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RESUMO 

 

Considerando o amplo crescimento industrial da Região Metropolitana do estado do Rio 

de Janeiro, verifica-se que os municípios da baixada fluminense estão passando por um 

crescente processo de reestruturação em sua base produtiva. Muito influenciados por 

obras de infra-estrutura diretamente relacionadas com a indústria química e petrolífera. 

Neste contexto, o município de Seropédica aparece como foco de apoio à indústria 

logística dessa nova estrutura produtiva. Além de ser projetado como futuro centro de 

outros ramos industriais como o mercado alimentício e, ainda mais para frente, uma 

possível referência de pesquisa e tecnologia. Este trabalho pretende compreender a 

distribuição dos projetos produtivos na região metropolitana, analisando as 

transformações espaciais decorrentes desse processo de reestruturação, assim como 

apresentar possíveis novos rumos do local que por muito tempo foi considerado como 

cidade universitária. Expondo as contradições emanadas deste processo, seus efeitos 

para com a população de Seropédica, além das possíveis potencialidades resultantes 

dessa nova fase que desencadeia toda uma mudança nos aspectos políticos e 

socioeconômicos da cidade. Sendo possível reconhecer os agentes de toda esta 

reformulação, seus objetivos, discursos e práticas relacionadas ao território 

seropedicense. 
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ABSTRACT 

 

Considering the broad industrial growth in the metropolitan region of the state of Rio de 

Janeiro, it turns out that the municipalities of the Baixada Fluminense are going through 

a growing process of restructuring its productive base. Very influenced by the works of 

infrastructure directly related to the chemical and petroleum industry. In this context, 

the Seropédica municipality appears as a focus logistical support of this industrial 

productive structure. In addition to being designed as a future center of new industries 

such as the food market and further forward, a reference center of research and 

technology. This work intends to understand the distribution of productive projects in 

the metropolitan area, analyzing the spatial transformations resulting from this 

restructuring process, and present possible new directions of the place that has long 

been regarded as a university town. Exposing the contradictions emanating from this 

process, its effects on the Seropédica's population, besides the possible potential 

resulting from this new stage that triggers a whole change in the political and socio-

economic aspects of the city. It is possible to recognize all this reformulation agents, 

objectives, discourses and practices related to seropedicense territory. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Com cerca de duas décadas, o município emancipado de Seropédica, que antes 

pertencia a Itaguaí, apresenta uma demanda própria e uma certa vontade de autonomia 

econômica. Para isso, os governantes apostam em um recente processo industrial. 

Seropédica é inserida no então movimento de reestruturação produtiva. O presente 

trabalho é uma proposta de análise destes elementos influenciadores do reordenamento 

territorial em curso na região metropolitana fluminense. 

 

Harvey (2009) aponta algumas chaves de entendimento dessa reestruturação 

produtiva. Quando o mesmo salienta que as transformações atuantes na sociedade 

contemporânea são oriundas da transição entre o modelo de produção fordista e a 

acumulação flexível. Inicialmente a mudança começou a partir da década de 70. Porém, 

seus efeitos dentro da sociedade perpetuam até os dias atuais. Uma vez que, apesar das 

mudanças constantes ocorridas no mundo capitalista contemporâneo, as relações de 

flexibilidade no trabalho, acumulação e reprodução do capital dão continuidade a uma 

base produtiva que iniciara seus alicerces naquele momento e se desenvolvera a tal 

complexidade, cuja a discussão poderia levar a repercussões variadas. E este trabalho é 

uma tentativa de expor um pouco do que já foi debatido, buscando olhar para algumas 

singularidades em um recorte municipal da Baixada Fluminense. 

 

Dessa forma, o conceito de reestruturação produtiva trata de algo que, em 

escalas historiográficas se apresenta novo, mas que tão cedo pode ser denominado como 

um paradigma do mundo globalizado. Para tal, é necessário que seja feito um estudo 

histórico-metodológico sobre a formação do município. Dentro das 3 principais esferas: 

Político, Econômica e Social. 

 

O município é considerado parte da região metropolitana, porém, situa-se em 

uma área de grandes extensões pouco ocupadas e pode ser encaixado dentro do que diz 

Floriano em sua tese: 

 

“As mudanças decorrentes do processo de produção flexível, que 

associam a realização do controle técnico financeiro a partir dos 
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centros urbanos à localização das atividades produtivas em áreas 

menos adensadas, em geral, atualmente, fora das metrópoles são, 

também, indutoras de novas espacialidades. São, também, 

delineadoras de novas regiões, cujas delimitações são submetidas a 

novas relações sociais, econômicas e políticas, a novas bases 

tecnológicas em seu interior, bem como, a novas articulações e 

relações de forças externas com os setores locais” (OLIVEIRA, 2002 

p.30). 

 

A partir desta análise, pressupõe-se que a destacada região administrativa 

oferece atrativos para a vinda destas indústrias. Primeiramente por poder ser entendida 

como uma área menos adensada em relação à metrópole. A uma distância relativamente 

próxima. Além de ser ponto de ligação para o interior do estado e rota de passagem para 

o grande complexo de São Paulo. Podendo servir de base para uma melhor comunicação 

entre as indústrias tanto fluminenses, como do estado vizinho. Mesmo sendo 

considerada parte da região metropolitana, ainda é uma área detentora de um grande 

vazio de tecido urbano1, uma vez que já foi considerada em grande parte de sua história 

como zona rural do Rio de Janeiro. 

 

São essas novas espacialidades que entram em questão. Será que as 

transformações dentro das relações sociais, econômicas e políticas locais serão 

benéficas para a população? O cidadão seropedicense será agraciado com a vinda dessas 

grandes empresas? Os impactos sociais e ambientais da construção de novas infra-

estruturas estão de acordo com uma melhor qualidade de vida do trabalhador que ali 

reside? Quais serão as dimensões territoriais dessa nova lógica produtiva? Este tentará 

de alguma forma, tratar essas questões e, consequentemente, desvendar outros pontos a 

elas relacionados. 

 
 

O trabalho tem como objetivo decompor alguns dos diversos fatores que 

influenciam o processo de industrialização. Desde a definição do conceito de 

reestruturação, passando pela acumulação flexível de capital (pós-fordismo) até as 

possíveis consequências à população. Todos os temas apresentados denotam um nicho 

                                                
1 Este vazio seria na realidade uma ocupação rarefeita que ressalta a possibilidade de um aproveitamento 
para a instalação de áreas produtivas destinadas a atividades industriais. 
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de problemáticas que fazem parte de um objeto de estudo central. Como o próprio título 

do trabalho já diz, o conceito de Reestruturação territorial produtiva será peça chave 

para a análise das mudanças na dinâmica territorial de Seropédica. O município pode ser 

posto como um dos objetos espaciais mais importantes do trabalho. Sofrendo 

significativas alterações em sua base produtiva. Além de outras mudanças que 

compõem esta pesquisa. Como a vinda de condomínios industriais logísticos na cidade, 

a demarcação de um distrito industrial, além da proposta de criação de um parque 

industrial tecnológico. 

 
A pesquisa visa proporcionar uma análise dentro dos olhares geográficos. Neste 

Caso os estudos são voltados essencialmente para a linha de ordenamento e gestão do 

território. Tal área do conhecimento engloba uma série de estudos de grande 

importância na geografia. É possível enxergar logo de início, quando entra em foco a 

industrialização do município, as visões de geografia e planejamento urbano, da 

geografia econômica e da geografia da indústria. Além do mais, as novas relações de 

trabalho e mobilidade que resultam dessas mudanças especificam uma ligação com a 

área de geografia da população. Onde estão inseridos os grandes debates sobre a questão 

da identidade, do território e de suas representações sociais. Representações estas que 

possui uma magnitude tão grande ao ponto de haver um interesse em modificar elas a 

partir daqueles que almejam se apropriar de um território. 
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1-TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS NO CONTEXTO DA 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA. 
 

 

Neste capítulo iremos apresentar uma revisão bibliográfica sobre a 

Reestruturação Produtiva, sua relação direta com o conceito de território e a contradição 

espaço-temporal que a envolve.  Sempre procurando um diálogo entre os pesquisadores 

ao qual possuem direta ou indireta relação com o tema. Será contextualizado também, o 

papel da logística na organização do território, além de suas influências no processo de 

reestruturação. 

 

1.1. O Que Entendemos como Reestruturação Produtiva? 

 

Para início de diálogo, é necessário compreendermos que a renovação das 

estruturas não ocorre apenas na produção, mas também nas formas do espaço 

físico/relacional do território. Pois esta implica “Novas relações de poder e novas 

espacializações econômicas e sócio-ambientais” (OLIVEIRA, 2013). Estas 

espacializações imputam em um ambiente retratado no seguinte fragmento: 

 

“Segundo Harvey (2006), a reestruturação da produção cria novos 

espaços de produção e de consumo, sendo assim fruto da própria 

dinâmica do capital.  A industrialização pode ser definida como “um 

processo dominante no qual a produção fabril se torna hegemônica 

sobre as demais atividades”(OLIVEIRA;ROCHA.2013). 

 

A discussão em torno da condição pós-moderna sobre o assunto vai um pouco 

mais além. As escalas de produção interligam-se e ganham uma complexidade maior. O 

mesmo Harvey define bem a flexibilidade da pós- modernidade do sistema capitalista 

neste trecho: 
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“A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um 

confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de 

setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 

taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional” (HARVEY 2003.p.140.) 

 

Diferente do Keynesianismo, que em proporções de produção em massa requer 

condições de demanda de relativa estabilidade, para que possam se tornar lucrativas. 

