

do Restaurante ficava o Hotel Lido. Devido a sua importância como 

referência afetiva para a população niteroiense, a Prefeitura Municipal 

tombou a estrutura de madeira e a denominação Lido, em 1992. Hoje, a 

estrutura se encontra no terraço de um centro comercial construído no 
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antigo local do Restaurante e Bar Lido, mantendo, por efeito de lei, a 

denominação.  

 

- Baleeira Alpha: As baleeiras eram embarcações a remo utilizadas na caça 

à baleia, atividade econômica iniciada no século XVII. Na medida em que 

sua finalidade original desapareceu, com a extinção dos cetáceos na 

proximidade da costa, passaram a ser empregadas como embarcações de 

carga e recreio. A baleeira alpha é um exemplo de barco de recreio, 

devendo-se a sua classificação como baleeira ao seu desenho. 

Tombamento municipal em 1996. Atualmente está em exposição 

permanente no clube Grupo de Regatas de Gragoatá. 

 

- Busto de Dom Pedro II: Em 1925, por ocasião das festas de comemoração 

do centenário de nascimento de D. Pedro II, a associação comercial 

ofereceu à cidade esse busto do imperador. Tombamento municipal em 

1996. 

 

 

• São Gonçalo10 
 

Em São Gonçalo há três bens tombados, sendo um a nível federal e dois pelo 

estado, além de diversos outros bens de interesse histórico. 

 

- Sede da Fazenda Columbandê e Capela de Santana Anexa: Localizada à 

margem direita da rodovia Amaral Peixoto, que liga Niterói a Rio Bonito, a 

antiga fazenda se constitui em uma das mais elegantes obras da 

arquitetura rural setecentista brasileira. A capela tem estilo clássico e 

azulejos centenários trazidos de Portugal. Tombamento Federal (IPHAN) 

em 1940. Atualmente sede do comando da polícia florestal. 

                                                            
10 Informações obtidas em Lyra (2006), Kamp (2009), INEPAC e IPHAN. 
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Figura 10.3.1.10-7 - Sede da Fazenda 
Columbandê 
(www.cachoeirofc.com.br) 

 

- Fazenda do Engenho Novo: Guardando características da arquitetura 

colonial, a casa grande tem vários cômodos, com assoalho em pinho de 

Riga. Possui capela, poço (que abastecia a fazenda), além de palmeiras 

doadas por D. João VI.  Era uma das pousadas preferidas da família 

imperial no segundo reinado. Pertenceu ao Barão de São Gonçalo. Teve 

seu apogeu no século XVIII. Tombamento estadual (INEPAC) em 1998. 

 

- Serra do Mar / Mata Atlântica: Todo o sistema orográfico (relativo às 

montanhas) foi tombado procurando preservar os últimos remanescentes 

desse tipo de floresta tropical, considerada uma das mais ameaçadas do 

planeta e habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção. 

Tombamento estadual (INEPAC) para 38 municípios do Rio de Janeiro, 

incluindo este, em 1991. 

 

Relaciona-se a seguir engenhos, fazendas e outros bens mencionados para o 

Patrimônio Histórico e Cultural de São Gonçalo, relevantes para a história 

regional, porém ainda não contemplados por tombamento: 

 
• Engenho Novo 
• Engenho de Anaia 
• Fazenda de Antônio Correia Ximenes 
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• Engenho do Dr. Bartolomeu Correa de Medeiros 
• Engenhoca Bonsucesso 
• Engenho Santíssima Trindade 
• Engenho do Capitão Felipe de Bulhões 
• Engenho do Dr. Felipe Gomes de Matos 
• Engenho de Francisco Matias Coutinho 
• Engenho do Capitão Francisco Costa Barros 
• Engenho do Capitão José Fernandes Pereira 
• Engenho do Tenente Francisco Roberto Ribeiro 
• Engenho do Mestre de Campo Inácio de Andrade Souto maior Rondon 
• Engenho do Capitão Joaquim Mendonça Furtado 
• Fazenda da Penha 
• Fazenda do Reverendo José Leite Pereira 
• Fazenda de Lino da Rocha 
• Fazenda Quintanilha 
• Fazenda e Capela de Nossa Senhora da Luz da Luz• (século XVII). 
• Fazenda do Engenho Pequeno 
• Fundação Barão de São Gonçalo 
• Fazenda Itaindiba (século XVII) 
 

Além desses bens, a Prefeitura Municipal também destaca como locais de 

interesse o “ Alto do Gaia” (área de vôo livre com 1.504 metros de altitude), as 

praias “da Luz” e de “São João”, e a “APA de Guapimirim” 

(www.saogoncalo.rj.gov.br).  

 

 

• Maricá11 

 

Em Maricá há quatro bens tombados, sendo um a nível federal e os outros 

três a nível estadual, sendo um deles patrimônio natural. Além desses, diversos 

outros bens de interesse para a história do município são mencionados, 

principalmente fazendas, além de marcos paisagísticos relevantes. 

 

                                                            
11 Informações obtidas em Lyra (2006), INEPAC, IPHAN, www.marica.rj.gov.br, e www.marica.com.br. 
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- Igreja Matriz dedicada a Nossa Senhora do Amparo: Situada na praça Nilo 

Peçanha, data do final do século XVIII. A matriz, apesar de sofrer 

modificações, apresenta o estilo tradicional da arquitetura religiosa 

brasileira do século XIX. Tombamento federal (IPHAN) em 1985.  

 

- Antiga Casa de Câmara e Cadeia: Edifício neoclássico, situado na praça 

principal da cidade junto da matriz de Nossa Senhora do Amparo. Segue o 

programa arquitetônico tradicional das Casas de Câmara e Cadeia do 

século XIX, distribuído em dois pavimentos, com as celas no térreo.A 

simetria da construção parece advir dos padrões neoclássicos. 

Tombamento estadual (INEPAC) em 1985. Atualmente Casa de Cultura. 

 

 
 

Figura 10.3.1.10-8 - Antiga Casa de Câmara e Cadeia 
(www.inepac.rj.gov.br) 

 

 

- Serra do Mar / Mata Atlântica: Todo o sistema orográfico (relativo às 

montanhas) foi tombado procurando preservar os últimos remanescentes 

desse tipo de floresta tropical, considerada uma das mais ameaçadas do 

planeta e habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção. 

Tombamento estadual (INEPAC), em 1991. 
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- Fazenda Macedo Soares ou Fazenda do Bananal: Sua origem remonta ao 

início do século XIX quando o alferes Antônio Joaquim Soares e sua 

jovem esposa D. Antônia Reginalda herdaram dos frades do Mosteiro de 

São Bento uma porção das terras em mata virgem, próximo ao povoado 

de Ponta Negra. A bananeira-do-mato era abundante na região, por isso o 

casal deu à fazenda a denominação de Fazenda do Bananal. Esta 

fazenda teve seus dias de glória quando era a maior produtora de 

bananas. Tombamento estadual (INEPAC) em 1985. 

 

Relaciona-se a seguir fazendas, igrejas e outros bens mencionados para o 

Patrimônio Histórico e Natural de Maricá, relevantes para a história regional, 

porém ainda não contemplados por tombamento: 

 
• Capela de Nossa Senhora da Saúde 
• Capela de São José do Imbassaí (século XVII) 
• Igreja Nossa Senhora das Graças 
• Igreja São Pedro 
• Igreja Nossa Senhora de Fátima 
• Farol da Ponta Negra 
• Monumento do Padre José de Anchieta 
• Fazenda São Bento  
• Sede da Fazenda Bom Jardim 
• Sede da Fazenda de Inoã 
• Sede da Fazenda do Engenho Velho 
• Sede da Fazenda do Engenho Novo 
• Fazenda Ubatiba 
• Fazenda do Rio Fundo 
• Fazenda do Pilar 
• Fazenda do Lagarto 
• Fazenda da Mangueira 
• Fazenda do Caboclo 
• Fazenda do Vale 
• Fazenda Camburi 
• Fazenda do Retiro 
• Fazenda Cassorotiba 
• Fazenda do Bosque Fundo 
• Fazenda Itaocaia 
• Fazenda Bambuí 
• Restinga de Maricá 
• Lagoa de Maricá 
• Lagoa de Jaconé 
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As Tabelas 10.3.1.10-1, 10.3.1.10-2, 10.3.1.10-3 e 10.3.1.10-4 indicam os 

sítios arqueológicos e outros bens do patrimônio histórico registrados para os 

municípios em estudo. As coordenadas, quando existentes, são informadas 

conforme indicadas na fonte. Como nem sempre há indicação das mesmas, nem 

todos sítios puderam ser incluídos na Figura 8-1, mapa com sítios arqueológicos e 

bens de interesse histórico registrados na área em estudo12. Quando obtido, foi 

inserido o endereço dos bens edificados. 
 
 
Tabela 10.3.1.10-1 - Sítios arqueológicos e outros monumentos históricos registrados em 

Itaboraí. 
 

Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA

1 Itambi Não há indicadores de localização. Sambaqui CNSA 

2 Tambicu 
Fazenda Santo Antônio, próximo ao riacho 

Tambicu, a cerca de 250m da estrada de ferro 
Leopoldina - Magé 

Sambaqui CNSA 

3 Aldeia Velha I 

Dista cerca de 6 Km da margem esquerda do 
rio Macacu e a 3,5 Km da Igreja de São 

Barnabé. 23 K 0710047 / 7486034 (localização 
imprecisa - Concremat, 2007) 

Cerâmica indígena, 
neobrasileira e colonial, 
louça, material lítico e 
restos de artefatos de 
metal. Evidências de 

estruturas. 

CNSA 

4 
Aldeia Velha 

II 
(Helianópolis) 

Localiza-se a cerca de 4 Km para o interior e 
cerca de 300m do Aldeia Velha III. 23 K 

0714046 / 7480736 (localização imprecisa - 
Concremat, 2007) 

Cerâmica indígena, 
neobrasileira e colonial, 

louça, material lítico,vidro e 
material ósseo. 

CNSA 

5 

Aldeia Velha 
III 

(Vila 
Gabriela) 

Fica a 1 Km da margem do rio Aldeia. 

Cerâmica tupiguarani 
incluindo urnas, cerâmica 
neobrasileira e colonial, 

louça, líticopeças de metal, 
vidro e ósseo. 

CNSA 

6 
Fazenda 

Macacu / São 
Boaventura 

23 K 0716792 / 7493011 (Concremat, 2007) Histórico. Ruínas de São 
Boaventura 

CNSA / 
Arquivo 
Noronha 
Santos 

7 Sambaetiba  Ruínas históricas CNSA 

8 São José do 
Itaboraí 23 K 0717166 / 7472515 (Concremat, 2007) Paleontológico CNSA 

9 Macacu I 
Zona 23 K 22°39’57” / 42°51’53”. Datum 

Córrego Alegre 
 

Sítio de contato Gaspar, 2008

10 Sítio Macacu 
II 

Zona 23 K 0 718 860 E / 7 493 994 N. Datum 
SAD 69.  Gaspar, 2008

Continua 

                                                            
12 É possível que alguns dos vestígios estejam indicados em duplicidade. Algumas das informações constantes 
em Concremat (2007) podem ter sido registradas posteriormente com nome mais adequado posteriormente, em 
Gaspar (2008).  
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Tabela 10.3.1.10-1 - Sítios arqueológicos e outros monumentos históricos registrados em 
Itaboraí.(Continuação) 

 

Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

11 Macacu III 
Zona 23 K 0721.390 E / 7.490.699 N. Datum 

Córrego Alegre 
 

Sítio Neobrasileiro Gaspar, 2008 

12 Macacu IV Zona 23 K 720 955 E / 7 491 480 N. Datum 
Córrego Alegre Sítio histórico Gaspar, 2008 

13 Sítio do 
Caminho 

Zona 23K 22°39’40.3” S / 42°51’35.5” W. 
Datum Córrego Alegre 

 

Sítio Histórico com 
material arqueológico, 

provavelmente dos 
séculos XVIII e XIX. 

Gaspar, 2008 

14 Sítio do 
Cachimbo 

Zona 23K 22°40’090” S / 42°51’95” W. 
Datum Córrego Alegre 

Sítio cerâmico da 
tradição Neobrasileira, 

com estruturas coloniais 
e vestígios do século XX. 

Gaspar, 2008 

15 Sítio 
Caceribu 

Zona 23 K 720 690 E / 7 491 680 N. Datum 
Córrego Alegre Sítio histórico Gaspar, 2008 

16 
Sítio 

Aldeia dos 
Ventos 

22°40’090” S e 042°51’19.5”. Sítio histórico Gaspar, 2008 

17 Sítio São 
Barnabé 

Zona 23 K 720 500 E / 7 491 700 N. Datum 
Córrego Alegre Sítio histórico Gaspar, 2008 

18 Sítio 
Coqueiros 

Zona 23 K 720 644 E / 7 491 809 N. Datum 
Córrego Alegre Sítio com 3 ocupações Gaspar, 2008 

19 Sítio Morro 
Redondo 

Zona 23 K 720 107 E / 7 493 046 N. Datum 
Córrego Alegre. 

Histórico com estruturas 
arquitetônicas Gaspar, 2008 

20 Sítio 
Nascente 

Zona 23K 720 852 E / 7 492 589 N. Datum 
Córrego Alegre. Sítio histórico Gaspar, 2008 

21 
Sítio 

Nascente 
II 

Zona 23K 720 854 E / 7 492 025 N. Datum 
Córrego Alegre. Sítio histórico Gaspar, 2008 

22 
Sítio 

Nascente 
III 

Zona 23 K 720 580 E / 7 493 020 N. Datum 
Córrego Alegre. Sítio histórico Gaspar, 2008 

23 Aldeia do 
Iri 

Zona 23 K 719 345 E / 7 493 980 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio da tradição 
Neobrasileira Gaspar, 2008 

24 Sítio Morro 
do Sol 

Zona 23 K 719 070 E / 7 491 800 N. Datum 
Córrego Alegre. 

Sítio histórico séculos 
XVII e XVIII, além de 

vestígios cerâmicos da 
Tradição Tupiguarani 

Gaspar, 2008 

25 Sítio Três 
Luas 

Zona 23 K 719 139 E / 7 491 642 N. Datum 
Córrego Alegre. Sítio cerâmico Gaspar, 2008 

26 Sítio do 
Corte 

Zona 23 K 0 719 678 E / 7 492 207 N. Datum 
Córrego Alegre. Sítio cerâmico Gaspar, 2008 

Continua. 
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Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

27 

Sítio 
Santo 

Antônio 
(Vila de 
Santo 

Antônio) 

Zona 23 K 0 717 940 E / 7 492 400 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio cerâmico com 
vestígios de tijolo, telha e 
carvão. Provavelmente 

aldeia tupiguarani 

Gaspar, 2008 

28 Santo 
Antônio II 

Zona 23 K 0 717 450 E / 7 492 600 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
presença de telha, tijolo, 

louça e cerâmica em 
subsuperfície, além de 
muro de pedra exposto 
no lado oeste do sítio 

Gaspar, 2008 

29 
Sítio 

Santo 
Antônio III 

Zona 23 K 0 717 200 E / 7 492 400 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
presença de cerâmica e 
tijolo em subsuperfície 

Gaspar, 2008 

30 
Sítio 

Santo 
Antônio IV 

Zona 23 K 0 717 680 E / 7 492 180 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio cerâmico com 
ocorrência de tijolo, telha 

e louça 
Gaspar, 2008 

31 

Sítio 
Santo 

Antônio V 
(Luz do 
Luar) 

Zona 23K 717 100 E / 7 492 930 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
presença de telha, tijolo, 
cerâmica, vidro, louça e 
metal em subsuperfície 

Gaspar, 2008 

32 
Sítio Santo 
Antônio VI 
(Morrote) 

Zona 23 K 717 500 E / 7 492 890 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
significativa presença de 

cerâmica, lítico e raro 
material construtivo 

(tijolos e telhas) 

Gaspar, 2008 

33 
Sítio Santo 
Antônio VII 
(Vila Graf) 

Zona 23 K 0 716 820 E / 7 492 620 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
presença de telha, tijolo, 
cerâmica, vidro e louça, 

em superfície e 
subsuperfície 

Gaspar, 2008 

34 
Sítio Santo 

Antonio 
VIII 

Zona 23 K 0 717 080 E / 7 492 560 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico 
caracterizado pela 

presença de dois muros 
cimentados com interior 
de tijolos maciços para 
proteção de passagem 

da água 

Gaspar, 2008 

35 
Sítio Santo 
Antônio IX 

(Aita) 

Zona 23K 0 718 285 E / 7 492 069 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
ocorrência escassa de 
telha, tijolo e cerâmica 

Gaspar, 2008 

36 

Sítio Santo 
Antônio X 
(Sítio da 

Urna) 

Zona 23K 0 717 690 E / 07 492 710 N. 
Datum SAD 69. 

Sítio cerâmico com 
ocorrência de funerária 
com características da 
Tradição Tupiguarani 

Gaspar, 2008 

37 

Sítio Santo 
Antônio XI 
(Sítio da 
árvore) 

Zona 23 K 0 716 500 E / 7 491 730 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico 
provavelmente 

relacionado ao período 
inicial da colonização da 

área 

Gaspar, 2008 

Continua. 
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Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

38 
Sítio Santo 
Antônio XII 
(Engenho) 

Zona 23 K 0 716 530 E / 7 492 640 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico 
caracterizado pelas 

ruínas do que 
provavelmente era a 
sede da Fazenda de 

Macacu 

Gaspar, 2008 

39 Casa dos 
Ingleses 

Zona 23 K 718 100 E / 7 493 600 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
complexo arquitetônico 
composto pela sede, 
denominada de Casa 

dos Ingleses, e unidades 
satélites 

Gaspar, 2008 

40 Sítio Ingá Zona 23 K 0722 100 E / 7 494 000 N. Datum 
SAD 69. 

Sítio histórico com 
ocorrência de grande 

quantidade de material 
construtivo (tijolos e 

telhas) 

Gaspar, 2008 

41 Registro 
(Aqueduto) 

Zona 23 K 0 724 772 E / 7 490 394 N. Datum 
Córrego Alegre. 

Sítio histórico. Estação 
de controle e distribuição 

de água 
Gaspar, 2008 

42 Igreja Zona 23 K 0 721 757 E / 7 489 333 N. Datum 
Córrego Alegre. 

Material desmoronado, 
possivelmente vestígio 
de edificação. Quartzo, 

telha,, tijolo, louça, 
cerâmica, metal, vidro e 

osso (destruído) 

Gaspar, 2008 

43 Portal Zona 23 K 0 717 404 E / 7 488 261 N. Datum 
Córrego Alegre. 

Sítio histórico com ruínas 
compostas de um portal, 

escadarias, muros e 
lavapé. 

Gaspar, 2008 

44 Morro da 
Dinamite 

Bacia Calcárea de São José de Itaboraí, 
bordo da cratera de vulcão extinto Lítico,restos de fogueira Beltrão, 2001 

45 Sampaio I 712.650 E / 7.487.270 N Sambaqui Gaspar, 2008 

46 Sampaio II 713.050 E / 7.487.825 N Sambaqui Gaspar, 2008 

47 Estrada de 
Ferro 713.360 E / 7.488.245 N Sambaqui Gaspar, 2008 

48 Bulcão I 711.930 E / 7. 486. 560 N Sambaqui Gaspar, 2008 

49 Bulcão II 711.740 E / 7.486.265 N Sambaqui Gaspar, 2008 

50 Seu Jorge 713.910 E / 7.489.940 N Sambaqui Gaspar, 2008 

51 Fazenda 
Caieira 708. 565 E / 7.483.240 N Sambaqui Gaspar, 2008 

52 Casa da 
Ruína 724.850 E / 7.488.130 N Sambaqui Gaspar, 2008 

53 Fazenda 
Imperial   Gaspar, 2008 

54 Ruína 724.668 E / 7.488.010 N Sambaqui Gaspar, 2008 
Continua. 
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Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

55 Porto de 
Vila Nova 

23 K 0709458 / 7485484 (Localização 
imprecisa) 

Bem histórico, século 
XVIII 

IAB / 
Concremat, 

2007 

56 
Igreja de 

São 
Barnabé 

23 K 0709969 / 7484273 Bem histórico, século 
XVIII 

IAB / 
Concremat, 

2007 

57 Sítio dos 
Jesuítas  Bem histórico, século 

XVIII 

IAB / 
Concremat, 

2007 

58 
Aldeamento 

de São 
Barnabé 

23 K 0709969 / 7484273 Bem histórico, século 
XVIII 

Concremat, 
2007 

59 Porto Visconde de Itaboraí Informação histórica Concremat, 
2007 

60 
Vestígios 

de 
sambaqui 

23 K 0716269 / 7487289. Visconde de 
Itaboraí Sambaqui – a verificar Concremat, 

2007 

61 
Antiga 

capela e 
cemitério 

23 K 0715211 / 7487832. Visconde de 
Itaboraí, localização imprecisa Informação histórica Concremat, 

2007 

62 Ruínas de 
Palacete 23 K 0717878 / 7488065. Porto das Caixas Informação histórica Concremat, 

2007 

63 

Vestígios 
da antiga 

estrada de 
ferro e túnel 
soterrado 

23 K 0717726 / 7488075. Porto das Caixas Informação histórica Concremat, 
2007 

64 

N. Sra. Da 
Conceição 
de Porto 

das Caixas 

23 K 0717898 / 7488080. Porto das Caixas Bem histórico, século 
XVI 

Concremat, 
2007 

65 Lâmina de 
machado 23 K 0727029 / 7491624. Sambaetiba Ocorrência arqueológica Concremat, 

2007 

66 Ruínas 
Beira Rio 23 K 0724307 / 7494522. Sambaetiba Vestígios históricos Concremat, 

2007 

67 
Casa de 

Câmara e 
Cadeia 

23 K 719863 / 7483084. Praça Marechal 
Floriano Peixoto, Centro. Atual Câmara 

Municipal 

Bem histórico, século 
XIX 

INEPAC / 
Concremat, 

2007 
Continua. 
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Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

68 

Prefeitura 
– Palacete 

do 
Visconde 

de Itaboraí 

23 K 719953 / 7483101. Praça Marechal 
Floriano Peixoto, 16, Itaboraí. Bem histórico 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

69 
Igreja de 
São João 

Batista 

23 K 719923 / 7483147. Praça Marechal 
Floriano Peixoto, Itaboraí 

Bem histórico, século 
XVIII 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

70 Igreja do 
Bonfim 23 K 719675 / 7483101. Itaboraí Bem histórico Concremat, 

2007 

71 Prédio da 
Maçonaria 23 K 719690 / 7483110. Itaboraí Bem histórico Concremat, 

2007 

72 
Matriz de 

São 
Boaventura 

 Bem histórico, século 
XVII 

Concremat, 
2007 

73 

Casa de 
Cultura 
Heloísa 
Alberto 
Torres 

Praça Marechal Floriano, 370 - Centro Bem histórico, século 
XVIII Lyra, 2006 

74 
Serra do 

Mar / Mata 
Atlântica 

 Patrimônio natural INEPAC 
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Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

75 Sambaqui de São 
Lourenço 

Elevação onde se encontra a 
Paróquia de São Lourenço. Zona 

urbana de Niterói, na travessa 
Araribóia, Bairro São Lourenço. 

Sambaqui 
CNSA / 

Concremat, 
2007 

76 São Lourenço Na elevação da Igreja de São 
Lourenço, área urbana Cerâmico CNSA 

77 Sambaqui da Boa 
Vista 

Próximo ao sítio São Lourenço, no 
morro da Boa Vista. Perímetro urbano 

de Niterói. 
Sambaqui 

CNSA / 
Concremat, 

2007 

78 Sossego 

Na elevação entre a praia de 
Camboinhas e Piratininga, próximo à 

praia do Sossego e a do Surfista, 
Itaipu. 

Sambaqui 
CNSA / 

Concremat, 
2007 

79 Camboinhas Praia de Camboinhas. VEPLAN 
Residências. Itaipu Sambaqui 

CNSA / 
Concremat, 

2007 

80 Duna Pequena Praia de Camboinhas. VEPLAN 
Residências. Itaipu Sítio sobre duna 

CNSA / 
Concremat, 

2007 

81 
Duna Grande (Sítio 

Arqueológico de 
Itaipu) 

Lagoa de Itaipu. Itaipu Sítio sobre duna 
CNSA / 

Concremat, 
2007 

82 Ilha do Cafubá 

Propriedade da Urbanizadora de 
Piratininga S.A. (UPISA). Próximo à 

lagoa de Piratininga, também 
denominado de Ilha do Pontal. 

Sambaqui 
CNSA / 

Concremat, 
200713 

83 Sambaqui do 
Cafubá 

Propriedade da Urbanizadora de 
Piratininga S.A. (UPISA). Fica no 

continente, a poucos metros do “Ilha 
de Cafubá”. 

Sambaqui CNSA 

84 Gruta da Imbaúba 
Propriedade da Urbanizadora de 

Piratininga S.A., localizada no 3º platô 
do Morro da Viração, Piratininga. 

Abrigo sob rocha CNSA 

85 Chácara do Vintém Perímetro urbano de Niterói. Sambaqui CNSA 

86 Saco de São 
Francisco 

Praia de São Francisco, entre o rio 
João e o riacho Joana. 

Sítio cerâmico 
Tupiguarani 

CNSA / 
Concremat, 

2007 

87 Condomínio Ubá 
Itacoatiara 

Delimitada pelo lote 5 quadra 5, lote 6 
quadra 8 e lote 6 quadra 5 do 
Condomínio Uba Itacoatiara. 

Sítio histórico, ruína 
de capela e cemitério CNSA 

88 
Aldeia sob o Museu 

Arqueológico de 
Itaipu 

  CNSA 

Continua. 

                                                            
13 Considerando que a Ilha de Cafubá também é chamada de Ilha do Pontal, é possível que correspondam ao 
mesmo sambaqui, em São Gonçalo. Dessa forma, o Sambaqui do Cafubá, no continente, também poderia estar em 
terras de São Gonçalo. 
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Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

89 Sítio Boa Vista   CNSA 

90 
Sítio Capela São 

Lourenço dos 
Índios 

 Sítio histórico CNSA 

91 Sítio Horto 
Florestal   CNSA 

92 Sítio Itaipuaçu   CNSA 

93 Sítio do 
Valonguinho  Sambaqui CNSA 

94 
Igreja de São 
Lourenço dos 

Índios 
Ladeira de São Lourenço, Centro Bem histórico, século 

XVI. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

95 Ilha da Boa Viagem Inclui a Capela de Nossa Senhora da 
Boa Viagem e as ruínas de um fortim 

Bem histórico (século 
XVII) e paisagístico 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

96 Capela e Cemitério 
de Maruí Rua General Castrioto Barreto Bem histórico, século 

XVIII. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

97 
Fazenda Jurujuba: 

ou Casarão das 
Charitas 

Avenida Quintino Bocaiúva, 679 
(antigo 145), Charitas. 

Bem histórico, século 
XVIII. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

98 Casa de Antônio 
Parreiras 

Rua Tiradentes, 47, Centro, atual 
Museu Antônio Parreiras 

Bem histórico, século 
XIX. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

99 Fortaleza de Santa 
Cruz 

Barra da Baía de Guanabara, Estrada 
Eurico Gaspar Dutra, Jurujuba 

Bem histórico, século 
XVI. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

100 Forte de Gragoatá  Bem histórico, século 
XVII. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

101 
Igreja Matriz de 
São Francisco 

Xavier 

Avenida Quintino Bocaiúva, Saco de 
São Francisco 

Bem histórico, século 
XVI. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

102 Recolhimento de 
Santa Teresa Itaipu, atual Museu de Arqueologia. Bem histórico, século 

XVIII. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 
Continua. 
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Niterói. (Continuação) 

 
Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

103 Solar do 
Jambeiro 

Rua Presidente Domiciano, 195, 
Centro 

Bem histórico, 
século XIX. 

Arquivo Noronha 
Santos / Concremat, 

2007 

104 Forum Praça da República, Centro Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

105 
Igreja São 

Sebastião de 
Itaipu 

Próxima da lagoa de Itaipu, em 
Itaipu 

Bem histórico, 
século XVIII. INEPAC 

106 Biblioteca 
Estadual Praça da República, Centro Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

107 Câmara 
Municipal 

Av.Ernani do Amaral Peixoto, 
Praça da República- Centro 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

108 Palácio e Museu 
do Ingá 

Atualmente Museu de História e 
Artes do Rio de Janeiro 

Bem histórico, 
século XIX. www.niteroivirtual.com.br 

109 
Solar Notre Rêve 
- Casa Norival de 

Freitas 
Rua Maestro Felício Toledo, nº 474 Bem histórico, 

século XX INEPAC 

110 Paço Municipal 
de Niterói  

Atualmente Secretaria Municipal de 
Educação. Rua Visconde de 

Uruguai, esquina com rua de São 
Pedro 

Bem histórico, 
século XX INEPAC 

111 Palácio São 
Domingos 

Abriga órgãos da administração 
pública estadual 

Bem histórico, 
século XIX. www.niteroivirtual.com.br 

112 Teatro Municipal 
João Caetano Rua XV de novembro, 35, Centro Bem histórico, 

século XIX. www.niteroivirtual.com.br 

113 Casa da Quina Rua Coronel Tamarindo Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

114 Palácio Euclides 
da Cunha Alameda São Boaventura, Fonseca Bem histórico, 

século XIX. www.niteroivirtual.com.br 

115 Reservatório da 
Correção 

Rua Coronel Gomes Machado 
nº385, Centro Patrimônio Natural www.niteroivirtual.com.br 

116 
Serra da Tiririca 

e Serra de 
Calaboca 

 Patrimônio Natural www.niteroivirtual.com.br 

117 Ilha dos Cardos Baia de Guanabara, ao largo da 
Praia das Flechas Patrimônio Natural www.niteroivirtual.com.br 

118 Pedra de Itapuca Localizada ao largo da Praia de 
Icaraí Patrimônio Natural www.niteroivirtual.com.br 

119 Pedra do Índio Localizada na Praia de Icaraí Patrimônio Natural www.niteroivirtual.com.br 

120 Canto Sul da 
Praia de Itaipu Itaipu Patrimônio Natural www.niteroivirtual.com.br 

121 Basílica N. Sra. 
Auxiliadora 

Rua Santa Rosa, nº 207, Santa 
Rosa 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

Continua. 
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Tabela 10.3.1.10-2 - Sítios arqueológicos e outros monumentos históricos registrados em 
Niterói. (Continuação) 

 
Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

122 Igreja Anglicana Rua Otávio Carneiro, 144, Icaraí Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

123 Igreja de N. Sra. 
da Conceição Rua da Conceição, Centro Bem histórico, 

século XVII Lyra, 2006 

124 Igreja de N. Sra. 
de Fátima 

Rua Barão de Mauá, 274 – Ponta 
d’ Areia 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

125 
Igreja São 

Domingos de 
Gusmão 

Rua Alexandre  Moura, s/nº - São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XVII Lyra, 2006 

126 
Igreja de São 
Lourenço da 

Várzea 

Rua Benjamin Constant s/nº, 
Fonseca - Ponto Cem Réis 

Bem histórico, 
século XIX www.niteroivirtual.com.br 

127 Igreja N. Sra. do 
Bonsucesso Rua José Eugênio, s/nº, Piratininga Bem histórico, 

século XVII Lyra, 2006 

128 
Capela de N. 

Sra. da 
Conceição 

Estrada do Itacoatiara, 110 Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

129 Arquivo Público 
do Rio de Janeiro 

Rua Jansen de Mello, 3, São 
Lourenço. Antiga sede. 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

130 Sede do Corpo 
de Bombeiros Marquês do Paraná, 134, Centro Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

131 Correios e 
Telégrafos  

Av. Visconde do Rio Branco, 481, 
Centro 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

132 
Instituto Penal 
Vieira Ferreira 

Neto 
Ponta da Armação Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

133 Irmandade São 
Vicente de Paulo Rua Miguel de Frias, 123- Icaraí Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

134 Palácio Araribóia 

Antigo largo do Pelourinho, atual 
Praça Floriano Peixoto. 

