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Macaé se tornou ao longo do seu processo histórico uma cidade de grande destaque
econômico em nível regional e nacional, um dos sinais mais significativos provocados pela
mudança na estrutura econômica de uma cidade tem como produto a expansão de seus
vetores, configurando um novo dimensionamento perimetral fomentando assim, demandas por
uma reestruturação da malha urbana. Este trabalho tem como objetivo geral compreender a
nova dinâmica do crescimento urbano da cidade de Macaé, através de seus vetores de
expansão e conhecer os novos recortes estruturantes desse espaço nas duas últimas décadas.
De modo a embasar a pesquisa, os objetivos específicos vão aprofundar o estudo exploratório
para, no primeiro momento , identificar todos os vetores de crescimento da cidade, conhecer as
causas e as condicionantes do espraiamento de algumas áreas em detrimento de outras e
investigar mudanças ocorridas na configuração do espaço intraurbano. A metodologia utilizada
para a análise dos dados referenciais, teóricos e conceituais valeu-se de uma pesquisa
qualitativa de caráter exploratório e natureza descritiva, segmentado por revisão bibliográfica
específica, sobre a expansão urbana do primeiro distrito. Buscou-se a atualização de dados
obtidos em fontes primárias e secundárias com utilização de tabelas e gráficos além do uso de
geotecnologias como ferramenta para a produção de mapas temáticos. Os resultados
alcançados a partir da pesquisa empírica, cujo objeto de estudo é a cidade, ainda se encontram
em gestação e em processo inicial de tabulação. O recorte temporal, amparado no intervalo
histórico de duas décadas, pretende sistematizar questões pertinentes ao processo de
reestruturação social, política e econômica, cujo reflexo tem ressonância na dinâmica do espaço
urbano. Ao final da pesquisa, será apresentado todo o mapeamento das áreas que expandiram,
declinaram e aquelas que já se encontram saturadas e qual foi o tempo em que ocorreram as
principais mudanças no perímetro da malha urbana, observadas a partir dos vetores de
expansão, considerados como os indutores de crescimento.
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