Tendo o Estado papel primordial no esforço para o controle cíclico da economia, 

utilizando combinações de políticas fiscais e monetárias direcionadas a áreas de 

investimento público, dentro de setores pré-estabelecidos, como transporte e 

equipamentos públicos, a Acumulação Flexível provoca significativas mudanças nos 

processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e de padrões de consumo. Servindo, 

como menciona Harvey (2007), de apoio ao surgimento de setores “inteiramente 

novos”, com novas formas de fornecer serviços na área das finanças, mercados e, 

principalmente, nas taxas de alta intensidade na inovação de comércio, tecnologia e 

organização. Diferenciando-o também de seu precursor. O Fordismo, que pode ser 

encarado mais como um modo, um estilo de vida total, do que um sistema de produção 

em massa. Apesar de possuir o perfil de ambos. 

 

Ao que se sabe, a “acumulação flexível” foi um termo criado para designar o que 

seria a evolução de uma acumulação de capital. Quando um indivíduo ou determinado 

grupo aumenta a sua riqueza através da geração de lucro ou renda a partir de diversos 

métodos de concentração. A acumulação flexível seria então, não só uma evolução do 

sistema fordista, mas também um estágio elevado do conceito de acumulação primitiva 

de Marx (1987). Esta evolução acumulativa implicaria novas conseqüências, novos 

movimentos. Bem Descritos por Soja (1993): 

 

A reestruturação não é um processo mecânico ou automático, nem 

tampouco seus resultados e possibilidades potenciais são 

predeterminados. Em sua hierarquia de manifestações, a 

reestruturação deve ser considerada originária de e reativa a graves 
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choques nas situações e práticas sociais preexistentes, desencadeadora 

de uma intensificação de lutas competitivas pelo controle de forças 

que configuram a vida material. Assim, ela implica fluxo e transição, 

posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla complexa e irresoluta 

de continuidade e mudança. Como tal, a reestruturação se enquadra 

entre a reforma parcial e a transformação revolucionária, entre a 

situação de perfeita normalidade e algo completamente diferente. 

(SOJA, 1993,p 194). 

 

Soja, como afirma o trecho, enquadra a origem da reestruturação produtiva na 

“reação a graves choques nas situações e práticas sociais preexistentes”. Desencadeando 

todo um intenso palco de lutas competitivas pelo controle das forças de vida material. 

Isso geraria um contraste entre “fluxo e transição”, mesclando “continuidade e 

mudanças”. Deste modo, a reestruturação impulsionaria uma “transformação 

revolucionaria” entre o passado e o presente, além de algo novo ao ambiente. 

 

Dentre os motivos de maior relevância para a drástica mudança neste processo 

de acumulação estão as proposições do engenheiro japonês Taiichi-Ohno.  Percussor do 

toyotismo, que após o fim da segunda guerra, na década de 1950, para otimizar a 

produção colocaria em prática idéias que visassem a redução do estoque de matérias 

primas e de produtos acabados. 

  

A crise do modelo capitalista na década de 1970, muito por conta da crise 

energética do petróleo, afetando os demais países a nível global, fez com que as 

propostas de Taiichi se espalhassem por todo o mundo, atingindo principalmente 

aqueles países que ditavam a organização das indústrias e do trabalho pelo globo. Os 

Estados Unidos rapidamente se ambientaram a essa nova onda.. Uma consequência 

desta mudança pode ser percebida na criação dos “Suns Belts”. Cinturões de espaço 

ocupado por empresas de ponta. Com pesquisas em tecnologia e informação. No Brasil, 

antes da indústria ser o que é hoje, teve de percorrer um diferente caminho daquele que 

tiveram Japão, Estados Unidos, bem como os demais países “do norte”. O processo, 

desde o seu início, até os dias atuais, sempre esteve associado à agroindústria em sua 

consolidação na modernidade. Fazendo com que houvesse uma interligação de uma 

“modernização conservadora” com as tendências da economia mundo. Assim afirma 
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Berta Becker, que também contextualiza o viés da ditadura brasileira no momento de 

transição dos anos 70: 

 

“O Brasil ingressou na modernidade pela via autoritária, e o projeto 

geopolítico do Brasil-Potência, elaborado e gerido pelas forças 

armadas, deixou marcas profundas sobre a sociedade e o espaço 

nacionais. A economia brasileira alcançou a posição de oitavo PIB do 

mundo, seu parque industrial atingiu elevado grau de complexidade e 

diversificação, a agricultura apresentou indicadores flagrantes de 

tecnificação e dinamismo, e uma extensa rede de serviços interligou a 

quase totalidade do território nacional”. (BECKER ; EGLER, 2011. 

P.) 

 

Para Becker (2011), o Brasil pertence à economia-mundo capitalista. Pois este 

sofreu, e ainda sofre, influências do processo de globalização desde o seu início. Ao 

mesmo tempo em que também influencia o próprio. No entanto ele possui 

características distintas, que o diferenciam do cenário mundial.  

 

Características estas, que vão desde a sua formação colonial, onde o país 

assumia papel de economia agroexportadora, passando pelo foco na produção cafeeira 

e, conseqüente financiamento da industrialização brasileira após a substituição das 

importações. Tendo de ser feita, pois a crise de 1929 atingia os países centrais que não 

mais extraiam os louros da segunda revolução industrial. O governo Vargas, que ao 

assumir o cargo da presidência enfrentava a crise do café, teve de utilizar do próprio 

produto para poder investir na indústria. Iniciara neste momento o processo de 

industrialização pouco integrado e conceituado como “economias de arquipélago”. O 

nome se deve às ilhas econômicas que direcionavam a matéria-prima extraída para o 

mercado externo e os poucos produtos manufaturados para o mercado regional interno. 

Sem uma eficiente integração do território nacional, que só seria alcançada tempos 

depois. Com uma visão estratégica de integração territorial iniciada no governo JK, que 

direcionou a capital para o interior, ratificada na ditadura militar, e consolidada na 

inserção do país no neoliberalismo em um mundo voltado ao meio técnico-científico-

informacional. 
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Desta forma, é possível estabelecer uma relação entre as concepções de Soja 

(1993) e Wallenstein (1979) sobre os processos de industrialização e conseqüente 

reestruturação. Soja define a reestruturação produtiva como resultado de “fluxos e 

transição”. Transformações entre a normalidade e o novo. Wallenstein, por sua vez, 

determina os processos dentro do sistema-mundo como o contraste constante entre a 

“estagnação” e o “progresso”. A situação de “perfeita normalidade” acontecendo junto 

ao “inteiramente novo” referido por Soja sobre a reestruturação produtiva, que tem 

relativa similaridade com as afirmações de Wallenstein. Ambos condizem com uma 

superação do tempo e espaço. Por este motivo, é possível afirmar que os processos de 

reestruturação territorial e produtiva são observados como movimentos de 

transformação e de permanência das estruturas de um determinado território. Que, 

sendo direcionado pela acumulação de capital compatível com a economia mundo, 

possui algumas características comuns a este sistema-mundo. Sem deixar de lado as 

especificidades de seus fatores regionais. 

1.2. A Lógistica como um vetor viabilizador das novas dinâmicas e os efeitos das 
transformações no Brasil. 
 

 Ao tempo em que a produção industrial passou a tomar proporções nacionais, 

uma nova força começara a se institucionalizar dentro dos processos de estruturação da 

produção no país. A logística, que seria o conjunto de atividades diretamente 

relacionadas ao planejamento, realização e gestão de uma produção, obteve papel 

fundamental no que viabilizaria as novas dinâmicas e transformações do território a 

nível nacional. Estas atividades, que incluem o armazenamento, distribuição e 

manutenção de tudo o que é produzido, substituíram, aos poucos, a organização dos 

espaços por meio da exclusividade dos transportes. Como bem podemos ver no trecho: 

 

“Historicamente, os transportes ocuparam um papel preponderante no 

desenvolvimento da economia e na organização do espaço. Contudo, 

as mudanças pelas quais passou o mundo na última metade do século 

XX, com a constituição de uma economia em redes operadas em 

escala mundial, transformaram a logística no elemento primordial da 

organização do território. Facilidade, flexibilidade e confiança são 

agora mais importantes que o custo do transporte, constituindo-se as 
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redes logísticas, e não mais simplesmente as redes de transportes, em 

elementos estruturantes do território.” (REJANE 2007, p.120) 

 

Rejane Rodrigues observa a mudança de papel no cenário econômico nacional, 

responsável pela alternância no foco dos custos do transporte, para uma organização 

espacial baseada no preparo logístico do território. Eis que temos uma relação de 

tamanha importância na organização produtiva do espaço. Logística e Território estão 

intrínsecos um ao outro: 

 

“Considerada assim, a ligação entre logística e território produziria um 

novo espaço dos transportes, numa relação mais complexa do que a 

simples questão da localização das infra-estruturas e das atividades de 

transporte. Falamos aqui de uma concepção territorializada das 

cadeias logísticas, segundo a qual elas devem ir além da simples 

organização do sistema de transportes e movimentação de cargas, 

relacionando-se também ao desenvolvimento de atividades que 

possibilitem agregar valor ao produto. Com a maior difusão territorial 

do processo produtivo, diversas atividades que agregam valor podem 

ser realizadas ao longo do fluxo, particularmente nos pontos de 

transferência de cargas, como embalagem, etiquetagem, controle de 

qualidade, empacotamento etc”. (RODRIGUES, 2007, p.131). 

 

Este recorte avalia bem como acontece a inter-relação entre logística e território. 

As cadeias logísticas territorializadas seriam capazes de agregar valor a um produto. 