Atualmente, sede administrativa do 
Governo municipal. 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

135 Casa da Criança Rua José Bonifácio, 56 - São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

136 Casa de Oliveira 
Viana Alameda São Boaventura, 41 Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

137 
Casa do 

Estudante 
Fluminense 

Rua Professor Hernani de Melo, 2 - 
São Domingos 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

138 Castelinho do 
Gragoatá 

Rua Coronel Tamarino, 31, 
Gragoatá 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

139 
Conservatório de 
Música de Niterói 
(Vila Joaquina) 

Rua São Pedro 96 - Centro Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

Continua. 
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Tabela 10.3.1.10-2 - Sítios arqueológicos e outros monumentos históricos registrados em 
Niterói. (Continuação) 

 
Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

140 CRACEF Rua General Osório, 59 – São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

141 Cortiço Rua Barão de Mauá, 322, na Ponta 
d’Areia 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

142 

Escola de 
Arquitetura e 
Urbanismo da 

UFF 

Rua Passo da Pátria, 156 - São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

143 Residência Rua Alexandre Moura, n° 1, São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

144 Residência Rua Alexandre Moura, n° 7, São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

145 Sobrado Rua Barão de Mauá, n° 296, Ponta 
d’Areia Bem histórico Lyra, 2006 

146 Residência Rua Oswaldo Cruz, n° 18 Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

147 
Casa de 
chácara 
(IACS) 

Rua Lara Vilela, São Domingos, 
atualmente Instituto de Artes e 

Comunicação Social 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

148 Loja Maçônica 
Acácia 

Rua Professor Hernani de Mello, 
60 - São Domingos 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

149 

Seminário São 
José - 

Palacete da 
Soledade 

Rua Genserico Ribeiro, 59 – São 
Lourenço 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

150 Cassino 
Icarahy  Atual Reitoria da UFF Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

151 Cinema Icaraí: Situado defronte à Praça Getúlio 
Vargas 

Bem histórico, 
século XX www.niteroivirtual.com.br 

152 

Terminal 
Rodoviário 

Roberto 
Silveira 

Praça Fonseca Ramos – av. 
Feliciano Sodré, s/nº 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

153 Antigo Abrigo 
de Bondes Rua São João, 383, Centro Bem histórico, 

século XX Lyra, 2006 

154 Portal da 
Cantareira 

Rua Alexandre Moura, 2 - São 
Domingos 

Bem histórico, 
século XX Lyra, 2006 

155 Campo de São 
Bento e Coreto 

Compreendido entre a Avenida 
Roberto Silveira, Rua Lopes 

Trovão, Rua Gavião Peixoto e Rua 
Domingues de Sá - Icaraí 

Bem histórico, 
século XIX Lyra, 2006 

156 

Praça da 
República e 

seu 
Monumento 

Praça da República, Centro Bem histórico, 
século XIX. Lyra, 2006 

Continua. 
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Tabela 10.3.1.10-2 - Sítios arqueológicos e outros monumentos históricos registrados em 
Niterói. (Conclusão) 

 
Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

157 Praias de Adão e 
de Eva 

Jurujuba, no sopé dos Morros do 
Morcego e Pau-ferro, bem próximas à 

boca da barra 
Patrimônio natural Lyra, 2006 

158 Praia do Sossego: Situada entre as praias de Piratininga 
e de Camboinhas Patrimônio natural Lyra, 2006 

159 

Estrutura de 
Madeira e 

Denominação do 
Restaurante Lido 

 Bem histórico móvel Lyra, 2006 

160 Baleeira Alpha Clube Grupo de Regatas de Gragoatá Bem histórico móvel Lyra, 2006 

161 Busto de D. Pedro 
II  Bem histórico móvel Lyra, 2006 

162 Zé Garoto 

Propr. de Francisco Nanci, rua Cel. 
Cerrado ao Lado da escola Nilo 

Peçanha. Bairro Itaoca. Dentro da 
APA de Guapimirim 

Sambaqui 
CNSA / 

Concremat, 
2007 

163 Ilha do Pontal14 
Ilha do Pontal, nas proximidades das 
estações retransmissoras das Rádios 

Mundial, Eldorado e Globo. 
Sambaqui CNSA 

164 Oleoduto Ilha 
D’água 

Bairro Bom Retiro, estrada 
Guaxindiba. Sítio cerâmico IPHAN15 

165 
Fazenda do 

Colubandê: Casa e 
Capela de Santana 

Colubandê Bem histórico, século 
XVIII. 

Arquivo 
Noronha 
Santos / 

Concremat, 
2007 

166 Fazenda do 
Engenho Novo 

Estrada Rio Frio, s/nº, Monjolo, 3º. 
Distrito de São Gonçalo 

Bem histórico, século 
XVIII INEPAC 

167 Serra do Mar / 
Mata Atlântica  Patrimônio natural INEPAC 

168 Engenhos e 
fazendas Diversos Bens históricos, não 

tombados Lyra, 2006 

 

                                                            
14 Há outro sítio registrado com esse nome em Niterói, mas as informações são insuficientes para afirmar que se 
trata do mesmo, apesar da grande possibilidade. 
15 Esse sítio não consta no CNSA, foi consultado nos arquivos da 6ª SR do IPHAN. 
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Tabela 10.3.1.10-3 - Sítios arqueológicos e outros monumentos históricos registrados em 
Maricá. 

 

Nº NOME LOCALIZAÇÃO TIPO DE SÍTIO REFERÊNCIA 

169 Jaconé Entre a serra e a lagoa de Jaconé Sambaqui CNSA / Concremat, 
2007 

170 Ponta Negra Praia de Ponta negra 
Sambaqui, 

cerâmico (Fase 
Calundu) 

CNSA/IAB/Concremat, 
2007 

171 Cordeirinho 

Praia do Cordeirinho, entre o mar e 
a área ressecada da lagoa de 
Maricá, de ambos os lados da 

estrada. 

Sambaqui 
(Tradição Itaipu) CNSA / IAB 

172 Sítio da Jandira Sítio sobre duna, a 100m de praia e 
500m da lagoa Tradição Itaipu CNSA / IAB 

173 Sítio Marica 1  Sítio lítico CNSA / IAB 

174 Sítio Marica 2 Localizado entre dunas Sítio lítico CNSA / IAB 

175 Sítio Marica 3 Em duna, 100 a 150m do Sítio da 
Jandira  CNSA / IAB 

176 Sítio Marica 4 A 1km do Sítio da Jandira Sítio lito-cerâmico CNSA IAB 

177 Sítio Marica 5  Sítio lítico CNSA / IAB 

178 Sítio Marica 6 A 400m do Sítio 4 e 100m de praia Sítio lítico CNSA / IAB 

179 Sítio Marica 7 A 100m da arrebentação Sítio lítico CNSA / IAB 

180 Sítio Boqueirão 
da Lagoa Próximo à Lagoa de Maricá Sítio cerâmico CNSA / IAB 

181 Lagoa do Padre Ás margens da lagoa de Marica Sítio cerâmico Concremat, 2007 

182 Lucca 
Após o balneário de Bambuí, entre 
o mar e a lagoa, próximo à praia de 

Cordeirinho. 

Sítio cerâmico 
(Tradição Itaipu) 

CNSA / IAB / 
Concremat, 2007 

183 São Bento 
Enseada de São Bento, na APA 

restinga de Maricá, próximo à lagoa 
e o rio Brejo da Costa 

Sítio cerâmico 
(Tradição 

Tupiguarani e 
neobrasileiro) 

CNSA 

184 

Sítio 
Prospecções 
Estrada São 

Vicente 

  CNSA 

185 
Igreja Matriz 

Nossa Senhora 
do Amparo 

praça Nilo Peçanha Bem histórico, 
século XVIII IPHAN 

186 
Antiga Casa de 

Câmara e 
Cadeia 

Praça Orlando de Barros Pimentel, 
centro urbano de Maricá 

Bem histórico, 
século XIX INEPAC 

187 

Fazenda Macedo 
Soares ou 

Fazenda do 
Bananal 

Praça Orlando de Barros Pimentel, 
centro urbano de Maricá 

Bem histórico, 
século XIX INEPAC 

188 Serra do Mar / 
Mata Atlântica  Patrimônio natural INEPAC 
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10.3.1.11 - Conclusão 
 
A presente seção da socioeconomia da AII foi estruturada tendo como 

objetivo, explicitado no início deste trabalho, realizar uma análise compreensiva e 

exaustiva das variáveis sociais e culturais a fim de verificar a capacidade de 

absorção nos municípios das mudanças sociais suscitadas pelo empreendimento. 

Para entender esse processo de mudança e o modo em que determinadas 

variáveis interagem se propôs uma perspectiva histórica e sistêmica. 

 

Existem determinadas variáveis, dentre as solicitadas na ET do presente EIA, 

que podem ser consideradas indicadoras do processo que está se vivenciando na 

AII pelas sinergias que estabelecem com as outras variáveis. Considenrando que 

Maricá é o município que mais cresceu no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 

anos, podemos mencionar o crescimento demográfico como uma dessas 

variáveis, já que a partir dela podemos inferir uma crescente pressão sobre a 

infraestrutura dos municípios, nas outras variáveis, tais como saúde, educação, 

saneamento básico, rede viária, entre outras. 

 

Assim, derivada da referida pressão, podemos estabelecer uma relação com 

a dimensão política e de gestão municipal, já que se faz necessária uma gestão 

estratégica dos novos recursos para que derivem em melhoras para a população 

e, desse modo, poder responder a mencionada pressão. Esta dimensão política e 

de gestão encontra resposta na atual implementação do CONLESTE, como 

entidade de cooperação entre os municípios da AII (dentre os outros que 

compõem o CONLESTE).  

 

Ao mesmo tempo, essa cooperação política-administrativa entre os 

municípios na gestão dos recursos regionais, permite pensar no surgimento nas 

periferias de “novas centralidades” que redirecionam o fluxo, não só de recursos 

econômicos, mas também de pessoas e mercadorias. Esses novos 

direcionamentos dos fluxos dos recursos materiais e humanos vêm mostrando 

sua importância na mudança positiva que se percebe nos IQM dos três 

municípios que integram a AII, sendo a mais significativa a que atinge o município 

de São Gonçalo, seguido dos municípios de Itaboraí e Maricá. 
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Finalmente, temos que mencionar que este processo de mudança social que 

hoje experimentam os municípios da AII tem antecedentes recentes nos 

municípios da região da bacia de Campos. Neste sentido, faz-se necessário olhar 

para os resultados e o desenvolvimento do processo de modificação social 

ocasionado pela indústria do petróleo e derivados para extrair a lógica do 

desenvolvimento que determine uma curva de crescimento nos municípios da AII 

sem, ou com um mínimo, de impactos negativos para a população. Nos 

municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, o processo atual de 

desenvolvimento está representando um momento de inflexão na linha da história, 

fazendo com que mudem radicalmente seu perfil de municípios periféricos para se 

transformar em novos pólos regionais de produção de riqueza. 

 
 

10.3.2 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL DA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) – ALTERNATIVA 

MARICÁ 

 

10.3.2.1 - Aspectos Gerais 
 

Este estudo busca caracterizar a atual configuração populacional, econômica, 

habitacional, cultural e social da Área de Influência Direta (AID) da implantação do 

Emissário de Efluentes Líquidos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – 

COMPERJ. 

 

A AID considerada para o Meio Antrópico abrange faixa de 20 m do Emissário 

e Corredor de 1000m (500m de cada lado do eixo central). Desde seu ponto 

inicial, dentro dos limites do COMPERJ, até a praia de Itaipuaçu – Maricá, a AID 

atravessa os bairros Reta Nova16, Engenho Velho, Picos, Calundu e Cabuçu, e a 

região conhecida como Itapacorá, todos pertencentes ao município de Itaboraí; e 

bairros Cassorotiba, Inoã, Loteamento Bosque Fundo, Chácaras de Inoã, no 

distrito de Inoã, e Loteamento Jardim Atlântico, no distrito de Itaipuaçu, 
                                                            

16 O termo favela para descrever Reta Nova traz uma controvérsia: embora a imprensa utilize o termo para 
descrever Reta Nova, sobretudo devido à presença do tráfico de drogas, a população caracteriza a região como 
um bairro.  
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pertencentes ao município de Maricá. As classificações se baseiam na divisão 

administrativa do Plano Diretor de Maricá e da Lei n. 1985/06 de Itaboraí, 

conforme o diagnóstico referente à AII. Informações sobre unidades de 

planejamento, contingente populacional, categoria de ocupação e densidade 

demográfica estão relacionadas na Tabela 10.3.1.3.2-1. 

 

Esta seção se inicia com uma caracterização do uso e ocupação territorial da 

AID. Em seguida, é apresentado um diagnóstico do perfil dos proprietários e 

residentes da localidade, baseado em informações coletadas em campo.  

 

O estudo se pautou na análise dos pesquisadores de campo, no 

levantamento de dados primários a partir da observação direta e de questionários 

aplicados à população, e de dados secundários produzidos sobre a AII para 

auxiliar na compreensão da realidade socioeconômica da AID.  

 

Foi possível entrevistar 121 moradores, 08 profissionais envolvidos com a 

atividade pesqueira, 04 funcionários da área de saúde, 02 funcionários da área de 

educação e 03 lideranças. Ao final do trabalho de campo, 135 pessoas foram 

entrevistadas.  

 

Nessa análise destacaram-se os aspectos considerados relevantes para a 

compreensão da realidade local, levantando informações sobre as condições de 

domicílio, educação, cultura, lazer, saúde, segurança, saneamento básico, 

trabalho e renda. Para isso, foi realizada uma análise qualitativa das percepções e 

demandas da população sobre sua qualidade de vida.  

 

 

10.3.2.2 - Uso e Ocupação Territorial 
 

A AID do empreendimento caracteriza-se pela diversidade das formas de 

ocupação e uso do solo. Em seu trajeto, o Emissário passará por zonas rurais 

com baixa densidade de ocupação em fazendas, sítios e chácaras, nas quais 

encontrará, sobretudo, áreas de pastagens. Nas zonas rurais, o Emissário cruzará 
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Dois aglomerados urbanos que exibem considerável densidade demográfica 

estão na área de influência direta: o Loteamento Jardim Atlântico, localizado no 

distrito Itaipuaçu, pertencente ao município de Maricá, e o bairro Reta Nova, 

pertencente ao município de Itaboraí.  

 

A variação no perfil do uso do solo e das ocupações humanas dificulta uma 

análise unificada de todas as regiões. Portanto, a descrição da AID será feita de 

forma segmentada, tendo como referência espacial o percurso do traçado do 

Emissário e apresentando a análise do uso e ocupação territorial segundo cada 

localidade. Além disso, serão identificadas as interações com estradas vicinais, 

rodovias, ferrovias, linhas de transmissão e dutos existentes.  

 

 

 DESCRIÇÃO DO TRAÇADO DO EMISSÁRIO 
 

• Itaboraí 
 

Km 0 ao Km 6,1  

 

Os primeiros quilômetros do Emissário de Efluentes Líquidos percorrerão a 

área terraplanada do COMPERJ (km 0 ao km 1,6) e seguirão por áreas alagáveis 

sem ocupação humana, cruzando o rio Caceribu (km 2,5). A comunidade Reta 
Nova (km 5,5) e a Rodovia RJ-116 (km 6,1) serão atravessadas nesse trecho 

inicial. Mais especificamente, o emissário passará diretamente sob o Condomínio 

Plaza, nas margens de Reta Nova. Em seguida, o emissário vai cortar o Corredor 
Ecológico Sambê-Santa Fé (km 6,1) e a Linha de Transmissão Venda das 
Pedras-Cachoeiras de Macacu (km 6,1). Além das habitações (cerca de 160), 

estão situados na parcela da AID de Reta Nova o ponto de ônibus e o posto de 

saúde, ambos a 250m da diretriz do emissário. 

 

Reta Nova é uma comunidade da periferia urbana que apresenta densidade 

demográfica estimada em 2.500 hab/km2. A distância entre as residências é 

aproximadamente 0-10 metros, com exceção das quatro residências localizadas 

diretamente no eixo central do traçado do Emissário. Essas residências compõem 
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o “Condomínio Plaza”, onde há cultivo de subsistência: planta-se jiló, abacate, 

couve, tomate, ervas medicinais, entre outros. A partir das entrevistas, pode-se 

estimar que a maior parte da população reside em casa própria. Um terço da 

população entrevistada reside no local há mais de vinte anos e outra parte migrou 

para Reta Nova em diversos períodos subsequentes. Segundo as explicações 

dos moradores entrevistados, o aumento da população é atribuído às instalações 

do COMPERJ e ao baixo valor da propriedade. A população reconhece o 

complexo petroquímico como fonte geradora de emprego e, de modo geral, é 

bastante receptiva ao empreendimento e suas consequências para a 

comunidade.  

 

Outro fato importante que pode explicar o adensamento de Reta Nova é o 

fácil acesso por causa da rodovia RJ-116 que passa muito próximo a ela. Esta 

rodovia é percorrida pelos principais meios de transporte da população, os ônibus 

e vans. Apenas a linha de ônibus T413D, da empresa Maravilha (comprada pela 

empresa Rio Ita), tem ponto dentro da comunidade, e outras param no ponto da 

RJ-116 na entrada da comunidade. O transporte coletivo transporta passageiros 

para outros distritos em Itaboraí, como Centro (1º Distrito), Manilha (7º Distrito), 

Itambi (3º Distrito). Os moradores que trabalham no Rio de Janeiro ou Niterói 

precisam pegar mais de uma condução, pois não há linha direta para esses 

municípios.  

 

Segundo os entrevistados, os moradores trabalham em comércio, construção 

civil, e serviços domésticos e muitos estão desempregados. A maior parte dos 

moradores empregados trabalha em Niterói ou no Rio de Janeiro.  

 

Apenas a rua principal é asfaltada e o comércio é incipiente: o bairro aloja 

cerca de 10 bares, 1 mercado e nenhum outro estabelecimento comercial. Há um 

campo de futebol no local e uma praça. Os pesquisadores identificaram que os 

principais problemas ambientais são causados pela deficiência de saneamento e 

coleta de lixo, motivo pela elevada presença de vetores como ratos, baratas, 

moscas e mosquitos.  
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Em Reta Nova há iluminação pública, mas metade dos entrevistados alega 

que o fornecimento de energia elétrica nas residências e nos postes de luz é 

precário. Há rede de telefonia fixa, mas cerca de metade dos moradores 

entrevistados possui linha fixa, preferindo o uso exclusivo de aparelhos celulares. 

Muitos moradores possuem nem telefone celular nem fixo, por falta de 

oportunidade financeira. O saneamento básico é causa de preocupação no local. 

Segundo moradores e profissionais que atuam no local, houve tentativa do poder 

público de instalar um sistema de esgotamento sanitário. No entanto, a população 

afirma que os canos se romperam e hoje o esgoto corre a céu aberto ou em valas 

em alguns locais. Em outros casos, os moradores construíram fossas sépticas.  

 

A região era conhecida como Reta, mas divergências entre duas facções 

criminosas que dominam o local dividiram Reta em duas comunidades distintas: 

Reta Nova e Reta Velha. O local tem a presença do tráfico de drogas e tem sido 

palco de confrontos com a polícia, o que caracteriza um problema de segurança 

para os moradores.  

 

 
Figura 10.3.2.2-2 - Condomínio Plaza, 

Reta Nova, Itaboraí (km 
5,5) 

Coordenadas: 724166 / 7486277 
 
 

 
Figura 10.3.2.2-3 - Reta Nova, vista da 

rodovia RJ-116 (km 6,1) 
Coordenadas: 724431 / 7485746 
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Figura 10.3.2.2-4 - Posto de saúde dentro 

da AID, em Reta Nova, 
Itaboraí (km 5,6) 

Coordenadas: 724095/7486105 

 
Figura 10.3.2.2-5 - Ponto de ônibus dentro 

da AID, em Reta Nova, 
Itaboraí (km 5,6) 

Coordenadas: 724095/7486105 

 

 

Km 6,1 ao Km 9,7  
 

A partir desse ponto, a AID está situada no bairro de Engenho Velho. Nesse 

trecho, o Emissário margeará o Pátio de Armazenamento de Tubos do Projeto 
GASDUC III da Petrobras (km 6,1 a 6,5) e passará em uma residência rural, não 

utilizada como domicílio (km 6,4), no terreno da Fazenda Santa Lúcia, que 

possui aproximadamente 16 hectares, e de uma fábrica de cerâmica desativada 

(km 6,5). Adiante, o Emissário atravessará a Fazenda Santa Rosa, de 

aproximadamente 40 hectares (km 8). Em seguida, interceptará a Estrada de 
Ferro Leopoldina (km 8,2). A partir daí, o Emissário atravessará o aglomerado 

populacional de baixa densidade demográfica ao longo da Rodovia Presidente 
João Goulart (RJ-116) no bairro Engenho Velho. O traçado cruzará a Rodovia 
BR-101 na altura do trevo com a rodovia RJ-116 (km 8,3) na localidade conhecida 

como Recanto dos Duques, na fronteira com o município de Tanguá. Em seguida, 

o Emissário atravessará novamente o Corredor Ecológico Sambê-Santa Fé (km 

8,3) e passará em área desabitada (km 8,3 ao km 9,7).  
 

Engenho Velho é um bairro rural, cuja densidade demográfica está estimada 

em 300 hab/km2, pertencente ao Centro (1º Distrito) de Itaboraí. A atividade 

principal da Fazenda Santa Lúcia é a pecuária de corte, com cerca de 30 cabeças 

de gado, e da Santa Rosa é a pecuária de corte e leite, com cerca de 80 cabeças 

de gado. Não há atividade agropecuária significativa nos aglomerados 
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populacionais na beira das rodovias RJ-116 e BR-101: os moradores possuem 

criação de aves, mas não há cultivo e nem criação de gado (além dos casos 

citados anteriormente). Não há estrutura de comércio ou lazer além da fabricação 

de artesanato (cerâmica e madeira) vendido na beira da rodovia BR-101. Os 

ônibus e vans da empresa Rio Ita (linhas T566D e MO33) percorrem esta rodovia 

e são os principais meios de transporte da população. Os moradores utilizam os 

principais pontos de comércio na sede de Itaboraí e dependem dos serviços de 

educação e saúde no próprio bairro de Engenho Velho, em Reta Nova, ou na 

sede de Itaboraí. No caso de Recanto dos Duques, alguns moradores vão ao 

posto de saúde no município vizinho de Tanguá. A maior parte da população 

entrevistada possui título de propriedade da sua residência. Embora as rodovias 

estejam em boa condição, as estradas vicinais não pavimentadas de Recanto dos 

Duques estão em péssimo estado de conservação.  

 

Em Engenho Velho e Duques, a iluminação pública não alcança todos, 

sobretudo os moradores de Recanto dos Duques. Mesmo em Engenho Velho, a 

falta de luz por mais de 24 horas é uma realidade comum. Há rede de telefonia 

fixa, mas calcula-se que apenas metade dos moradores possui linha fixa, 

preferindo o uso exclusivo de aparelhos celulares. Uma minoria dos moradores 

entrevistados não possui telefone celular ou telefone fixo, devido à falta de poder 

aquisitivo. Os moradores não têm acesso à água encanada e sua água depende 

da construção de poços. As condições de saneamento básico são precárias. A 

água proveniente dos poços não é potável e muitos moradores são obrigados a 

comprar água de carros-pipa para beber e cozinhar. A falta de sistema de esgoto 

é o problema que mais aflige a população. Em muitas moradias, o esgoto corre 

em valas a céu aberto e, em outros casos, os moradores constroem sumidouros 

para transportar os dejetos. Os moradores alegam que um ferro velho, também 

usado como depósito de lixo, próximo às suas residências é um foco de vetores 

(moscas, mosquitos, baratas e ratos) que representam risco para a saúde pública 

e ainda produzem incômodos à população. Outra fonte de poluição diz respeito ao 

Rio Caceribu, onde a população costuma a lançar seu lixo doméstico, a despeito 

da coleta regular de lixo três vezes por semana.     
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Figura 10.3.2.2-6 - Pátio de 

Armazenamento de 
Tubos do Projeto 
GASDUC III (km 6,3) 

Coordenadas:  724688 / 7486040 

 
Figura 10.3.2.2-7 - Residência (não 

domiciliada) em frente ao 
Pátio GASDUC III (km 
6,3) 

Coordenadas: 724887/7485858 
 
 

 
 

 
Figura 10.3.2.2-8 - Fazenda Santa Rosa 

(km 8) 
Coordenadas: 725590 / 7484209 

 
Figura 10.3.2.2-9 - Estrada de Ferro 

Leopoldina interceptando 
a AID, na Fazenda Santa 
Rosa (km 8) 

Coordenadas: 725590 / 7484209 
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Figura 10.3.2.2-10 - Rodovia BR-101, em 

Recanto dos Duques (km 
8,3) 

Coordenadas: 725321 / 7484229 

 
Figura 10.3.2.2-11 - Residência em 

Recanto dos Duques (km 
8,3) 

 

 

Km 9,7 ao Km 11 

 

A partir daí, o Emissário passará por 11 sítios no bairro de Picos (km 9,7 ao 

km 11). Na Rodovia BR-101, na altura do km 285, sem número (km 9,7), o 

Emissário intercepta a fábrica Rio Mix Argamassa (de nome empresarial Rio Brita 

Ltda.), que atua na preparação de massa de concreto e argamassa para 

construção e produção de revestimentos e cola de pisos. A indústria existe desde 

2005 e emprega cerca de 25 funcionários do quadro permanente, além serviço 

terceirizados. Em sua maioria, os trabalhadores residem próximo ao local, em 

Itaboraí. Ainda na rodovia BR-101, o Emissário passará por um posto de gasolina 

(km 10,3).  

 

Picos é um bairro rural, cuja densidade demográfica está estimada em 200 

hab/km2, localizado no Centro (1º Distrito) de Itaboraí. A localidade se divide entre 

a Rua do Pico (km 10), onde proprietários dos sítios residem em centros urbanos 

e frequentam o local nos finais de semana e feriados, e a Estrada do Pico (km 

11), onde vivem pessoas que vieram das grandes cidades à procura de 

tranquilidade e segurança. A atividade agrícola não tem proporções comerciais; 

limita-se a cultivos de subsistência, como coco e laranja. Não foi observada 

atividade pecuária no local. As estradas vicinais não pavimentadas são alvo de 
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Figura 10.3.2.2-14 - Área industrial ao 

longo da BR-101, em 
Picos, Itaboraí (km 9,7) 

Coordenadas: 723698/7482199 

 
Figura 10.3.2.2-15 - Área industrial ao 

longo da BR-101, em 
Picos, Itaboraí (km 
10,3) 

Coordenadas: 723698/7482199 

 

 

Km 11 a Km 14,3 

 

O próximo ponto com ocupação humana fica em Calundu, onde está 

localizada a Fazenda Calundu, de 200 hectares (km 12). O Emissário 

interceptará a Linha de Transmissão Venda das Pedras – Rio Bonito (km 12) e 

o rio Iguá (km 12,1) e a Rodovia RJ-114 (km 13,3) onde há mais duas 

residências rurais menores que 1 hectare cada. Uma pensão com bar, atualmente 

desativada, está localizada no mesmo terreno de uma das residências. Em 

seguida, o Emissário interceptará novamente a Linha de Transmissão Venda 
das Pedras-S.E. Maricá (km 14) e passará sob o terreno de uma olaria (km 

14,3). 

 

O bairro rural de Calundu também pertence ao Centro (1º Distrito) de Itaboraí. 

A região é predominante ocupada por fazendas e é caracterizada pela densidade 

demográfica de aproximadamente 90 hab/km2. A população na região diminuiu ao 

longo dos anos, mas a reforma recente na RJ-114 pode vir a valorizar o terreno e 

atrair mais moradores. A Fazenda Calundu era um antigo laranjal, mas 

atualmente a atividade econômica predominante é a pecuária leiteira com 250 

cabeças de gado. Os proprietários não residem no local, e deixam a fazenda a 

cargo de administradores. As residências menores, por sua vez, são ocupadas 
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por proprietários que residem no local há tempos que variam entre 11 e 20 anos. 

A estrutura viária inclui apenas a rodovia RJ-114, que está em boa condição, pois 

foi recentemente reformada. Os moradores alegam que o rio Inguá que passa por 

dentro da propriedade da Fazenda Calundu, está poluído devido ao despejo de 

esgoto não tratado.  

 

Há rede de telefonia fixa em Calundu e muitos moradores portam aparelhos de 

telefonia móvel. A iluminação pública alcança as residências na beira da rodovia, 

mas não alcança as fazendas. As deficiências no saneamento básico são 

inúmeras: o esgoto corre a céu aberto ou é lançado no Rio Iguá, e os moradores 

não têm acesso à água encanada e sua água depende da construção de poços. A 

água proveniente dos poços não é potável e muitos moradores são obrigados a 

comprar água de carros-pipa para beber e cozinhar, mediante o pagamento de 

R$80,00, que é capaz de durar até três meses. A coleta de lixo é realizada três 

vezes por semana, mas não alcança as fazendas, onde o lixo é queimado e/ou 

enterrado.  

 

 
Figura 10.3.2.2-16 - Fazenda Calundu vista 

da RJ-114 (km 13) 
Coordenadas: 722503/7480087 

 
 

 
Figura 10.3.2.2-17 - Fazenda Calundu, 

Itaboraí (km 12) 
Coordenadas: 722390/7481723 
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Figura 10.3.2.2-18 - Residência na RJ-114 

em Calundu, Itaboraí 
(km 13,3) 

Coordenadas: 722166/7480435 

 
Figura 10.3.2.2-19 - Torre de transmissão 

(km 14) 
Coordenadas: 722147/7479357 

 

 

 
Figura 10.3.2.2-20 - Olaria na estrada da 

Fazenda São José, em 
Itaboraí (km 14,3) 

Coordenadas: 721960/7478729 

 
Figura 10.3.2.2-21 - Construção 

desocupada na 
estrada da Fazenda 
São José, Itaboraí (km 
14,3) 

Coordenadas: 721960/7478729 
 

 

Km 14,3 ao Km 17  

 

Nesse trecho, a AID atravessa a região conhecida como Itapacorá, onde há 

uma construção que abrigava um jardim de infância, atualmente inativo, e 
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aproximadamente 15 pequenos sítios (km 14,3 ao km 15,5). Adiante, o Emissário 

atravessará a Fazenda Itapacorá, de aproximadamente 450 hectares.  

 

Itapacorá é uma comunidade rural de densidade demográfica estimada em 

200 hab/km2 localizada no bairro Badureco, no Centro (1º Distrito) de Itaboraí. A 

maioria da população é composta de caseiros e suas famílias. Não há atividade 

agropecuária significativa na região, pois a área é utilizada principalmente para 

veraneio.  

 

A Fazenda Itapacorá foi vendida para a empresa ESTRE Ambiental, que 

obteve a Licença de Instalação para construir um Centro de Tratamento de 

Resíduos (CTR). A empresa pretende iniciar as obras do empreendimento no 

início de 2010 e finalizá-las no prazo de seis meses, segundo o EIA/RIMA 

protocolado junto ao órgão ambiental competente. Embora haja, por parte da 

empresa, comprometimento de manter o local isolado da população, bem como 

de realizar medidas mitigadoras em relação à poluição e degradação ambiental, a 

presença de um aterro sanitário representa risco potencial para a vizinhança caso 

não sejam respeitadas as ações e precauções previstas em legislação ambiental. 

Em função de suas características físicas, químicas e biológicas, os resíduos 

sólidos, se inadequadamente manuseados e dispostos, podem provocar a 

poluição dos solos e das águas (rios e lençóis freáticos), produzir odores, atrair 

vetores, propiciar a proliferação de organismos patogênicos, além de ocasionar 

problemas de desmoronamento de encostas e obstrução de canais de drenagem 

de águas pluviais agravando os problemas sanitários, econômicos e sociais 

provocado pelas enchentes. O centro de tratamento de resíduos não é ilegal, não 

se trata de um “lixão”, sendo assim, garante a utilização de técnicas para 

disposição de lixo sem causar prejuízo ao meio ambiente e sem causar moléstia 

ou perigo para a saúde e segurança pública, mas população está ciente do risco 

de desrespeito a essas práticas.  

 

Há rede de telefonia fixa na comunidade de Itapacorá, mas calcula-se que 

poucos moradores possuem linha fixa, preferindo o uso exclusivo de aparelhos 

celulares. A iluminação pública foi descrita pela população como precária. os 

postes de luz só alcançam o início da estrada principal; as demais vias vicinais 
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não possuem postes de luz. Ademais, é comum faltar eletricidade, sobretudo 

quando chove. As condições de saneamento são precárias: os moradores lançam 

seu esgoto através de sumidouros e não têm acesso à água encanada e sua 

água depende da construção de poços. Em alguns locais, a água proveniente dos 

poços não é potável e muitos moradores são obrigados a comprar água de 

carros-pipa para beber e cozinhar. Em outros locais, os moradores afirmam que a 

água é potável. Há coleta de lixo de duas a três vezes por semana, mas a 

população alega que é irregular.  
 

 
Figura 10.3.2.2-22 - Área de sítios e casas 

em Itapacorá, Itaboraí 
(km 15) 

Coordenadas: 721857/ 7478004 
 
 

 
Figura 10.3.2.2-23 - Jardim de infância 

inativo, em Itapacorá 
(km 15) 

Coordenadas: 721857/ 7478004 

 
Figura 10.3.2.2-24 - Fazenda Itapacorá 

(km 17) 
Coordenadas: 721278/7476952 

 
Figura 10.3.2.2-25 - Fazenda Itapacorá 

(km 17) 
Coordenadas: 721278/7476952 
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Km 17 ao Km 24   

 

O Emissário seguirá por áreas desocupadas até interceptar a estrada Largo do 

Sebastião (km 19,4), onde está localizado o Sítio da Soca. Adiante, a AID 

atravessa a estrada Benevuto Rodrigues no bairro Cabuçu (km 21,7). Daí até a 

fronteira com o município de São Gonçalo (km 24), o caminho do Emissário não 

atravessará outra ocupação humana.   

 

Cabuçu está localizado no distrito do mesmo nome (6º Distrito) e apresenta 

densidade demográfica estimada em 900 hab/km2. Existem duas áreas distintas 

na AID em Cabuçu: de um lado do eixo central do Emissário, um aglomerado 

populacional com características rurais, sem atividade agropecuária, denominado 

Vila Tatiana; de outro, uma área rural de sítios de lazer, cada um possuindo, em 

média, 5 hectares. Observa-se a predominância de pequenas plantações para 

subsistência (coco, goiaba, caqui, laranja, manga, aipim) e apenas 10 cabeças de 

gado bovino na AID. Também foi observada a presença de aves. A maioria dos 

residentes é proprietária do terreno, mas muitos colocaram a propriedade à venda 

com o intuito migrar para outros locais devido à baixa qualidade da infraestrutura 

local. Outros migram para Cabuçu de centros urbanos como São Gonçalo para 

conquistar o sonho de casa própria. Cerca de um terço da população entrevistada 

reside no local há mais de vinte anos e outros migraram para Cabuçu em diversos 

períodos subsequentes. Segundo as explicações dos moradores de Vila Tatiana, 

não há aumento nem diminuição da população. Se o baixo valor da propriedade 

atrai novos moradores, as dificuldades de transporte e emprego fazem os 

moradores migrarem para comunidades mais próximas do centro de São Gonçalo 

e Itaboraí. Os entrevistados citaram que as ocupações dos moradores incluem 

construção civil, professores primários, além de aposentados, pensionistas e 

desempregados.    

 

A população cita o sistema viário e transporte como uma das principais 

dificuldades. Segundo ela, os ônibus não são pontuais e são escassos. A 

empresa Fagundes (comprada pela Rio Ita) circula pelo município com as linhas 

703 (Alcântara x Cabuçu) e 700M (Alcântara x Curuzu), e transporta até Niterói 

com as linhas 430 e 431. A linha 401 segue até o Centro do Rio de Janeiro. As 
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ruas não são asfaltadas e não há mercados ou outros estabelecimentos 

comerciais. Há um campo de futebol no local, que serve como única área de lazer 

para os moradores. Para outras atividades de lazer, os moradores citam o bairro 

vizinho de Curuzu, em Itaboraí e a comunidade vizinha de São José, ambos 

pertencentes ao 6º Distrito, em Itaboraí. 

