
VOLTA REDONDA 
 

A história de Volta Redonda acha-se vinculada 
à de Barra Mansa, município do qual era sede 
distrital desde 1890. Barra Mansa teve o território 
desbravado em fins do século XVIII, formando-se o 
núcleo original às margens dos caminhos das tropas 
que demandavam o interior do país, passando o 
povoado a atuar como base de abastecimento dos 
fluxos migratórios desencadeados pela mineração. 

Graças à excelente posição geográfica, o local foi perdendo o 
caráter de ponto de pousada e passou a expandir as funções comerciais. 
A conseqüente atração de colonos para suas terras, no início do século 
XIX, fez com que o café despontasse como principal produto. 

Em 1832, o governo decretou a criação do município, com 
desmembramento de terras de Resende. Em 1857, a vila de Barra 
Mansa foi elevada à categoria de cidade. 

A exaustão dos solos mais férteis e a liberação do braço escravo 
provocaram o declínio da cafeicultura e o êxodo rural, tendo a cultura do 
café cedido lugar à pecuária de corte extensiva, evoluindo 
posteriormente para a produção leiteira. 

No final da década de 30, teve início o desenvolvimento industrial 
do município, com a implantação de setores ligados às indústrias 
alimentares. O grande marco da expansão industrial no Brasil, 
deflagrada no pós-guerra, foi representado pela instalação na década de 
40 da primeira usina da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta 
Redonda, na época ainda distrito de Barra Mansa. 

O município de Volta Redonda foi criado em 1954, e seu núcleo 
urbano desenvolveu-se a partir da conjugação do plano de implantação 
da usina e da cidade industrial à margem direita do Rio Paraíba do Sul, 
de áreas planas, com o núcleo primitivo do antigo distrito de Barra 
Mansa, denominado Niterói, à margem esquerda do rio. A primeira 
corresponde a áreas planejadas, com aproveitamento das regiões planas 
para ocupações mais densas e para serviços e das colinas para bairros 
mais esparsos, com jardins e arborização. Já a segunda, hoje 
predominante, cresceu espontaneamente, nem sempre em condições 
favoráveis, pois a topografia irregular contribuiu para ocupação 
desordenada.  

Atualmente, Volta Redonda e Barra Mansa representam 
importante pólo siderúrgico e metalúrgico no país, liderando o setor 
secundário da economia regional. 

Esta função industrial é marcante na paisagem e responsável pela 
conurbação entre as duas sedes municipais. 



 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

    Secretaria Geral de Planejamento 
    Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
    In www.cide.rj.gov.br/cidinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Região de Governo – Médio Paraíba 
Origem - Barra Mansa 
Legislação de Criação - Lei Estadual nº 2185 de 17/7/1954 
Instalação- 6/2/1955 
Aniversário – 17/7 
Distância da Capital - 101,1 km 
Destaques* - Cine 9 de Abril, Memorial 9 de Novembro, erguido 
em homenagem aos operários mortos durante o regime militar, 
de autoria de Oscar Niemeyer, Reserva Florestal da Cicuta, 
declarada Área de Interesse Ecológico por constituir-se no último 
trecho da mata original; Fazenda Santa Cecília do Ingá, 
declarada Área de Preservação Ambiental. 
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Volta Redonda 