Deste modo, a integração de todas as esferas, sejam elas de consumo, produção e de 

circulação, que envolvem um processo contínuo de “valorização dos bens materiais e 

imateriais através da constituição de sistemas logísticos transforma-se, “(....), num 

importante vetor para o surgimento de novos territórios produtivos” (RODRIGUES, 

2007),  

 

A consequência da força provocada por este vetor, somada aos esforços de 

governo, em um meio de produção flexível que dinamiza estes territórios, fragmentando 

a circulação deles, iniciou a promoção do mercado de armazenamento. Com isto foram 

criados condomínios empresariais industriais que auxiliariam na execução desta força. 
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Finatti (2013) busca uma descrição para estas novas formas espaciais da geografia atual 

em: 

 

“Os condomínios empresariais são empreendimentos privados, de 

natureza imobiliária, voltados à instalação de unidades produtivas de 

serviços. Realizados por promotores imobiliários como estratégia para 

ampliação de seus negócios, necessariamente dialogam com fatores de 

localização para atender aos requisitos locacionais básicos à uma 

unidade produtiva. Por suas características locacionais (geralmente no 

entorno metropolitano e primando por usufruir grande fluidez 

territorial), disponibilidade de infra-estruturas modernas e por vezes 

incentivos fiscais, tendem a estimular a localização das empresas, 

facilitando-a e flexibilizando o tempo de permanência destas em um 

determinado local. Por esta razão, esses empreendimentos são formas 

que intensificam o uso corporativo do território, redefinindo 

conteúdos de espaços urbanos e industriais, e dando novas feições à 

urbanização.”(FINATTI,  2013, p. 1 ). 

 

O “boom” da especulação imobiliária causado após a demarcação de 

conglomerados destinados aos condomínios é retratado por Finatti (2013) como uma 

das primordiais causa/consequências da reestruturação. Pois as consideram como uma 

ampliação das estratégias de rendimento imobiliário. Traduzindo-se em uma nova oferta 

de espaços exclusivos para abrigar atividades econômicas. Assim, o que diferenciaria os 

condomínios empresariais das formas “tradicionais” de espacialização da 

reestruturação, a exemplo dos distritos industriais e dos tecnopólos, pode ser percebido 

em sua iniciativa exclusivamente privada. 

 

Estas formas tradicionais difundidas em décadas anteriores são exemplos de 

movimentos de permanência mencionados anteriormente. Os condomínios logísticos 

podem ser percebidos como movimentos de transformação que, se forem integrados 

com os de permanência em um mesmo ambiente de produção, correspondem com a 

superação do tempo e espaço, provocada pela reestruturação territorial produtiva. 

 

Contudo, dentro da lógica imobiliária para obtenção de renda, Finatti (2013) 

ainda lembra como é feito o mercado desse negócio. Com um objetivo de valorizar as 
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vendas, estes empreendimentos partem da premissa de servirem de auxílio no 

desenvolvimento e inovação técnica, combate à insegurança urbana e estarem de acordo 

com as exigências do mercado da sustentabilidade. Sendo possível avistar projetos de 

arquitetura com esses “slogans” em diversos sites voltados ao âmbito do mercado 

industrial. 

 

Portanto, a partir desta mescla de premissas, tornou-se possível a difusão de um 

conjunto de estabelecimentos voltados ao ramo de condomínios logísticos em diversas 

regiões no entorno da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por dialogarem com os 

fatores locacionais, como bem lembrou Finatti (2013), acabaram seguindo a linha da 

modernização das rodovias e da criação de novos eixos de integração. Tangenciando o 

fluxo das obras que integram o território metropolitano fluminense, que será abordado 

no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

2-O ARCO METROPOLITANO E OS PROJETOS DE PRODUÇÃO 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Partindo do debate conceitual da reestruturação para um campo de análise direta, 

neste capítulo serão tratadas as discussões acerca dos olhares atuais para a 

industrialização no estado do Rio. Tendo entre seus componentes principais as grandes 

obras de infra-estrutura urbana que servirão de força motriz para a produção industrial 

do estado.Será tratado também, os fatores geográficos que serviram de motivo para a 

incorporação destes projetos na região. A construção do porto de Itaguaí, e a 

implantação do complexo petroquímico da COMPERJ precisariam de um grande eixo 

que, além de reaproveitar as rodovias que já haviam sido concluídas, interligaria 

diretamente estes investimentos. Isto só seria possível com a construção de um arco 

rodoviário que perpassasse toda a região metropolitana. Modificando as pré-existentes 

estruturas produtivas. 

 

Floriano (2003) observa a questão que envolve os fatores históricos sobre a 

industrialização no estado do Rio de Janeiro. Em uma conjuntura que envolve uma série 

de aspectos. Como neste Fragmento: 

 

“O primeiro aspecto mencionado, o da concentração de investimentos, 

deve-se ao fato de que a cidade do Rio de Janeiro se constituiu, desde 

os primeiros anos do processo de industrialização, como Município 

neutro- Por abrigar a capital da Colônia de o Império- como o Distrito 

federal (DF) e, posteriormente, cidade\estado da Guanabara, gerando 

um modelo de desenvolvimento e industrialização fortemente 

dependente das ações do governo central. Isto implicou dois fatos 

conjugados: o governo central, em suas diferentes formas, tornou-se 

um dos mais importantes demandantes das empresas da cidade e, ao 

mesmo tempo, o maior investidor produtivo em setores estratégicos 

para a economia do país e do estado.” (OLIVEIRA, 2003, p. 43). 

 

Para Floriano, um dos primordiais motivos para a organização territorial 

industrial do estado do Rio, visto como ele é hoje, se deve à concentração de 

investimentos na capital, ocasionada pelo caráter de "município neutro", como ele a 
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chama. Levando a uma forte dependência do governo central. Este caráter "neutro" da 

cidade-estado do Rio ocasionaria uma fragmentação intensa. Dois estados dentro de um, 

duas unidades da federação. Uma servida pelos anseios do governo central, e a outra 

esquecida pelo mesmo. Isto resultou em um menor desempenho das atividades 

industriais na região metropolitana. Floriano ainda atesta para um olhar privilegiado 

dentro do Triângulo RJ-SP-MG, por parte do governo federal em relação às demais 

regiões do estado. 

 

"O Segundo aspecto também expressa uma fragmentação do território. 

Trata-se do fato de que a industrialização ocorre associada aos eixos 

viários que ligam a cidade do Rio de Janeiro a São Paulo- através da 

BR- 116 sul, Rodovia Presidente Dutra, e BR-101 Sul, Rodovia Rio-

Santos- e ao estado de Minas Gerais- através da BR-040-, Rio- Juiz de 

Fora. Os três eixos estão localizados no lado oeste da Baía de 

Guanabara e partem da cidade do Rio de Janeiro."(OLIVEIRA, 2002, 

p.44). 

  

Hoje, o outro lado da Baía de Guanabara também está sendo explorado, como 

observado nas primeiras imagens do arco metropolitano. Em seu trabalho sobre o 

município de Itaboraí, Moysés (2010) afirma que o complexo petroquímico da 

COMPERJ, tendo um investimento de pouco mais de 15 Bilhões, se configura como o 

maior empreendimento da história da Petrobrás. Trazendo uma nova imagem para a 

região metropolitana, que hoje se estende até o município de Itaboraí. 

 

2.1. A Região Metropolitana: Um Novo Eixo Industrial Fluminense. 

 

Tomando os rumos da pesquisa para uma escala menor e mais objetiva deste 

trabalho, entenderemos como foram (e ainda são) instalados os projetos produtivos na 

região metropolitana do estado. A RMRJ2 (ver figura 1) passa a ser inserida no novo 

mapa da industrialização fluminense. Nesta figura estão situados todos os municípios 

pertencentes a ela. É importante mostrar a posição logística dessas áreas que é ressaltada 

pela Firjan como aponta a figura 2. 

 

                                                
2 Região Metropolitana 
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Figura 1: Representação dos municípios pertencentes a Região Metropolitana. Fonte: 
espaçoeconomia.revues.org/1677. 

 

 

Figura 2: Projetos Produtivos na Região Metropolitana + Vias de Integração. Seminário FIRJAN: Visões de 
Futuro. Disponível em: www.firjan.org.br 

 

A imagem disponibiliza a localização dos principais empreendimentos privados 

e governamentais na região. Dimensionando dentro dela, a sub-área correspondente ao 
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recorte da Baixada I (ou Baixada oeste). Como podemos observar, foram espacializadas 

as principais rodovias de integração, como a BR 101, as BRs 040 e 116, e atravessando 

cada uma delas, o arco rodoviário. Além disso, foram demarcadas as localizações da 

REDUC3, do COMPERJ4 e do Porto de Itaguaí. Um dos principais pontos estratégicos 

para a entrada e saída de produtos derivados do pré-sal e que tenham direta relação com 

este mercado. Um exemplo disso pode ser destacado na construção da NUCLEP5, que 

fornecia apenas equipamentos para as usinas de Angra dos Reis. Sendo que hoje fornece 

também cascos semi-submersíveis para os estaleiros das plataformas de petróleo. Além 

de suprir a demanda de cascos submarinos que auxiliariam na extração do pré-sal para 

estas petrolíferas. Com destaque para a maior cliente: A Petrobrás. 

 

A visão estratégica que o governo possui se baseia na integração produtiva de 

toda a Baixada sob a interligação de 2 importantes pontos: O porto de Itaguaí e o 

COMPERJ. 

 

Esta interligação (RJ-109) tornou-se possível através da construção de um novo 

suporte rodoviário que emendaria os dois pontos.  Dessa forma, a implantação destas 

estruturas alavancaria, segundo os órgãos governamentais, o “desenvolvimento 

econômico” da RM. Este desenvolvimento é destacado pelas aspas, pois não é de hoje 

que surgiram diversas críticas a utilização dele e sua serventia na base das políticas 

públicas estatais. 