 

Os pesquisadores identificaram que os principais problemas ambientais são 

causados pela deficiência de saneamento e coleta de lixo. Neste sentido, pode-se 

dizer que a população é vitimada pela ausência do poder público. Não há 

abastecimento de água tratada e sua água depende da construção de poços. 

Essa água de poço não é potável e muitos moradores são obrigados a comprar 

água de outras fontes. Os moradores pagam aproximadamente R$30,00 por mês 

(6% de um salário mínimo) pela água que é canalizada da Lagoa (Bacia de São 

José), mas esta água não é própria para consumo. Se algum morador deixar de 

pagar a conta de água, seu cano é quebrado pela empresa. Não existe sistema 

de esgotamento sanitário e o esgoto é lançado em valas.  

 

Todos os entrevistados na região de Cabuçu e Vila Tatiana possuem linha 

de telefonia fixa e muitos também portam aparelhos celulares. A iluminação 

pública foi descrita pela população como precária e não alcança todas as vias 

vicinais.  

 

 
Figura 10.3.2.2-26 - Sítio na estrada Lgo 

Sebastião (km 17,4) 
Coordenadas: 718843/7475445

 
Figura 10.3.2.2-27 -  Sítio em Cabuçu (km 

21,7) 
Coordenadas: 718843/7475445 
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Figura 10.3.2.2-28 -  Loteamento Vila 

Tatiana, em Cabuçu, 
Itaboraí (km 21,7) 

Coordenadas: 716915 / 7474467 
 
 

 
Figura 10.3.2.2-29  - Residência em 

Loteamento Vila 
Tatiana, em Cabuçu, 
Itaboraí (km 21,7) 

Coordenadas: 716830 / 7474609 

 
Figura 10.3.2.2-30 - Loteamento Vila 

Tatiana e sítio Canaã 
Dez, em Cabuçu, 
Itaboraí (km 21,8) 

Coordenadas: 716885 / 7474505 

 
Figura 10.3.2.2-31 - Sítio Canaã Dez, em 

Cabuçu, Itaboraí (km 
21,8) 

Coordenadas: 716845 / 7474381 
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• Maricá 
 

Km 24 ao Km 31,4 
 

O Emissário atravessará a Fazenda Cassorotiba (Km 29).  
 
A Fazenda Cassorotiba está localizada em área rural e possui 200 hectares. 

É habitada por 4 pessoas e os proprietários não residem no local. A atividade 

econômica predominante é a agropecuária: gado bovino para corte e criação de 

porcos, carneiros e aves para subsistência. Não há produção agrícola 

significativa. 
 

 
Figura 10.3.2.2-32- Estrada de Cassorotiba 

(km 29) 

 
Figura 10.3.2.2-33- Criação de gado ovino 

em Fazenda 
Cassorotiba (km 29) 

 
Figura 10.3.2.2-34- Atividade pecuária em 

Fazenda Cassorotiba 
(km 29) 

 
Figura 10.3.2.2-35- Estrada para a 

residência da Fazenda 
Cassorotiba (km 29) 
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Km 31,4 ao Km 33,8  

 

A próxima área ocupada na AID será o Loteamento Bosque Fundo. O 

emissário atravessará um Campo de Extração Mineral (km 31,4), um 

aglomerado populacional (km 32), a Fazenda Santa Rita (km 33), e o condomínio 

Vale das Orquídeas (km 33,5). A AID interceptará a rodovia RJ-106 onde está 

localizado o Posto de Gasolina Aleluia (km 33,8).  

 

Bosque Fundo é um loteamento com características rurais localizado no 

distrito de Inoã e apresenta densidade demográfica estimada em 1.500 hab/km2. 

Não há atividade agropecuária significativa na AID. As pequenas plantações 

agrícolas são destinadas unicamente para subsistência, assim como a eventual 

presença de aves e gado bovino.  

 

As residências possuem, em média, 60m2 e são habitadas, na sua maioria, por 

aposentados, desempregados, pensionistas, e trabalhadores na área de 

construção civil. Todos os residentes entrevistados eram proprietários do terreno, 

mas observa-se grande quantidade de propriedades à venda no local, 

possivelmente devido à baixa qualidade da infraestrutura local. Metade da 

população entrevistada reside no local há mais de dez anos e a outra migrou para 

Bosque Fundo em momentos entre 0 a 5 anos para perseguir o sonho de ter casa 

própria. Existem, também, muitos proprietários que residem nos grandes centros 

urbanos e utilizam a casa apenas nos finais de semana e feriados. As ruas não 

são asfaltadas e não há mercados ou outros estabelecimentos comerciais, nem 

áreas de lazer. Para comércio e lazer, os moradores vão até o centro do distrito 

de Inoã, em Maricá.  

 

Os pesquisadores identificaram que os principais problemas de Bosque Fundo 

são causados pela deficiência de saneamento. Não há abastecimento de água 

tratada e os moradores retiram água do poço. Não há esgoto e a população lança 

dejetos a céu aberto ou através de sumidouros.       
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O campo de extração mineral marca o final do loteamento. A empresa Bosque 

Fundo Extração Mineral tem permissão para realizar suas operações no local 

desde 2006, conforme a licença de operação FE011995, onde realiza extração e 

beneficiamento de saibro em área de 13,85 ha. O prazo determinado para a 

realização dessas atividades é até 2011.  

 

Em Bosque Fundo, há rede de telefonia fixa, mas calcula-se que pouco mais 

da metade dos moradores possui linha fixa, preferindo o uso exclusivo de 

aparelhos celulares. Uma minoria dos moradores entrevistados não possui 

telefone celular ou telefone fixo, devido à falta de poder aquisitivo. A iluminação 

pública foi descrita como precária e consta como um dos principais problemas do 

bairro, segundo a população. Muitos postes de luz estão quebrados e falta luz em 

diversos períodos. Os moradores não têm acesso à água encanada e sua água 

depende da construção de poços, e os moradores afirmam que a água é própria 

para cozinhar. 
 
 

 

Figura 10.3.2.2-36- Campo de extração 
mineral Bosque Fundo 
(km 31,5) 

Coordenadas: 713228 / 7465728 
 

 

Figura 10.3.2.2-37- Campo de extração 
mineral Bosque Fundo 
(km 31,8) 

Coordenadas: 713221 / 7465347  
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Figura 10.3.2.2-38- Loteamento Bosque 
Fundo (km 32) 

Coordenadas: 713102 / 7465225 
 

 

Figura 10.3.2.2-39- Loteamento Bosque 
Fundo (km 32,2)  

Coordenadas: 713133 / 7464890 
 

 

Figura 10.3.2.2-40- Loteamento Bosque 
Fundo (km 32,4) 

Coordenadas: 713190 / 7464835 
 

 

Figura 10.3.2.2-41- Fazenda Santa Rita 
(km 33) 

Coordenadas: 712707 / 7464306 
 

 
Figura 10.3.2.2-42- Fazenda Santa Rita 

(km 33) 
Coordenadas: 712707 / 7464306 

 
Figura 10.3.2.2-43- Posto de gasolina 

Aleluia (33,8) 
Coordenadas: 712508 / 7463959 
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Km 33,8 ao Km 37,1 

 

Adiante, a AID passará por Chácaras de Inoã (km 33,8).  

 

Chácaras de Inoã é um loteamento localizado no distrito de Inoã com 

características periurbanas e apresenta densidade demográfica estimada em 

1.500 hab/km2. Não há atividade agropecuária na AID. As residências são 

habitadas, na sua maioria, por aposentados e pensionistas, desempregados, 

comerciantes, e trabalhadores na área de construção civil, serviços auxiliares e 

serviços domésticos. A maior parte dos residentes entrevistados era proprietária 

do terreno, e observa-se grande quantidade de propriedades à venda no local, 

possivelmente devido à baixa qualidade da infraestrutura local. Os proprietários 

citam morar no local para conquistar o sonho de ter casa própria. As ruas não são 

asfaltadas, há bares mas não há mercados ou outros estabelecimentos 

comerciais, nem áreas de lazer. Para comércio e lazer, os moradores vão até o 

centro do distrito de Inoã, em Maricá.  

 

Os pesquisadores identificaram que os principais problemas de Chácaras 

de Inoã são causados pela deficiência de saneamento. Não há abastecimento de 

água tratada e os moradores retiram água do poço. Não há esgoto e a população 

lança dejetos a céu aberto ou através de sumidouros. 
 
Em Chácaras de Inoã, há rede de telefonia fixa, mas calcula-se que pouco 

mais da metade dos moradores possui linha fixa, preferindo o uso exclusivo de 
aparelhos celulares. Uma minoria dos moradores entrevistados não possui 
telefone celular ou telefone fixo. A iluminação pública foi descrita como precária 
pela população, que baseia sua avaliação no fato de que muitos postes de luz 
estão quebrados e falta luz em diversos períodos. Os moradores não têm acesso 
à água encanada e sua água depende da construção de poços. A água 
proveniente dos poços não é potável e muitos moradores são obrigados a 
comprar água de carros-pipa para beber e cozinhar. Não há sistema de esgoto e 
a população é obrigada a custear a tubulação para lançar dejetos através de 
fossas sépticas. A coleta de lixo deveria ser realizada três vezes por semana, mas 
a população alega que é irregular.  
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A situação fundiária do bairro é predominantemente de proprietário ou 

compras financiadas. É um local atrativo para aposentados, funcionários públicos, 

trabalhadores em construção civil, e veranistas, que vieram à procura de 

tranquilidade e do sonho de casa própria. Sendo assim, a região está em 

constante crescimento. As ruas 60 e 61 são ruas com menos construções do que 

as ruas vizinhas, mas o terreno está sendo rapidamente ocupado e o valor da 

propriedade está aumentando. Estima-se que uma nova casa começa a ser 

construída a cada duas ou três semanas no entorno. O tempo de moradia varia 

muito, pois embora cresça o número de novos proprietários, muitos moradores 

estão no local há mais de 20 anos.  
 
O acesso a Jardim Atlântico é possível pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-

106), depois Estrada de Itaipuaçu, ambas asfaltadas. A via principal do bairro, a 
Rua Um, é a única asfaltada. As demais vias estão em péssimas condições. A 
Rua 60, por exemplo, fica intransitável em vários trechos durante a chuva, 
momento em que os próprios moradores são obrigados a estacionar o carro a 
várias quadras de suas casas. Em certos trechos, as ruas são interrompidas por 
pontes precárias sobre valas e canais, por onde o esgoto do local é lançado. 
Grande parte dos moradores possui carro, mas o transporte público é muito 
criticado. Os ônibus não obedecem aos horários, passam com pouca frequência, 
e são considerados muito caros para a população, que apontam o “monopólio” da 
empresa de ônibus Nossa Senhora do Amparo como motivo para as principais 
deficiências de transporte público.  

 

A infraestrutura de comércio está concentrada na Rua 01 e outras áreas em 

Itaipuaçu fora da AID. Existem vários bares no local, mas não muitos 

estabelecimentos comerciais. A área de lazer se limita ao campo de futebol na 

Rua 83, construído pela população.  
 

Há rede de telefonia fixa em Jardim Atlântico, e a maioria da população 

possui linha fixa e telefone celular. Uma minoria da população não possui telefone 

fixo ou móvel. As deficiências no saneamento básico são um dos os problemas 

que mais afligem a população. Os moradores utilizam fossas sépticas e não há 

tratamento de esgoto. Os moradores não têm acesso à água encanada e 

depende da construção de poços. A água dos poços é potável nos poços das 

residências localizadas entre as ruas 35 e 36, mais próximo ao litoral, e é salobra 
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a partir da Rua 34. No caso das residências cuja água é imprópria para consumir 

ou cozinhar, os moradores são obrigados a comprar água de carros-pipa. A coleta 

de lixo deveria ser realizada três vezes por semana, mas a população alega que é 

irregular, sobretudo em períodos de chuva. 
 

A iluminação pública é uma das questões mais preocupantes para a 

população de Jardim Atlântico, sobretudo para moradores da Rua 60, onde vários 

postes de luz não funcionam e a população é obrigada a custear instalações e 

reparações com recursos próprios. 
 

 
Figura 10.3.2.2-48- Início do Loteamento 

Jardim Atlântico, 
Maricá (km 37,6) 

Coordenadas: 710450 / 7460675 
 
 

 
Figura 10.3.2.2-49- Loteamento Jardim 

Atlântico, entre rua 60 
e rua 61 (km 38,1) 

Coordenadas: 710541 / 7460177 

 
Figura 10.3.2.2-50- Casas em construção 

na rua 60, em Jardim 
Atlântico, Maricá (km 
39,1) 

Coordenadas: 710531 / 7459154 

 
Figura 10.3.2.2-51- Rua 60, quadra da 

Praia Itaipuaçu, Jardim 
Atlântico, Maricá (km 
40) 

Coordenadas: 710451 / 7458235 
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Em sua extensão, o Emissário atravessa em aproximadamente 43 pontos 

as estradas vicinais e ruas da região e em 3 pontos as rodovias BR-101, RJ-144 e 

RJ-106. Em dois trechos, o Emissário acompanha as estradas vicinais sem 

denominação por extensões respectivas de 2,3 e 3,1 km.  

 

 

10.3.2.3 - Aspectos Demográficos e Socioeconômicos 
 

a. Contingente populacional  
 

A Tabela a seguir mostra a estimativa do contingente populacional que está 

localizado na AID, separada por comunidade. Nota-se que a estimativa diz 

respeito apenas aos moradores cujas residências se encontram dentro da faixa 

de 500m de cada lado da diretriz do Emissário, não se tratando, portanto, da 

população total do bairro.   
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Tabela 10.3.2.3-1 - Estimativa populacional da AID, segundo a região  
 

Município Distrito Região Densidade 
(hab/km2) 

Categoria de 
ocupação 

Estimativa 
populacional 

da AID 

Estimativa 
populacional 

do distrito 

Ita
bo

ra
í 

Centro  
(1º Distrito) 

Reta Nova 2.500 Periurbana 500 4.00017 

Engenho 
Velho 300 Rural 120 

1.50618 Picos 200 Rural 130 

Calundu 90 Rural 10 

Itapacorá  200 Rural 60 

Cabuçu  
(6º Distrito) 

Cabuçu e 
Vila Tatiana 900 

Rural 
215 5.81819 

M
ar

ic
á 

Inoã 

Fazenda 
Cassorotiba 20 Rural 4 

7.60020 Bosque 
Fundo  1.500 Rural 800 

Chácara 
Inoã 1.500 Periurbana 650 

Itaipuaçu 
Loteamento 

Jardim 
Atlântico  

2.000 
Periurbana 

1.300 17.00021 

TOTAL - -   3.789 - 

 

 

A população residente estudada na Área de Influência Direta corresponde a 

cerca de 3.789 pessoas na AID, ou cerca de 770 famílias.  

 

A distribuição da população residente urbana e rural na AII mostra que a 

população rural em Itaboraí é 10.219 (CIDE 2004), que condiz com a população 

rural da AID. Em Maricá, a população urbana equivale a 26.021 (CIDE 2004), que 

cobre a população de Itaipuaçu.  

 

A densidade populacional média dos bairros rurais da AID localizados no 

município de Itaboraí, excluindo Reta Nova, está em conformidade com os dados 

revelados no capítulo da AII: a média das densidades de Engenho Velho, Picos, 
                                                            

17 Estimativa dos consultores 
18 Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Demográfico – 2000 
19 Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Demográfico – 2000. A Associação 
de Moradores de Cabuçu afirma que o distrito de Cabuçu possui 15 mil moradores.  
20 Estimativa dos consultores 
21 Estimativa dos consultores. A Associação de Moradores e fontes informais da Internet afirmam que há cerca de 
30 mil pessoas residindo em Itaipuaçu, mas esse dado é incompatível com a fonte do CIDE (2004), que revela que a 
população total do município de Maricá é 29.943 
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Calundu e Itapacorá se aproxima de 338 hab/km² e a densidade populacional de 

Itaboraí está estimada em 436 hab/km². Reta Nova é exceção por ser um dos 

poucos aglomerados populacionais urbanos no município. 

 

Já no caso de Maricá, a densidade demográfica apresenta um quadro distinto. 

A média das densidades da população dos distritos de Inoã e Itaipuaçu 

corresponde a 1.255 hab/km², que está bem acima da média geral do município. 

Embora o município possua densidade demográfica de 210 hab/km², as 

comunidades percorridas na AID são próximas ao litoral e, por isso, apresentam 

densidade demográfica acima da média do município. 

 

Algumas localidades se diferenciam das demais por serem propriedades no 

campo ou na praia com finalidade de veraneio. É o caso de alguns sítios em 

Itapacorá e Picos e algumas das casas de praia em Jardim Atlântico. Este último 

tem alto número de veranistas, pois a AID atravessa a residência de cerca de 

1.960 pessoas, mas muitas destas frequentam o local apenas nos finais de 

semana e feriados. Sendo assim, o número de 1.300 pessoas se refere à 

população que reside permanentemente no local.  

 

O Loteamento Jardim Atlântico é um local identificado com alta taxa de 

crescimento: a população residente é composta de, sobretudo, aposentados 

provenientes do Rio de Janeiro ou Niterói à procura de um ambiente tranquilo e 

seguro para morar.  

 

 

b. Condições de vida da população 
 

Uma das formas de avaliar as condições de vida da população é por meio de 

indicadores de rendimento, inserção no mercado de trabalho e acesso aos 

benefícios da infraestrutura pública. Esses dados serão apresentados a seguir 

conforme observados em campo.  
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Tabela 10.3.2.3-2- Escolas públicas localizadas na AID 
 

Escola Bairro Município Coordenadas 
Distância do 

eixo central do 
Emissário 

Ponto do 
traçado 

E.M. Eunásio da Costa 
Cotrim 

Reta Nova 
Itaboraí 724132/7485507 700 metros Km 6 

CIEP-129 José Maria 
Nanci 

Engenho 
Velho Itaboraí 722941/7484515 2.582 metros Km 8,3 

E.M. Guilherme Miranda 
Saraiva Calundu Itaboraí 720296/7482046 2.700 metros Km 12 

CIEP-308 Carlos Magno 
Pascoal Centro Itaboraí 720724/7482528 2.400 metros Km 12 

E.M. José da Costa 
Cardoso  

(fechada há 5 anos) 
Pacheco Itaboraí 721940/7478604 180 metros Km 14,8 

E.M. Pimentel de 
Carvalho Cabuçu  Itaboraí 716919/7475152 950 metros Km 21,5 

E.E. Lucas da Silva Cabuçu Itaboraí 716454/7475144 1.120 metros Km 22 

E.E. Caio Francisco de 
Figueiredo Inoã Maricá 711866/7464081 570 metros Km 34,2 

E.M. Marquês de Maricá Jardim 
Atlântico  Maricá 712486/7458207 1.980 metros Km 40 

 

 

- Saúde 

 

A Tabela 10.3.2.3-3 lista os postos de saúde que atendem à população da 

AID. Os locais dos postos também estão apontados no mapa da AID. 

 
Tabela 10.3.2.3-3- Postos de saúde localizados na AID 
 

Posto de saúde Município Coordenadas 
Distância do eixo 

central do 
Emissário 

Ponto do 
traçado 

Reta Nova Itaboraí 724095/7486105 240 metros Km 5,5 

Engenho Velho Itaboraí 724961/7484432 510 metros Km 08 

Pacheco (PSF) Itaboraí 727252/7474660 6.400 metros Km 19 

Cabuçu (PSF) Itaboraí 716352/7475117 1.206 metros Km 22 

Inoã (PSF) Maricá 711816/7464136 750 metros Km 34 

Jardim Atlântico (PSF) Maricá 709869/7458471 640 metros Km 40 

Jardim Atlântico Maricá 712534/7458192 2.000 metros Km 40 
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O posto de saúde em Reta Nova está localizado na Rua 09, Quadra 42, Lote 

28, em frente ao ponto de ônibus. A equipe é formada por 2 médicos que 

atendem 5 dias na semana de 09h às 16h, 2 enfermeiros, 2 auxiliares de 

enfermagem, 1 recepcionista, 1 auxiliar de serviços gerais e 11 agentes de saúde. 

É um posto ambulatorial, mas os pacientes só fazem consultas médicas 

previamente agendadas. Apesar de ser um posto de caráter preventivo, na prática 

atende casos de emergência, como pequenos acidentes, pressão arterial elevada, 

etc. Não possui ambulância nem carro oficial. Os problemas de saúde da 

população com maior incidência são hipertensão e diabetes entre idosos e 

diarreia entre crianças. Além disso, existem casos de doenças de pele associadas 

à insalubridade. O posto não é capaz de atender à demanda da população: 

costuma faltar medicamento e a falta de médicos causa filas de espera para 

receber atendimento.  

 

O posto de saúde em Engenho Velho fica em uma casinha de cerca de 45m2 

com uma sala de atendimento localizada na Rua Dois, s/n. A equipe médica inclui 

1 médico generalista, que atende todas as quartas-feiras, 1 médico pediatra, que 

atende terças e quintas-feiras, e 2 técnicos de enfermagem, que atendem de 

segunda a sexta-feira, de 08h às 14h.  Não possui ambulância nem carro oficial. 

Atende-se cerca de 70 pessoas por mês, mas às vezes há uma fila grande de 

espera para receber atendimento e costuma faltar medicamento. Os maiores 

problemas de saúde da população são hipertensão e diabetes, e alta incidência 

de hanseníase e tuberculose. O estabelecimento não conta com linha de telefone 

fixo, portanto não há como ligar para uma ambulância, nem como mesmo como 

entrar em contato com outros postos de saúde, hospitais ou órgãos de saúde. 

Assim como o resto do bairro, o posto de saúde sofre com períodos frequentes de 

picos de luz e já ficou sem eletricidade por 4 a 5 dias corridos.   

 

A Unidade de Saúde Familiar utilizada pela população de Itapacorá está 

localizada no bairro de Pacheco na Rodovia RJ-114, km 13. Neste posto, há 1 

médico que atende de segunda a quinta-feira e 1 técnico de enfermagem.   
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O PSF (Programa de Saúde da Família) do bairro de Cabuçu está localizado 

na praça principal de Cabuçu, na estrada da Ideia s/n e funciona de segunda a 

sexta-feira, de 08h às 17h. A equipe médica inclui 1 médico, 1 dentista que 

atende de segunda a quinta-feira, 1 auxiliar de dentista e 1 enfermeiro. Todas as 

quintas-feiras, o Posto oferece serviços de análise laboratorial para a população.   

 

O PSF localizado na Estrada Itaipuaçu s/n, em Inoã, conta com duas equipes 

médicas funcionando no mesmo espaço. Há 2 médicos generalistas que atendem 

4 vezes por semana, de 08h às 16h, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem e 5 

agentes de saúde. O posto não possui ambulância nem carro oficial; portanto, em 

casos de emergência, é preciso recorrer ao hospital do centro de Maricá, que fica 

a uma distância de 11 km. O estabelecimento conta com linha de telefone fixo, e a 

iluminação pública e eletricidade são satisfatórias.  

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) de Jardim Atlântico, Itaipuaçu, 

funciona em uma casa com 3 consultórios e 3 salas localizada na rua 53, a quase 

3km do posto de saúde de emergência, na rua 83. As duas equipes médicas que 

atendem no local incluem: 1 médico pediatra que atende quatro vezes na semana 

de 08h às 16h, 1 dentista, 2 enfermeiros, 1 técnico de enfermagem, 9 agentes 

comunitários e 1 auxiliar de serviços gerais. Quando o médico está de férias, não 

há outro para substituí-lo. Enquanto o posto de saúde na rua 83 tem plantonista 

de emergência 24h, o PSF é ambulatorial e faz prevenção, planejamento familiar, 

pré-natal, e outros exames de rotina. Os profissionais do posto agendam 

consultas para a população no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro 

de Maricá, mas muitos preferem encaminhar-se aos hospitais de Niterói, melhor 

equipados e de igual distância. Há alta incidência de hipertensão devido à 

presença de aposentados que, junto com a população veranista, reside no local. 

O estabelecimento conta com linha de telefone fixo e condução para encaminhar 

pacientes para o posto de saúde emergencial. Apesar da boa estrutura em 

comparação com outros postos de saúde da AID, este posto não é capaz de 

atender à demanda da população: falta medicamento e médicos. O PSF atende 

apenas moradores cadastrados e exclui os veranistas.  
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Figura 10.3.2.3-4- Posto de Saúde da Família, 

em Inoã, Maricá 
Coordenadas: 711816/7464136 

 
Figura 10.3.2.3-5- Posto de Saúde em Reta 

Nova, Itaboraí 
Coordenadas: 724095/7486105 
 
 

 
Figura 10.3.2.3-6- Posto de Saúde em 

Engenho Velho, Itaboraí 
Coordenadas: 724961/7484432 

 
Figura 10.3.2.3-7- Posto de Saúde da Família 

em Cabuçu, Itaboraí 
Coordenadas: 716352/7475117 

 

 
- Saneamento  

 

A maior deficiência em termos de serviços públicos diz respeito ao 

saneamento básico.  Não há redes coletoras de esgoto, que corre ou a céu aberto 

ou em fossas sépticas utilizadas como forma de tratamento dos efluentes 

domésticos.  Não há serviço de abastecimento e tratamento de água potável, e a 

população depende de poços artesianos ou redes particulares de abastecimento 

de água não tratada. Na maior parte das comunidades, a coleta de lixo municipal 

passa de uma a três vezes por semana. Em fazendas e sítios muito afastados das 

vias principais, a população descarta, enterra ou queima seu lixo.  
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- Sistema viário e transporte  

 

As principais rotas viárias na região são as rodovias BR-101, RJ-114 e RJ-

106. Várias linhas de ônibus da empresa Rio Ita percorrem os locais, levando ao 

centro de Niterói e Itaboraí. A maior parte dos passageiros cujo destino final é a 

cidade do Rio de Janeiro deve pegar mais de um ônibus. Maiores detalhes sobre 

o sistema viário e transporte estão caracterizados por região ao longo do texto. 

 

 
c. Atividades econômicas  
 

Foi realizado um levantamento das atividades econômicas desenvolvidas nas 

localidades a partir de entrevistas e observações em campo. Conclui-se que a 

maior parte das construções da AID exerce função estritamente residencial. Há 

também casos de imóveis residenciais também utilizados para fins comerciais, 

como é o caso de 18% das residências em que houve entrevistas. Os tipos de 

comércio exercido no mesmo terreno das residências são, sobretudo, vendinhas, 

bares e artesanatos. Há também lanchonetes, motéis e um posto de gasolina. No 

que tange à atividade industrial, foram observadas pelo menos 4 indústrias, cuja 

atividade principal não foi precisamente informada pelos entrevistados na AID. 

Estima-se que a atividade agropecuária esteja presente em 12% das residências 

localizadas na AID, em sítios, fazendas e pequenos terrenos em bairros rurais.  
 

 

d. Quadro de demandas e necessidades da população  
 
Para que fosse possível determinar as principais carências da população, os 

entrevistados foram convidados a citar quais os principais problemas enfrentados 

pela população da região.  
 
Concluiu-se que as questões que mais afligem a população em geral, 

segundo sua percepção e em ordem decrescente de importância, dizem respeito 

à falta de saneamento básico, a má condição das estradas, a ineficiência do 

sistema de transporte, a irregularidade da iluminação pública, a precariedade do 

sistema de saúde, e a ausência de comércio e lazer. Esse quadro diferencia-se 
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um pouco em Reta Nova, onde um dos principais problemas citados foi a 

presença do tráfico de drogas na comunidade.   
 
A falta de saneamento básico é a reclamação mais comum entre moradores 

da AID e a questão será analisada com maior profundidade adiante. Todas as 

localidades mencionaram a falta de abastecimento e tratamento de água e/ou a 

ausência de coleta e tratamento de efluentes domésticos pelo poder público. A 

questão se torna ainda mais crítica uma vez que acarreta consequências 

econômicas: a população precisa arcar com os custos da compra de água 

potável, sistemas de abastecimento particulares, bem como construção e 

manutenção de fossas sépticas.   
 
Logo em seguida na lista de principais problemas avaliados pela população, a 

má condição das estradas vicinais e ruas é uma queixa recorrente em todas as 

regiões, com a exceção de Itapacorá. Os moradores gostariam que as vias 

públicas fossem asfaltadas para evitar os danos trazidos pela chuva, que tornam 

o caminho intransitável em alguns trechos.  

 

O sistema de transporte é criticado na maior parte das regiões. Os únicos 

locais em que não foi mencionado como um problema foram Reta Nova e 

Engenho Velho. A população deste bairro não sofre com a falta de transporte pois 

a população da AID de Engenho Velho e Reta Nova está concentrada nas 

rodovias principais, por onde o acesso é relativamente fácil.   

A qualidade do fornecimento de energia elétrica é criticada em Picos, 

Itapacorá, Cabuçu, Inoã e Jardim Atlântico pela falta de manutenção dos postes 

de luz e pela frequência de quedas de energia.  

 

O tráfico de drogas é apontado pela população de Reta Nova como sendo um 

dos problemas mais graves. O local é palco de guerra entre traficantes, milicianos 

e a polícia, e a população acaba sendo vitimada pela violência.  

 

O sistema de saúde municipal foi criticado nas regiões de Engenho Velho, 

Cabuçu e Jardim Atlântico. O principal alvo das críticas é a demora no 

atendimento e dificuldade para agendar consultas.  
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e. Organização social das comunidades  
 

De modo geral, a organização social das comunidades é muito baixa, e 

poucas lideranças comunitárias foram identificadas. A exceção é em Itaipuaçu, 

onde uma minoria da população entrevistada citou conhecer uma associação e 

liderança comunitária. No caso de Reta Nova, a população reconhece que as 

únicas lideranças são do narcotráfico, que dominam a região e lidera a base da 

coação e medo.   

 

 
• Associação de Moradores e Amigos de Jardim Atlântico – AMAJA.  
 

Associação de moradores que atua no Loteamento Jardim Atlântico, distrito 

Itaipuaçu, sediada na Rua 36, Quadra 300, Lote 01, é presidida por Renato 

Barros M. da Silva. As principais demandas da associação se referem a melhorias 

no sistema viário, pleiteando asfaltamento das vias, no gerenciamento de 

resíduos, e na iluminação pública. A associação conta com 163 associados. Os 

associados contribuem com o valor de R$10,00 por mês, mas nem todos estão 

em dia. Embora poucos entrevistados conheçam a existência desta associação, 

pode-se dizer que a população reconhece a entidade como legítima representante 

dos seus interesses. 

 

 
• Associação de Moradores de Cabuçu – AMAC 
 

Associação de moradores que atua em Cabuçu, no distrito de Cabuçu, 

sediada na Estrada de Cabuçu, n. 16, é presidida por Jodymar Souza Campos. 

As principais demandas da associação se referem à preservação da Lagoa de 

São José, melhorias no saneamento básico, serviço de transporte coletivo e 

serviços voltados à infância e juventude. A associação conta com cerca de 200 

associados. Não desenvolve atividades por falta de apoio. Nenhum entrevistado 

citou conhecer a existência desta associação, o que coloca questões importantes 

quanto à sua legitimidade representativa. 
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• Associação Livre de Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu – ALAPI 
 

Associação ligada à atividade pesqueira que atua no distrito de Itaipuaçu, 

sediada na Rua Adair Farah da Motta, n. 95, é presidida por Paulo Cardoso da 

Silva. As principais preocupações da entidade se referem ao declínio da pesca na 

região e a consequente perda de renda e identidade cultural. Sendo assim, a linha 

de ação da entidade é orientar os pescadores artesanais, focando no 

empreendedorismo. A entidade está em atuação e representa, sobretudo, os 

pescadores que desembarcam da Praia do Recanto de Itaipuaçu e a voz mais 

ativa dentro da Associação é a primeira-secretária Virgínia dos Santos. Segundo 

depoimento desta, a Associação mantém diálogo com a Prefeitura, a comunidade 

acadêmico-científica e empresas do setor privado, tais como a Petrobras, no que 

diz respeito ao estudo, elaboração e busca de apoio financeiro para projetos de 

melhoria para o setor pesqueiro. Dentre estes, destaca-se a proposta de criação 

de uma fazenda marítima no Recanto, onde pretende-se criar mexilhões. Virginia 

articula com biólogos ligados à Universidade Federal Fluminense que fornecem 

referencial teórico para a iniciativa e indicam ser o local propício para 

desenvolvimento de cultivo desse marisco.  

 

 

10.3.2.4 - Caracterização da Saúde em Relação à 

Qualidade dos Recursos Naturais – Água e Ar 
 

a. Condições de saneamento básico 
 

As condições de saneamento são precárias em todas as regiões visitadas. 

Estudos e entrevistas revelam que, em toda a AID, a água utilizada pela 

população é proveniente de poços convencionais ou artesianos. Alguns utilizam 

essa água para beber e cozinhar; outros, principalmente moradores de Engenho 

Velho, Cabuçu e Inoã, alegam que não é potável e compram água para esses 

fins.  
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Figura 10.3.2.4-6- Lixo descartado na 

estrada em Itapacorá, 
Itaboraí 

 
Figura 10.3.2.4-7- Lixo descartado em 

terreno baldio em 
Chácaras de Inoã, 
Maricá  

 

 
Figura 10.3.2.4-8- Lixo descartado na 

estrada, em Inoã, 
Maricá 

 
Figura 10.3.2.4-9- Coleta de lixo irregular, 

em Jardim Atlântico, 
Maricá 

 
 

b.  Interferências das obras na saúde da população  
 
As obras do Emissário envolvem a remoção do solo que leva à formação de 

poeira durante as obras do empreendimento. Segundo os depoimentos de 

entrevistados, Picos e Cabuçu, em Itaboraí, serão as comunidades mais afetadas, 

uma vez que já relatam o problema da exposição à poeira, decorrente de estradas 

não pavimentadas e decorrente de atividades rurais de origem animal, vegetal e 

agrotóxicos, como um dos principais problemas da região. As obras do 

empreendimento poderão causar desconforto e até problemas respiratórios na 

área de influência direta.  
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Segundo profissionais na área da educação e saúde, há alta incidência de 

gravidez entre adolescentes em Reta Nova. Essa é uma área sensível não 

apenas para o Emissário, cuja AID atravessa toda a cidade, mas também para o 

COMPERJ, pois Reta Nova é o aglomerado populacional mais próximo ao pátio e 

muitos trabalhadores do COMPERJ migram para o local. É possível, portanto, que 

a presença de trabalhadores, na sua maioria, jovens do sexo masculino, leve ao 

crescimento desse índice na sua interação com a população adolescente local.  