 

Uma boa observação sobre as visões de gestão que impera dentro das políticas 

de estado e município pode ser facilmente compreendida no recorte de Moyses (2010) 

em seu artigo sobre o modelo de desenvolvimento hegemônico e suas contradições no 

espaço local, referindo-se ao município de Itaboraí. Sede da COMPERJ, que seria o 

destino final da construção do arco. Em seu artigo ela resume: 

 

“Apesar de toda reflexão teórico-acadêmica do renomado economista, 

verifica-se, ainda na atualidade, que os discursos e as ações voltados 

para a modernização do território do Estado do Rio Janeiro pelos seus 

gestores públicos, como nos lembra Silva (2007), se apóiam na idéia 

                                                
3 Refinaria Duque De Caxias 
4 Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
5NucleBrás Equipamentos Pesados 
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“tradicional de desenvolvimento”, ou seja, que a modernização da 

base técnico-produtiva, por si só, trará o bem-estar. Como tradicional, 

deve-se destacar a visão etapista de desenvolvimento de W. W. 

Rostow (1960) 2 ainda prevalecente nas perspectivas de gestão 

pública, em que os espaços rurais, por exemplo, são entendidos como 

“atrasados”(MOYSES, ; 2010.) 

 

O renomado economista citado por Moyses é Celso Furtado (1984). O qual 

desde a década de 1980 entendia que o desenvolvimento teria seu alicerce na 

preservação da identidade cultural de cada região do país. Sobretudo a partir das 

propriedades definidas pela coletividade. Sendo o planejamento o melhor meio para 

introduzir a dimensão do espaço dentro da economia. Assim, os gastos ambientais e 

sociais produzidos pela aglomeração espacial decorrentes das atividades produtivas, que 

eventualmente são ignorados pelas empresas tanto estatais quanto privadas, poderiam 

ter sua correção mais precisa. 

 

A partir das concepções de Silva (2007), Moysés (2010) ainda lembra que, se 

depender dos gestores públicos de muitos municípios, assim como do estado do Rio de 

Janeiro, a ideia mais pautada, quando se trata de desenvolvimento, se dá pela concepção 

“Tradicional“. 

 

A concepção tradicional, onde o imaginário de expansão urbana deve ser 

qualificado sobre a presença de espaços rurais, aparece nas representações de poder da 

Firjan para a região. Mídias e jornais regionais também servem como ferramentas dessa 

difusão. A princípio, a baixada fluminense como um todo sairia da representatividade da 

miséria e da pobreza muito presente nos meios de comunicação. Todavia o que 

podemos perceber é uma apropriação econômica da região para a descentralização dos 

setores produtivos do estado. Além da criação de novos. Levando assim a efeitos como 

uma especulação imobiliária mais elevada. 

 

A descentralização dos setores produtivos cria um novo fator que pode ser 

aplicado como um dos indicadores dessa especulação imobiliária: A busca por espaços 

vazios. Esta busca, assim como outros fatores, é regida a partir de planejamentos e 

ações governamentais que direcionam o posicionamento das empresas industriais dentro 
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do tecido municipal a partir de uma visão estratégica de integração. Como nos lembra 

Celi (2013): 

“A ação do Estado pode ser verificada nos investimentos diretos na 

produção industrial, na qualificação técnica do espaço através da 

instalação de infra-estruturas, na integração do nacional através das 

redes de transportes e comunicação, nos planos de desenvolvimento 

econômico, nos programas de produção de energia, no conjunto de 

ações vinculadas à regulamentação das relações entre capital e trabalho 

e de formação e qualificação da força de trabalho, entre outros 

aspectos.” (CELI, , 2013, p;1.) 

 

O empenho para a qualificação técnica mostra-se bem visível. Principalmente 

quando se trata de estruturas direcionadas a multiplicação da força de trabalho. Muitas 

são as unidades da FAETEC6 que foram e ainda estão sendo criadas na mancha 

produtiva da região metropolitana. Alguns pontos ainda são vistos como zonas de 

possível implantação para o ensino de nível superior e a pesquisa. Outras, por sua vez, 

podem ter suas estruturas reaproveitadas para os fins estatais. Como são os casos 

depólos da UFRRJ7 em Nova Iguaçu e Seropédica. Oferecendo muitos cursos que 

poderiam auxiliar no crescimento da produção. Além do mais, estão sendo criadas 

diversas pesquisas, cursos de pós-graduação voltados à otimização industrial e produção 

de tecnologia. A exemplo dos campus do CEFET8 em Itaguaí e Nova Iguaçu. Os outros 

institutos de nível superior também possuem seus pólos. A UFRJ9 atua em Xerém 

(Duque de Caxias) e o IFRJ10 ramifica seus cursos em Nilópolis e Paracambi. Lugar 

onde reside também a FAETERJ11. 

 

Estas unidades de pesquisa formação e profissional qualificada, serviriam como 

mais um dos motores viabilizadores da reestruturação que acompanhariam o caminho 

Itaguaí-Itaboraí. Podendo fornecer sua mão-de-obra na ocupação dos vazios territoriais 

cortados pelo eixo de integração mais importante do Grande Rio. 

 

                                                
6 Fundação de Apoio a Escola Técnica. 
7 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
8 Centro Federal de Educação Tecnológica. 
9 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
10 Instituto Federal do Rio de Janeiro. 
11 Fundação de Apoio a Escola Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. 
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Outro elemento que contribui para o resultado esperado de apropriação 

econômica do Estado, pode ser identificado no tipo de produto pretendido para a 

produção na baixada. O Sistema FIRJAN confirma o crescimento no mercado de 

cimento (a exemplo da vinda do grupo Votorantin para Seropédica), além de outros 

ramos como as indústrias: química, farmoquímica e farmacêutica, resinas e 

elastômeros12. Produtos petroquímicos de primeira e segunda geração. No ramo da 

logística, a previsão é de que a produção de caminhões, ônibus e veículos ferroviários, 

assim como os demais veículos para transporte de cargas também chegue à região. 

Aumentando cada vez mais o seu fluxo. 

 

A FIRJAN13 ainda lembra que através da construção do Arco aumentará a 

chegada de fornecedores e serviços vindos tanto do exterior quanto das rodovias que 

emendam Rio de Janeiro e São Paulo. Como é o exemplo da BR 101. Isto reduziria em 

até 20% o custo dos transportes nos municípios que compõem a parte oeste da baixada 

fluminense. Sendo a proporção máxima em Paracambi. Com uma média de 15% nos 

demais municípios. Tendo em destaque aqueles diretamente cortados pela rodovia 

metropolitana.  

 

2.2. O Arco Metropolitano. 

 
 

Com estas visões entrando em aplicação, a Região metropolitana passa a ser 

inserida no novo mapa da industrialização fluminense. O município de Seropédica pode 

ser visto como palco de apoio logístico ao porto construído no município de Itaguaí, 

além de ser rota da mega obra de infra-estrutura do estado do Rio de Janeiro: O arco 

metropolitano. 

 

Ele servirá como escoamento de mercadorias. Em especial o petróleo vindo do 

pré-sal14cruzará toda a baixada fluminense até chegar ao município de Itaboraí. Onde 

reside o complexo petroquímico da COMPERJ. 

                                                
12 Tipo de borracha utilizado na construção civil. 
13PRADO, C. Sistema Firjan. Visões de Futuro: Potencialidades e Desafios da Região Baixada 
Fluminense Área I. Seminário. 2011. 
14 Vale aqui uma observação. Esta afirmação era uma realidade no tempo em que iniciaram-se os 
referentes projetos. Hoje com a atual crise em que o país se encontra (principalmente o estado do Rio de 
Janeiro) é importante ressaltar que ela se apresenta imprecisa. Pois muitos destes grandes projetos ainda 
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Segundo a descrição do relatório de impacto ambiental da COMPERJ (2007). O 

Projeto de implantação do arco está em estudo desde os anos 70. Com a criação da 

rodovia RJ-109, Desde então, sofreu inúmeras modificações até chegar ao que vem 

sendo implementado hoje. A nomeação “Arco metropolitano” se deve á uma finalidade 

da obra. Fazer conexão entre a BR-101 NORTE e a BR-101 SUL sem que para isso, 

seja necessário a passagem de trânsito pelas vias urbanas da região metropolitana. Á 

exemplo da avenida Brasil. 

 

Para que seja possível fazer tal conexão, serão utilizadas, fora a parte que 

corresponde à RJ-101, as BR-493\RJ (Magé- Manilha) um trecho da BR-116 NORTE. 

Possuindo quatro diferentes segmentos. 

 
 

 
Figura 3: Arco Rodoviário Segmentado. Fonte: RIMA COMPERJ 2007. 

 

O município encontra-se presente no segmento C. Trecho de estudos ambientais 

do RIMA15 da FIRJAN. O trecho de 26 km do segmento B foi o primeiro a ser 

completamente construído. Com a duplicação feita pelo governo federal da BR-101 

(Rio Santos) entre Santa Cruz, Itaguaí e Itacuruçá. Ao segmento C ficou o encargo do 

estado gerir e acompanhar sua construção. Como justificativa de implementação da 

                                                                                                                                          
estão inacabados e sem data prévia de termino. Não só eles, como também a esperança de crescimento 
econômico ao redor dos mesmos. 
15 Relatório de Impacto Ambiental 
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obra, a Instituição define as possibilidades de ajuda na composição de logística e infra-

estrutura do Grande Rio. Dentre elas estão: 

 

a) Atendimento ao tráfego de longa distância. 

b) Interliga as principais rodovias atravessadas ao longo do trajeto. São estas a 

BR-040, BR-116 (Norte e Sul), BR 101(Norte e sul) e em especial esta última. A 

BR 465. 

c) Desafogaria o fluxo de veículos comerciais de longa distância, desviando o 

tráfego destes e aliviando as principais grandes vias. A exemplo da avenida 

Brasil. 

d) Tornaria mais acessível a chegada aos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro. 

e) Viabilizaria a construção de terminais logísticos, reduzindo o tempo de 

escoamento e custo dos transportes. 

 

Para cada justificativa. É preciso que se faça uma investigação detalhada dos 

impactos sócio-ambientais. Se estes foram postos na balança para ser possível observar 

tanto os efeitos positivos quanto negativos. É bem verdade que muitas das metas 

estabelecidas pelo consórcio Arco Metropolitano, no caso o conjunto de empresas 

envolvidas na construção de todos os segmentos da obra, são há um bom tempo 

aspiradas pelo governo do estado, bem como pelos municípios da região metropolitana. 

Congestionados em suas principais vias durante grande parte da história. Sendo 

destacado o período de entrada do Estado e de suas cidades no sistema econômico do 

neoliberalismo que se perpetua até os dias atuais.Ocasionando um inchaço populacional 

na região que, devido a décadas de descasos e políticas públicas voltadas apenas ao 

crescimento e entrada de capital nos cofres governamentais, contribuíram para o caos 

urbano na baixada fluminense. Dentro dos mais diversos fatores sociais como pobreza, 

violência, saúde, infra-estrutura e, neste caso, transportes. 

 

A construção do trajeto visaria atravessar 8 municípios da Baixada 

Fluminense.Gerando, segundo dados do site “infraestuturaurbana”16, 4.945 empregos 

durante a obra que, iniciada em 2009, possuía previsão de término para 2011. Hoje, a 

estimativa para a sua total conclusão na região metropolitana fica para 2016. Sendo o 

                                                
16http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/2/artigo212925-3.aspx 
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maior empreendimento viário do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no 

estado. Ao todo, foram 145km de obras viárias destinadas às demais empresas e 

consórcios. 

3- DISCUSSÕES A RESPEITO DO ARCO RODOVIÁRIO EM 
SEROPÉDICA. SEUS EFEITOS, POTENCIALIDADES E 
TRANSFORMAÇÕES. 
 

As reflexões apresentadas até aqui sobre os debates envolvendo conceito de 

“reestruturação territorial produtiva” e a contextualização de sua noção dentro da escala 

geográfica regional da região metropolitana, servem para elucidar a percepção das 

transformações estruturais que estão ocorrendo na Seropédica da atualidade. Neste 

capítulo serão expostas algumas das discussões que abrangem os efeitos da construção 

do Arco Rodoviário Metropolitano na cidade.  

 

3.1. Um breve histórico sobre o município. Da produção de seda ao atual perfil 
produtivo. 

  

 Nos dias de hoje, os debates que rodeiam sobre o município rodeiam o potencial 

da cidade como referencial logístico da baixada. Para chegar ao cenário atual é preciso 

que se entenda todo o contexto histórico da produção municipal desde a pré-formação 

municipal até a sua emancipação de Itaguaí. Neste tópico veremos os principais pontos 

da linha do tempo que levaram ao atual perfil produtivo da cidade. Por este motivo 

talvez seja este um dos tópicos mais importantes do capítulo 3. Não por acaso será o 

primeiro a ser apresentado. 

 

É de conhecimento geral que o município, assim como as origens de seu nome, 

provém da época em que sua economia era baseada na produção de bicho-da-seda. 

Muito utilizado para suprir as fábricas de tecelagem da indústria têxtil. Porém, não é 

apenas este fato histórico que precede a economia da cidade. Segundo Froes (2000), sua 

formação começa no século XVII, após uma área pertencente à capitania hereditária de 

São Vicente ser cedida à companhia de Jesus, composta pelos Jesuítas. Estes trouxeram 

consigo muitos índios Carijós e Tupiniquins que, catequizados, formaram a Aldeia São 

Francisco Xavier. 
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Ainda no século XVII, com a extinção da companhia de Jesus, a Aldeia foi 

concedida ao então vice-rei do Brasil, Marquês de Lavradio, que inseriu, já no século 

XVIII, a cultura do café na Aldeia. Tornando-a uma importante província do Rio de 

Janeiro. 

A grande mudança veio com a chegada de José Pereira Tavares, que ao tomar 

posse de terras situadas às margens do caminho que dava rota para Minas e São Paulo, 

ponto onde se localiza a Aldeia São Francisco Xavier, foi o grande responsável pela 

introdução da sericicultura17. Compreendido como importante atividade impulsionadora 

da economia naquele Tempo. Com o tempo, este mercado cresceu ao ponto de D. Pedro 

II “apadrinhar” o ramo e se tornar sócio majoritário, e iniciar um forte investimento na 

então Imperial Companhia de Seropédica. Este acontecimento deu início a “...gênese de 

Seropédica através do estigma da produção (agro)-industrial, e por que não, do trabalho 

técnico produtivo.”(OLIVEIRA,2013). 

 

Com as mudanças acontecendo dentro da estrutura política e econômica 

brasileira, passaram a ser moldados novos interesses sobre o território que, até o 

momento, era conhecido como um distrito do município de Itaguaí. Fazendo a história 

das duas cidades se interligarem por um longo período de tempo. Quando o ex-

presidente da república Eurico Gaspar Dutra concedia a transferência das Escolas 

Nacionais de Agronomia, Química e Veterinária da cidade do Rio de Janeiro para as 

margens da antiga rodovia Rio São Paulo, o perfil sócio-econômico do distrito de 

Seropédica começava, aos poucos, a ganhar uma nova cara. A UFRRJ consumava a 

forma universitária pela qual a vemos hoje. Isto fez com que as atividades econômicas 

do distrito tomassem um novo rumo. Mais voltado para os serviços entorno do campus. 

Tanto no comércio local quanto em outras práticas que envolvessem a universidade. 

Deixando paulatinamente de lado a agroindústria da seda.  

 

Esta especificidade do distrito em relação aos demais pertencentes a Itaguaí foi 

ganhando proporções cada vez maiores que influenciariam nas movimentações políticas 

de sua terra. Ao ponto de ser consumado, no ano de 1995, a sua emancipação perante 

seu antigo poder público. Neste momento nascia o município de Seropédica. Os 

                                                
17 Para ser concretizada a sericicultura, foram utilizadas grandes áreas na plantação de amoreiras. Muito 
Importantes para a alimentação do bicho-da-seda. 
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recursos adquiridos a partir das atividades regionais passaram a ser administrados por 

um governo próprio. Podendo concentrar seus investimentos. Não dizendo que toda 

repartição/emancipação seja de fato benéfica para um município ou estado. Todavia 

neste caso é perceptível Seropédica ter passado de zona periférica de Itaguaí para um 

organismo próprio. Com interesses governamentais que voltassem os olhares para a 

região. 

 

O atual perfil de cidade universitária também está sofrendo mudanças. A soma 

das forças municipais, estaduais e federais, que passaram a agir em conjunto em meados 

da primeira década deste século, unidas a fatores locacionais compreendidos no espaço 

ocupado pelo município, movimentam a transformação das estruturas produtivas da 

cidade. Consequentemente causam efeitos que vão desde o planejamento até 

alternâncias no perfil econômico do território. 

 

 

3.2. As visões do planejamento municipal sobre o uso do território no ramo 
industrial 

 

Muito importante na direção das tomadas de decisões, o planejamento serve 

como uma eficaz forma de se compreender o território. Para uma melhor apropriação 

deste e dos recursos que o mesmo disponibiliza. O Arco metropolitano se insere como 

possível novo recurso do território seropedicense. Dentro das delimitações do município 

ele passará pelo trajeto, mostrado no cartograma a seguir: 



35 
 

 
 

 

Figura 4:  Cartograma da passagem do Arco no município. Dados da Secretaria de Sustentabilidade. Autores: 
Gabriel Lopes e Pedro Martins. 

O desenvolvimento industrial do município está alçado em 3 ganchos que o 

sustentam: Sua localização na Região Metropolitana, seu plano diretor, e por último, 

intervenções diretas do governo federal. Ao desenvolvimento da RM é atribuído o 

Estado. Sendo sancionado pelo capítulo II do título VII da Constituição do estado do 

Rio de Janeiro. Referentes a política industrial, comercial e de serviços. Onde destacam-

se os seguintes artigos: 

 

“Art. 223- Na elaboração e execução das políticas industrial, 

comercial e de serviços, o Estado garantirá efetiva participação dos 

diversos setores produtivos, especialmente as representações 

empresariais e sindicais. 

Art. 224-As políticas industrial, comercial e de serviços a serem 

implantadas pelo Estado priorizarão as ações que, tendo impacto 

social relevante, estejam voltadas para a geração de empregos, 

elevação dos níveis de renda e de qualidade de vida e redução das 

desigualdades regionais, possibilitando o acesso da população ao 

conjunto de bens socialmente prioritários.  

Art. 225- O Estado elaborará uma política específica para o setor 

industrial, privilegiando os projetos que promovam a desconcentração 

espacial da indústria e o melhor aproveitamento das suas 
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potencialidades locais e regionais”.( Constituição o Estado do Rio de 

Janeiro 2013, Pg 95). 

 

Os 3 artigos aqui presentes trazem também 3 propósitos relacionados a 

organização e distribuição industrial. O primeiro se dá pelo fato de que compete ao 

Estado ser o principal agente desta organização dentro de seu território. O segundo, 

presente no artigo 224, esta na prioridade de serventia das políticas de indústria, 

comércio e serviço. Os principais beneficiários dessas políticas deveriam ser o cidadão. 