 

 

10.3.2.5 - Caracterização das Áreas Sensíveis 
 

Considera-se que algumas áreas da AID são mais sensíveis à implantação do 

empreendimento, sobretudo durante a fase das obras, quando há circulação 

constante de veículos de grande porte, máquinas pesadas e movimentação de 

trabalhadores. Trata-se de localidades com densidade de residências e 

estabelecimentos comerciais concentradas no eixo central do duto, onde há 

possibilidade de desapropriação e geração de poeira, ruídos, interferências de 

locomoção, prejuízo para a atividade comercial, invasão de privacidade, 

insegurança, entre outros.  

 

Um quadro ilustrativo das áreas sensíveis ou vulneráveis à implantação do 

empreendimento foi elaborado perante a possibilidade de interferência do 

empreendimento (Tabela 10.3.2.5-1). A primeira coluna lista a área sensível, 

identificando o grupo de pessoas sujeitas às interferências citadas. A segunda e 

terceira coluna localiza esse grupo na sua região e faz uma estimativa do número 

de pessoas afetadas. A última coluna justifica o critério de vulnerabilidade ao 

empreendimento ao citar o problema causado pelo empreendimento.  
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Tabela 10.3.2.5-1- Quadro de áreas sensíveis 

Área sensível Região Número de pessoas 
afetadas 

Vulnerabilidade da 
população ao 

empreendimento 

Pescadores da Rua 70, na 
Praia de Itaipuaçu Itaipuaçu (Maricá) 40 Interferência na atividade 

pesqueira 

Aglomerados com 
densidade demográfica na 

AID 

Reta Nova, Engenho 
Velho, Cabuçu 

(Itaboraí) 
Bosque Fundo, 

Chácaras de Inoã, 
Jardim Atlântico 

(Maricá) 

2.285 
Presença de poeira e 

ruídos e interferência na 
locomoção 

Residências na Rua 60, 
em Jardim Atlântico Itaipuaçu (Maricá) 90 Possibilidade de 

desapropriação 

Residências na Avenida B 
em Chácaras de Inoã Inoã (Maricá) 114 Possibilidade de 

desapropriação 

Residências em Bosque 
Fundo ao longo do eixo 

central 
Inoã (Maricá) 21 Possibilidade de 

desapropriação 

Residências em Itapacorá Badureco (Itaboraí) 12 Possibilidade de 
desapropriação 

Residências no 
Condomínio Plaza Reta Nova (Itaboraí) 6 Possibilidade de 

desapropriação 

 

 

10.3.2.6 - Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
 
A área diretriz referente à alternativa Maricá foi percorrida de forma extensiva, 

sendo realizado o reconhecimento dos compartimentos ambientais e a vistoria 

dos locais acessíveis e com visibilidade em busca de possíveis vestígios 

arqueológicos. O traçado do emissário foi percorrido através dos acessos 

existentes, desde o limite com o Comperj até o local de despejo junto ao mar. 

 

A área do empreendimento está inserida em região originalmente pertencente 

ao domínio da Mata Atlântica, da qual restam apenas poucos fragmentos 

isolados, compostos principalmente de regeneração em estágio inicial e médio. A 

vegetação predominante são pastagens, presente nos dois principais 

compartimentos ambientais observados: planície aluvionar e relevo suavemente 

ondulado relacionados às colinas isoladas. Próximo ao limite dos municípios de 

Marica e São Gonçalo, observa-se uma área mais montanhosa, com vegetação 

florestal, onde a alternativa Maricá para o emissário atravessa a Serra da 
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Cassarotiba. Diversos cursos d’água se inserem na área do empreendimento, 

destacando-se o Rio Caceribu em Itaboraí (próximo ao Comperj); os rios do 

Vigário, Inoã, Bambu e Preguiça em Marica. 

 
O trecho entre os km 0 e 1 está situado dentro da área do Comperj, não 

vistoriado, município de Itaboraí. Do km 1 ao 4,5 aproximadamente, a diretriz 

corta a planície associada ao Rio Caceribu, em área de atividade rural. Entre os 

km 4,5 e 5,5 (aproximadamente), a diretriz passa no limite norte de área 

urbanizada, sendo cortada pela estrada que vai para Cachoeira do Macacu. Esse 

trecho urbanizado tem menor potencial de ocorrência arqueológica, sendo quase 

nulo na faixa de domínio da rodovia. 

 

 
Figura 10.3.2.6 -1 - Vista de área com 

loteamento em direção 
ao Km 5 da alternativa 
Maricá,. 

 
Figura 10.3.2.6 -2 - Planície do Rio 

Caceribu, próximo à 
alternativa Marica, com 
colinas ao fundo. 

 

 

A partir de uma estrada secundária, chega-se ao km 6 em ponto próximo a 

uma olaria desativada, em área plana de pastagem, entre um pátio da Petrobrás e 

área de silvicultura. A menos de 1 km em direção norte, encontram-se os rios 

Bonito e dos Duques, afluentes do Caceribu. O solo observado é argiloso, de 

coloração alaranjada. Área potencialmente favorável a ocorrências arqueológicas, 

ainda que antropizada. O km 7 está aparentemente situado junto a colina isolada, 

com extração de argila nas proximidades. 

 



 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental para implantação do  
emissário terrestre e submarino do COMPERJ 

Diagnóstico Ambiental 
10 

Pág. 
269/370 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 148/10 
Revisão 00 

10/2010 
 

 
Figura 10.3.2.6 -3 - Área do Km 6 da 

Diretriz Marica. 

 
Figura 10.3.2.6 -4 - Perfil do terreno 

observado em vala 
entre os km 5 e 6. 

 

 

O km 8 está situado em trevo junto à BR, em área plana já intensamente 

antropizada pela construção da estrada e edificações. O mesmo ocorre em 

direção aos km 9, 10 e 11, paralelo a rodovia, com colinas suaves próximas ao 

traçado. O solo é argiloso avermelhado. 

 

 
Figura 10.3.2.6 -5 - Trevo próximo ao Km 8 

da Diretriz Maricá. 

 
Figura 10.3.2.6 -6 - Área da Diretriz Marica 

próximo ao km 11. 
Observar colinas e 
córrego. 

 

 

No km 11, a diretriz se afasta da BR, cruzando a estrada para Marica entre os 

km 13 e 14, em planície fluvial (Rio Caceribu), com colinas suaves próximas. O 

ambiente favorável em área de atividade rural, aumenta o potencial para 
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ocorrências arqueológicas. Uma estrada secundária cruza a diretriz entre os km 

14 e 15, seguindo paralela a ela até próximo ao km 17. Mantêm-se o ambiente 

predominantemente de pastagens, plano, em vale de rio, com colinas suaves 

próximas. Próximo ao km 15 há uma olaria, com um vilarejo em direção ao km 16 

possivelmente associado a ela. Observam-se na estrada fragmentos de tijolos 

recentes, e no perfil da estrada, afloramento de quartzo. A área, contudo, 

mantêm-se favorável a possíveis ocorrências arqueológicas. Próximo ao km 17 

também são observados afloramentos de quartzo, de baixa qualidade para uso 

como artefatos. 

 

 

 
Figura 10.3.2.6 -7 - Estrada para Marica 

cruzando a diretriz 
entre os km 13 e 14. 

 
Figura 10.3.2.6 -8 - Estrada secundária 

cruzando a diretriz 
entre os km 14 e 15. 

 

 
Figura 10.3.2.6 -9 - Perfil da estrada junto 

ao km 15. 

 
Figura 10.3.2.6 -10 - Afloramento de 

blocos de quartzo junto 
ao km 15. 
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Uma pequena estrada cruza a diretriz próximo ao km 20, em área rural de 

planície fluvial, com colinas suaves próximas. Próximo ao km 22, a estrada entre 

Cabuçu e São José do Itaboraí cruza a diretriz. Mantêm-se o mesmo ambiente 

potencialmente favorável para arqueologia até o km 25, já no município de São 

Gonçalo. O Parque Paleontológico de São José do Itaboraí está situado a 

aproximadamente 1,5 km do traçado, a leste do km 24.  

 

 
Figura 10.3.2.6 -11 - Relevo próximo ao 

km 22. 

 
Figura 10.3.2.6 -12 - Parque 

Paleontológico de 
São José do Itaboraí. 

 

 

Do km 25 ao 28 a diretriz continua por essa área rural favorável para 

arqueologia, atravessando a Serra da Cassarotiba entre os km 28 e 29, entrando 

no município de Maricá. Entre o km 29 e 30, atravessa a estrada da Cassarotiba e 

o Rio do Vigário, seguindo por sua planície, em pastagens entre morros, 

mantendo-se o ambiente favorável para arqueologia até aproximadamente o km 

32. Este está junto a morro utilizado para extração de argila, iniciando-se área 

urbanizada em direção ao km 33 (loteamento Bosque Fundo, localidade de Inoã), 

diminuindo o potencial arqueológico  
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Figura 10.3.2.6 -13 - Estrada da 

Cassarotiba, próximo 
ao km 29 – planície 
fluvial entre serras. 

 
Figura 10.3.2.6 -14 - Vista a partir da 

saibreira em direção 
ao vale do Rio do 
Vigário, por onde 
passa a diretriz. 

 

 

O km 34 está na Fazenda Santa Rita, haras com escola de equitação entre 

áreas urbanizadas (condomínio Vale das Orquídeas e loteamento Bosque Fundo). 

Área plana recoberta por pastagem, com maciço rochoso próximo, perto do rio do 

Vigário, ainda possível de encontrar remanescentes arqueológicos, apesar das 

interferências já realizadas. 

 

 
Figura 10.3.2.6 -15 - Loteamento Bosque 

Fundo, próximo ao km 
33. 

 
Figura 10.3.2.6 -16 - Fazenda Santa Rita, 

próximo ao km 34. 
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A diretriz atravessa a Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) entre os km 34 e 35, 

sendo área bastante impactada pela construção da rodovia e edificações em suas 

margens. Entre os km 35 e 37, a diretriz passa paralelo a ruas do bairro Chácaras 

de Inoã, principalmente pela Avenida “A”. Mantêm-se o ambiente de área plana, 

com maciço rochoso próximo, próximo ao rio Inoã, potencialmente favorável a 

sítios. Apesar de urbanizada, há grandes terrenos, como chácaras de lazer, 

sendo possível ocorrências arqueológicas. 

 

 
 
Figura 10.3.2.6 -17- Vista da Avenida A, bairro 

Chácaras de Inoã, próximo ao 
km 35. 

 

 

O km 38 está em planície alagável próxima ao Rio Bambu, aparentemente 

um sítio próximo a loteamento. A vegetação é rasteira, característica de brejo, e o 

solo arenoso. A pouco mais de 1 km a oeste situa-se o Parque Estadual “Serra da 

Tiririca”, sendo um marcador geográfico imponente na paisagem. 
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Figura 10.3.2.6 -18 - Vista da planície alagável 
próxima ao Rio Bambu, com 
Serra da Tiririca ao fundo. Vista 
das proximidades do km 38. 

 
 

Em direção ao km 39, a diretriz segue pela planície costeira em paralelo a 
Rua 40 (também denominada Rua Xoxo) do Bairro Jardim Atlântico, localidade de 
Itaipuaçu. O loteamento ainda possui muitos terrenos não edificados, havendo 
ainda possibilidade de encontrar vestígios arqueológicos, apesar do impacto da 
urbanização. A diretriz segue em linha reta até o mar pelo mesmo ambiente, 
sendo a área já bastante edificada a partir do km 40, diminuindo muito a 
possibilidade de remanescentes arqueológicos. A diretriz atravessa o Canal da 
Costa, chegando ao mar no km 41, em área de restinga já antropizada, porém 
ainda com possibilidade de ocorrências arqueológicas. 

 

Figura 10.3.2.6 -19 - Vista da diretriz 
paralela a rua de 
loteamento, próximo 
ao km 39. 

Figura 10.3.2.6 -20 - Vista da diretriz no km 
40 junto a praia, 
restinga alterada. 
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As entrevistas realizadas registraram algumas informações de interesse para 

a arqueologia, sendo cinco em Marica e duas em Itaboraí22: 

 

- Na Fazenda Santa Rita, em Inoã (Maricá), um antigo morador encontrou 

“coriscos” enterrados;  

- No bairro Jardim Atlântico (planície litorânea de Maricá), uma moradora 

encontrou um anel de ouro antigo;  

- O pai de um entrevistado no mesmo bairro encontrou um cachimbo de 

cerâmica decorado em ilha em frente à praia de Itaipuaçu, tendo ouvido 

falar que encontraram “panelas de barro” perto da Pedra da Baleia;  

- Outro morador do mesmo bairro encontrou moedas antigas há 28 anos; 

- Ainda em Jardim Atlântico, um morador encontrou “pedaços de madeira de 

qualidade, como se fosse uma embarcação”; 

- Em Itaboraí, na localidade de Cabuçu , um morador encontrou moedas 

antigas e ametista, além de fragmento de granito; 

- Também em Itaboraí, na localidade de Calundu, um morador informou que 

antigas moedas teriam sido encontradas em Porto das Caixas, perto do 

convento. 

 

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os municípios atravessados pela diretriz proposta pela alternativa Maricá 

estão inseridos em ambiente extremamente favorável a ocupação humana, 

incluindo ambientes diversificados como praia costeira, lagoas piscosas, grande 

densidade fluvial, restingas e serras com matas fechadas. Dessa forma, é 

possível a captação de diferentes recursos por todo ano, com pesca, coleta 

vegetal e animal, além da caça na restinga e matas. Esse ambiente, atraente para 

as populações pré-históricas, também favoreceu a entrada e estabelecimento dos 

                                                            
22 O nome dos informantes foi preservado por solicitação da empresa contratante. Em caso de prospecção nesse 
trecho, o contato dos mesmos será informado para aprofundamento das investigações pelo pesquisador 
responsável, verificando a significância arqueológica das mesmas. 
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colonizadores europeus no território brasileiro. Visto que, ambos buscavam por 

condições ambientais favoráveis à captação alimentar e de matérias primas. 

 

A região do fundo da baía de Guanabara (muito próxima à área alvo dessa 

caracterização), então, há milhares de anos atrai diferentes grupos humanos por 

sua diversidade ambiental, sendo local privilegiado para obtenção dos recursos 

necessários à sua sobrevivência. Foi uma das áreas do litoral densamente 

povoadas por populações pré-coloniais, assim como de interesse estratégico dos 

europeus.  

 

Segundo Dias Júnior (2003), a ocupação humana deste recôncavo foi 

intensa, desde o seu período inicial com os caçadores e coletores de moluscos, 

até as aldeias tupi que se disseminavam por toda a orla e interior na época da 

chegada dos europeus. Segundo Anchieta ([1565] 1988), a maior força 

Tupinambá encontrava-se na Guanabara, onde existia o maior número e as 

maiores aldeias destes índios.  

 

A alternativa Maricá proposta para o empreendimento, dessa forma, 

atravessa uma região de grande relevância pré-histórica e histórica, como 

testemunhado pelos vestígios registrados na região, descritos anteriormente. A 

ocupação humana na região pesquisada foi intensa desde os primeiros habitantes 

do litoral, o que é testemunhado tanto pelos dados etno-históricos quanto pelos 

sítios pré-históricos registrados. A área do empreendimento está nas 

proximidades de importante aldeamento jesuítico, significativo tanto por indicar a 

densa população indígena, como a antiguidade da ocupação colonial. 

 

O ambiente altamente favorável exerceu papel decisivo no desenvolvimento 

histórico desta região, ocupado por diversas culturas em diferentes épocas. Os 

sítios arqueológicos não devem ser vistos de forma isolada, mas como 

integrantes de uma constante adaptação a ambientes dinâmicos.  

 

A diversidade de ambientes teve peso significativo na escolha de locais para 

a ocupação da área tanto por grupos “sambaquieiros”, como por grupos 

ceramistas e mais tarde pelos jesuítas, na escolha de locais para os aldeamentos, 
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observando a existência de recursos para a pesca e a coleta de mariscos, boas 

terras para cultivo, floresta para a caça e extração de madeira. 

 

Os terrenos, irrigados naturalmente, desempenharam um papel importante 

desde a pré-história pois atendiam à necessidade de subsistência das populações 

nativas, já que ofereciam tanto terra para plantio como outros recursos naturais 

apreciados por estas comunidades: moluscos, peixes e caça. Desta forma, são 

encontrados na região sambaquis, sítios cerâmicos e sítios históricos. 

 

Com a ocupação da Guanabara pelos europeus, começa um novo ciclo, que 

levará ao quase completo desmatamento da Mata Atlântica, iniciado com a 

exploração do pau-brasil. Pouco a pouco começaram a se apropriar dos diversos 

recursos naturais existentes, espalhando-se ao longo dos vales dos rios e 

introduzindo a cultura da cana que proporcionou a existência de engenhos de 

açúcar e trouxe considerável riqueza à região. A baixada da Guanabara foi um 

desses locais aptos ao plantio da cana de açúcar. Apesar da presença dos brejos, 

alguns trechos da planície e as encostas mais baixas dos morros nos terrenos de 

relevo suave por onde serpenteavam pequenos rios revelaram-se propícios à 

plantação da cana de açúcar devido à presença de solos férteis de aluvião. As 

florestas foram sendo devastadas, dando lugar às plantações. E, finalmente, no 

fim do século XVIII, a cultura cafeeira iniciou sua expansão no Recôncavo da 

Guanabara, seguida no século XX por laranjais e bananais. A figura 8.4-1 mostra 

a extensão do plantio de cana na região do empreendimento. 
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Figura 10.3.2.6-21 - Mapa de uso do solo no século XVIII. Extraído do "Diagnóstico 
socioeconômico da Bacia do Caceribu", Grupo Retis. 

 

 

O impacto da apropriação do território pelo europeu, demandando grandes 

áreas para o plantio da cana de açúcar e culturas de subsistência, comprometeu 

vastas áreas exigidas para sua demanda. Por outro lado, com o estabelecimentos 

de unidades produtivas, surgiram vários núcleos que viriam a transformar-se em 

freguesias, vilas e cidades. 

 

Assim, percebe-se que os mesmos atrativos encontrados pelo homem pré-

histórico para se fixar em um local, como variedade de recursos alimentares, 

disponibilidade de água potável e acessibilidade, foram também buscados pelos 

colonizadores. Com isso, muitos assentamentos coloniais se deram em locais 

anteriormente habitados pelas populações nativas, levando a destruição de sítios 

arqueológicos. A expansão do povoamento no litoral agravou esse processo. 
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Alguns sítios foram mais intensamente atingidos, devido à sua utilização 

econômica. Nesse caso, se incluem os sambaquis, explorados intensamente 

desde o século XVII para a fabricação de cal destinada a construções.  

 

Dessa forma, os sítios arqueológicos litorâneos e próximos a áreas povoadas 

acabaram por se tornar raros, aumentando seu valor para estudos. A preservação 

dos remanescentes deve ser assegurada. Com isso, torna-se importante a 

identificação dos sítios localizados nas áreas que possam ser afetadas pela 

instalação do empreendimento, corroborando a necessidade de intensificação das 

pesquisas nas fases subseqüentes do processo de licenciamento ambiental, 

conforme previsto na Portaria nº 230 do IPHAN. A área a ser diretamente afetada 

pela implantação do empreendimento está em parte já afetada por ações 

humanas recentes. Essas atividades podem ter afetado a integridade de possíveis 

sítios arqueológicos existentes na área, mas não necessariamente levaram a 

destruição desse patrimônio. 

 

Durante a vistoria de campo, foram observados oportunisticamente locais 

com solo exposto em superfície e sub-superfície, em busca de possíveis vestígios 

arqueológicos, sem que fossem encontrados indicativos da presença humana 

pretérita. Em alguns locais foram observadas possíveis fontes de matéria prima: 

afloramentos de blocos de quartzo e locais de extração de argila. Cabe ressaltar 

que dentre os recursos atualmente explorados na região, destacam-se a 

existência de diversas jazidas de argila, que mantém um número elevado de 

olarias funcionando. Dessa forma, deve ser considerada a possibilidade de fontes 

de argila de boa qualidade, utilizadas desde a pré-história.  

 

Os sítios arqueológicos já registrados não refletem integralmente o panorama 

de ocupação da região. Hiatos causados pela escassez de pesquisas em 

determinadas regiões, explicaria a pouca incidência de sítios arqueológicos em 

áreas especialmente ricas e que favoreciam o assentamento de caçadores, 

coletores, pescadores e agricultores pré-históricos, da mesma forma que foram 

importantes durante o período colonial no assentamento de aldeamentos 

jesuíticos e lavouras.  
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10.3.2.7 - Populações Tradicionais – Comunidades 

Indígenas, Tradicionais e Extrativistas - 

Caracterização da Atividade Pesqueira  
 

Considerando a proposta do estudo, os subsequentes resultados e 

considerações visam contribuir tecnicamente com o conhecimento sobre as 

comunidades envolvidas na atividade pesqueira na região de Maricá que estarão 

sob influência do futuro emissário submarino do COMPERJ (Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – Itaboraí/RJ).  

 

Neste sentido, foram abordados todos os itens contidos nas Instruções 

Técnicas do INEA relativas ao supracitado empreendimento, além de terem sido 

concomitantemente atendidas as atividades técnicas mínimas contidas na 

Resolução CONAMA 001/86 no que tange às categorias de pescado que ocorrem 

na região sob influência do empreendimento, a saber: detalhamento das espécies 

raras, endêmicas, migratórias, ameaçadas de extinção e aquelas protegidas pela 

legislação vigente (federal, estadual e municipal) e outras utilizadas pela 

população local como recurso pesqueiro (valor econômico). Ademais, foi 

investigada a ocorrência das espécies ao longo do ano e a dinâmica das 

pescarias com base em consultas aos pescadores locais (conhecimento popular). 

 

Após a apresentação das informações exigidas, são feitas considerações 

sobre as possíveis alterações e interferências esperadas nas comunidades sob 

influência do empreendimento proposto. Todas as exposições feitas são 

respaldadas em estudos técnicos e científicos, quando possível, e na experiência 

dos consultores responsáveis.  
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♦ ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
O levantamento de dados acerca da atividade pesqueira na área de influência 

do empreendimento foi realizado através do estabelecimento de contato com a 

comunidade que pratica a atividade e tira o seu sustento da pesca, durante os 

dias 05 e 06 de outubro de 2010. Devido à premência de tempo, decidiu-se fazer 

o levantamento dos pontos de desembarque mais próximos e contidos dentro da 

AID, o que englobou a Associação do Recanto de Itaipuaçu e os pescadores de 

um ponto muito conhecido na região, localizado ao longo da praia em frente à 

Rua 70. Esses dois locais foram diagnosticados como os principais pontos de 

partida e chegada dos pescadores da região e, portanto, foram o foco do estudo. 

 

A descrição da atividade pesqueira dos pontos de desembarque 

contemplados foi feita através de observações diretas e de entrevistas com 

líderes locais e pescadores da região. Os dados obtidos abrangeram alguns 

aspectos importantes para a descrição da atividade pesqueira local, tais como 

locais de desembarque comumente utilizados, pesqueiros contidos ou próximos 

das ADA e AID do empreendimento, modalidades de pesca empregadas, épocas 

do ano das espécies-alvo e dos recursos pesqueiros e localidades aproximadas 

de onde eles são capturados. Ademais, outros aspectos foram contemplados, 

como números aproximados de pescadores e de barcos atuantes, infraestrutura 

disponível para armazenamento, beneficiamento e comercialização do produto. 

Vale destacar que a descrição deste estudo contemplou apenas a atividade 

produtiva desenvolvida pelos pescadores locais, ou seja, aquelas pessoas que 

moram na região e desenvolvem práticas comerciais ou de subsistência através 

da pesca. O critério utilizado pela equipe para considerar alguém como pescador 

foi pouco rigoroso, dado o pouco tempo disponível para a realização do trabalho. 

Portanto, considerou-se o que os líderes locais afirmaram à equipe e a 

observação da prática da atividade pesqueira, uma vez que foram acompanhados 

desembarques de alguns barcos. 

 

A metodologia aplicada, de obtenção dos dados através de entrevistas 

abertas, que permitem que o entrevistado discorra livremente sobre o tema 

abordado, seguindo um roteiro de perguntas formuladas, gera dados qualitativos 
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de boa confiabilidade (Mourão & Nordi, 2006). A observação em campo das artes 

utilizadas e da delimitação de pesqueiros também pode ser considerada confiável, 

a exemplo das entrevistas livres (Chaves & Robert, 2003; Hanazaki & Begossi, 

2006). 

 

Por fim, os pescados apontados pelos pescadores foram associados às 

espécies correspondentes, quando possível, e ao gênero, no caso das categorias 

sabidamente multiespecíficas. Posteriormente, cada categoria teve verificado o 

seu status de ameaça em listas oficiais nacionais (Instrução Normativa nº 5, de 21 

de maio de 2004 e Instrução Normativa nº 52, de 08 de novembro de 2005 – 

MMA, Lista Nacional de Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes 

Ameaçados de Extinção ou Sobreexplotação), no Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (2009) e internacionais (CITES – Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, e Red List da IUCN – World Conservation Union).  

 

 

- LOCAIS DE DESEMBARQUE 

 

• Associações e Lideranças 
 

Através das entrevistas, foi destacada a existência de três associações na 

região costeira de Maricá, todas possuindo representantes registrados na 

prefeitura do município, integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Pesca.  

 

As associações mais distantes da área de influência são a Associação 

Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ), que 

tem como representante o Sr. Vilson Francisco Corrêa e suplente o Sr. Ronaldo 

da Silva Marins, e a Associação dos Pescadores de Ponta Negra (APPN), a qual 

tem como representante o Sr. Valdeci Costa e suplente o Sr. Manoel da Silva 

Peçanha (Prefeitura de Maricá, Portaria Nº 0381/2006). Ambas provavelmente 

não terão a sua pesca afetada negativamente pelo empreendimento, por se 
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situarem relativamente longe do ponto de descarte dos efluentes pelo emissário, 

portanto, fora da AID. 

 

A ACCLAPEZ é a representação legal de uma comunidade pesqueira que 

existe na barra da Lagoa de Maricá há mais de dois séculos, com cerca de 60 

famílias e 300 pessoas que vivem da pesca (Matias et al., 2009) e que 

aparentemente realizam suas atividades produtivas principalmente dentro da 

Lagoa. Sobre a APPN, nada foi encontrado na pesquisa realizada para o presente 

trabalho. 

 

Por fim, a Associação de Livre Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu (ALAPI), a 

qual também é a sede da Seção Itaipuaçu da colônia Z-7 (Itaipu), criada em 29 

junho de 2006 e que está sob influência direta do emissário (Figura 10.3.2.7-1). A 

presidente e representante junto à prefeitura é a Sra. Virgínia dos Santos Costa, e 

o suplente junto à prefeitura é o Sr. Claudio Isaac Coelho.  

 

 

Figura 10.3.2.7-1 - Imagem da placa fixada próximo ao ponto de 
desembarque do Recanto de Itaipuaçu ressaltando o 
vínculo dos pescadores locais com a Colônia Z-7.  

 

 

Os pescadores da Rua 70 não são oficialmente associados e lá, os 

pescadores reconhecem o Sr. Manoel Abreu, conhecido como “Manoelzinho”, 

como a liderança dos pescadores que ali atuam. Um dos pescadores mais 
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antigos, Manoelzinho foi encorajado a montar uma associação de pescadores, 

mas desistiu devido à falta de recursos da Prefeitura de Maricá. 

 

Sobre as pessoas que participaram das entrevistas, houve um 

direcionamento apenas para aqueles considerados líderes dos locais, a saber, a 

Sra. Virgínia, do Recanto de Itaipuaçu e o Sr. Manoel, da Rua 70. As demais 

informações obtidas através das conversas com os pescadores foram 

conseguidas de forma aleatória e conforme a disponibilidade de cada indivíduo 

em se prestar a fornecer o seu conhecimento. 

 

Sobre os supracitados líderes, pode-se generalizar que ambos se mostraram 

bastante receptivos e pró-ativos em fornecer as informações requisitadas, 

demonstrando grande experiência sobre a dinâmica da atividade pesqueira local e 

aparentemente são pessoas bem quistas pelos pescadores de seus respectivos 

pontos. 

 

 

- INFRAESTRUTURA 

 

• Recanto de Itaipuaçu 
 

O ponto de desembarque dos pescadores do Recanto está situado à beira do 

Canal da Costa, em frente à sede da ALAPI (22º97’08”S; 43º01’36”W) (Figura 

10.3.2.7-2). 
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Figura 10.3.2.7-2 - Imagem da sede da ALAPI no Recanto de Itaipuaçu. 

 

 

Na sede da associação não há peixaria alguma, nem estrutura reservada 

para este fim. A falta de infraestrutura é latente. A sede da associação serve 

também como depósito do material de pesca como redes e motores, e os barcos 

ficam encalhados na beira do canal. O beneficiamento do pescado é feito em uma 

mesa de madeira utilizada por todos os membros da associação que está situada 

à beira do canal, adjacente ao ponto onde os barcos ficam (figura 10.3.2.7-3). 

Existe um freezer particular, de pequena capacidade, pertencente à presidente da 

associação, onde se podem armazenar alguns pescados, mas no dia em que o 

desembarque foi acompanhado não foi visto pescador algum depositando 

material nele.  

 

Por não possuírem local de venda e também devido à pequena capacidade 

das embarcações, não há a utilização de gelo em momento algum do processo. 

Foi comentado pela presidente da ALAPI que os membros da associação fizeram 

um curso de beneficiamento do pescado patrocinado pelo SEBRAE, em conjunto 

com um órgão público, possivelmente a Prefeitura de Maricá. O conhecimento 

obtido poderia ser utilizado para aumentar o tempo de preservação do pescado e 

para agregar valor a ele, pela fabricação de subprodutos, caso houvesse 

infraestrutura para tal. 
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Figura 10.3.2.7-3 - Imagem do ponto de desembarque no Recanto de 
Itaipuaçu. 

 

 

• Rua 70 
 

Os pescadores da Rua 70 desembarcam na beira da praia, em um ponto bem 

próximo à Rua 70 (22°97’26”S; 42°93’95”W) (Figura 10.3.2.7-4). O local não 

apresenta infraestrutura, pois não existe sequer uma sede para os pescadores. 

As redes que não estão no mar  ficam deixadas na praia, ao relento. Após o 

desembarque, o pescado é limpo na praia e por fim, os motores são retirados dos 

barcos e levados pelos pescadores para as suas casas. A única estrutura que 

fornece algum apoio é o posto salva-vidas adjacente ao local do desembarque e, 

a exemplo dos pescadores do Recanto, não é utilizado gelo em momento algum 

do processo. 
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Figura 10.3.2.7-4 - Imagem do ponto de desembarque da Rua 70. 
 
 

- PETRECHOS E FROTA ATUANTE NA REGIÃO 

 

Durante a visita aos locais foi possível observar a predominância de redes de 

emalhe como o material de pesca mais importante para os pescadores que 

desembarcam no Recanto de Itaipuaçu e na Rua 70 (figura 10.3.2.7-5). No 

entanto, foi relatada a utilização de outros petrechos de pesca, de acordo com a 

safra ou com o alvo, como linhas de mão, geralmente visando peixes como a 

enchova, Pomatomus saltatrix, o baiacu-arara, Lagocephalus laevigatus, alguns 

Carangidae de maior porte, como o olho-de-boi, Seriola spp. e a pescada-bicuda, 

Cynoscion microlepidotus. Há também outros pescadores realizando pesca 

submarina visando serranídeos, como garoupas e badejos, além de raias de 

grande porte. Redes de cerco de praia e tarrafa também foram apresentadas 

como petrechos alternativos e complementares à captura com emalhe. Contudo, 

não foi possível avaliar a importância econômica dessas pescarias, nem a 

relevância delas na produtividade do local. 
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Figura 10.3.2.7-5 - Imagem do ponto de desembarque da Rua 70 evidenciando 
a predominância de redes de espera como petrecho 
principal. 

 

 

De acordo com um dos pescadores envolvidos nas entrevistas livres, cada 

um possui uma diversidade de tamanhos e malhas de rede, e a escolha sobre 

qual usar no dia também varia em função da época do ano e espécies-alvo. Na 

Tabela 10.3.2.7-1 pode-se observar um exemplo de variedades de rede que 

pertencem a um único pescador. Fica claro que, dada a multiplicidade de recursos 

existentes na região, é comum que se utilizem tamanhos de malha combinados, 

como no caso da rede conhecida como “feiticeira” ou “alvitana”. Os demais 

tamanhos são utilizados de acordo com o momento. Segundo os pescadores, a 

escolha “depende do que o pessoal está pegando”, fazendo referência ao fato de 

que se há indícios, através da captura de outros pescadores, da presença de 

cardumes com peixes de maiores tamanhos, são usadas as redes de maior 

malha; caso contrário, são empregadas as de menor malha. 
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Tabela 10.3.2.7-1 - Exemplo de configurações das redes de emalhe de um dos 
pescadores do Recanto de Itaipuaçu. 

 
Tamanho da malha1 Comprimento da rede2 Pescados alvo 

200/55/60 1 pano de cada 

O objetivo dessa rede é a 
captura de uma maior diversidade de 
pescados dada a sua configuração de 
tamanho de malha 

60/70 1 pano 
Pescados de maior tamanho 

incluindo principalmente as pescadas 
e a corvina 

40/60 5 panos 

Por apresentar malhas 
grandes e pequenas, o objetivo é ter 
a possibilidade de uma maior 
amplitude de tamanho de pescados 

40/50 1 pano Pescados de menor 
tamanho 

40/45 3 panos Pescados de menor 
tamanho 

1 medida em milímetros entre nós adjacentes 
2 cada pano equivale a aproximadamente 20 metros 

 

 

Apesar de ser padrão o uso de redes de emalhe aos dois pontos de 

desembarque, foi verificado que há uma pequena diferença entre o material 

utilizado nos locais avaliados. Segundo o relato comum dos dois líderes 

entrevistados, as redes dos pescadores da Rua 70 apresentam maiores 

comprimentos, com cerca de 25 panos, correspondendo a aproximadamente 500 

metros. Já os pescadores do Recanto utilizam redes de no máximo 20 panos (≅ 

400 m). 

 

Para as pescarias, foi observado um padrão quanto à frota atuante nos dois 

pontos de desembarque. Com a exceção de um bote de madeira destinado à 

pescaria de cerco de praia (Figura 10.3.2.7-6) e que não é mais utilizado devido a 

reclamações sobre a prática desta arte por parte principalmente de moradores, 

todos os barcos visualizados pela equipe são lanchas de alumínio impulsionadas 

por motor de popa. Assim como no tamanho das redes, há uma diferenciação no 

tamanho médio dos barcos entre os dois pontos contemplados. Os barcos dos 
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pescadores do Recanto apresentam tamanhos entre 2 e 5 metros, já os da Rua 

70 são maiores e possuem entre 4,6 e 6 metros de comprimento (Figura 10.3.2.7-

7). Destaca-se que a supracitada informação é apenas uma estimativa, uma vez 

que não foi realizado nenhum tipo de medição precisa ou cadastramento das 

embarcações. Com base nesta informação, pode-se esperar que a potência dos 

motores usados também seja diferente, porém esse dado também não foi 

avaliado quantitativamente durante as visitas. 

 

 

Figura 10.3.2.7-6 - Bote de madeira utilizado 
esporadicamente para pesca com 
cerco de praia. 
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Figura 10.3.2.7-7 - Embarcações utilizadas pelos pescadores do 
ponto de desembarque da Rua 70. 

 
 

Por se tratar de uma região desprovida de proteções, como recifes naturais 

ou rochedos, as áreas não são usadas apenas pelos pescadores de Maricá. 

Segundo eles, é comum a presença de embarcações de maior porte na região 

realizando arrastos de fundo e cercos de cardumes. Em épocas de alta produção 

de sardinha-verdadeira é relatada a presença de 20 a 30 barcos atuando 

simultaneamente próximos à praia para captura do recurso com cerco.  

 

Muitas dessas embarcações são apontadas pelos pescadores como sendo 

de portos como Jurujuba, Ponta da Areia e Ilha da Conceição, todos localizados 

no Município de Niterói. Também é sabida a ocorrência de embarcações de 

outros estados do Sudeste como Espírito Santo e da região Sul, porém não há 

condições de apontar o quantitativo dessa frota. Esse fato foi observado durante o 

tempo de permanência no local, quando foi observada a atividade de dois barcos 

de maior porte, um barco de arrasto possivelmente industrial, que operava com 

tangones, navegando pela região e possivelmente um atuneiro buscando 

cardumes de pequenos pelágicos, provavelmente para servirem de isca.  
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Quanto à atuação dessa frota de maior tamanho, há um sentimento de 

repulsa por parte dos pescadores locais. Segundo eles, esses barcos 

frequentemente causam a perda de seus materiais, e as pescarias são vistas 

como predatórias. Ademais, os pescadores consideram um absurdo a pesca 

dessas embarcações na faixa próxima à praia, revelando inclusive conhecimento 

da norma que limita a aproximação dessas embarcações a 200 metros da praia 

(DPC - NORMAM-07). Outra norma violada pelos barcos de arrasto, caso 

realmente operem próximo à praia, é a que proíbe a pesca de arrasto a menos de 

2 milhas da costa em todo o estado do Rio de Janeiro (IBAMA, Portaria 43N, de 

11/04/2004). 

 

 

- FAINA DE PESCA E COMERCIALIZAÇÃO 

 

• Recanto de Itaipuaçu e Rua 70 
 

A faina de pesca dos pescadores do Recanto de Itaipuaçu e da Rua 70 se 

desenvolve da seguinte forma: o pescador sai pela manhã, geralmente com 

apenas um acompanhante embarcado, escolhe o local que julgar mais apropriado 

para lançar a sua rede de emalhe e a mantém imersa por um período de 24 horas 

até a manhã seguinte. 

 

Para realizar a despesca, os pescadores do Recanto saem do Canal da 

Costa, junto à sede da associação e navegam até a rede, nessa etapa com um ou 

dois acompanhantes, e procedem à retirada dos peixes nela emalhados assim 

que chegam ao local do petrecho. Iniciam numa das pontas, geralmente a que 

contiver a boia e/ou bandeira, e seguem até a âncora, verificando a malha, 

retirando-a aos poucos da água. Após a remoção do pescado, os pescadores 

voltam à sede. Nesse ponto em questão, foi observada uma grande dificuldade 

deles para adentrar ou sair do canal, pois ele se encontra com a barra fechada 

por um grande banco de areia, tanto que essa situação é uma das reivindicações 

locais como medida compensatória, assunto que está mais bem detalhado no 

item 8 (Figura 10.3.2.7-8). 



 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental para implantação do  
emissário terrestre e submarino do COMPERJ 

Diagnóstico Ambiental 
10 

Pág. 
293/370 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 148/10 
Revisão 00 

10/2010 
 

 

Figura 10.3.2.7-8 - Situação da barra do Canal da Costa em período 
de baixa maré destacando a dificuldade de entrada 
e saída das embarcações. 

 

 

Na chegada a terra, existem pessoas esperando o barco para ajudar a puxá-

lo para o canal, ou na limpeza do pescado, visando receber alguns peixes como 

retribuição. No Recanto, o pescado desembarcado é levado a uma pequena mesa 

de madeira, de utilização comum a todos os membros da associação, onde é 

limpo e pode ser beneficiado de acordo com a necessidade de algum freguês, ou 

do próprio pescador (Figura 10.3.2.7-9).  

 

Na Rua 70, o procedimento é semelhante ao do Recanto, com a diferença de 

que eles encalham e saem com os barcos da areia da praia (Figura 10.3.2.7-10). 

Na chegada, o pescado é limpo em tábuas levadas dentro das embarcações e os 

restos geralmente enterrados na areia (Figura 10.3.2.7-11).  
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Figura 10.3.2.7-9 - Área de desembarque, beneficiamento e 
comercialização de pescado dos pescadores do 
Recanto de Itaipuaçu. 

 
 

 

Figura 10.3.2.7-10 - Momento em que as pessoas ajudam os 
pescadores a subir com os barcos para a praia no 
ponto da Rua 70. 
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Figura 10.3.2.7-11 - Limpeza do pescado sendo realizada na areia da 
praia no ponto de desembarque da Rua 70. 

 

 

De forma geral, acredita-se que os pescadores busquem vender para 

compradores diretos, sejam moradores ou turistas, no momento da chegada. 

Todavia, no dia em que o desembarque foi acompanhado (06/10/2010), não se 

observou nenhum comprador no ponto do Recanto. Já na Rua 70 havia poucos 

compradores, todos moradores locais (Figura 10.3.2.7-12). Alguns dos 

pescadores também possuem pequenos bares à beira da praia ou do canal, onde 

podem comercializar parte ou a totalidade da produção do dia, provavelmente 

dependendo de fatores como a própria produção e o movimento de banhistas. No 

entanto, nos dois dias em que foi acompanhada a rotina da associação, não havia 

nenhum deles aberto, em decorrência da ausência de movimento na praia. Parte 

da produção também pode ser destinada para o consumo dos próprios 

pescadores e suas famílias. Quando há um excedente na produção, os 

pescadores costumam vender para peixarias locais ou restaurantes, espalhados 

pela região e não mapeados. Não houve relatos de venda a compradores de 

maior porte, como grandes peixarias, não tendo sido observada a figura do 

atravessador, como em outras comunidades. 
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Figura 10.3.2.7-12 - Momento da comercilização do pescado na Rua 
70. Destaque para a simplicidade da transação que 
ocorre na areia à beira do próprio barco. 

 

 

Durante as visitas aos locais, não foi possível pesquisar se comumente e em 

que extensão há a participação de familiares dos pescadores na faina de pesca, 

dentre os associados, quantos dependentes da atividade existem no total e de 

cada pescador, qual a renda mensal de cada um, se o conhecimento atravessa 

gerações e quantas gerações de pescadores atuam no local. Foi confirmado 

apenas que um dos pescadores do Recanto que desembarcou no dia estava 

acompanhado do filho. Tampouco se pode afirmar quantos deles sobrevivem 

apenas da atividade pesqueira e quantos se dedicam a outras atividades em 

paralelo. 

 

- ÁREAS DE PESCA 

 

A escolha das áreas de pesca se dá por consequência de alguns fatores, tais 

como época do ano, conjuntamente com as espécies-alvo da pescaria naquele 

momento, condições de tempo, fator este que influencia diretamente em outros, 

como na navegação, na chegada e saída para o mar e no que eles chamam de 

“força de maré” ou “força d’água”, que pode dificultar a retirada dos peixes 

emalhados na rede. Por fim, o principal fator é a experiência do pescador aliada 

ao conhecimento que possui da região. 
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Apesar do dinamismo, puderam ser identificados locais usualmente visitados 

pelos pescadores do Recanto, os quais são comumente bem costeiros, incluindo 

as regiões próximas ao costão rochoso situado à beira da Pedra do Elefante, ou 

em uma enseada próxima (em torno de 22º97’S; 43º02’W), os lajeados existentes 

a 20 ou 30 metros da praia, ao longo de boa extensão dela, segundo relatos, ou 

ainda nas proximidades das Ilhas de Maricá (em torno de 23º00’S; 42º90’W) 

(Figura 10.3.2.7-13). 
 
Quanto aos pescadores da Rua 70, estes normalmente põem as suas redes 

próximo às Ilhas de Maricá ou ainda nas redondezas do ponto de embarque e 
desembarque, em profundidades baixas, próximo à praia. A área de pesca 
aproximada, excetuando-se as ilhas, situa-se entre as coordenadas 22°97’40”S; 
42°94’94”W e 22°97’85”S; 42°92’10”W. Os pescadores desse grupo 
provavelmente utilizam mais as ilhas para a pesca do que a área mais próxima à 
costa, e possivelmente há variações sazonais de onde eles pescam mais (Figura 
10.3.2.7-13). Essa diferença pode ser regida pelas condições de mar e de tempo, 
ou seja, durante o verão e primavera, eles utilizariam mais as ilhas e durante o 
outono e inverno, iriam menos longe, pescando mais na área próxima à praia. Em 
menor quantidade, houve relato de incursões pesqueiras em distâncias de até 40 
km da costa, porém essas saídas foram sinalizadas como esporádicas. 

 
Foi relatado também o hábito de os pescadores do grupo comumente 

levarem turistas para as ilhas, onde eles acampam e fazem pesca amadora. 
 
 
• Outras considerações 
 
As áreas de pesca estimadas para os dois grupos de pescadores se 

sobrepõem, uma vez que os pescadores do Recanto utilizam a área próxima às 
ilhas e relataram que, ao longo da praia, pescam até cerca do meio do caminho 
entre a sede deles e o ponto da Rua 70 (Anexo 53). Os pescadores da Rua 70 
também devem pescar até o meio do caminho entre lá e o Recanto. 

 
O comportamento de superposição das áreas de pesca entre dois 

agrupamentos de pescadores difere do observado para a costa do Rio de Janeiro, 
que geralmente é bem mapeada e dividida entre os grupos, não havendo 
sobreposição entre elas. 
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- PRINCIPAIS PESCADOS 

 

• Sazonalidade 
 

No total foram citadas 36 categorias de pescado como recursos para região. 

Destaca-se que, apesar de ser um bom quantitativo, há a possibilidade de alguns 

grupos não terem sido incluídos devido ao esquecimento dos entrevistados. Outro 

fator é que a presente equipe não fez uso de nenhuma complementação desse 

quantitativo através de dados secundários, até mesmo pela dificuldade de 

obtenção deles seja em publicações oficiais, seja na literatura científica. 

 

Como um dos padrões observados, está o fato de que a pesca da região é 

direcionada principalmente para os pescados como xereletes, enchovas, robalos, 

pescadas, tainhas e corvinas.  

 

Dentre os pescados citados pelos entrevistados, não houve a identificação de 

nenhuma categoria que pudesse conter alguma espécie endêmica. Quanto às 

espécies raras, pode-se generalizar que este grupo é composto principalmente 

por peixes cartilaginosos, como algumas espécies de raias e tubarões (cações) 

(e.g. Aetobatus spp., Mobula spp., Narcine brasiliensis, Rhinoptera spp. e 

Carcharias taurus; Tabela 10.3.2.7-2). 

 

Ainda em relação às categorias relacionadas nas entrevistas, 11 delas 

apresentam espécies ou complexos de espécies que possuem algum destaque 

quanto ao grau de depleção dos estoques. Destaca-se principalmente a presença 

das espécies Micropogonias furnieri (corvina) e Pomatomus saltatrix (enchova) no 

Anexo II da Instrução Normativa N° 5 (2004), o qual trata das espécies sobre-

explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação. Esse destaque se deve à grande 

importância desses recursos para a comunidade local por características de 

volume de captura e preço de mercado, uma vez que estas são capturadas 

durante o ano todo e atingem valores maiores por quilograma comparativamente 

a outras categorias mais comuns (Tabela 10.3.2.7-2). 
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Vale ressaltar que as espécies destacadas na coluna de “Status de ameaça” 

da Tabela 10.3.2.7-2 não são necessariamente capturadas na região. Essa 

informação foi apresentada a título preventivo para as categorias multiespecíficas, 

de modo que seria interessante como complementação do estudo uma avaliação 

taxonômica das categorias desembarcadas a fim de tornar acurada essa 

informação. Conforme apresentado no item 10.2 – Meio Biótico, dentre as 

espécies identificadas por meio da tabela 10,3,2,7-2 somente corvina 

(Micropogonias furnieri) e raia-viola (Zapteryx brevirostris) foram capturadas na 

coleta de dados primário realizada especificamente para esse estudo. 

 

Outros recursos destacados pelos pescadores é a captura sazonal de polvos, 

realizada principalmente pelos pescadores do Recanto no costão da Pedra do 

Elefante, e a coleta de mexilhões nas Ilhas de Maricá; contudo, aparentemente, 

ambas em menor escala. 
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Tabela 10.3.2.7-2 - Categorias de pescado capturadas e comercializadas pelos pescadores dos pontos de desembarque do Recanto de 
Itaipuaçu e da Rua 70 apontadas como principais segundo o conhecimento empírico dos entrevistados.  

 

Categoria Nome científico Grupo 
taxonômico 

Principal época 

(conhecimento empírico) 
Status de ameaça 

Bagre - Ariidae Ano todo  

Baiacu Lagocephalus 
laevigatus. Tetraodontidae 

Ano todo (foi destacado declínio 
recente na captura)  

Bijupirá Rachycentron 
canadum 

Rachycentridae Rara  

Bonito-
cachorro - Scombridae Primavera/Verão  

Bonito-
listrado 

Katsuwonus 
pelamis 

Scombridae Primavera/Verão  

Cação-anjo Squatina spp. Squatinidae 
Primavera/Verão 

(menos frequente) 
S. guggenheim e S. occulta na IN 5 Anexo I 
S. guggenheim e S. occulta listadas na IUCN como “ameaçada” 

Cações - - Outono/Inverno 

Carcharhinus longimanus, C. porosus e C. signatus na IN 5 Anexo II 
segundo normativa da IN 52 
Prionace glauca na IN 5 Anexo II 
Rhizoprionodon porosus listada na IUCN como pouca preocupação” 
Carcharhinus longimanus e C. signatus listadas na IUCN como 
“ameaçada” 
C. porosus listada na IUCN como “dados deficientes” 
Prionace glauca listada na IUCN como “próximo de estar ameaçada” 
Carcharias taurus listada na IUCN como “vulnerável” 

Continua 
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Tabela 10.3.2.7-2 - Categorias de pescado capturadas e comercializadas pelos pescadores dos pontos de desembarque do Recanto de 
Itaipuaçu e da Rua 70 apontadas como principais segundo o conhecimento empírico dos entrevistados. Continuação. 

 

Categoria Nome científico Grupo 
taxonômico 

Principal época 

(conhecimento empírico) 
Status de ameaça 

Cherne - Serranidae Primavera/Verão 

Mycteroperca tigris retirada da IN 5 Anexo I segundo normativa da IN 
52 
M. bonaci na IN 5 Anexo II 
Mycteroperca tigris listada na IUCN como “pouca preocupação” 
M. bonaci listada na IUCN como “próximo de estar ameaçada” 

Corvina Micropogonias 
furnieri 

Scianidae Ano todo IN 5 Anexo II 

Enchova Pomatomus 
saltatrix 

Pomatomidae Ano todo (foi destacado declínio na 
captura) IN 5 Anexo II 

Garoupa - Serranidae Primavera/Verão 

Epinephelus itajara, E. marginatus, E. morio e Hyporthodus niveatus na 
IN 5 Anexo II 
Epinephelus itajara listada na IUCN como “criticamente ameaçada” 
E. marginatus e Hyporthodus niveatus listadas na IUCN como 
“ameaçada” 
E. morio listada na IUCN como “próximo de estar ameaçada” 

Linguado - Pleuronectiformes Ano todo  

Olho-de-
boi Seriola spp. Carangidae Outono/Inverno  

Continua 
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Tabela 10.3.2.7-2 - Categorias de pescado capturadas e comercializadas pelos pescadores dos pontos de desembarque do Recanto de 
Itaipuaçu e da Rua 70 apontadas como principais segundo o conhecimento empírico dos entrevistados. Continuação. 

 

Categoria Nome científico Grupo 
taxonômico 

Principal época 

(conhecimento 
empírico) 

Status de ameaça 

Olho-de-cão 
Heteropriacanthus 

cruentatus 

Priacanthus arenatus 

Priacanthidae Ano todo  

Pampo Trachinotus spp. Carangidae Primavera/Verão  

Papa-terra Menticirrhus spp. Sciaenidae Outono/Inverno  

Pargo Pagrus pagrus Sparidae Primavera/Verão IN 5 Anexo II 
Listada na IUCN como “ameaçada” 

Peixe-porco 
Balistes sp. 

Aluterus sp. 

Balistidae 

Monacanthidae 
Outono/Inverno Balistes capriscus retirado na IN 5 Anexo II segundo normativa da 

IN 52 

Pescada-amarela Cynoscion acoupa Sciaenidae Ano todo  

Pescada-bicuda Cynoscion microlepidotus Sciaenidae Outono/Inverno  

Pescada-goete Cynoscion jamaicensis Sciaenidae Ano todo  

Pescada-maria-
mole Cynoscion striatus Sciaenidae Ano todo  

Continua 
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Tabela 10.3.2.7-2 - Categorias de pescado capturadas e comercializadas pelos pescadores dos pontos de desembarque do Recanto de 
Itaipuaçu e da Rua 70 apontadas como principais segundo o conhecimento empírico dos entrevistados. Continuação. 

 

Categoria Nome científico Grupo taxonômico 
Principal época 

(conhecimento empírico) 
Status de ameaça 

Pescada-verdadeira Cynoscion spp. Sciaenidae Ano todo  

Pirangica Kyphosus saltatrix Kyphosidae Sem informação  

Raia-jamanta Mobula spp. Myliobatidae 
Primavera/Verão 

(rara) 
 

Raia-manteiga Dasyatis hipostigma Dasyatidae Primavera/Verão  

Raia-pintada Aetobatus spp. Myliobatidae 
Primavera/Verão 

(menos frequente) 
 

Raia-ticonha Rhinoptera spp. Myliobatidae 
Primavera/Verão 

(menos frequente) 
 

Raia-torpedo ou treme-treme Narcine brasiliensis Narcinidae 
Primavera/Verão 

(rara) 
 

Raia-viola Rhinobatos spp. Rhinobatidae Primavera/Verão R. horkelii listada na IUCN como “risco crítico” 
R. horkelii listada no Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Continua 
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Tabela 10.3.2.7-2 - Categorias de pescado capturadas e comercializadas pelos pescadores dos pontos de desembarque do Recanto de 
Itaipuaçu e da Rua 70 apontadas como principais segundo o conhecimento empírico dos entrevistados. Conclusão. 

 

Categoria Nome científico Grupo taxonômico 
Principal época 

(conhecimento empírico) 
Status de ameaça 

Robalo Centropomus spp. Centropomidae Primavera/Verão  

Sargos - Sparidae Sem informação  

Serra Scomberomorus spp. Scombridae Primavera/Verão  

Tainha Mugil spp. Mugilidae Outono/Inverno M. liza e M. platanus na IN 5 Anexo II 

Tubarão-martelo Sphyrna spp. Sphyrnidae Outono/Inverno 
S. lewinie S. zygaena na IN 5 Anexo II 
S. lewini listada na IUCN como “ameaçada” 
S. zygaena listada na IUCN como “vulnerável” 

Xerelete Caranx spp. Carangidae Primavera/Verão  
 
Anexo I da Instrução Normativa 5 (2004) - Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos de Peixes Ameaçadas de Extinção. 
Anexo II da Instrução Normativa 5 (2004) - Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Sobre-explotadas ou Ameçadas de Sobre-explotação. 
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- ACOMPANHAMENTO DO DESEMBARQUE 

 

• Recanto de Itaipuaçu 
 

Foi acompanhado o desembarque de quatro pescadores no ponto, no 

entanto, um deles sofreu grande perda de pescado, por ter ficado sem vistoriar a 

rede por pelo menos 48 horas devido ao mau tempo, que impediu a sua saída ao 

mar para realização da tarefa. Sua rede embolou e houve apodrecimento e 

consumo do pescado emalhado por siris e outros peixes. Mas ainda houve 

alguma produção, ainda que pequena. 

 

A produção, tanto a total, como a média por pescador, da pesca no dia pôde 

ser apenas estimada, uma vez que não havia balanças à disposição da equipe 

para que a medida fosse precisa. A produção estimada média foi de pouco menos 

de 10 kg por pescador, relativamente baixa, portanto. Contudo, mesmo sem a 

captura de uma grande quantidade de pescado, foi observado um bom número de 

espécies capturadas, normalmente associadas a diversos ambientes e tipos de 

fundo.  

 

Os recursos mais abundantes nesse dia de acompanhamento do 

desembarque foram os cianídeos como a corvina, Micropogonias furnieri, e as 

pescadinhas (ou pescadas, quando de grandes tamanhos), Cynoscion spp., 

dentre elas a pescada-amarela, goete e pescada-maria-mole (figura 10.3.2.7-13). 

Além delas, outros grupos importantes em abundância e biomassa nas capturas 

acompanhadas foram de representantes da família Carangidae, como a guaivira, 

Oligoplites sp., que teve abundância relativamente alta, xerelete, Caranx sp., e 

palombeta, Chloroscombrus chrysurus, todos de pequeno porte e com 

relativamente baixos valores comerciais. Além desses, foi observado um pampo 

pequeno, Trachinotus sp., a espada, Trichiurus lepturus e o olho-de-cão, 

Priacanthus arenatus. Dentre esses últimos com relativo baixos números, mas 

muito representativos em peso, figuraram os elasmobrânquios, um tubarão-

martelo jovem (Sphyrna lewini), uma adulta de grande porte de raia-borboleta 

Gymnura altavela e três exemplares de raia-manteiga, Dasyatis hypostigma. 

Foram capturados também outros cianídeos de pequeno porte; alguns peixes-
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porco, como Stephanolepis hispidus, e peroás, como Ballistes sp. e Aluterus sp.. 

Estes dois últimos representantes da Ordem Tetraodontiformes atingem bom 

valor de mercado, especialmente os Ballistes, no entanto, a captura deles no local 

parece ser constantemente baixa. Outro recurso trazido a terra foram alguns siris, 

como o chita, Areaneus sp., e o candeia, Achelus spinimanus, bem como algumas 

sardinhas-verdadeiras, Sardinella janeiro.  

 

 
 
Figura 10.3.2.7-13 - Pescados capturados no dia do acompanhamento do 

desembarque no Recanto de Itaipuaçu. 

 

 

• Rua 70 
 

O desembarque acompanhado na Rua 70 é bastante semelhante ao descrito 

para o Recanto, porém aparenta ter um fluxo maior de compradores. Informou-se 

que alguns pescadores possuem contatos com compradores particulares e 

peixarias e, por vezes, a produção chega a ser encomendada previamente. 

Também foi comentado pelos pescadores que o fluxo de pescado nesse ponto é 

maior do que no Recanto, principalmente em função do uso de redes de maiores 

tamanhos, barcos maiores e da dinâmica do ponto descrita no item 6. Sendo 

assim, são registrados desembarques de até 150 kg de pescado, em alta 

temporada. 
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No acompanhamento desse ponto, realizado no dia 06 de outubro, foi 

verificado o desembarque de cinco barcos, onde foi possível observar o pescado 

capturado em dois destes. Os principais recursos verificados foram o bonito-

listrado e bonito-cachorro, Scombridae, peroás, como Balistes sp. e Aluterus sp., 

pescadinhas, como a pescada-amarela e pescada-goete, Cynoscion spp., 

pirangica, Kyphosus saltatrix,, sardinha-verdadeira, Sardinella brasiliensis, bagres, 

Genides barbus (no caso específico desse desembarque), xerelete, Caranx spp. e 

o olho-de-cão, Priacanthus sp. (figura 10.3.2.7-14). 

 

 

Figura 10.3.2.7-14 - Pescados capturados por apenas um pescador no 
dia do acompanhamento do desembarque na Rua 
70. 

 

 

Por fim, destaca-se que, quanto ao volume de pescado desembarcado, foi 

identificada a manutenção de um programa de monitoramento do desembarque 

pesqueiro por outras empresas junto à associação, e às outras da região, de 

acordo com os moldes do programa ESTATPESCA, desenvolvido pelo IBAMA – 

MMA. Em cada ponto de desembarque visitado há um morador da região 

contratado como recenseador, o qual acompanha diariamente o volume de 

pescado desembarcado. Além disso, há a informação de que outro estudo foi 

realizado há pouco tempo, entre 2008/2009, aparentemente. 
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- PERCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO E PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES 

 

De forma geral, há um desconhecimento do empreendimento por parte da 

comunidade pesqueira e de outros membros da sociedade. Muitos não sabem 

como será o emissário, tendo sido frequentes as perguntas à equipe sobre 

assuntos como a distância, localização e possíveis efeitos prejudiciais ao meio 

ambiente por parte do emissário. No entanto, não foi verificado um 

posicionamento enfático contrário à sua instalação, uma vez que alguns dos 

pescadores acreditam que o emissário será benéfico para a pesca, ao passo que 

funcionará como um fator atrativo para o pescado. Sugere-se a confecção de uma 

cartilha explicativa para ser distribuída à população, pelo menos às partes 

diretamente interessadas, como os pescadores artesanais, a fim de elucidar as 

dúvidas deles acerca do empreendimento e melhorar a imagem da empresa. 

 

Apesar de atuarem na mesma região, os pescadores dos locais de 

desembarque contemplados nas visitas apresentaram anseios distintos. Enquanto 

os pescadores da Rua 70, representados na figura do Sr. Manuel como 

entrevistado, não apresentaram reivindicações sobre infraestrutura, os membros 

da Associação do Recanto apontaram dificuldades específicas relacionadas às 

suas atividades. Dentre elas, encontra-se a ausência de um local para a 

comercialização e armazenamento dos pescados. Outro problema relatado foi a 

dificuldade de saída do Canal da Costa para o mar e a entrada no mesmo canal, 

que necessitaria de uma pequena dragagem e talvez a construção de um quebra-

mar para impedir que o banco de areia volte a se formar, uma vez que os barcos 

utilizados são de pequeno porte. Além desse benefício, eles acreditam que essa 

intervenção ajudaria a oxigenar o canal, já que recebe esgoto in natura de muitas 

habitações na sua beira, assunto que eles consideram muito importante e que 

gera muitas reclamações quanto à ausência do poder público no que tange às 

obras de saneamento básico. No entanto, destaca-se que um possível conflito 

que pode ser gerado com a abertura permanente do canal é a constante entrada 

da água com a variação da maré, afetando as supracitadas casas. Por fim, outra 

reivindicação é o financiamento de um projeto elaborado pela Associação que se 

encontra submetido à seleção pública do Programa PETROBRAS 
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Desenvolvimento & Cidadania, de fomento ao desenvolvimento da maricultura no 

local.  

 

O entendimento da Associação é o de que esse projeto, que contempla todos 

esses pontos sobre infraestrutura e investimentos em técnicas de aquicultura (e.g. 

tanques oceânicos e criadores de robalo, mexilhão e pitu), poderá agregar valor 

ao pescado comercializado e facilitará o dia a dia dos envolvidos na atividade, 

além de haver possibilidade de empregos diretos e indiretos para familiares e 

outros membros da comunidade. 

 

 

♦ CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesca na região sob influência do futuro emissário emprega poucos 

pescadores frequentes. Segundo os líderes, há cerca de 18 pescadores 

cadastrados na Associação do Recanto e cerca de 20 atuando no ponto da Rua 

70. Há um consenso de que esses números aumentam principalmente no verão, 

quando há aumento na produtividade. Durante o período de baixa produção, os 

mesmos pescadores procuram empregos alternativos, geralmente relacionados 

ao setor de construção civil. 

 

Um fator que deve ser considerado em relação ao ordenamento pesqueiro da 

região trata da questão do número de pescadores ativos que está diretamente 

relacionado ao recebimento do seguro defeso. Apesar de a pesca na região ser 

direcionada a pescados transitórios, o defeso recebido é referente ao do camarão. 

Uma das reivindicações mais enfáticas observadas partiu do líder da Rua 70, o 

qual destacou que o referido seguro foi cortado devido ao grande crescimento no 

número de pescadores cadastrados na colônia, fato que, segundo ele, não condiz 

com a realidade. Nesse sentido, eles se sentem prejudicados pelos “falsos” 

pescadores unicamente interessados no recebimento do seguro e destacam a 

necessidade de uma revisão no cadastramento e monitoramento do seguro. 
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Sobre esse tópico de cadastro e monitoramento, destaca-se que foi 

observada a presença de uma equipe de recenseadores que tem como atribuição 

realizar um trabalho de monitoramento do desembarque pesqueiro nesses dois 

pontos contemplados na presente análise. Como parte do trabalho os 

recenseadores, que são moradores locais, cadastram as embarcações e 

identificam cada desembarque realizado individualmente através da coleta de 

informações como quantitativo de pescado e materiais utilizados na pescaria. 

Ressalta-se ainda que se trata de um projeto executado por uma empresa 

privada. 

 

Além desse projeto, foi observado que há a presença de pesquisadores de 

instituições públicas realizando estudos e monitoramentos na região. Como 

exemplo, há cartazes colados nas paredes da sede da ALAPI voltados para a 

divulgação de projetos de monitoramento de cetáceos e quelônios. 

 

Por fim, volta-se a destacar que já há propostas encaminhadas para a 

Petrobras para subsídio de infraestrutura e tecnologia de aquicultura através do 

Programa PETROBRAS Desenvolvimento & Cidadania pelos pescadores do 

Recanto. 

 
 

10.3.3 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL DA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) – ALTERNATIVA 
BAÍA DE GUANABARA 

 

10.3.3.1 - Aspectos Gerais 
 

O presente diagnóstico busca caracterizar a configuração populacional, 

econômica, habitacional, cultural e social da Área de Influência Direta (AID) da 

implantação do Emissário de Efluentes Líquidos do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro – COMPERJ na Alternativa Baía de Guanabara. 
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A AID considerada para o Meio Antrópico abrange faixa do Emissário e 

Corredor de 1000m (500m de cada lado do eixo central) e atravessa a 

comunidade Vila Nova de Itambi, pertencente ao município de Itaboraí; e as 

comunidades Guaxindiba, Santa Luzia, Ipuca (Jardim Catarina), Salgueiro, 

Fazenda dos Mineiros, Lixão/Porto do Rosa, e Ilha de Itaoca, pertencentes ao 

município de São Gonçalo. Ao todo, o traçado possui 19 km de extensão.  

 

O diagnóstico referente à alternativa Baía de Guanabara se pautou em dados 

secundários do diagnóstico socioeconômico apresentado no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do Píer e Via Especial de Acesso para Transporte de Grandes 

Equipamentos do COMPERJ (Planave, 2010), empreendimento este que será 

construído na mesma região.  

 

Nessa análise, foram destacados os aspectos considerados relevantes para a 

compreensão da realidade local, levantando informações sobre o uso e ocupação 

territorial, perfil socioeconômico, condições de vida, educação, saúde, segurança, 

saneamento básico, trabalho e renda.  

 
 

10.3.3.2 - Uso e Ocupação Territorial 
 

A AID do empreendimento caracteriza-se pela ocupação urbana, embora 

algumas áreas sejam periurbanas que apresentam características rurais, tais 

como Santa Luzia e Ilha de Itaoca. O mapa de uso e ocupação do solo encontra-

se no Anexo 21.  

 

Segue a descrição das comunidades considerando aspectos como 

localização, tipo de ocupação, interface com áreas de proteção ambiental, bem 

como as principais fontes de poluição e degradação ambiental. 
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 VILA NOVA DE ITAMBI 

 

Localização 

 

Trata-se de uma área urbana de Itambi, 3º distrito do município de Itaboraí.  

 

Coordenadas(UTM): N 7484933,88 E 709906,2 

 

Distância da sede do município: 14 km  

 

Distância do Comperj: 8 km 

 

Estradas de acesso: Do centro de Itaboraí, percorrer a Av. Vinte e Dois de 

Maio, em seguida, a BR-101, sentido Niterói. Seguir à BR-493, sentido Magé. 

Após cinco quilômetros, em frente à obra do PAC, acessar, à esquerda à 

Rodovia, a Rua Felipe Camarão. Descendo a Felipe Camarão, no encontro desta 

com a Levi Barroso, está a Av. Iamagata. Outra opção é percorrer mais um 

quilômetro na BR-493, acessando, a oeste, a comunidade de Vila Nova de Itambi 

pela Av. Iamagata. 

 

Condições de acesso: A Av. Vinte e Dois de Maio e as rodovias BR-101 e 

BR-493 são asfaltadas e estão em bom estado de conservação. A Rua Felipe 

Camarão é calçada e encontra-se, também, em bom estado de tráfego. Já a Av. 