Assim como o coletivo ao qual ele faz parte. No artigo 225, por sua vez, é citado o 

interesse especifico das políticas industriais: A desconcentração industrial18. A vontade 

de integrar toda a região metropolitana no aparato da reestruturação territorial produtiva 

encontra-se claramente expressada no artigo. 

 

Estes mesmos artigos destacados, porém, não podem ir de encontro ao artigo 

231 do capítulo III deste mesmo título. Relativo à política urbana dos municípios dentro 

do estado: 

 

“Art. 231 – O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 

obrigatório para as áreas urbanas de mais de vinte mil habitantes, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

ᵴ 1°- O plano diretor é parte integrante de um processo contínuo de 

planejamento a ser conduzido pelos municípios, abrangendo a 

totalidade dos respectivos territórios e contendo diretrizes de uso e 

ocupação do solo, vocação das áreas rurais, defesa dos mananciais e 

demais recursos naturais, vias de circulação integradas, zoneamento, 

índices urbanísticos, áreas de interesse especial e social, diretrizes 

econômico-financeiras e admnistrativas. 

ᵴ 2°- É atribuição exclusiva dos municípios, a elaboração do plano 

diretor e a condução de sua posterior implementação. 

ᵴ 3°- As intervenções de órgãos federais, estaduais e municipais 

deverão estar de acordo com as diretrizes definidas pelo plano diretor. 

ᵴ 4°- É garantida a participação popular, através de entidades 

representativas, nas fases de elaboração e implementação do plano 

                                                
18 Para auxílio desta desconcentração “Art. 226 – Fica criado o fundo de desenvolvimento econômico, 
voltado para o apoio e estímulo de projetos de investimentos industriais prioritários do Estado”. 
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diretor, em conselhos municipais a serem definidos por lei.”. 

(Constituição do estado do Rio de Janeiro. p 97. 2013). 

 

 

O trecho nos remete a noção de que podemos considerar o plano diretor, como 

bem diz o recorte, um instrumento básico na política urbana de um município. Em 

decorrência disso sabe-se que ele é utilizado para zoneamento de áreas destinadas a seus 

devidos fins. Como uma zona industrial ou mesmo uma integração das vias de 

circulação e transporte. Sendo garantida por lei a participação popular em sua 

elaboração. Com segmentos da sociedade que vão desde especialistas, até os 

representantes dos mais diversos grupos populares. Como associações de moradores e 

sindicatos de trabalhadores. 

 

 

O plano diretor de 2006, denominado “Plano Diretor Participativo do Município 

de Seropédica” foi elaborado na época, com intuito de que se iniciasse o planejamento 

de algumas das ações postas em práticas nos dias de hoje. É a partir dele em que 

podemos traçar a direção para qual visão de desenvolvimento os gestores municipais 

pretendem seguir. Sendo definidos o conjunto de diretrizes gerais que deverão ser 

adotados enquanto o plano estiver vigente. Nesta parte observaremos algumas das 

imagens, mapas temáticos do plano diretor, que representam um pouco dos interesses 

governamentais para cada área demarcada por métodos de zoneamento e abairramento. 

Para assim ser palpável a proposta de uma análise da indústria e do território em geral. 

 

 

Em seguida, poderemos visualizar o mapa de abairramento da cidade, com a 

demarcação do distrito industrial. Sendo evidente a observação sobre quais serão os 

bairros inscritos dentro da área da ZI. Eles estão passando (e continuarão) por radicais 

mudanças em sua infra-estrutura. Tendo sido pré-estabelecidos muitos dos loteamentos 

destinados a construção das estruturas de produção: Fábricas, Condomínios logísticos e  

parques industriais. Alguns que antes eram considerados locais de atividades rurais, 

com bastante influência da agricultura familiar, perderão o seu foco. Passando a serem 

parte integrante da zona industrial. Estes são o caso dos bairros de Nazareth e de parte 

do bairro Jardim Maracanã. Representados devidamente na próxima página. 
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Figura 5: Limite industrial sobreposto aos bairros 
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Figura 6: Limites de Bairros e Municípios Adjacentes. Setor Norte 

Obs: Ambas as duas últimas Imagens Foram Retiradas da Secretaria de Sustentabilidade de Seropédica.Org. Geferson 

Alves e Gabriel Lopes. 

 

A área percorrerá pelos limites19 dos bairros Santa Alice e Nazareth. 

Abrangendo toda a extensão destes somados a uma parte do bairro Jardim Maracanã. 

Uma importante ação que deve ser investigada é a consulta aos moradores desses três 

bairros. Se houve um planejamento participativo encima do zoneamento do distrito 

industrial. 

 

No mapa sobre a “Disponibilidade Logística para a Zona industrial de 

Seropédica”, com os dados atuais, é possível visualizar a mudança em relação a ZI, 

além das prioridades e interesse governamentais dos gestores para com o município. 

 

 

                                                
19 As subdivisões Jardim Maracanâ, Santa Alice e Nazaréth fazem limite com o município de Queimados. 
Curiosamente eles também fazem fronteira com parte do distrito industrial desse município. Isso foi 
planejado pelos gestores para que houvesse uma melhor integração dos dois distritos. Além de ambos 
serem cortados pela rodovia Presidente Dutra. 
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Figura 7: Mapa da Disponibilidade Logística de Seropédica. 
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Neste mapa, podemos perceber o porquê de sua zona cor de rosa ter sido 

escolhida pelo plano diretor como distrito industrial da cidade. A proximidade com o 

centro e com as áreas urbanas, além daquelas que ainda estão em expansão são um dos 

fatores20. Porém, estes não são os únicos. Outro motivo é o fato de que a área, 

tangenciada pelo rio guandu a leste, é cruzada pelas redes de transmissões, gasodutos e 

pela via férrea que transporta minério (principalmente minério de ferro vindo do 

quadrilátero ferrífero) sob o comando da empresa de transportes MRS. Além disto, 

algumas das principais rodovias que atravessam o município estão em seu raio de 

influência. O Arco metropolitano a oeste e a Rodovia Presidente Dutra adjacente ao sul. 

 

Tais fatores ratificariam a idéia de que, economicamente o uso do solo nesta 

área, seria “viável” e futuramente lucrativo tanto para os cofres públicos quanto para o 

desenvolvimento da região. Porém, diversos fatores não foram levados em 

consideração. A zona verde do mapa é composta pela Floresta Nacional (FLONA) 

Mario Xavier. Sendo um bom exemplo da parte afetada pelos impactos tanto da 

construção do arco como da implementação da zona industrial. Visto que sua zona de 

amortecimento, aquela necessária para manter viva qualquer unidade de conservação, de 

fato não é respeitada. As 3 principais vias de circulação: Rodovia presidente Dutra, BR 

465 e agora o Arco metropolitano, ou cortam diretamente a FLONA. Como ponto de 

conflito a ser destacado, temos o embate entre a definição deste local, muitas vezes 

tratado apenas como uma simples área de Preservação Ambiental (APA) do que pela 

forma de Unidade de Conservação pela qual ela foi concedida inicialmente.  

 

As discussões apresentadas neste tópico, quando unidas com as noções sobre a 

reestruturação produtiva na região metropolitana, apontam para dois pensamentos. No 

primeiro deles, é visível que a retomada de novas visões sobre a baixada fluminense, fez 

com que cada um de seus municípios apresentasse uma condição que determinasse sua 

função dentro deste processo. Estas funções já estão sendo planejadas desde a metade da 

primeira década do século 21. Como foi o exemplo de Seropédica. O planejamento aqui 

mostrado pertence a um conjunto de interesses que envolvem uma apropriação do 

território moldada na inter-relação estado/capital. Que por sua vez, pode causar uma 

série de efeitos sobre o município. 

                                                
20 São estes alguns dos fatores locacionais mencionados no trabalho. Pois influenciam a distribuição 
dessas novas formas espaciais da reestruturação. 
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3.3. Que Consequências Integrariam a Reestruturação da Produção e do 
Território em Seropédica? Quais as Potencialidades e Efeitos deste Processo? 
 

3.3.1. Os Condomínios Logísticos. 
 

Foram feitas consultas a instituições locais como a Secretaria de Obras e 

Sustentabilidade. Sendo realizadas entrevistas com especialistas dos demais setores. O 

método basicamente se resumiu em visitas a estas zonas industriais e perguntas aos  

funcionários. Além de pesquisas no setor imobiliário.  No site “BomNegócio.com“, 

utilizado para fins de vendas, foi possível encontrar uma grande variedade de projetos, 

plantas de construção 

 
As consultas e visitas a campo revelaram a ocorrência do crescente fenômeno 

industrial na região. Evidenciou-se a aparição de condomínios logísticos que, 

retomando a essência de seus fins, foram criados para atender ao suprimento e 

escoamento da produção de grandes empresas. Normalmente são projetados para se 

localizarem próximo ás principais rodovias do município. Necessitam de áreas flexíveis, 

com baixo custo de ocupação e que ofereçam segurança e localização estratégica, como 

por exemplo, proximidade com ferrovias e redes de transmissões locais. São movidos 

pela flexibilidade do capital e estão intrínsecos ao conceito de acumulação flexível do 

capital de Harvey (1992). 

 
 

 
Figura 8: Área destinada a um condomínio logístico próximo a construção do Arco metropolitano. Fonte: 

bomnegócio.com 

 

Estes condomínios, que desde já podem ser considerados formas espaciais 

oriundas da reestruturação, também provocaram muitas outras mudanças. Uma delas 
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está no setor imobiliário. Antes o m² na cidade era mais valorizado nos dois centros. O 

km 42 e o km 49. Pois além do comércio consolidado nestes dois lugares, neles 

encontram-se o maior destino de aluguéis para o nicho de estudantes que a cada ano 

cresce mais. Principalmente depois da expansão dos cursos universitários iniciada 

nestes últimos 10 anos. Por outro lado, atualmente o cerne dessa nova especulação está 

de fato na repartição e venda de lotes cada vez mais caros. Reservados desde a sua 

demarcação, para a venda a empresas de logística responsáveis pela construção desses 

condomínios. 