Iamagata é de terra e quando chove apresenta pontos de concentração de lama. 

As vias internas, próximas à Iamagata, apresentam pontos de atoleiro quando 

chove.  

 

Tipo de ocupação: Área Urbana 

 

A área estudada apresenta média densidade demográfica e está localizada a 

oeste da Rodovia de Contorno da Guanabara, conhecida como BR-493. A leste 

(lado esquerdo no sentido Magé-Manilha) está o bairro de João Caetano, onde se 

concentra a maior parte de dos estabelecimentos comérciais e de serviços da 
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região, além de quatro olarias que empregam moradores das localidades 

vizinhas.  

 

Interface com áreas de proteção 

 

Vila Nova de Itambi limita-se com a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guapimirim, uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, localizada no 

fundo da Baía de Guanabara e que abrange os municípios de São Gonçalo, 

Itaboraí, Guapimirim (sede da APA) e Magé. Criada pelo Decreto Presidencial nº 

90.225 de 25 de setembro de 1984, sob a tutela do IBAMA, para proteger os 

manguezais remanescentes no litoral da Baía de Guanabara, possui uma 

extensão de 14.340 hectares e congrega a maior área de manguezal preservada 

do Estado do Rio de Janeiro. Suas coordenadas geográficas estão entre 22º40’ e 

22º46’ latitude sul e 42º57’ e 43º07’ longitude oeste; limitando-se ao norte com a 

rodovia BR-493 e a área urbana do município de Magé; ao sul com a serra de 

Itaúna e ilha de Itaóca, em São Gonçalo; a leste com a rodovia BR-493 e o ramal 

ferroviário de Itambi – campo 8; e a oeste com a Baía de Guanabara . Abriga em 

seu interior comunidades tradicionais de pescadores e catadores de caranguejo. 

A APA é administrada por um Conselho Gestor que tem a participação de 

representantes dos principais interessados na área: as prefeituras de Guapimirim, 

Magé, Itaboraí e São Gonçalo, os caranguejeiros, os pescadores, os 

pesquisadores e também os empresários.  

 

Parte da comunidade de Vila Nova também está dentro da APA Macacu – 

Área de Proteção Ambiental do Rio Macacu, que compreende os terrenos 

situados em faixa de 150 metros a partir de ambas as margens do rio, em toda a 

sua extensão, desde sua nascente até a APA de Guapimirim, na sua 

desembocadura na Baía de Guanabara, trecho onde o rio Macacu é conhecido 

como Guapi/Macacu. Todos os outros afluentes possuirão faixa complementar de 

proteção de 50 metros em ambas as margens. 

 

Sob o ponto de vista hidrográfico, Vila Nova de Itambi é cortada por um canal 

que, a partir da BR-493, ganha o nome de Córrego dos Padres e, na altura do 

cruzamento com a Iamagata, recebe o nome de Tambicu, que deságua no Rio 
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Macacu, e, por sua vez, deságua na Baía de Guanabara. Por conta desta 

comunicação fluvial com os mangues e a Baía, há na região uma comunidade 

pesqueira, concentrada na localidade da Bacia. Ás margens destes córregos 

(conhecidos como valões) verifica-se as ocupações mais desordenadas da 

comunidade: Bacia e Vila do Campo, configurando-se como áreas de riscos. A 

população que margeia estes corpos hídricos despeja lixo e dejetos domésticos, 

assoreando os córregos e contribuindo para o aumento de doenças e enchentes 

na época de chuvas. 

 
 

 GUAXINDIBA 

 

Localização 

 

Trata-se de uma área urbana que faz parte de Monjolos, o 3º distrito do 

município de São Gonçalo.  

 

Coordenadas: N 7479667,19 E 708248,47 

 

Distância da sede do município: 10,2 km 

 

Distância do Comperj: 15 km 

 

Estradas de acesso: De São Gonçalo, tomar a Av. Paula Lemos em direção à 

BR-101 (percurso de 3 km desde o cruzamento da Paula Lemos com a 

Presidente Kennedy). Acessar a BR-101 sentido Manilha/Itaboraí e percorrer 6,7 

quilômetros até a rotatória que indica acesso a Guaxindiba. Cruzar sob o viaduto 

e percorrer 500 metros na Estrada de Guaxindiba, sentido norte. 

 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a BR-101 são asfaltadas e estão 

em boas condições de tráfego. A estrada de Guaxindiba é de terra e também se 

encontra em boas condições. 
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Tipo de ocupação: Área Urbana (com características rurais) 

 

Guaxindiba é um bairro de loteamentos, entrecortado pela Rodovia BR-101, 

onde vivem cerca de 9 mil moradores. Já a área estudada contempla o 

nucleamento populacional localizado ao norte da Rodovia BR-101, uma área não-

urbanizada de cidade23, que é prioritariamente de uso residencial e apresenta 

média densidade demográfica.  

 

Interface com áreas de proteção  

 

A parte estudada de Guaxindiba limita-se com a Área de Proteção Ambiental 

(APA) de Guapimirim, uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 

localizada no fundo da Baía de Guanabara e que abrange os municípios de São 

Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim (sede da APA) e Magé. Criada pelo Decreto 

Presidencial nº 90.225 de 25 de setembro de 1984, sob a tutela do IBAMA para 

proteger os manguezais remanescentes no litoral da Baía de Guanabara. Possui 

uma extensão de 14.340 hectares e congrega a maior área de manguezal 

preservada do Estado do Rio de Janeiro, com coordenadas geográficas entre 

22º40’ e 22º46’ latitude sul e 42º57’ e 43º07’ longitude oeste; limita-se ao norte 

com a rodovia BR-493 e a área urbana do município de Magé; ao sul com a serra 

de Itaúna e ilha de Itaóca, em São Gonçalo; a leste com a rodovia BR-493 e o 

ramal ferroviário de Itambi – campo 8; e a oeste com a Baía de Guanabara. 

Abriga em seu interior comunidades tradicionais de pescadores e catadores de 

caranguejo. A APA é administrada por um Conselho Gestor que tem a 

participação de representantes dos principais interessados na área: as prefeituras 

dos municípios aos quais faz parte, os caranguejeiros, os pescadores, os 

pesquisadores e também os empresários. 

 

Parte da comunidade de Guaxindiba também faz interface com a APA 

Macacu – Área de Proteção Ambiental do Rio Macacu, que compreende os 

terrenos situados em faixa de 150 metros a partir de ambas as margens do rio, 

em toda a sua extensão, desde sua nascente até a APA de Guapimirim, na sua 

                                                            
23 São classificadas como área não-urbanizada aquelas legalmente definidas como urbanas, caracterizadas por 
ocupação predominantemente de caráter rural. Característica definida para o Censo 200 do IBGE. 
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desembocadura na Baía de Guanabara, trecho onde o rio Macacu é conhecido 

como Guapi/Macacu. Todos os outros afluentes possuirão faixa complementar de 

proteção de 50 metros em ambas as margens.  

 

 
 SANTA LUZIA 

 

Localização 

 

Trata-se de uma área urbana pertencente a Monjolos, o 3º distrito do 

município de São Gonçalo. 

 

Coordenadas: N 7479232,24  E 706641,76 

 

Distância da sede do município: 10,5 km 

 

Distância do Comperj: 23 km 

 

Estradas de acesso: De São Gonçalo, tomar a Av. Paula Lemos em direção à 

BR-101 (percurso de 3 km desde o cruzamento da Paula Lemos com a 

Presidente Kennedy). Acessar a BR-101, no sentido Manilha/Itaboraí e percorrer 

6,7 quilômetros até a rotatória que indica acesso à Guaxindiba. Retornar por 800 

metros a BR-101 em direção a Niterói, acessando a Av. Santa Luzia no KM 304 

da rodovia. 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a BR-101 são asfaltadas e estão 

em boas condições de tráfego. A Av. Santa Luzia é de terra e esburacada; 

quando chove fica com pontos de lama. 

 

Tipo de ocupação:  Área Urbana (com características rurais) 

 

Como outros bairros de São Gonçalo (a exemplo de Jardim Catarina e 

Guaxindiba), Santa Luzia é entrecortado pela rodovia BR-101, apresentando dois 

nucleamentos com características socioeconômicas distintas: o que está a norte 

da BR-101, com características rurais, e o que está ao sul, com estrutura 
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claramente urbana. Na parte ao sul da rodovia está a infraestrutura social e 

comunitária utilizada pelos moradores da AID, como escolas, unidades de saúde 

e comércio.  
 
A parte de Santa Luzia estudada é uma área não-urbanizada da cidade, 

apresenta baixa densidade demográfica e construções em alvenaria de uso 

prioritariamente residencial, além de pequenas unidades industriais. A rua de 

acesso à comunidade é a Av. Santa Luzia, não calçada, que parte da BR-101 e 

estende-se até o rio Guaxindiba. Por ela cruza a Rua Nelson Pena, onde há uma 

fábrica de tintas e um Centro Espírita. Na Av. Santa Luzia está também um 

depósito da empresa W-i Swaco, instalada na localidade há um ano (Planave, 

2010). Na Av. Sampaio Correia,  estão uma igreja Universal e um galpão da 

empresa SOSAMA. Os equipamentos sociais e comunitários, como escolas e 

unidades de saúde, ficam do outro lado da rodovia. Assim, os moradores para 

terem acesso a esses aparatos os moradores atravessam a BR 101 que não 

apresenta passarela. 
 
Na comunidade, os moradores apresentam hábitos rurais, como pequenos 

cultivos para subsistência nos quintais das casas, criação de animais, como 

galinhas, conversas na rua, deslocamento de bicicleta, entre outros. Moradores 

informaram que não há policiamento na comunidade, e relatam que o fato é 

facilityadorda criminalidade, como violência sexual, atos de pedofilia e tráfico de 

animais silvestres. 
 
 

 IPUCA - JARDIM CATARINA 

 

Localização 

 

Trata-se de área urbana pertencente ao distrito de Monjolos, o 3º distrito de 

São Gonçalo.  

Coordenadas(UTM): N 7478858,14   E 704391,26 

 

Distância da sede do município: 10km  
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Distância do Comperj: 26km 

 

Estradas de acesso: A partir do centro de São Gonçalo, tomar a Av. Paula 

Lemos, em seguida, a BR-101, sentido Manilha. O acesso à comunidade se dá 

através da Rua Eugênio Fromentin. Seguir nesta rua até o cruzamento com a Rua 

Ouro Fino, percorrerr esta rua no sentido a direita até a Av. Dr. Albino Imparato. 

 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a rodovias BR-101 são 

asfaltadas e estão em bom estado de conservação. A Rua Eugênio Fromentin é 

calçada com paralelepípedos e encontra-se, também, em bom estado, assim 

como a Av. Dr. Albino Imparato que é asfaltada. 

 

Tipo de ocupação: Área Urbana 

 

Área urbana de alta densidade demográfica, Ipuca está localizada a norte da 

Rodovia BR-101. A comunidade apresenta-se drenada por afluentes da bacia 

hidrográfica do rio Alcântara. De oeste a norte, o Rio Alcântara contorna a 

localidade, se encontra com o rio Guaxindiba e adentra a APA de Guapimirim 

(que está ao norte da comunidade, mas não faz limite com ela). O canal Isaura 

Santarém sobe em paralelo ao Alcântara, mudando de curso para leste e 

atravessando longitudinalmente a comunidade. Conforme relatado por integrantes 

da comunidade, este canal já foi navegável. atualmente, por conta do lançamento 

de esgoto doméstico e descarte de lixo, o canal Isaura Santarém encontra-se 

assoreado e poluído, expondo os moradores a doenças de veiculação hídrica. 

Na Ipuca ainda há muitos terrenos ainda a construir,, principalmente na área 

onde será construída a via de acesso de equipamentos especiais do Comperj.  

 
 

 SALGUEIRO 

 

Localização 

 

Coordenadas: N 7479274,67 E 702823,59 
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Distância da sede do município: 9,5 km 

 

Distância do Comperj: 30 km 

 

Estradas de acesso: De São Gonçalo, percorrer a Av. Paula Lemos em 

direção à BR-101 (percurso de 3 km desde o cruzamento da Paula Lemos com a 

Presidente Kennedy). Na BR-101 na altura do Km 309, percorrer a saída de 

mesmo número, cruzando sob o viaduto da BR pela rua Vicente Cieto. Dobrar à 

direita na Estrada da Conceição. Prosseguir pela estrada das Palmeiras. O centro 

da comunidade do Salgueiro está na altura do DPO. Vindo de Itaboraí, tomar a 

BR-101 no sentido Niterói. Após a Polícia Rodoviária, pegar a saída 309 e dobrar 

180º à direta, seguindo à Estrada da Conceição. 

 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a BR-101 são asfaltadas e estão 

em boas condições de tráfego. A Estrada da Conceição e a Estrada das 

Palmeiras são asfaltadas. As ruas internas no Salgueiro são, em grande parte, de 

terra. 

 

Tipo de ocupação: Área Urbana 

 

Área de alta densidade populacional, o Salgueiro faz limite com Recanto das 

Acácias, Fazenda dos Mineiros, Barra das Palmeiras e Jardim Catarina. O 

Salgueiro fica a leste da Estrada das Palmeiras e há microlocalidades 

consideradas como Salgueiro por alguns moradores, como é o caso de Pé de 

Serra. A nordeste de Salgueiro, seguindo pela Estrada das Palmeiras está o 

Conjunto da Marinha, localizado em Barra da Palmeira. 

 

Conforme Planave, 2010,  a comunidade de salgueiro relata falta de 

segurança O fiagnóstico anteriormente citado caracteriza. a comunidade com o 

trecho é aquele que mais carece de políticas e serviços públicos em toda a área 

estudada. Em algumas localidades, as pessoas vivem em situação de risco social 

agudo e alto nível de insalubridade.  
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Salgueiro foi contemplado com obras de melhorias do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Mas as obras, ainda não 

iniciadas, são citadas por Planave (2010) como obras paralisadas em função de 

decisões administrativo-políticas. 

 
 

 FAZENDA DOS MINEIROS  

 

Localização  

 

Trata-se de um bairro localizado no distrito Centro, o 1º do município de São 

Gonçalo.  

 

Coordenadas: N 7479747,54 E 701879,36 

 

Distância da sede do município: 6 km 

 

Distância do Comperj: 32 km 

 

Estradas de acesso: De São Gonçalo, tomar a Av. Paula Lemos em direção à 

BR-101 (percurso de 3 km desde o cruzamento da Paula Lemos com a 

Presidente Kennedy). Passar sob o viaduto da rodovia, acessando a Av. Flávio 

Monteiro Barros (conhecida como Av. Central). De Niterói, acessar a BR-101 e, 

no km 308, acessar a Av. Porto Rosas, fazendo o retorno sob o viaduto da 

rodovia, acessando a Av. Flávio Monteiro Barros). Após 1,8 km, chega-se ao 

entroncamento da Av. Central, com a Estrada de Itaóca (à esquerda) e a Estrada 

de Itaúna (à direita). Prosseguindo na estrada de Itaúna e, em seguida, à Rua 

Coronel Andrade Vilela. Ambas as ruas são as porincpais vias de Fazenda dos 

Mineiros. 

 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a BR-101 são asfaltadas e estão 

em boas condições de tráfego. A Av. Santa Luzia é de terra e esburacada; 

quando chove fica com pontos de lama.. A Av. Flávio Monteiro Barros (Av. 
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Central) não é calçada e apresenta trechos muito ruins e esburacados. Quando 

chove, alguns pontos tornam-se atoleiros. 

 

Tipo de ocupação: Área Urbana 

 

Fazenda dos Mineiros é um bairro de grande densidade populacional, que 

fica entre Itaóca, Porto do Rosa e Salgueiro e guarda características 

socioeconômicas afins com as comunidades vizinhas, principalmente do 

Salgueiro. Observa-se intersecções da caracterização da Fazenda com outras 

localidades apontadas nos relatórios do Salgueiro e do Lixão/Porto do Rosa, 

como a Favela do Rato Molhado, próximo a Lixão de Itaóca, e o Pé de Serra, que 

fica em parte no Salgueiro continuando até a Fazenda dos Mineiros. De fato, 

geograficamente, a população que vive próxima ao Lixão de Itaóca está pertence 

ao bairro Fazenda dos Mineiros, mas, neste estudo, preferiu-se caracterizar 

separadamente, considerando a especificidade da comunidade vizinha ao aterro 

sanitário. Ainda assim, e por isso, perceber-se-á questões comuns, como 

cadastro de equipamentos comunitários e infraestrutura, por exemplo. 

 

 
 LIXÃO/PORTO DO ROSA 

 

Localização 

 

Trata-se de um bairro localizado no distrito Centro, o 1º do município de São 

Gonçalo intercepitado pela alternativa Baía de Guanabara a partir do COMPERJ.  

 

Coordenadas: N 7479302,81 E 700832,98 

 

Distância da sede do município: 6 km 

 

Distância do Comperj: 32 km 

 

Estradas de acesso: De São Gonçalo, percorrer a Av. Paula Lemos em 

direção à BR-101 (percurso de 3 km desde o cruzamento da Paula Lemos com a 
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Presidente Kennedy). Passar sob o viaduto da rodovia, acessando a Av. Flávio 

Monteiro Barros (conhecida como Av. Central). De Niterói, acessar a BR-101 e, 

no km 308, acessar a Av. Porto Rosas, fazendo o retorno sob o viaduto da 

rodovia, acessando a Av. Flávio Monteiro Barros. Após 1,8 km, chega-se ao 

entroncamento da Av. Central, com a Estrada de Itaóca (à esquerda) e a Estrada 

de Itaúna (à direita), localização do Lixão de São Gonçalo. 

 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a BR-101 são asfaltadas e estão 

em boas condições de tráfego. A Av. Santa Luzia é de terra e esburacada; 

quando chove fica com pontos de lama. A BR-101 e a Av. Paula Lemos são 

asfaltadas e encontram-se em bom estado de conservação. Já a Av. Flávio 

Monteiro Barros (Av. Central) não é calçada e apresenta trechos muito ruins e 

esburacados. Quando chove, alguns pontos ficam com atoleiros. 

 

Tipo de ocupação: Área Urbana 

 

Quanto a essa comunidade cabe destacar a proximidade ao Lixão de Itaóca, 

o destino final dos resíduos do município de São Gonçalo, em operação há mais 

de 20 anos na localidade, ocupando uma área mais de 170 mil metros quadrados. 

O lixão recebe em torno 1000 toneladas de resíduos por dia, transportados 

através de carretas de transferências ou pelos próprios caminhões coletores, e 

produz cerca de 100 mil litros de chorume diariamente.  

 

Há um número grande de famílias vivendo do lixo e há famílias que vivem 

também da cata do caranguejo nos mangues da APA de Guapimirim.  

 

Os moradores desta área residem, basicamente, em três ruas e suas 

adjacências: a Flávio Monteiro Barros, conhecida como Av. Central, que liga a 

localidade ao Porto do Rosa; a Estrada de Itaúna, que liga a localidade à Fazenda 

dos Mineiros; e a Estrada de Itaóca, que liga a comunidade à Ilha de Itaóca. O 

lixão fica exatamente no entroncamento das três ruas.Nas proximidades do 

desse, encontram-se pequenas empresas de reciclagem. 
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Interferência com Área de Proteção Ambiental 

 

O lixão se insere numa região constituída por remanescente de floresta 

ombrólila, mangues e vegetação de praia e restinga com sinais marcantes da 

ação antrópica. Faz limite com o vazadouro, a APA de Guapimirim, uma Unidade 

de Conservação de Uso Sustentável, localizada no fundo da Baía de Guanabara 

e que abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim (sede da 

APA) e Magé. Criada pelo Decreto Presidencial nº 90.225 de 25 de setembro de 

1984, sob a tutela do IBAMA para proteger os manguezais remanescentes no 

litoral da Baía de Guanabara, possui uma extensão de 14.340 hectares e 

congrega a maior área de manguezal preservada do Estado do Rio de Janeiro. 

Suas coordenadas geográficas estão entre 22º40’ e 22º46’ latitude sul e 42º57’ e 

43º07’ longitude oeste; limitando-se ao norte com a rodovia BR-493 e a área 

urbana do município de Magé; ao sul com a serra de Itaúna e ilha de Itaóca, em 

São Gonçalo; a leste com a rodovia BR-493 e o ramal ferroviário de Itambi – 

campo 8; e a oeste com a Baía de Guanabara. Abriga em seu interior 

comunidades tradicionais de pescadores e catadores de caranguejo. A APA é 

administrada por um Conselho Gestor que tem a participação de representantes 

dos principais interessados na área: as prefeituras de Guapimirim, Magé, Itaboraí 

e São Gonçalo, os caranguejeiros, os pescadores, os pesquisadores e também os 

empresários. 

 

Há dois pontos específicos onde as famílias vivem prioritariamente do lixão: 

em um acesso, à direita do aterro, ao lado do Bar do Fernando, Rua Projetada; e 

também, próximo à Favela do Rato Molhado, acessado pelo Pé da Serra. Próximo 

a esta última localidade fica o Movimento do Lixão e a Oficina de Vida, antiga 

“Casa do Pai”.  

 

Conforma apresentado por Planave (2010), após anos de operação 

inadequada do lixão de Itaóca, com o despejo aleatório dos resíduos urbanos em 

terrenos não preparados e aumento da degradação da região, o vazadouro foi 

incluído no escopo de intervenções do Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara (PDBG). Em meados da década de 90, a Administração Municipal 

conseguiu a alocação de recursos para a execução de serviços de melhorias do 
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sistema de destino final. Foram implantadas unidades de beneficiamento de 

entulho e de processamento de resíduos de poda de forma a minimizar a 

quantidade de resíduos a serem dispostos, contribuindo para prolongar a vida útil 

do lixão. Além disso, foi realizada a construção de um prédio de apoio para os 

catadores e a instalação de duas usinas de triagem para a segregação dos 

recicláveis, incentivando o deslocamento dessas pessoas que viviam dentro lixão 

para trabalhar nessa nova área. Essas iniciativas, no entanto, não foram 

suficientes para garantir o equacionamento dos problemas. Além disso, não havia 

um controle eficiente quanto ao adequado destino final de resíduos sólidos não 

domiciliares, o que acarretava uma situação de riscos potenciais e permanentes à 

população e ao meio ambiente no Município. 

 

Em 2003, a Gestão Pública Municipal decidiu-se pela concessão dos serviços 

de implantação e operação do sistema de tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos urbanos de São Gonçalo, possibilitando a instalação da Central 

de Tratamento de Resíduo Alcântara S/A - CTR Alcântara, do grupo 

NOVAGERAR, braço ambiental da empresa S/A Paulista. 

 

No seu escopo de atuação, a CTR trabalha junto á comunidade, orientando 

sobre mudanças dos padrões de comportamento quanto ao meio ambiente, 

buscando a recuperação ambiental da área. Este trabalho é realizado dentro e 

fora do lixão, fazendo com que a população conheça a realidade do vazadouro e 

entenda as mudanças que devem ser realizadas (segundo informações coletadas 

junto á empresa).  

 

Em parceria com Instituto Siemens, o CTR realiza um projeto de capacitação 

profissional dos catadores, a fim de reorientar a geração de renda desta 

população. Além disso, há uma atenção especial às crianças, que, por solicitação 

do Conselho Tutelar, hoje não atuam mais no aterro junto com seus pais. No 

projeto do Instituto Siemens e da CTR, 130 estudantes de 4 a 18 anos participam 

de reforço escolar após as aulas na escola. Os alunos são transportados por um 

ônibus da instituição que faz o percurso do Ciep no Salgueiro até o CTR e cada 

participante recebe uma bolsa de R$100,00.  
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No Lixão existem duas usinas (a azul e a amarela) que selecionam o lixo que 

é reciclável e o restante vai para o lixão propriamente dito, onde são compactado 

e enterrados no aterro conforme a lei. As usinas são particulares (cujo 

responsável é Jorge Reis), estruturadas como cooperativas e nelas trabalham 122 

cooperados. O aterro possui em torno de 250 catadores e entre eles estão os que 

trabalham na usina e os que trabalham dentro do lixão, portanto são autônomos. 

A comunidade também é cercada por algumas usinas que compram material dos 

catadores do lixão, ou seja, há uma grande estrutura que vive da dinâmica dos 

resíduos sólidos e, neste âmbito, há muita informalidade. 
 
 

 ILHA DE ITAÓCA 

 

Localização 

 

Trata-se de uma área insular pertencente ao Centro, o 1º distrito do município 

de São Gonçalo. 

 

Coordenadas: N 7480091,29 E 699641,69 

 

Distância da sede do município: 6,5 km 

 

Distância do Comperj: 35 km 

 

Estradas de acesso: De São Gonçalo, percorrer a Av. Paula Lemos em 

direção à BR-101 (percurso de 3 km desde o cruzamento da Paula Lemos com a 

Presidente Kennedy). Passar sob o viaduto da rodovia, acessando a Av. Flávio 

Monteiro Barros (conhecida como Av. Central). (De Niterói, acessar a BR-101 e, 

no km 308, acessar a Av. Porto Rosas, fazendo o retorno sob o viaduto da 

rodovia, acessando a Av. Flávio Monteiro Barros.) Após 1,8 km, chega-se ao 

entroncamento da Av. Central, com a Estrada de Itaóca (à esquerda) e a Estrada 

de Itaúna (à direita).  
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Para a Comunidade de Itaóca: do entroncamento com o Lixão de Itaóca, 

percorrer 1,5 km na estrada de Itaóca.  

 

Para a Praia da Beira, passa-se a comunidade de Itaóca e continua-se na Av. 

Vila Real, em direção à Praia da Luz. No ponto de ônibus, virar à direita na rua 

Olegário Maciel e segue-se pela Neri Viana, até a praia propriamente dita. A 

distância entre a comunidade de Itaóca e Praia da Beira é de 2km. 

 

Para Caieiras, passa-se a comunidade de Itaóca e continua-se na Av. Vila 

Real, virando à direita na Estrada Antônio Leôncio. Após o campo de futebol, virar 

à esquerda na Estrada das Caieiras. No próximo cruzamento, à esquerda chega-

se na localidade de Caieira. A distância entre a comunidade de Itaóca e Caieiras 

é de 2km. 

 

Para a Praia de São Gabriel, passa-se a comunidade de Itaóca e continua-se 

na Av. Vila Real, virando à direita na Estrada Antônio Leôncio. Após o campo de 

futebol, virar à esquerda na Estrada das Caieiras. No próximo cruzamento, 

manter-se à direita chegando, em seguida, à Praia São Gabriel. A distância entre 

a comunidade de Itaóca e Praia de São Gabriel é de 2km. 

Condições de acesso: A Av. Paula Lemos e a BR-101 são asfaltadas e estão 

em boas condições de tráfego. A Av. Santa Luzia é de terra e esburacada; 

quando chove fica com pontos de lama. A BR-101 e a Av. Paula Lemos são 

asfaltadas e encontram-se em bom estado de conservação. Já a Av. Flávio 

Monteiro Barros (Av. Central) não é calçada e apresenta trechos muito ruins e 

esburacados. Quando chove, alguns pontos ficam com atoleiros. Daí por diante, a 

estrada é um pouco melhor, mas ainda com alguns pontos de muita lama quando 

chove. 

 

Tipo de ocupação: Área Urbana (com características rurais). 

 

Embora urbana, a Ilha de Itaóca apresenta características rurais, , portanto, 

caracteriza-se por uma área não-urbanizada de cidade.  
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Na Ilha, grande parte dos moradores sobrevive de atividades ligadas à pesca 

de várias espécies de peixes, siri, camarão e da cata do caranguejo no 

manguezal - cada vez mais maltratado pela poluição, o que hoje faz com que os 

moradores sintam-se ameaçados pelo processo de degradação ambiental que 

experimentam as populações que vivem no entorno da Baía. 

 

Interferência com áreas de proteção:  

 

Parte da Ilha de Itaóca está dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guapimirim, uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, localizada no 

fundo da Baía de Guanabara e que abrange os municípios de São Gonçalo, 

Itaboraí, Guapimirim (sede da APA) e Magé. Criada pelo Decreto Presidencial nº 

90.225 de 25 de setembro de 1984, sob a tutela do IBAMA para proteger os 

manguezais remanescentes no litoral da Baía de Guanabara, com extensão de 

14.340 hectares e congrega a maior área de manguezal preservada do Estado do 

Rio de Janeiro. Esta Unidade de Conservação tem sua caracterização 

arpesentada qando descrita a comunidade do Lixão/Porto do Rosa, 

anteriormente. Cabe ressaltar que, parte do nucleamento de Itaóca e da Praia de 

São Gabriel estão dentro dos limites da APA de Guapimirim. 

 

 

10.3.3.3 - Aspectos Demográficos e Socioeconômicos 
 

Os dados apresentados a seguir são retirados de Planave (2010) e 

representam o status das comunidades na ocasião de sua elaboração. 

 
a. Contingente populacional das comunidades intercepitadas pela AID 
referente à alternativa Baía de Guanabara 
 
Vila Nova de Itambi  
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente 500 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente 1.750 
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Guaxindiba 
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente 2600 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente 9.000 

 
Santa Luzia 
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente 5.000 
No de habitantes na comunidade: aproximadamente 12.500 

 

Ipuca – Jardim CatarinaPopulação estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente 2100 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente 7500 

 

Salgueiro  
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente 3500 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente 13.300 

 

Fazenda dos Mineiros 
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente: 1170 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente: 4500 

 

Lixão/Porto do Rosa  
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente: 600 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente: 2000 

 

Ilha de Itaoca  
População estimada 

No de domicílios na comunidade: aproximadamente 600 

No de habitantes na comunidade: aproximadamente 2280 
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b. Condições de vida da população 
 

Uma das formas de avaliar as condições de vida da população é por meio de 

indicadores de rendimento, inserção no mercado de trabalho e acesso aos 

benefícios da infraestrutura pública. Esses dados serão apresentados a seguir, 

retirados de Planave (2010).  

 

Sob o ponto de vista socioeconômico e ambiental, a região, em geral, 

apresenta graves problemas, o que explica a baixa qualidade de vida da 

população estudada. A ocupação é predominantemente desordenada e os 

acessos a serviços básicos, como saneamento e abastecimento de água, são 

praticamente inexistentes. Assim, o lançamento de esgoto e outros dejetos nos 

corpos hídricos configura-se como um dos principais problemas ambientais da 

região. A bacia do Rio Guaxindiba/Alcântara, onde estão as comunidades 

Lixão/Porto do Rosa, Fazenda dos Mineiros, Conjunto da Marinha, Salgueiro, 

Jardim Catarina, Santa Luzia e Guaxindiba, é uma das principais bacias 

contribuintes da Baía de Guanabara e hoje carreia as cargas poluidoras na Baía 

drenadas de sua bacia hidrográfica. 

 

Nessa região pobreza tem caráter urbano e. No Lixão/Porto do Rosa, 

Fazenda dos Mineiros e Salgueiro, a insalubridade e o risco social em que vivem 

as pessoas são evidentes, especialmente pela proximidade do lixão.. 

 

Coexistem, na região estudada: populações de média a alta densidade 

demográfica, com infraestrutura carente, baixa qualidade de vida e ausência de 

recursos e equipamentos de cultura e lazer. Destaca-se presença de um aterro 

sanitário,o destino dos resíduos sólidos de São Gonçalo, o segundo município 

mais populoso do estado do Rio de Janeiro (depois da capital); a Baía de 

Guanabara, que apesar de apresentar qualidade de suas águas comprometida, 

fornce sustento para muitas famílias, que vivem da pesca e da cata do 

caranguejo. Vale ressaltar a presença da APA de Guapimirim, o mais importante 

remanescente de manguezal do estado, silenciosamente ameaçado pela poluição 

e pela ocupação urbana.  
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Visando subsidiar a caracterização da socioeconomia da Área de Influência 

Direta (AID) da via de acesso de equipamentos especiais do Comperj (Planave, 

2010) foram entrevistados 433 moradores. Houve preponderância de 

respondentes na faixa etária acima de 54 anos.. Os principais resultados dessa 

pesquisa são apresentados a seguir. 

 

Os grupos familiares são de tamanho médio, com maior frequência de 

famílias formadas por 3 e 4 pessoas. A renda familiar varia de 1 a 3 salários 

mínimos, sendo que em mais da metade dos domicílios apenas uma pessoa 

contribui com a renda da família. 

 

O padrão construtivo é prioritariamente de alvenaria e os domicílios têm, em 

sua maioria, 5 cômodos (sala, cozinha, banheiro e quartos). 70% dos 

entrevistados declaram o imóvel como “próprio” e um percentual inferior, 60%, de 

respondentes, informaram possuir algum documento de propriedade do imóvel 

(recibo, instrumento particular, promessa de compra e venda ou escritura lavrada 

em cartório). 

 

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores  

 

Em Vila Nova de Itambi, o tempo de moradia da maioria dos entrevistados 

revela que é uma comunidade antiga. Esta ocupação antiga reflete-se também na 

faixa etária dos respondentes, dos quais 34,7% têm mais de 54 anos. Estes 

dados indicam, naturalmente, um apego das pessoas à localidade.  

 

Quanto à escolaridade, 38,8% dos respondentes concluíram o Ensino 

Fundamental -1º Ciclo (o que corresponde, no antigo parâmetro curricular, ao 

período entre alfabetização e 4ª série). No segundo grupo mais frequente, 28,6% 

dos entrevistados concluíram o Ensino Fundamental - 2º Ciclo (o que 

corresponde, nos padrões antigos, de 5ª a 8ª série). Com um índice de ocorrência 

próximo ao segundo grupo, está o terceiro, que indica que 24,5% dos 

respondentes concluíram o Ensino Médio (antigo Segundo Grau).  
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A renda familiar dos respondentes varia de 0 a R$ 5 mil, sendo que o valor 

mais recorrente, em 12,2% das famílias, é R$ 465,00, que corresponde ao salário 

mínimo nacional na ocasião das entrevistas. Em 6,1% dos resultados, a renda 

declarada foi igual a zero, o que se atribui a famílias que vivem de benefícios de 

programas de transferência de renda do Governo Federal, como o Bolsa Família 

ou declararam não ter renda, já que o chefe da família está desempregado. A 

renda per capita mensal dos moradores da AID em Vila Nova de Itambi é de R$ 

234,73 e média da renda familiar é de R$ 785,65, portanto na faixa de “mais de 1 

até 3 salários mínimos”. 

 

 
• Caracterização dos serviços públicos 

 

A ocupação é predominantemente de uso residencial, com a maioria das 

casas em alvenaria. A comunidade carece de recursos básicos e de 

infraestrutura.  

 

Equipamentos comunitários  

01 Posto de Saúde 

01 Posto de Saúde da Família (PSF) 

01 Posto Policial - DPO 

06 Igrejas 

05 Olarias 

05 Escolas  

02 Campos de Futebol 

03 Praças  

06 Bares 

01 Mercado 

01 Lan House 
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- Educação  
 

Colégio Estadual Hilka de Araújo Peçanha: Em Vila Nova de Itambi, na Praça 

São Barnabé, localiza-se o Colégio Estadual Hilka de Araújo Peçanha, que 

oferece o Ensino Fundamental (2 ciclos), o Ensino Médio e Formação de 

Professores em dois turnos (manhã e tarde). Na ocasião da pesquisa, a escola 

possuia 500 alunos matriculados. Existe um terreno ao lado da escola que está 

abandonado, mas pertence à instituição que possui plano de construir uma 

quadra poliesportiva, recurso que o colégio não possuía na ocasião da pesquisa. 

 

Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira: A escola oferece Ensino 

Fundamental (2 ciclos) nos turnos de manhã, tarde e noite. É referência como 

opção de cultura e lazer na comunidade, já que lá funciona a “Escola Aberta”, 

oferecendo cursos de informática, bordado, pintura, capoeira e também por a 

escola possuir um coral - do qual muito se orgulham.  

 

Escola Municipal Pedro Álvares de Araújo: Esta escola fica no bairro João 

Caetano e oferece Educação Infantil e o 1º ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano), em dois turnos, manhã e tarde. A escola tem hoje 793 alunos matriculados. 

Após finalizar o 1º ciclo do Ensino Fundamental, as crianças têm vaga garantida 

na E.M. Luzia Gomes de Oliveira. 

 

CIEP Elisa Antônio Dias: O Ciep fica no bairro João Caetano e oferece 

Ensino Fundamental (2 ciclos), Ensino Médio e EJA/Supletivo (Educação para 

Jovens e Adultos). O Ciep apresentava na ocasião da pesquisa cerca de 1600 

alunos matriculados nos turnos da manhã, tarde e noite.  

 

Creche Escola Shalon Baby: Estabelecimento de ensino voltado à Educação 

Infantil. Localiza-se na Rua Cléa do Valle, em João Caetano. 
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- Saúde 
 

Os moradores alegam problemas quanto ao acesso à saúde. Muitos dos 

consultados informaram que o posto de saúde nunca tem médico e o hospital 

mais próximo fica em Manilha, município vizinho.. 

 

 
- Saneamento  
 

A maioria dos moradores não possui água encanada e regularizada e, o 

abastecimento é feito de maneira clandestina. Há rede de esgotamento sanitário 

(rede geral) em alguns pontos e, na maior parte dos domicílios, ele é despejado 

nos cursos hídricos ou correm “a céu aberto”. 

 

 
- Energia Elétrica 
 

A energia elétrica é padrão (rede geral) e a iluminação pública, considerada 

pelos moradores, precária. A coleta de lixo ocorre regularmente pela prefeitura – 

embora tenha sido observado, em alguns pontos da comunidade, depósito de lixo 

em terrenos baldios. 

 

 
- Segurança pública 
 

A comunidade de Vila Nova de Itambi apresenta um DPO (Destacamento de 

Policiamento Ostensivo) que funciona 24 horas. A comunidade relata falta de 

segurança no bairro informando da ocorrência de assaltos freqüentes e violência 

sexual”. Atribuem ä os terrenos sem construção e a precariedade da iluminação 

pública o aumento da violância. A população consultada queixou-se também da 

inexistência de locais de lazer, de oportunidades de trabalho e de oferta de cursos 

profissionalizantes. 
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- Sistema Viário e Transporte 
 

Os principais meios de transporte existentes são carros particulares, vans que 

fazem lotação na linha Itambi-Manilha e duas linhas de ônibus: 06 da empresa 

Maravilha e a linha 126 Itambi-Niterói, que apresentam bom estado de 

conservação e passam regularmente pela região. O transporte escolar é feito por 

ônibus de linha, com o uso do cartão Rio Card Estudante. No entanto, segundo 

moradores, muitos motoristas se recusam a parar nos pontos para o acesso dos 

alunos, inclusive chegando a “cortar caminho” para evitar passarem pelos pontos 

próximos às escolas. Na região há também um grande fluxo de caminhões, 

muitos deles oriundos das olarias instaladas nos bairros. 

 

A maior parte das ruas em Vila Nova não são calçadas. É importante 

ressaltar que, até recentemente, eram indicadas por números e letras, assim, os 

próprios moradores ainda não conhecem muito bem os nomes das ruas. 

 

Na ocasião da pesquisa a comunidade já estava recebendo investimentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Foram 

destinados R$ 19 milhões para obras de urbanização e habitação social no bairro 

de Itambi, beneficiando aproximadamente 6.000 (seis mil) famílias.  

 

 
 

 GUAXINDIBA 

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

Foram realizadas 43 entrevistas com moradores residentes na área de 

influência direta (AID) da Via de Acesso de Equipamentos Especiais do Comperj 

em Guaxindiba (Planave, 2010). A média do tempo de moradia das pessoas na 

comunidade é de 16 anos, sendo que os moradores entrevistados mais antigos 

estão ali há 30 anos. Trata-se de uma área ocupada a partir da década de 1930, 

principalmente por operários que trabalharam na antiga Companhia de Cimento 

Portland Mauá e que, hoje, tem atraído empresas em função dos grandes 

empreendimentos que estão previstos para a região, como o Comperj. 
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Quanto à escolaridade, 55,8% dos entrevistados têm concluído o 1º ciclo do 

Ensino Fundamental (período entre alfabetização e 4ª série no antigo parâmetro 

curricular). A segunda frequência mais recorrente reúne, empatadas, duas 

categorias: aqueles que completaram o 2º Ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 

nos antigos padrões), com 16,3%, e Ensino Médio (antigo Segundo Grau), 

também com 16,3% 

 

Assim, no universo pesquisado, há uma média de 18,9 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade da área estudada é mais que o dobro da 

escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de Estado de 

Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, e também da região metropolitana do 

Rio de Janeiro em 2005, que foi de 8,41 anos. 

 

Os grupos familiares caracterizados apresentavam tamanho médio, com 

maior frequência de famílias formadas por 3 e 4 pessoas. Apresentavam-se 

empregados do comércio, da construção civil, da indústria, vigias, domésticas, 

motoristas. Quanto aos demais, a maioria são aposentados e pensionistas.  

 

A renda familiar dos respondentes varia de 0 a R$ 1.600,00, sendo que o 

valor mais recorrente é um salário mínimo. Em 4,7% dos casos, a renda 

declarada foi igual a zero, o que se atribui a famílias que: vivem de benefícios de 

programas de transferência de renda do Governo Federal, como o Bolsa Família. 

Estes declaram não ter renda, já que o chefe da família está desempregado. A 

renda per capita mensal dos moradores em Guaxindiba é de R$ 184,70 e a média 

da renda familiar é R$ 648,65. 

 

 
• Caracterização dos serviços públicos 

 

Em Guaxindiba, a ocupação tem origem em loteamento e é 

predominantemente de uso residencial. O padrão construtivo predominante são 

casas de alvenaria e em 74,5% dos domicílios há quatro ou cinco cômodos (sala, 

cozinha, quartos e banheiro). 51,2% dos respondentes declararam como “próprio” 

o imóvel que residem e 34,9% como apossado. Quando perguntados sobre o 
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documento de propriedade, 41,9% disseram possuir recibo, instrumento 

particular, promessa de compra e venda ou escritura lavrada em cartório, ou seja, 

algum comprovante da propriedade do imóvel. Por outro lado, 53,5% declaram 

não possuir documento de propriedade, 4,7% indicaram outro ou não 

responderam.. Algumas moradias, neste local, são feitas de material improvisado 

ou estão inacabadas (somente com paredes e telhado), embora já estejam 

habitadas.  

 

Equipamentos Comunitários 

02 Postos de Saúde  

01 Posto de Saúde da Família 

01 Centro de Referência à Assistência Social - CRAS 

01 Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) 

01 Biblioteca Comunitária 

01 Escola (Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba – Ciep Pablo Neruda) 

16 Igrejas 

01 Campo de Futebol 

01 Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) 
 

- Educação  

 

Na comunidade só existe uma escola pública que é a Escola Estadual 

Municipalizada de Guaxindiba, fundada em 1986 e transformada em CIEP em 

1987, no governo Brizola, quando oferecia escolarização da alfabetização à 4ª 

série, ou seja, o atual 1º ciclo do Ensino Fundamental. Em 1995, a escola foi 

municipalizada, implantando mais turmas. 

 

Atualmente, ela oferece vagas em turmas que vão da Educação Infantil ao 9º 

ano do Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos), em dois turnos (manhã e tarde). No 

turno da noite, são disponibilizadas turmas de EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) e ProJovem – uma iniciativa do Governo Federal, que tem como 

finalidade elevar o grau de escolaridade visando o desenvolvimento humano e o 

exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, de 

qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de participação 
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cidadã. O ProJovem não é administrado pela escola. O CIEP contava (na ocasião 

da pesquisa) com 73 docentes e 11 funcionários que trabalham no apoio 

(administração e serviços gerais). Aos fins de semana, a escola empresta se 

espaço para o projeto Escola Aberta, uma iniciativa que tem como objetivo retirar 

os adolescentes da criminalidade, utilizando como forma de trabalho oficinas, 

esporte e dança. 

 

 
- Saúde 

 

Na área de saúde, os moradores utilizam dois postos, que ficam (i) na parte 

central de Guaxindiba e (ii) em Jardim Bom Retiro (localidade vizinha). Quando 

necessitam de atendimento médico mais específico ou de urgência, os moradores 

são encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, em São Gonçalo. 

 

 
- Saneamento 

 

A coleta de lixo é regular e ocorre três vezes na semana (geralmente às 

segundas, quartas e sextas-feiras). Não há rede de esgotamento sanitário e o 

esgoto dos domicílios fica a céu aberto. Também não existe rede de 

abastecimento de água. A água utilizada advém de poços ou é captada 

clandestinamente, por meio de mangueiras de borracha conectadas à adutora da 

CEDAE que passa paralela à rua Cidade de Roma. Como consequência, os 

moradores precisam deixar suas torneiras abertas permanentemente, já que, se 

forem fechadas, implicam no aumento da pressão da adutora da CEDAE. 

 

 
- Energia Elétrica 

 

A energia elétrica é padrão (rede geral), mas há também muitas conexões 

clandestinas (gatos) de luz.  
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- Sistema Viário e Transporte 

 

Nenhuma das ruas é calçada. Na comunidade, verificou-se a utilização de 

meios de transporte diversos, como carros particulares, bicicletas, motos, 

caminhões e ônibus. O transporte público é realizado pelas empresas da Viação 

Rio Ita e Asa Branca, nas linhas 487 e 07, respectivamente. Não há, na 

comunidade, transporte alternativo, como vans de lotação. Alguns moradores 

informaram que, quando chove, as empresas de ônibus suspendem o itinerário 

das linhas, por conta do mal estado das ruas. 

 

 
 SANTA LUZIA  

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

A média do tempo de moradia das pessoas na comunidade é de 22 anos.  

Quanto à escolaridade, 63,9% dos entrevistados têm concluído o 1º ciclo do 

Ensino Fundamental (período entre alfabetização e 4ª série no antigo parâmetro 

curricular). A segunda frequência mais recorrente são aqueles que completaram o 

Ensino Médio (antigo Segundo Grau), com 13,9%. 

 

No  universo pesquisado, foi encontrada uma média de 6,33 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade dos entrevistados na área estudada é 

menor que a escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de 

Estado de Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, e também da região 

metropolitana do Rio de Janeiro em 2005, que foi de 8,41 anos.  

 

Os grupos familiares caracterizados apresentam tamanho médio, com maior 

frequência de famílias formadas por 2, 3 e 4 pessoas. Deste universo, 63,6% têm 

emprego formal, 9,1%, informal e 27,3% são autônomos. Entre as atividades 

exercidas estão: pedreiro, caseiro, vigia, servente de obra, porteiro, motorista, 

cozinheira, artesão, faxineira, eletricista, auxiliar administrativo e operador de 

máquina. Quanto aos demais, a maioria são aposentados e pensionistas.  
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A renda familiar dos respondentes varia de 0 a R$ 1.400,00, sendo que o 

valor mais recorrente é um salário mínimo nacional. Em 61,1% das famílias 

apenas uma pessoa é responsável pela renda familiar. Em 8,3% dos casos, a 

renda declarada foi igual a zero. A renda per capita mensal dos moradores em 

Santa Luzia é de R$ 186,59 e a renda familiar média é de R$ 601,25. 

 

O padrão construtivo predominante são casas de alvenaria e em 58,3% dos 

domicílios há cinco cômodos (sala, cozinha, quartos e banheiro). 44,4% dos 

respondentes declararam como “próprio” o imóvel que residem e o mesmo 

percentual de entrevistados o declararam como “apossado”. Quando perguntados 

sobre o documento de propriedade, 63,9% disseram não possuir e 19,4% não 

souberam informar. Assim, somente 16,7% declararam possuir documento de 

propriedade. Percebe-se, assim, que se trata de uma área predominantemente de 

posse e que deve ser olhada com cuidado se houver necessidade de 

desapropriação. 

 

Equipamentos Comunitários  

02 Postos de Saúde  

01 Centro de Referência à Assistência Social - CRAS 

06 Escolas 

01 Casa do Futuro 

01 Igreja Universal 

01 Centro Espírita 

 

 
- Educação 

 

Escola Municipal Santa Luzia: A Escola oferece o 1º ciclo do Ensino 

Fundamental e apresentava (na ocasião da pesquisa) aproximadamente 500 

alunos matriculados nos turnos da manhã e da tarde. Fica em Santa Luzia, na 

Rua Euclides Ninho. 
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Escola Municipal Oscarina da Costa: Fica em Jardim Catarina e oferece o 

Ensino Fundamental 1º ciclo, nos turnos da manhã e da tarde, para cerca de 750 

alunos (na ocasião da pesquisa). 

 

Escola Municipal Anísio Spíndola Teixeira: A Escola está localizada em Santa 

Luzia, no lado sul da BR-101. Foi fundada em 1999 e apresentava 1550 alunos 

matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental (2 ciclos) e na 

Educação de Jovens de adultos (EJA). 

 

C.E. Dom Antônio de Almeida Moraes Junior: O Colégio com 

aproximadamente 800 alunos matriculados (na ocasião da pesquisa) nos 2 ciclos 

do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, estudando nos turnos da manhã, 

tarde  e noite. Fica na Av. Santa Luzia e realiza projetos como: futsal, dança 

artística, judô, banda, rádio escola, horta e letramento.  

 

E. E. Professora Abigail Cardoso: Embora localizada no Jardim Catarina 

Novo, a Escola é frequentada por moradores da área estudada de Santa Luzia. 

Oferece os 2 ciclos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) para alunos a partir de 15 anos, no período noturno. Fundada em 1969, 

atualmente conta com 536 alunos matriculados (na ocasião da pesquisa).  

 

CIEP 238 Ilton Faria da Costa: Localizado na rua Visconde de Seabra, o 

CIEP 238 oferecia o 1º ciclo do Ensino Fundamental a 305 alunos nos turnos da 

manhã e da noite (na ocasião da pesquisa). Além disso, realiza o projeto “Mais 

Educação”, com aulas extras para alunos do colégio. 

 

 
- Saneamento 

 

A coleta de lixo é feita na rodovia – assim, os moradores têm que transportar 

o lixo até a BR-101. Há o hábito de depositar o lixo em terrenos baldios e à beira 

das ruas, bem como de queimá-lo. Há rede de esgotamento sanitário que 

canaliza o esgoto das residências e o despeja em sumidouros nas ruas. O 

abastecimento de água é feito de maneira clandestina.  
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- Energia Elétrica  

 

A energia elétrica é padrão (rede geral). A iluminação pública é precária, com 

pontos de escuridão à noite relatados pelos entrevistados. 

 

 
- Sistema Viário e Transporte 

 

A totalidade das ruas na área estudada em Santa Luzia não apresentam 

calçamento e, quando chove, apresentam pontos de lama e até atoleiros. Não 

existe transporte público que atracesse a comunidade. O ponto de ônibus fica na 

BR-101 e a partir dali utilizam as linhas: 482 Stª Luzia x Niterói, 482 Stª Luzia x 

Castelo; 555 Manilha x Niterói x Praça XV; 568 Niterói x Manilha, da empresa Rio 

Ita; 12 Stª Luzia x Neves e Stª Luzia x Castelo; da empresa Icaraí; além de vans 

(lotação). Muitos moradores utilizam também motos, bicicletas e carros 

particulares. 

 

 
 IPUCA (JARDIM CATARINA) 

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

O tempo médio de moradia dos entrevistados é de 19 anos. Grande parte 

mora no local há mais de 30 anos e apenas três respondentes há menos de um 

ano.  

 

Quanto à escolaridade, 36,7% dos respondentes concluíram o Ensino 

Fundamental -1º Ciclo (o que corresponde, no antigo parâmetro curricular, ao 

período entre alfabetização e 4ª série). No segundo grupo mais frequente, 29,1% 

dos entrevistados concluíram o Ensino Médio (antigo Segundo Grau). Com um 

índice de ocorrência próximo ao segundo grupo, está o terceiro, que indica que 

25,3% dos respondentes concluíram o Ensino Fundamental - 2º Ciclo (o que 

corresponde, nos padrões antigos, de 5ª a 8ª série). 
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Assim, no universo pesquisado, há uma média de 9,3 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade da área estudada está acima da 

escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de Estado de 

Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, acima da escolaridade média da região 

metropolitana do Rio de Janeiro em 2005, que foi de 8,41 anos.  

 

Os grupos familiares apresentavam tamanho médio, com maior frequência de 

famílias formadas por 2, 3 e 4 pessoas. Do universo de pessoas empregadas, 

64,3% apresentaram emprego formal e 25% autônomos. Trabalham em serviços 

gerais ou ofícios, como marceneiro, bombeiro hidráulico, serralheiro, ladrilheiro, 

pedreiro, entre outros. Entre aqueles que declararam que o chefe da família não 

está trabalhando há um número pequeno de desempregados e um número 

grande de aposentados e pensionistas.  

 

A renda familiar dos respondentes varia de R$ 0,00 a R$ 3.500,00, sendo que 

em 10% das famílias, ela é R$ 465,00, que corresponde ao salário mínimo 

nacional na ocasião das entrevistas. Em 27,8% dos resultados, a renda declarada 

foi igual a zero. A renda per capita mensal dos moradores de Ipuca/Jardim 

Catarina é de R$ 195,62 e a renda familiar média é de R$ 710,68. 

 

Em Ipuca, a ocupação tem origem em loteamento e é predominantemente de 

uso residencial. O padrão construtivo predominante são casas de alvenaria e em 

68,4% dos domicílios há cinco cômodos (sala, cozinha, quartos e banheiro), 

77,2% dos respondentes declararam como “próprio” o imóvel que residem. 

Quando perguntados sobre o documento de propriedade, 70% disseram possuir 

recibo ou escritura lavrada em cartório, e 11% declararam que não possuem 

documentos de propriedade do imóvel onde moram. 

 

Equipamentos Comunitários 

02 Postos de Saúde da Família 

01 Escola 

Igrejas 

Campo de Futebol 
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- Educação  

 

Existem várias escolas no bairro Jardim Catarina, tendo sido identificadas 

duas estaduais, quatro municipais e uma creche mantida pela Prefeitura, que 

funciona em uma Igreja Batista. Há também escolas particulares. Em Ipuca, existe 

o Ciep 306 Deputado David Quinderê e o “Educa Mais”, um curso oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação à comunidade. 

 

 
- Saúde 

 

Na área da saúde, Jardim Catarina conta com vários PSF, dois estão 

localizados na Ipuca. Há um projeto tramitando na Secretaria Municipal de Saúde 

para a implantação de um novo Posto de Saúde em Ipuca. O Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS também fica em Jardim Catarina e 

atende o bairro e vizinho Santa Luzia.  

 

 
- Saneamento 

 

Aqueles que dispõem de acesso à rede geral no bairro, só podem dispor da 

água em dias e horários específicos. Para atender a algumas escolas, a CEDAE 

utiliza carros-pipa. Saneamento básico é inexistente e os dejetos domésticos são 

lançados no canal Isaura Santarém. Há coleta regular de lixo feita pela prefeitura, 

mas ocorre d epósito de lixo também no canal. Quanto ao abastecimento de 

água, na década de 1970, no Governo Brizola, a água foi canalizada dentro do 

bairro. As tubulações passam pela Av. Itororó (em Jd. Catarina) para atender 

Paquetá e o Conjunto da Marinha (perto do Salgueiro) Assim, os moradores de 

Jd. Catarina, incluindo a comunidade de Ipuca, retiram a água clandestinamente 

da rede geral. Há também quem utilize poços para o abastecimento. 
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- Energia Elétrica 

 

O fornecimento de energia é prioritariamente da rede geral, porém há 

ligações clandestinas (gatos). 

 

 
- Sistema Viário e Transporte  

 

As ruas são calçadas. Quanto ao transporte, a comunidade é bem servida. 

Na localidade há um terminal rodoviário, na rua Dr. Albino Imparato e outro sendo 

construído nas proximidades. Existem várias linhas de ônibus que são 

disponibilizadas pelas empresas Rio Ita e Icaraí. São elas: linhas 482, 483 e 575 

(Rio Ita) e 12,12A,13,13A e 17 (Icaraí). Há ainda transporte alternativo (lotação de 

vans) para Alcântara, São Gonçalo, Niterói e Rio (Praça Quinze e Castelo). Outro 

meio de transporte comum em Ipuca é a bicicleta, que é utilizada por pessoas 

para se deslocarem entre a casa e o trabalho, tanto no bairro como nas 

localidades próximas, e também como atividade de lazer aos fins de semana. 

Segundo alguns moradores, a bicicleta surgiu como alternativa ao alto preço das 

passagens. Motos e carros privados também são utilizados como transporte.  

 

 
 SALGUEIRO 

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

O tempo de moradia dos entrevistados é em média 23 anos. Do total de 

entrevistados, 42% são homens e 58%, mulheres.  

 

Quanto à escolaridade, 51,9% dos respondentes concluíram o Ensino 

Fundamental -1º Ciclo (o que corresponde, no antigo parâmetro curricular, ao 

período entre alfabetização e 4ª série). No segundo grupo mais frequente, 23,5% 

dos entrevistados concluíram o Ensino Fundamental - 2º Ciclo (o que 

corresponde, nos padrões antigos, de 5ª a 8ª série). 17,3% dos respondentes 

concluíram o Ensino Médio (antigo Segundo Grau) e apenas 1,2% concluiu o 

Ensino Superior. 
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Assim, no universo pesquisado, há uma média de 8,3 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade da área estudada está acima da 

escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de Estado de 

Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, e um pouco abaixo da escolaridade 

média da região metropolitana do Rio de Janeiro em 2005, que foi de 8,41 anos. 

Nas 81 famílias visitadas, foram identificadas 52 crianças, 35 adolescentes e 20 

jovens. Destes, duas crianças e doze adolescentes em idade escolar 

encontravam-se fora da escola. 

 

Os grupos familiares apresentaram tamanho médio, com maior frequência de 

famílias formadas por 3 e 4 pessoas. Entre os moradores empregados, 54,2% 

apresentavam emprego formal e 33,3% são autônomos(eletricistas, soldadores, 

vigias, motoristas, trabalham em serviços gerais). Quanto aos demais, maioria 

aposentada.  

 

A renda familiar dos respondentes varia de R$ 380,00 a R$ 3 mil, sendo que 

o valor mais recorrente, em 24,6% das famílias, é um salário mínimo nacional. A 

renda per capita mensal dos moradores da AID é de R$ 179,21 e a renda familiar 

média é de R$ 659,32. 

 

No Salgueiro, a ocupação é predominantemente de uso residencial. Existem 

muitos estabelecimentos comérciais ( padarias, lojinhas de confecções, materiais 

de construção, mercadinhos, entre outros). A comunidade carece de recursos 

básicos e de infraestrutura. O padrão construtivo predominante são casas de 

alvenaria e em 67,9% dos domicílios há cinco cômodos (sala, cozinha, quartos e 

banheiro). 84% dos respondentes declararam como “próprio” o imóvel que 

residem. Mas quando perguntados sobre o documento de propriedade, 66,6% 

disseram possuir recibo, escritura lavrada em cartório, instrumento particular ou 

promessa de compra e venda e 28,4% declararam que não possuem documentos 

de propriedade do imóvel onde moram. 
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Equipamentos comunitários 

01 Posto de Saúde 

01 Centro de Referência da Assistência Social 

03 Escolas 

01 Creche 

01 Posto Policial – DPO 

02 Campos de Futebol 
 
 
- Educação 
 
Colégio 7 de Setembro e Faculdade Uniderp Interativa: Escola particular 

localizada na Av. Rio da Prata, que oferece Ensino Médio para 550 alunos, em 03 

turnos. A escola possui mais duas sedes, sendo que em uma funciona a 

Faculdade Uniderp Interativa. 
 
CIEP 238: É uma referência para a comunidade do Salgueiro e adjacências. 

Fica na Estrada das Palmeiras em um terreno alto, que permite uma visão geral 

do bairro. 
 
Escola Estadual Armando Gonçalves: Essa Escola foi fundada para atender 

os moradores do Conjunto Nacional de Habitação – BNH (quando do 

assentamento das famílias que formaram o Salgueiro, oriundas das favelas de 

Niterói), porque a Escola Niuma Goulart Brandão não suportava o número de 

alunos da localidade, já que a população local teve um crescimento expressivo. 

Iniciou com o ensino primário e foi reinaugurada em 2005, na Gestão do Governo 

de Rosinha Garotinho. Esta instituição oferece o 2º ciclo do Ensino Fundamental. 

Suas atividades se dão nos turnos da manhã, tarde e noite. O Programa 

Educação de Jovens e Adultos- EJA é ministrado à noite com idade exigida a 

partir dos 15 anos. A escola oferece oficinas diversificadas aos alunos e também 

faz a divulgação dos cursos, eventos e oficinas realizadas pelas ONG que atuam 

na comunidade. Existe ainda o Projeto Autonomia, voltado à cidadania, em que as 

aulas são ministradas no modelo “tele-salas” com um instrutor (virtual), depois os 

alunos debatem entre si sobre o conteúdo. Sempre que necessário, um professor, 

presencialmente, tira as dúvidas. Na ocasião da pesquisa, a escola apresentava 

1.043 alunos matriculados.  
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Creche Estrelinha Azul: Desenvolve as atividades no Centro Comunitário 

Amigos do Serpa, detalhado adiante. 

 

 
- Saúde 

 

O Posto de Saúde da Família fica na Av. Rio da Prata e realiza o Programa 

de Saúde da Família, com a participação de agentes comunitários que visitam os 

moradores em seus domicílios. A unidade de saúde apresentava (na ocasião da 

pesquisa) 22 funcionários sendo 12 agentes, 01 médico, 02 técnicos de 

enfermagem, 02 enfermeiras e atende também os bairros de Fazenda e Barra das 

Palmeiras. Possui atendimento odontológico, oferecendo 02 dentistas à 

comunidade. Atende, em média, 10 a 20 pacientes por dia. Ao necessitarem de 

atendimento médico mais específico ou de urgência, os moradores são 

encaminhados até o centro de São Gonçalo para procurar atendimento no Pronto 

Socorro Municipal. Há também no posto uma unidade de vacinação. 

 

 
- Saneamento 

 

A maioria dos moradores não dispõe de água encanada e regularizada e, 

portanto, o abastecimento é feito de maneira clandestina. Também não há rede 

de esgotamento sanitário e, assim, ele é despejado nos cursos hídricos ou correm 

a céu aberto. A coleta de lixo ocorre regularmente pela prefeitura, embora o lixo 

seja depositado em grande quantidade no canal que atravessa a comunidade. 

 

 
- Energia Elétrica 

 

A energia elétrica é padrão (rede geral), mas há também muitas ligações 

clandestinas (gatos). 
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- Sistema viário e de Transporte 

 

Na comunidade, há meios de transportes diversos. Existem as linhas de 

ônibus que são disponibilizadas pela empresas Rio Ita: linhas 400, 402 e 55. Há 

lotação de vans, transporte realizado por cooperativa que faz o itinerário 

Salgueiro/Niterói e Salgueiro/ São Gonçalo. No bairro há também motos 

particulares em grande quantidade e pessoas que utilizam bicicletas e carros 

privados. 

 

 
 FAZENDA DOS MINEIROS 

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

O tempo de moradia médio entre os entrevistados, foi de 17 anos.Quanto à 

escolaridade, 43,5% dos entrevistados concluíram o Ensino Fundamental -1º 

Ciclo (o que corresponde, no antigo parâmetro curricular, ao período entre 

alfabetização e 4ª série). No segundo grupo mais frequente, 26,1% dos 

entrevistados concluíram o Ensino Médio (antigo Segundo Grau). Com um índice 

de ocorrência próximo ao segundo grupo, está o terceiro, que indica que 20,3% 

dos respondentes concluíram o Ensino Fundamental - 2º Ciclo (o que 

corresponde, nos padrões antigos, de 5ª a 8ª série). 

 

Assim, no universo pesquisado, há uma média de 8,7 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade da área estudada está acima da 

escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de Estado de 

Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, e também da região metropolitana do 

Rio de Janeiro em 2005, que foi de 8,41 anos.  

 

Os grupos familiares são de tamanho médio, com maior frequência de 

famílias formadas por 2 e 3 pessoas. Do universo de pessoas empregadas, 

46,8% têm emprego formal e 31,9% são autônomos(marceneiros, motoristas, 

“catadores de material”, trabalham em serviços gerais). Quanto aos demais, 

maioria aposentados.  
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A renda familiar dos respondentes varia de R$100,00 a R$ 6 mil, sendo que 

os valores absolutos mais recorrentes, ambos em 10,9% das famílias, 

correspondem ao salário mínimo nacional, e R$ 1 mil. A renda per capita mensal 

dos moradores é de R$ 176,07 e a renda familiar média é de R$ 614,97. 

 

Na Fazenda dos Mineiros, a ocupação é predominantemente de uso 

residencial e o padrão construtivo predominante são casas de alvenaria. Em 

45,7% há cinco cômodos (sala, cozinha, quartos e banheiro). 55,7% dos 

respondentes declararam como “próprio” o imóvel que residem e 22,9% 

declararam “apossado”. Quando perguntados sobre o documento de propriedade, 

40% declararam que não possuem documentos de propriedade do imóvel onde 

moram, e 34,3% disseram possuir recibo ou escritura lavrada em cartório 

 

A comunidade carece de recursos básicos e de infraestrutura. Não há 

equipamentos comunitários além de um campo de futebol. 

 

 
- Educação 

 

Para os serviços em outros equipamentos comunitários, como escolas e 

igrejas, a população da Fazenda dos Mineiros se dirige ao Salgueiro. 

 

 
- Saúde 

 

Na área da saúde, os moradores são atendidos no Posto de Saúde da 

Família que fica no Pé da Serra, ao lado da antiga “Casa do Pai” e também no 

Posto do Salgueiro. No PSF do Pé da Serra, são realizadas consultas médicas, 

curativos, palestras, programas com idosos e hipertensos, entre outros, para os 

catadores do lixão e moradores da Fazenda dos Mineiros. Quando chove as ruas 

de acesso ao PSF ficam intrafegáveis, impossibilitando o médico de realizar as 

consultas agendadas. 
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- Saneamento 

 

Não há abastecimento de água e o esgoto fica a céu aberto. Não há coleta de 

lixo regular pela prefeitura. O lixo é depositado no valão ou em terrenos 

desocupados. 

 

 
- Energia Elétrica  

 

Em algumas partes da comunidade não chegou a energia elétrica da rede 

geral, assim os moradores utilizam-se de gambiarras (“gatos”). 

 

 
- Sistema Viário e Transporte 

 

As ruas são de terra e quando chove ficam quase intrafegáveis. Quanto ao 

transporte, a comunidade é servida por transporte alternativo, que passa na 

Estrada de Itaúna e na Rua Coronel Andrade Vilela, uma das principais da 

Fazenda dos Mineiros. Ônibus de linha somente na Estrada das Palmeiras ou na 

Av. Central, na entrada do aterro sanitário. Como opção ao transporte público, há 

poucos carros privados, bastantes bicicletas e muitas motos.  

 

 
 LIXÃO/PORTO DO ROSA 

 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

O tempo de moradia médio entre os entrevistados, é de 21 anos.Quanto à 

escolaridade, 49% dos respondentes têm concluído o Ensino Fundamental -1º 

Ciclo (o que corresponde, no antigo parâmetro curricular, ao período entre 

alfabetização e 4ª série). No segundo grupo mais frequente, 19% dos 

entrevistados concluíram o Ensino Fundamental - 2º Ciclo (o que corresponde, 

nos padrões antigos, de 5ª a 8ª série). Com 11% de respostas está o terceiro, 

referente àqueles que concluíram o Ensino Médio (antigo Segundo Grau). 
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Assim, no universo pesquisado, há uma média de 7,2 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade da área estudada está ligeiramente acima 

da escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de Estado de 

Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, mas abaixo da escolaridade média da 

região metropolitana do Rio de Janeiro em 2005, que foi de 8,41 anos.  

 

A média de pessoas nos grupos familiares é de 4,5. Dos 37 respondentes, 30 

declararam estar trabalhando o chefe da família . Entre os moradores 

empregados, 41% têm emprego formal e 30% são autônomos (catadores de 

material, motoristas, vigias, pescadores, e os que trabalham em serviços gerais).  