 

Isto só ocorreria em longo prazo, quando em uma projeção futura, Seropédica 

consolidasse o perfil de “cidade industrial” que está adquirindo. Ou pelo menos é o que 

deseja os seus gestores. Mas isto levaria um pouco mais de tempo. Com os tecnopólos 

formados, o estudante universitário visualizaria “atrativos profissionais” em permanecer 

no município. O que tornariam muitos, além de trabalhadores, possíveis residentes21 da 

cidade. Aumentando o nicho de consumidores e incentivando  o consumo e produção 

pela força de trabalho. Favorecendo, na visão dos agentes de políticas públicas, os 

outros setores da economia de Seropédica. Desta forma, é possível ressaltar mais uma 

vez a visão tradicional de desenvolvimento apresentada no capítulo 2. Sempre pautada 

no imediatismo da oferta de emprego e na representação do “progresso”. 

 

A visão desenvolvimentista do progresso e do crescimento econômico (pois de 

desenvolvimento pouco pode ser relatado) nos direciona a “facilidade” em que se 

justificam os defensores da “flexibilidade produtiva”. É importante que seja notado 

aonde são inseridos estes condomínios industriais. Em uma produção fabril a moda 

antiga. A empresa responsável pela fábrica seria, como demonstrado no quadro, também 

responsável por todas as etapas da produção. Inclusive no que diz respeito à segurança e 

espaço de armazenamento de mercadorias. No mundo pós-moderno há uma efetiva 

mudança neste quadro. Com um desmembramento e terceirização destas etapas. 

Favorecendo o acúmulo flexível do capital. Em território brasileiro, existem exemplos 

que tentam seguir esta semelhança de organização. Como os centros de pesquisa em 

robótica de Caçamari (BH), com apoio da UNEB (Universidade do estado da Bahia). 

Isso mostra que apesar de parecer inicialmente vantajoso para as empresas a 

                                                
21 Algo que já ocorre, mas que aumentaria proporcionalmente com recentes transformações. 



44 
 

 
 

proximidade com locais extratores de matérias primas e peças. Hoje isto não é mais um 

fator preponderante. Pois os maiores atrativos são a concentração de mão-de-obra 

qualificada ou, com um mínimo de especialização, somada a todo um aparato logístico 

que favorece os novos fatores locacionais de distribuição da produção. De modo que 

essa mão-de-obra citada seja de baixo custo e, no caso dos países em desenvolvimento, 

se comparados aos países centrais, com sindicatos de menor efetivo e menos exigências 

trabalhistas. Ademais, o espaço físico dos antigos grandes centros industriais encareceu 

ao longo do tempo. E é nesse ponto que estes grandes galpões aparecem. 

 

 

 

Figura 9: Projeto de arquitetura para o condomínio industrial da empresa SDI em seropédica. Fonte: 
adarquitetura.com.br 

A imagem acima foi tirada um projeto da empresa SDI, que se instalará tanto 

dentro quanto aos arredores da área delimitada pela prefeitura municipal como ZI (Zona 

Industrial).O mapa utilizado como base do projeto de construção dessas empresas 

encontra-se disponível na figura da próxima página 
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Figura 10: Mapa da localização dos principais condomínios logísticos em Seropédica. Fonte: Secretaria de 
Sustentabilidade. 

 

Como nenhum mapa, ícone ou qualquer objeto de representação espacial da 

realidade possui definição própria, sem que haja uma leitura sobre seus dados. Este 

aparenta ter sido feito para uma projeção estratégica de médio a longo prazo, sobre a 

melhor localização para instalação das fábricas e dos condomínios. É perceptível a 

aglomeração de muitas delas no eixo “Arco x Dutra” (entre o segmento metropolitano e 

a rodovia). Outras fábricas estão ou vão estar fora da ZI, sendo que ainda próximas ao 

Arco. Salvo algumas com seu terreno as margens da reta de piranema. A exemplo da 

Cassol Engenharia, da Engelider e da empresa “PAVI do Brasil”. 

 
3.3.2. O Surgimento de um Parque Tecnológico. 
 

 

Uma importante questão a ser tratada dentro do âmbito industrial, os tecnopólos 

(Parque tecnológicos) contribuem para a formação da demanda de mão-de-obra 

qualificada e especializada dentro do raio de influência em que são criados. Tem-se na 
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UFRRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) um referencial centro de formação em 

diversas áreas que fornecerão força de trabalho para as indústrias em que ali se 

instalarão. Além daquelas que pré existem à construção do Arco Rodoviário. 

 

A tabela a seguir tem como finalidade catalogar alguns cursos voltados para o 

ramo industrial. Estes cursos são oferecidos por instituições de ensino público estaduais 

e federais. 

 

 
Quadro 1: Cursos de Formação e Suas Instituições Públicas 

Instituições de Ensino 
Técnico- Científico 

UFRRJ CTUR FAETEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de Formação 

Engenharia Agrícola e 
Ambiental  

 
Técnico em Meio 
Ambiente 

 
Assistente de Operação 
de Logística 

Engenharia de 
Agrimensura e 
Cartográfica  

 
Técnico em 
Agrimensura 

 
Operador de 
Empilhadeira 

 Engenharia de 
Alimentos  

 
Técnico em 
Agroecologia  

 
Operador de 
computador Ambiente 
Linux 

 Engenharia de 
Materiais  

 Operador de 
computador Ambiente 
Windows 

Engenharia Florestal  
 Eletricista instalador 

Predial de Baixa tensão 

Engenharia Química  
 Instalador e Reparador 

de rede de 
computadores 

Engenharia Agronômica  
  

Encanador Instalador 
Predial 

Fonte: UFRRJ e FAETEC. Org própria. 

 
 

A tabela indica que a partir dos cursos já existentes a mão-de-obra facilitará o 

aparecimento de indústrias de material químico e alimentício. A FAETEC (Fundação de 

Apoio a Escola Técnica) fornecerá cursos de curta duração para qualificação 

profissional que atenderão a demanda do ramo de construção e sistemas de 

informação\computação. Alicerces para a estrutura de qualquer complexo industrial. 
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Em 2013 foi criada uma proposta22, feita por integrantes da própria UFRRJ 

,onde seria levantado no morro das Pindobas, localizado no km 47, um Parque 

Industrial. Inicialmente este parque seria voltado para o setor do agronegócio, porém, 

com o atual contexto em que esta sendo moldado o perfil produtivo da cidade, a decisão 

foi de que o foco se tornasse mais abrangente. A professora Stella Costa, então 

coordenadora da incubadora de empresas da UFRRJ, instituições de grande porte como 

a Nestlé, Sadia, Coca-Cola e InBEV estão entre as mais interessadas. Stella afirma que a 

intenção é “Criar um pólo de desenvolvimento na Baixada Fluminense. Contribuindo 

Para Trazer conhecimento e recursos”. 

 

Percebemos nas declarações da coordenadora uma diferente visão de 

desenvolvimento. Não apenas voltada no crescimento industrial, mas também voltada 

para o desenvolvimento da técnica. Ainda sim, esta visão possui algumas questões a 

serem tratadas. Será que a UFRRJ, instituição de ensino que muitas vezes ganhou 

elogios no meio acadêmico por se portar mais autônoma em relação às demais que 

lidam com o conhecimento, passará a ter o direcionamento das pesquisas voltado apenas 

para o capital privado? (OLIVEIRA, 2013) afirma que isto, mesmo antes da 

consolidação do parque, já vem acontecendo. O mesmo diz que a UFRRJ vem 

“paulatinamente perdendo sua condição de universidade rural”, pois “emergiram novas 

graduações, cursos de pós-graduação, projetos de pesquisa e extensão que extravasam o 

espaço rural, e se inserem na análise do continuum rural-urbano”. Um bom exemplo 

deste tipo de curso é a pós-graduação em Modelagem Matemática Computacional. 

Diferente de tudo que vemos na formação da UFRRJ, possui suas pesquisas voltadas 

para a modelagem e otimização da inteligência computacional. 

Portanto, a presente demanda pela criação de um tecnopólo no município, nos 

serve para compreender um pouco mais da nova configuração territorial municipal. A 

própria proposta define seu primeiro artigo como um ordenamento territorial da área 

delimitada. Visando o uso e ocupação do solo a ele destinado. Sabe-se que este 

ordenamento (ou reordenamento) atingirá não só a parte específica do parque, mas toda 

a estrutura produtiva da cidade.  

 

                                                
22 
www.ufrrj.br/portal/parque_tecnologico/docs/Proposta_Regulamento_Parque_Tecnologico_UFRRJ.pdf 



 

 

Mas será que toda esta mudança acarretará em r

importa? O cidadão de Seropédica será de fato beneficiado? Veremos adiante algumas

outras transformações, nos fazendo pensar melhor o que vem ocorrendo.

 

3.3.3. Quais as reais mudanças que podem ser destacadas

 

Como início do tópico, nada melhor do que 

econômicas na Seropédica dos últimos anos.

abaixo, é possível perceber a crescente evolução da 

2008. Ano em que se iniciavam as obras do segmento C

construção deste trecho. 

Produto Interno Bruto de Seropédica de 2008 a 2012.