 

A renda familiar dos respondentes varia de R$ 0 a R$ 1.800,00, sendo que o 

valor absoluto mais recorrente é R$ 465,00, que corresponde ao salário mínimo 

nacional (na ocasião da pesquisa). A renda per capita mensal dos moradores da 

AID de Lixão /Porto do Rosa é de R$ 121,00 e a renda familiar média é de R$ 

546,46. Em relação às faixas salariais, 42% recebe entre 0,5 e 1 salário mínimo e 

38%, entre 1 e 3 salários mínimos. 

 

 
• Condições de vida da população   

 

No Lixão/Porto do Rosa a ocupação é predominantemente de uso residencial, 

e o padrão construtivo predominante são casas de alvenaria. A quantidade de 

cômodos nos domicílios está bem dividida: 25% dos respondentes declararam ter 

3 cômodos, 25%, 4 cômodos e 27%, 5 cômodos ou mais. 62% dos respondentes 

declararam como “próprio” o imóvel que residem e 24%, como “apossado”. 

Quando perguntados sobre o documento de propriedade, 34% disseram possuir 

recibo ou escritura lavrada em cartório, e 34% declararam que não possuem 

documentos de propriedade do imóvel onde moram.  

 

A comunidade carece de recursos básicos e de infraestrutura. 
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Equipamentos Comunitários 

01 Campo de Futebol 

01 Bar 

 

 
- Educação 

 

Não há escolas no local e os estudantes frequentam escolas no Salgueiro.  

 

 
- Saúde 

 

Não há estabelecimento de saúde no local. Os mais citados para 

encaminhamento de enfermos foram: Pronto Socorro de São Gonçalo, Hospital 

Luiz Palmier e Posto Central. 

 

 
- Saneamento  

 

Não há abastecimento de água e o esgoto escoa a céu aberto. A coleta de 

lixo ocorre regularmente pela prefeitura, embora o lixo seja queimado em alguns 

domicílios e também depositado em grande quantidade à beira das estradas de 

Itaóca e Itaúna. 

 

 
- Energia elétrica  

 

A energia elétrica é padrão (rede geral), mas há também ligações 

clandestinas. 

 

 
- Sistema viário e transporte  

 

As ruas são de terra e quando chove ficam quase intrafegáveis. Por vezes, 

somente caminhões conseguem passar. Quando o sol retorna, a poeira do 



 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental para implantação do  
emissário terrestre e submarino do COMPERJ 

Diagnóstico Ambiental 
10 

Pág. 
353/370 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 148/10 
Revisão 00 

10/2010 
 

trânsito nas vias é, segundo os moradores, um grande incômodo. Quanto ao 

transporte, a comunidade é servida pelas linhas de ônibus 31 da empresa Tanguá 

e 567 da empresa Rio Ita Barreto x Praia da Luz. Há também outros tipos de 

transporte, como carro privado, bicicleta, caminhão, lotação (van), moto particular 

e tração animal. 
 
 

 ILHA DE ITAOCA 
 
• Perfil Socioeconômico dos Moradores 

 

O tempo médio de moradia dos moradores entrevistados é de 20 anos. 

Quanto à escolaridade, 40,7% dos respondentes têm concluído o Ensino Médio 

(antigo Segundo Grau) e 37% dos entrevistados concluíram o Ensino 

Fundamental - 1º Ciclo (o que corresponde, nos padrões antigos, a alfabetização 

à 4ª série). 

 

Assim, no universo pesquisado, há uma média de 9,98 anos de estudo. 

Observa-se que o nível de escolaridade dos entrevistados da área estudada está 

acima da escolaridade média do Brasil de 2005 (fonte: SEAE - Secretaria de 

Estado de Assuntos Estratégicos), que foi 7,09 anos, e também acima da 

escolaridade média da região metropolitana do Rio de Janeiro em 2005, que foi 

de 8,41 anos.  

 

Os grupos familiares apresentaram tamanho médio, com maior frequência de 

famílias formadas por 3 e 4 pessoas. Dos membros da família que estão 

trabalhando, 33,3% têm emprego formal e 46,7% são autônomos(pescadores, 

motoristas, catadores de material para reciclagem, profissionais de serviços 

gerais, engenheiro, militares e pedreir)o. Quanto aos demais, a maioria são 

aposentados.  

 

A renda familiar dos respondentes varia de R$ 150,00 a R$ 6 mil, sendo que 

os valores absolutos mais recorrentes são R$ 800,00 e R$ 1.000,00. A renda per 

capita mensal dos moradores da Ilha de Itaóca é de R$ 271,85 e a renda familiar 

média é de R$ 1.057,22. 
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A ocupação é predominantemente residencial, e o padrão construtivo 

predominante são casas de alvenaria e em 70,4% dos domicílios há cinco 

cômodos (sala, cozinha, quartos e banheiro). 66,7% dos respondentes 

declararam como “próprio” o imóvel que residem. Quando perguntados sobre o 

documento de propriedade, 70,4% disseram possuir algum comprovante de 

propriedade: 51,9% declararam possuir escritura lavrada em cartório, 14,8%, 

recibo, e 3,7% promessa de compra e venda.  
 

Equipamentos Comunitários 

01 Posto de Saúde  

01 Posto de Saúde da Família 

01 Posto Policial Comunitário – PCC 

01 Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

01 Unidade do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

02 Escolas 

01 Creche 

04 Igrejas 

01 Praça 

01 Campo de Futebol 

01 Clube – Society Clube de Itaóca 

 

 
- Educação 

 

Escola Estadual Municipalizada Salgado Filho: Localizada próximo ao Posto 

Policial Comunitário na Rua Luis Ferreira, foi inaugurada há 50 anos e sua 

municipalização se deu em 1994. A escola oferece educação infantil e faz um 

trabalho de conscientização dos alunos em relação ao bairro e à população onde 

moram, utilizando o Projeto Anual 2009, em que trabalham também com 

reciclagem de garrafas pet. Na escola apresentava 163 alunos matriculados (na 

ocasião da pesquisa) nos turno da manhã e da tarde. Entre seu quadro de 

funcionários foram levanatdos 8 docentes, 1 orientadora educacional, 1 

orientadora pedagógica, 1 professor de educação física e a diretora.  
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CIEP B.430 Carlos Marighella: Localizado na Rua Antônio Leôncio, em frente 

à Praça e ao CRAS, o CIEP oferece os dois ciclos do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, nos turnos de manhã, tarde e noite. 

 

Creche Comunitária Batista Doce Lar: Localizada na Estrada de Itaóca, a 

Creche Comunitária Batista Doce Lar funciona das 07h às 19h e atende crianças 

de 3 a 5 anos. Oferece reforço escolar em dois turnos para alunos do 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. Por estar passando por dificuldades financeiras, a 

entidade contava (na ocasião da pesquisa) com a colaboração de R$ 15,00 de 

alguns pais, além de leite e produtos de limpeza. 
 
 

- Saúde  

 

O atendimento médico-hospitalar é feito no Posto de Saúde Alberto Sabin e 

no Posto de Saúde da Família – PSF. Em caso de emergência os moradores 

utilizam principalmente o Pronto Socorro de São Gonçalo – Luiz Palmier, que fica 

no centro da cidade de São Gonçalo. 

 

 
- Saneamento 

 

Somente as ruas principais possuem rede geral de esgoto; os moradores das 

ruas adjacentes utilizam fossas sépticas ou valas negras. O abastecimento de 

água na região é feito de forma clandestina. Passa por Itaóca uma rede de água 

que vai para Paquetá e é dela que os moradores coletam a água que utilizam. A 

coleta de lixo existe, mas é ineficiente (segundo os moradores). 

 

 
- Energia Elétrica 

 

Quase todos os domicílios possuem relógios de rede padrão de energia 

elétrica, porém boa parte não está em funcionamento e os moradores utilizam-se 

de de conexões clandestinas (gatos). 
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- Sistema Viário e Transporte 

 

Quanto ao transporte, é um dos principais problemas alegados pela 

comunidade. São poucos os ônibus que servem a Ilha: a linha 31 Praia da Luz / 

Barreto, 31 A Praia da Luz / Fórum e 567 Praia da Luz / Niterói - este último só 

adentra ao bairro às 6:00 da manhã até às 8:00 e depois retorna às 18h e 20h. 

Todas as linhas são da empresa Rio Ita/Tanguá e somente passam na Estrada de 

Itaóca, Avenida Central e na Rua Antônio Leôncio, dificultando assim o 

deslocamento dos moradores. Estas vias estão em péssimo estado de 

conservação: quando chove ficam completamente cobertas de lama e quando faz 

sol ficam muito secas e a poeira que sobe do chão entra nas casas e comércios. 

 

 
c. Quadro de carências e demandas da população  
 

Na ocasião das entrevistas foram levantadas as maiores demandas das 

comunidades e se gundo Planave (2010) segue intrerpetação dos principais 

relatos. 

 

As localidades estão em uma área que carece de políticas e serviços públicos 

básicos. A área que mais necessita de investimentos, segundo os moradores de 

Vila Nova de Itambi, Guaxindiba, Santa Luzia, Ipuca e Fazenda dos Mineiros é 

“emprego e renda”, e é a segunda maior preocupação para os moradores de 

Salgueiro e Ilha de Itaoca. Percebe-se que a comunidade anseia melhorias 

imediatas e sabe-se que a renda é uma variável que pode mudar, em curto prazo, 

a qualidade de vida das pessoas.  

 

A segunda área mais citada por demanda de investimentos é “melhoria nos 

equipamentos urbanos”, citada por moradores de Guaxindiba, Santa Luzia, Ipuca, 

Fazenda dos Mineiros e Lixão/Porto do Rosa. 

 

Logo em seguida, há demanda por “melhoria em saneamento básico e 

abastecimento de água” em Santa Luzia, Ipuca, Salgueiro, Fazenda dos Mineiros, 

e Lixão/Porto do Rosa. 
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Há também demanda por melhorias na saúde, infraestrutura voltada ao lazer, 

e transporte (Lixão, Ipuca, Itaoca).  

 

Em Santa Luzia, Entre os principais problemas vivenciados pelos moradores 

está a travessia da rodovia BR-101. O fluxo de pessoas é grande ao longo do dia, 

inclusive de crianças. Não há passarela e, segundo relatos dos moradores, já 

houve muitos acidentes de atropelamentos, inclusive, fatais. 

 

Para os moradores consultados em Ilha de Itaóca, a área que mais necessita 

de investimentos, é “transporte”, para 69,2%, O problema de transporte está muito 

associado às condições das vias de acesso à comunidade e as queixas sobre 

esta questão também estiveram presentes em outros momentos das entrevistas, 

em conversas informais com moradores e nas entrevistas com líderes 

comunitários. Em 30 de dezembro de 2008, a Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo decretou, em Ato Oficial, de “utilidade pública para fins de 

desapropriação os imóveis integrantes do Loteamento ‘Praia da Beira’” (Decreto 

nº 336/2008), tendo como justificativa “a urgente necessidade de incentivarmos a 

implantação de projetos relacionados com a indústria naval “off-shore”, além de 

porto, retroporto, “ferry boat” e outros de apoio ao Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro (Comperj)”. Com este decreto, a comunidade de Praia da Beira está 

muito ansiosa e preocupada, pois não sabem se terão de sair ou não e como isso 

irá acontecer. Muitos atribuem este decreto à Petrobras, o que deixa a relação 

com a Companhia ainda mais delicada, já que há passivos do acidente do 

derramamento de óleo em 2000.  

 
 
d. Lideranças 
 

Foram identificados os líderes comunitários formais e informais das 

comunidades localizadas na área de impacto do projeto. Estas lideranças estão 

relacionadas abaixo.   
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T Comunidade Nome Organização Função 

1 Vila Nova de 
Itambi 

Valéria Cristina 
Nascimento Rosa 

AMAII - Associação de Moradores e 
Amigos de Iamagata de Itambi Presidente 

Nilza Maria Santos AMABAC – Associação de 
Moradores do Bairro João Caetano  Presidente 

Cláudia Guimarães AMVC – Associação de Moradores 
de Vila do Campo  2ª Secretária 

Manoel dos Santos Associação de Pescadores de 
Itambi - Itapesca Presidente 

2 Guaxindiba Silvio de Oliveira AMAGUAVA  Diretor 
Presidente 

4 Ipuca/ Jardim 
Catarina 

Fernando Cezar da 
Silva Couto 
(Branco) 

não tem Líder Informal 

José Carlos 
Policarpo de 
Meireles 

AMAJAC Presidente 

5 

Salgueiro Jorge Luiz da Silva 
Cruz (Jorge Canela) Projeto Amo Salgueiro - P.A.S. Coordenador 

Geral 

Lixão/Portão do 
Rosa 

Hélio Henrique de 
Chagas 

AMALAD - Associação de 
Moradores do Lixão e Adjacências Presidente 

6 

Praia de São 
Gabriel Alcino de Souza 

APEPSG - Associação de 
Pescadores e Escarnadeiras da 
Praia de São Gabriel 

Presidente 

Itaóca Gilberto Araújo 
Madeira 

AMAIPI – Ass. de Moradores e 
Amigos da Ilha e Praias de Itaóca Presidente 

Praia da Beira 

Carlos Alberto de 
Góes Não tem Líder informal 

José Aldo de Araújo 
(Zé da Paraíba) Não tem Líder informal 

 
 

10.3.3.4 - Caracterização da Saúde em Relação à Qualidade dos 

Recursos Naturais – Água e Ar 
 

As comunidades sofrem com condições precárias de saneamento, poluição 

dos rios e do ar e as consequências da insalubridade refletem na saúde da 

população. As moradias localizadas ou vizinhas a aterros sanitários são as mais 

críticas nesse sentido. Os agentes de saúde e médicos atuando nas comunidades 

relatam altas incidências de verminoses, impetigo, doenças respiratórias e outras 

doenças causadas pelas condições de insalubridade no local. É o caso das 

localidades listadas abaixo.   
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Na Bacia de Itambi, as incidências de saúde mais comuns são verminoses e 

doenças de pele causadas por condições insalubre.  

 

No Lixão/Porto do Rosa, as doenças que mais afetam a comunidade são de 

natureza respiratória, principalmente entre crianças. Devido á insalubridade, há 

muitos porcos que transitam livremente nas ruas, alimentando-se do lixo.  

 

Na Fazenda dos Mineiros, a doença mais comum é o impetigo, doença de 

pele causada pela falta de saneamento básico e da enorme quantidade de lama e 

sujeira.  

 

Em Ipuca, devido ao lançamento de esgoto doméstico e descarte de lixo, o rio 

Isaura Santarém está assoreado e poluído, causando problemas de saúde e 

desconforto aos moradores. 

 

Na Ilha de Itaoca, o índice de verminoses também é alto.  

 

 

10.3.3.5 - Caracterização das Áreas Sensíveis 
 

Foram identificados grupos de interesse que serão impactados diretamente 

pelo empreendimento que apresentam, portanto, necessidades específicas de 

informação. Estes grupos poderão, também, ser beneficiários das ações 

opcionais que a empresa desenvolverá como parte de seu compromisso de 

responsabilidade social e ambiental.  

 

- Moradores que serão desapropriados; 

- Pescadores da Praia da Beira; 

- Curraleiros da Praia de São Gabriel; 

- Escarnadeiras de Caranguejo de Itaóca; 

- Pescadores de Itambi; 

- Catadores de “material” do Lixão; 

- Líderes comunitários e/ou representantes de Associação de Moradores; 

- Diretores, professores e alunos das escolas; 
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- Agentes de Saúde; 

- Responsáveis pelos veículos de comunicação locais; 

- Comerciantes e industriais; 

- Moradores que são vizinhos aos trajetos dos caminhões e máquinas que 

atuarão nas obras; 

- Representantes de concessionárias de serviços públicos e das 

administrações municipais; 

- Representantes de organizações não-governamentais com atuação local; 

- Gestores públicos. 

 

 

10.3.3.6 - Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
 
A área diretriz referente à alternativa Baía de Guanabara foi percorrida de 

forma extensiva, sendo realizado o reconhecimento dos compartimentos 

ambientais e a vistoria dos locais acessíveis e com visibilidade em busca de 

possíveis vestígios arqueológicos. O traçado do emissário foi percorrido através 

dos acessos existentes, desde o limite com o Comperj até a Baia da Guanabara 

 

A área do empreendimento está inserida em região originalmente pertencente 

ao domínio da Mata Atlântica, da qual restam apenas poucos fragmentos 

isolados, compostos principalmente de regeneração em estágio inicial e médio. A 

vegetação predominante são pastagens, presente nos dois principais 

compartimentos ambientais observados: planície aluvionar e relevo suavemente 

ondulado relacionados às colinas isoladas. Diversos cursos d’água se inserem na 

área do empreendimento, destacando-se o Rio Caceribu (próximo ao Comperj); 

os rios do Porto das Caixas, Tabutal, Tambicu, Goianã, em Itaboraí e os córregos 

Guaxindiba e Alcântara em São Gonçalo. 

 

O primeiro ponto de interesse arqueológico observado encontra-se à altura do 

km 7, próximo ao limite com o Comperj, em área rural na planície do Rio Macacu, 

município de Itaboraí.24 A diretriz segue paralelo ao rio, nesse mesmo ambiente 

                                                            
24 Os primeiros sete quilômetros dessa diretriz estão em área do Comperj, e portanto não foram abordados nesse 
diagnóstico. 
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potencialmente favorável a arqueologia, até o km 15. Esse está junto a uma linha 

de transmissão, próximo a área urbanizada (Bairro Itambi) e a BR 493 (Estrada 

para Guaxindiba), que corta a diretriz.  

 

 
Figura 10.3.3.6 -1 - Vista da planície do 

Rio Caceribu, no limite 
com o Comperj. 

 
Figura 10.3.3.6 -2 - Vistoria realizada na 

área do km 15. 

 

 

O km 16 está em local bastante urbanizado (Bairro Pavilhão), diminuindo 

muito a possibilidade de ocorrências arqueológicas pela intensa antropização. A 

diretriz segue por área plana paralela a adutora da CEDAE possivelmente até o 

km 2125, já no município de São Gonçalo (desde o km 20). O trecho entre os km 

21 e 25 passa junto ao limite de área urbanizada, já bastante impactada por 

atividades anteriores. A diretriz atravessa a BR 101 entre os km 22 e 23, e 

novamente entre os km 23 e 24, tornando praticamente impossível que 

remanescentes arqueológicos sejam ainda encontrados. 

 

                                                            
25 Não foi possível seguir todo esse trecho da faixa de domínio da adutora, devido as obras em execução pela 
CEDAE e a impossibilidade de trânsito no local pelas chuvas intensas no período de campo. 
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Figura 10.3.3.6 -3 - Área urbanizada 

próximo ao km 16. 

 
Figura 10.3.3.6 -4 - Obras da CEDAE nas 

proximidades  do km 
17. 

 

 
 

Figura 10.3.3.6 -5 - Área urbanizada junto a BR 101 
(pista elevada), próximo ao km 22. 

 

 

A diretriz segue por área plana, entre o mangue do fundo da baía de 

Guanabara e área urbana, cortando canais de drenagem (possivelmente córregos 

retificados), e morros próximos. Apesar do ambiente potencialmente favorável a 

sítios, já sofreram interferências intensas. O trecho entre os km 27 e 29 estão no 

limite de área intensamente urbanizada, diminuindo a possibilidade de 

ocorrências arqueológicas, assim como entre os km 32 e 33, onde o emissário 

encontra a Baía de Guanabara. 
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Essa diretriz passa por um ambiente mais uniforme se comparado com a 

diretriz Marica, sendo o diferencial a ser considerado para arqueologia 

principalmente as interferências urbanas já ocorridas e a proximidade com o 

manguezal da baía de Guanabara. 

 

As diretrizes Icaraí 1 e 2, que se diferenciam da diretriz São Gonçalo a partir 

do km 23, passam em sua maior parte por locais intensamente urbanizados, 

tornando pouco provável que remanescentes arqueológicos sejam encontrados 

em um contexto minimamente preservado. Pequenos trechos, de relevo mais 

acidentado, entre os km 31 e 37, sofreram ações antrópicas menos intensas.  

 

As entrevistas realizadas registraram apenas uma informação de interesse 

para a arqueologia, em Itaboraí. Foi obtida em entrevista realizada para a diretriz 

Marica, mas por se referir a moedas encontradas próximas ao “convento” de 

Porto das Caixas, é também significativa para essa diretriz. O menor número de 

informações para esse trecho não se relaciona a uma menor riqueza 

arqueológica, mas a maior urbanização. 

 

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma semelhante à alternativa Maricá, a Alternativa Baia de Guanabara 

também cruza municípios inseridos em ambiente extremamente favorável a 

ocupação humana, incluindo ambientes diversificados como fundo de baía, 

grande densidade fluvial, restingas, mangues, serras com matas fechadas. Dessa 

forma, sempre foi possível a captação de diferentes recursos por todo ano, com 

pesca, coleta vegetal e animal, além da caça em restingas e matas. Esse 

ambiente, atraente para as populações pré-históricas, também favoreceu a 

entrada e estabelecimento dos colonizadores europeus no território brasileiro, 

dadas as condições ambientais favoráveis à captação alimentar e de matérias 

primas. 
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No caso da alternativa Baia de Guanabara, especialmente a região do fundo 

da baía de Guanabara, então, há milhares de anos atrai diferentes grupos 

humanos por sua diversidade ambiental, sendo local privilegiado para obtenção 

dos recursos necessários à sua sobrevivência. Foi uma das áreas do litoral 

densamente povoadas por populações pré-coloniais, assim como de interesse 

estratégico dos europeus.  

 

Segundo Dias Júnior (2003), a ocupação humana deste recôncavo foi 

intensa, desde o seu período inicial com os caçadores e coletores de moluscos, 

até as aldeias tupi que se disseminavam por toda a orla e interior na época da 

chegada dos europeus. Segundo Anchieta ([1565] 1988), a maior força 

Tupinambá encontrava-se na Guanabara, onde existia o maior número e as 

maiores aldeias destes índios.  

 

A alternativa Baia de Guanabara proposta para o empreendimento, dessa 

forma, atravessa uma região de grande relevância pré-histórica e histórica, como 

testemunhado pelos vestígios registrados na região, descritos anteriormente. A 

ocupação humana na região pesquisada foi intensa desde os primeiros habitantes 

do litoral, o que é testemunhado tanto pelos dados etno-históricos quanto pelos 

sítios pré-históricos registrados. A área do empreendimento está nas 

proximidades de importante aldeamento jesuítico, significativo tanto por indicar a 

densa população indígena, como a antiguidade da ocupação colonial. 

 

O ambiente altamente favorável exerceu papel decisivo no desenvolvimento 

histórico desta região, ocupado por diversas culturas em diferentes épocas. Os 

sítios arqueológicos não devem ser vistos de forma isolada, mas como 

integrantes de uma constante adaptação a ambientes dinâmicos.  

 

Diversidade de ambientes teve peso significativo na escolha de locais para a 

ocupação da área tanto por grupos “sambaquieiros”, como por grupos ceramistas 

e mais tarde pelos jesuítas, na escolha de locais para os aldeamentos, 

observando a existência de recursos para a pesca e a coleta de mariscos, boas 

terras para cultivo, floresta para a caça e extração de madeira. 
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Os terrenos, irrigados naturalmente, desempenharam um papel importante 

desde a pré-história pois atendiam à necessidade de subsistência das populações 

nativas, já que ofereciam tanto terra para plantio como outros recursos naturais 

apreciados por estas comunidades: moluscos, peixes e caça. Desta forma, são 

encontrados na região sambaquis, sítios cerâmicos e sítios históricos. 

 

Com a ocupação da Guanabara pelos europeus, começa um novo ciclo, que 

levará ao quase completo desmatamento da Mata Atlântica, iniciado com a 

exploração do pau-brasil. Pouco a pouco começaram a se apropriar dos diversos 

recursos naturais existentes, espalhando-se ao longo dos vales dos rios e 

introduzindo a cultura da cana que proporcionou a existência de engenhos de 

açúcar e trouxe considerável riqueza à região. A baixada da Guanabara foi um 

desses locais aptos ao plantio da cana de açúcar. Apesar da presença dos brejos, 

alguns trechos da planície e as encostas mais baixas dos morros nos terrenos de 

relevo suave por onde serpenteavam pequenos rios revelaram-se propícios à 

plantação da cana de açúcar devido à presença de solos férteis de aluvião. As 

florestas foram sendo devastadas, dando lugar às plantações. E, finalmente, no 

fim do século XVIII, a cultura cafeeira iniciou sua expansão no Recôncavo da 

Guanabara, seguida no século XX por laranjais e bananais. A Figura 10.3.3.6-6 

mostra a extensão do plantio de cana na região do empreendimento. 
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Figura 10.3.3.6-6 - Mapa de uso do solo no século XVIII. Extraído do "Diagnóstico 
socioeconômico da Bacia do Caceribu", Grupo Retis. 

 

 

As vias fluviais eram os mais importantes meios de circulação de pessoas e 

mercadorias, tendo sido responsáveis pelo desenvolvimento da rede urbana, 

favorecendo a circulação de produtos e escoamento de produção para o porto do 

Rio de Janeiro. A exportação de aguardente, melaço e açúcar para o Rio de 

Janeiro no início do século XIX ampliou o movimento comercial em Porto das 

Caixas. O pequeno porto localizado no baixo vale do rio da Aldeia era 

considerado como o principal escoadouro da freguesia de São João de Itaboraí e 

da freguesia de Itambi. Com a decadência do açúcar, escoava ele a produção do 

café. 

 

O impacto da apropriação do território pelo europeu, demandando grandes 

áreas para o plantio da cana de açúcar e culturas de subsistência, comprometeu 
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vastas áreas exigidas para sua demanda. Por outro lado, com o estabelecimentos 

de unidades produtivas, surgiram vários núcleos que viriam a transformar-se em 

freguesias, vilas e cidades. 

 

Assim, percebe-se que os mesmos atrativos encontrados pelo homem pré-

histórico para se fixar em um local, como variedade de recursos alimentares, 

disponibilidade de água potável e acessibilidade, foram também buscados pelos 

colonizadores. Com isso, muitos assentamentos coloniais se deram em locais 

anteriormente habitados pelas populações nativas, levando a destruição de sítios 

arqueológicos. A expansão do povoamento no litoral agravou esse processo. 

Alguns sítios foram mais intensamente atingidos, devido à sua utilização 

econômica. Nesse caso, se incluem os sambaquis, explorados intensamente 

desde o século XVII para a fabricação de cal destinada a construções.  

 

Dessa forma, também para a área abrangida pela alternativa Baia de 

Guanabaraos sítios arqueológicos litorâneos e próximos a áreas povoadas 

acabaram por se tornar raros, aumentando seu valor para estudos. A preservação 

dos remanescentes deve ser assegurada. Com isso, torna-se importante a 

identificação dos sítios localizados nas áreas que possam ser afetadas pela 

instalação do empreendimento, corroborando a necessidade de intensificação das 

pesquisas nas fases subseqüentes do processo de licenciamento ambiental, 

conforme previsto na Portaria nº 230 do IPHAN. A área a ser diretamente afetada 

pela implantação do empreendimento está em parte já afetada por ações 

humanas recentes. Essas atividades podem ter afetado a integridade de possíveis 

sítios arqueológicos existentes na área, mas não necessariamente levaram a 

destruição desse patrimônio. 

 

Durante a vistoria de campo, foram observados oportunisticamente locais 

com solo exposto em superfície e sub-superfície, em busca de possíveis vestígios 

arqueológicos, sem que fossem encontrados indicativos da presença humana 

pretérita. Em alguns locais foram observadas possíveis fontes de matéria prima: 

afloramentos de blocos de quartzo e locais de extração de argila. Cabe ressaltar 

que dentre os recursos atualmente explorados na região, destacam-se a 

existência de diversas jazidas de argila, que mantém um número elevado de 
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olarias funcionando. Dessa forma, deve ser considerada a possibilidade de fontes 

de argila de boa qualidade, utilizadas desde a pré-história.  

 

Os sítios arqueológicos já registrados não refletem integralmente o panorama 

de ocupação da região. Hiatos causados pela escassez de pesquisas em 

determinadas regiões, explicaria a pouca incidência de sítios arqueológicos em 

áreas especialmente ricas e que favoreciam o assentamento de caçadores, 

coletores, pescadores e agricultores pré-históricos, da mesma forma que foram 

importantes durante o período colonial no assentamento de aldeamentos 

jesuíticos e lavouras.  
 
 

10.3.3.7 - Populações Tradicionais – Comunidades Indígenas, 

Tradicionais e Extrativistas - Caracterização da 

Atividade Pesqueira  
 

Na Praia da Beira e Praia de São Gabriel, existem famílias que vivem 

exclusivamente da pesca, embora haja um número bem maior de pescadores 

registrados, que acabaram buscando outras atividades laborais para 

complementar e até substituir a renda vinda do pescado. Na localidade, as 

principais espécies de pescados são tainha, corvina e camarões, e, na Praia da 

Luz, pesca-se muito siri. Aqueles que vivem da pesca praticam-a diariamente, 

sempre em dupla, à noite e no nascer do dia, em toda a área da Baía de 

Guanabara. Nesta região, os pescadores são filiados à Colônia Z-8 - embora nem 

todos se sintam representados por esta organização.  

 

A técnica de pesca é artesanal e comumente passada de pai para filho. São 

somente os pescadores da Praia São Gabriel, chamados de curraleiros, que, 

atuando sempre em dupla, desenvolvem a pesca de curral nesta região da Baía. 

 

A ocupação territorial se dá por meio dos pesqueiros, que são os mesmos há 

algumas gerações de pescadores, já que as áreas são escolhidas e definidas em 

função da maré. Cada dupla de curraleiros têm, em média, de 7 a 8 currais, 
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localizados na própria Praia de São Gabriel, na Praia da Beira (em frente à ilha de 

Itaoquinha), na Praia de São João e na Praia da Luz. 

 

Os curraleiros de São Gabriel pescam às segundas e quintas-feiras e, as 

vezes, aos sábados. Muitos chegam de bicicleta até a Praia e saem para pescar 

antes do raiar do dia. Às 6h estão de volta, pois às 7h chega o atravessador, 

conhecido como Nilton, para comprar o pescado. 

 

O peixe mais abundante na pesca de currais nesta região tem sido a tainha, 

seguido da corvina. Nesta época do ano (julho), o volume médio por dia de 

pescado tem variado entre 3 e 4 caixas (cada caixa tem de 25 a 30kg) e o preço 

do quilo de tainha vendido ao atravessador vai de R$ 3,50 a R$ 4,00, sendo a 

corvina R$ 1,00 mais cara. Nilton, que já mantém com os pescadores uma 

relação de duração considerável, compra toda a produção, acondiciona-a em uma 

Kombi e revende o pescado no cais do Gradim (localidade em São Gonçalo onde 

há comércio de peixes). 

 

O curral de pesca é uma espécie de armadilha para os peixes. Ele é feito de 

estacas de “bambu gigante” e as esteiras (que funcionam como uma cerca), de 

varas de bambu, cortadas ao meio na longitudinal para deixá-las mais leves. 

Antigamente, as estacas eram de madeira de mangue, mais resistentes e de 

maior durabilidade. Com a proibição de corte de madeira de manguezal na região, 

os pescadores passaram a utilizar os “bambus gigantes”, que também extraem na 

própria Ilha de Itaóca - mas já estudam trocá-los por eucaliptos, já que os bambus 

não têm mais sido encontrados em abundância na região. As varas de bambu são 

compradas a R$ 0,50 cada, em Rio do Ouro ou em Itaboraí. Antigamente, as 

esteiras eram trançadas com “cipó em B” e, atualmente, os pescadores utilizam a 

malha de cordas abandonadas em estaleiros para a trama e fazem este trabalho 

na própria sede da Associação. Cada esteira tem, em média, cinco metros de 

comprimento por 20m de altura. 

 

Os currais de pesca são instalados perpendicularmente ao movimento da 

enchente e da vazante e apresentam quatro fases para a captura do peixe: a 

espinha, o gancho, a casa do meio e o viveiro, nessa sequência. Os peixes se 
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movimentam acompanhando a corrente e se deparam com a espinha, que é uma 

barreira reta que cerca o peixe. Ao tentar fugir da espinha, os peixes encontram a 

“porta do gancho” que tem 50cm de abertura. Dali são, naturalmente, orientados 

até a “porta da casa do meio”, que tem 30cm de largura. Por fim, os peixes são 

conduzidos ao viveiro, passando por uma porta de 10cm e não conseguem 

retornar. Ali eles se alimentam de mariscos, que se incrustam nas estacas de 

bambu, até serem recolhidos. Os pescadores utilizam uma técnica parecida com 

arrastão para recolher os peixes e, em dupla, andam sobre o curral, circundando 

uma rede por dentro do viveiro. Os currais apresentam, em média, 150m de 

comprimento. 

 

Os pescadores da Praia São Gabriel pescam também camarão, siri e outros 

tipos de peixes, utilizando rede de pesca e seus caícos, em toda a Baía de 

Guanabara. Mas no curral, a pescaria é mais certa: “Porque não precisa estar 

dentro da água o dia todo. Enquanto estamos fazendo outras coisas, os peixes 

vão sendo capturados”, explica Cláudio, filho de Sr. Alcino, que é pescador e 

também apóia empresas que realizam estudos ambientais na região. 

 

Dentre as questões ambientais que mais afetam os pescadores de São 

Gabriel está a poluição dos mangues e da Baía de Guanabara, que os 

pescadores atribuem aos dejetos da fábrica de cimento de Guaxindiba, ao 

chorume do lixão de Itaóca e ao esgoto dos bairros próximos, que descem pelos 

cursos hídricos da bacia do Rio Guaxindiba/Alcântara, passando pelos mangues e 

deságuam na Baía. “Tem dia que os peixes dos currais aparecem todos mortos, 

pois a água fica sem oxigênio”, conta Cláudio. Com a poluição, a variedade de 

peixes vem reduzindo muito. Segundo Sr. Alcino, “antes se pescava mais de 50 

variedades de peixe e hoje normalmente não há mais de cinco tipos”. 