Figura 11: Gráficos do Produto Interno Bruto de Seropédica de 2008 a 2012. Fonte: IBG

 

 

 

Mas será que toda esta mudança acarretará em reais efeitos positivos a quem realmente 

importa? O cidadão de Seropédica será de fato beneficiado? Veremos adiante algumas

outras transformações, nos fazendo pensar melhor o que vem ocorrendo.

reais mudanças que podem ser destacadas? 

início do tópico, nada melhor do que informar histórico das atividades 

econômicas na Seropédica dos últimos anos. A partir das representações do

, é possível perceber a crescente evolução da produção industrial municipal

niciavam as obras do segmento C até os estágios finais da 

 

Produto Interno Bruto de Seropédica de 2008 a 2012.

 

roduto Interno Bruto de Seropédica de 2008 a 2012. Fonte: IBG
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eais efeitos positivos a quem realmente 

importa? O cidadão de Seropédica será de fato beneficiado? Veremos adiante algumas 

outras transformações, nos fazendo pensar melhor o que vem ocorrendo. 

histórico das atividades 

A partir das representações dos gráficos 

produção industrial municipal de 

até os estágios finais da 

Produto Interno Bruto de Seropédica de 2008 a 2012. 

roduto Interno Bruto de Seropédica de 2008 a 2012. Fonte: IBGE. Org própria. 
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A agropecuária continua mantendo a sua pequena porcentagem. Se tratando de 

um município que inicialmente era baseado nas atividades da produção da seda, é 

interessante observar as transformações de seu perfil econômico. Ainda hoje a principal 

atividade está no setor de serviços. Com as movimentações ocorrendo em sua maioria 

entorno da universidade. Contudo esta proporção tende a mudar. A estimativa é de que 

daqui a uns 15 anos as práticas do setor industrial estejam equiparadas com as do setor 

de serviços. 

 

 A expectativa é de que nos próximos anos venham ao menos 19 indústrias de 

médio a grande porte. Sendo pelo menos 10 de grande. Quando se anda pelas ruas da 

cidade é iminente a vista de propagandas coladas nas laterais de caminhões de lixo da 

prefeitura. Propagações do tipo “mais de 10 empresas, cerca de 40 mil novos 

empregos”. Se levarmos em consideração a população total da cidade está em torno de 

80 mil habitantes, seria um real marco para a empregabilidade do município. Porém, 

estas propagandas não mostram a realidade, ou deixam “maquiados” os dados que a 

sustentam. Pode ser que nesse “bom” imobiliário sejam ofertados 40 mil empregos. Por 

outro lado a grande maioria provavelmente será temporário. Na seguinte tabela 

podemos ter uma real idéia do pessoal ocupado, junto ao número total de empresas.  

 

Os Dados do cadastro central mostram um aumento de apenas 1% no número de 

pessoal ocupado assalariado em relação ao total nos anos de 2008 a 2012. A justificativa 

no momento é de que a maior leva de mão-de-obra será ofertada após a construção do 

arco, e não durante.  Em 2014 foram computados 15.333 pessoas ocupadas dos 82.090 

estimados pelo IBGE. Pelo menos 19% da população total, que se comparada a 

proporção de 2010 aumentou 4% (15% do total neste ano). 

 

Tabela 1: Cadastro Central de Empresas. Fonte: IBGE. 

Org. Autor 

Anos 2008 2009 2010 2011 2012 Unidade/valor 

Número de unidades locais 711 748 809 827 865 Unidades 

Pessoal ocupado total 9.570 11.008 12.078 12.805 13.804 Pessoas 
Pessoal ocupado assalariado 8.686 10.091 11.072 11.743 12.699 Pessoas 

Salários e outras Remun... 190.086 225.956 291.358 322.490 381.968 Mil Reais 

Salário médio mensal               4.1               4.1                4.1                4.0                3.8 Salários mínimos 

Num. Empresas Atuantes 698 732 786 807 847 Unidades 

CCE Cadastro Central de Empresas 
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Deste modo, é perceptível o gradual aumento da população ocupada no 

município. No entanto, as afirmações de que serão 40 mil novos empregos podem ser 

contestadas no que se refere a sua essência e veracidade.  Outro ponto a ser destacado 

na tabela é o da questão salarial. Elemento essencial na qualidade de vida do ser 

humano em um sistema capitalista, nota-se que conforme foi aumentando o número de 

empresas no município, a média salarial mensal tendeu a cair. Neste caso muitos são os 

fatores envolvidos, que vão desde a produção municipal até a situação econômica do 

país. Considerada estável e crescente nos primeiros anos mostrados e com níveis 

alarmantes que tenderam a decair já em 2012. 

 

Segundo o IDHM, realizado a cada 10 anos, Seropédica está em uma crescente 

contínua de desenvolvimento humano. Considerado regular em relação a padrões 

internacionais, este índice leva em consideração a longevidade, educação e renda do 

município. Pode ser que em 2020, quando houver outro senso do IDHM esta crescente 

leve a índices considerados elevados para os padrões nacionais (acima de 0,8). Em 

números esta contagem estaria agradável e provavelmente seria apropriada pelos 

governantes nos próximos anos. Reafirmando o antigo discurso que tanto vemos sobre 

desenvolvimento. 

 

 

 
Figura 12: Gráfico do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Seropédica ao Longo dos Anos. 

Fonte: IBGE. Org própria. 
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Entendemos que mesmo diante de um momento de crise, é possível aferir uma 

relativa melhora que acaba se espelhando na vida econômica e social no município. 

Gerando expectativas de crescimento econômico. Como é representado em algumas 

reportagens de jornais de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 13: Imagem do Jornal "O DIA". 28/06/2015. 
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O recorte de jornal da página anterior serve como uma prova dessas novas 

representações, utilizadas pelos agentes de apropriação do território (ROCHA, 2014). 

Uma expectativa otimista sobre os acontecimentos presentes e futuros está sendo 

difundida. Algumas notícias falam em até em “revolução industrial” sobre toda a 

cidade. Se considerarmos todas as mudanças que estão ocorrendo na estrutura 

produtiva, afetando também o perfil do trabalhador seropedicense, pode-se dizer sim 

que haja uma “revolução”. Todavia ao levarmos para o lado da hierarquia das classes 

sociais ali residentes, é difícil afirmar que esta mudança de fato aconteça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 

Tendo em vista as idéias aqui apresentadas, apontamos algumas conclusões 

sobre o que vem acontecendo em Seropédica. Em primeiro lugar, as transformações 

estão de fato ocorrendo. Comprovações sobre a vinda de novas estruturas, como os 

parques tecnológicos, os condomínios logísticos, e até mesmo o arco metropolitano, que 

influenciam tanto no esqueleto produtivo municipal, quanto na condição que sustenta o 

retrato social do povo pertencente a este município, atestam para que estas 

transformações vêem se apresentando de forma intensa. Todavia elas não apareceram de 

repente. 

 

Vimos neste trabalho que para chegar até o arranjo produtivo em que a cidade se 

encontra foi necessário toda uma conjuntura histórica que levou a organização pela qual 

vemos hoje. Sendo parte dessa conjuntura períodos essenciais na formação de 

Seropédica. Como a sua época de ascensão como distrito produtor de bicho-da-seda, a 

vinda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de sua emancipação em 

relação ao município de Itaguaí. Vimos também que a utilização de Seropédica como 

um espaço produtivo baseado nas indústrias de logística (transporte e construção civil, 

por exemplo) além de outros setores como o de alimentos e energia (Com a 

termoelétrica Skanska) só foi possível através de uma combinação de diversos fatores, 

somados aos históricos aqui relembrados. Dentre eles possuem demasiada relevância a 

integração das esferas do poder executivo, com as tomadas de decisões objetivando um 

mesmo fim entre gestores municipais, estaduais e federais, além da própria localização 
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do município, situado na região metropolitana do estado. Local que não só serve como 

zona de distribuição do pré-sal para o COMPERJ, mas também está situado em áreas de 

elevado interesse governamental para com a indústria Brasileira. 

 

Neste contexto, percebemos a importância da cidade como palco de apoio 

logístico para a integração industrial metropolitana. E junto a esta importância segue o 

discurso de uma cidade renovada e desenvolvida. Sendo que pouco se vê um foco 

desses investimentos para o cidadão seropedicense. Um bom exemplo disso está no 

segmento do arco que corta a cidade. Por ter sido criado com um objetivo muito maior 

de atendimento ao capital do que a população. Ainda hoje não se observam linhas de 

ônibus que favoreçam o deslocamento de passageiros. As pessoas neste caso ainda 

precisam recorrer à antiga e lenta linha de “Nilópolis” para poder se deslocar pela 

Baixada Fluminense. São consideráveis os problemas, envolvendo inclusive até uma 

possível segregação da população desfavorecida por conta da alta especulação 

imobiliária que ocorrerá nos próximos anos. Este caso já não é novidade para nós 

brasileiros. 

 

É extremamente importante lembrar que este trabalho não pretende difundir a 

idéia de ser preciso “frear” ou “parar completamente” os investimentos no município. 

Porém é necessário que o pensamento coletivo seja posto em prática. Em uma sociedade 

evoluída o cidadão é valorizado e a boa produção vira conseqüência. A identidade 

daqueles que ali estão (como é o caso dos trabalhadores rurais) também é levada em 

consideração. O individualismo perde espaço para a cooperação entre os mais 

interessados no desenvolvimento humano. E a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, possui papel fundamental para uma melhora deste quadro. Pois é neste 

município que ela reside e todo o conhecimento produzido na mesma não pode ser 

apenas para ela. Uma potencialidade positiva que pode ser avistada nesta situação se dá 

no interesse de capacitação tanto dos residentes de Seropédica quanto nos que possuem 

algum vínculo com a cidade. Porém, esta potencialidade ainda precisa ser melhor 

compreendida. 
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