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CABO FRIO 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FISICOS - Area: 506 km'; altitude: 
2m; temperaturas medias, em °C, das maximas: 
24; das minimas: 18; precipitar;ao pluviome
trica anual : 600 mm (1964) . 

POPULA9AO - 27 441 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); 
densidade demograjica: 54 habitantes par qui
l6metro quadrado. Estimativa para 1-VII-65: 
33 500 habitantes. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Extrar;ao e beneji
ciamento do sal, industria quimica (alcalis) e 
pes ca. 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 6 agencias 
bancarias e 1 agencia da Caixa Econ6mica 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 367 auto.m6veis, 262 capninhoes, 16 
6nibus e 81 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 4 015 ligar;oes eletricas; 
350 aparelhos telet6nicos; 7 hoteis, 5 pensoes e 
15 restaurantes . 

ASSISTENCJA MEDICA - 1 hospital com 46 leitos, 
3 pastas de saude; 15 medicos, 7 dentistas, 6 
enje1'meiros, no exercicio da projissiio; 10 
tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 29 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum, 5 de 
ensino media (3 do secundario, 1 do normal e 
1 do comercialJ e 3 cursos avulsos; 1 biblioteca, 
1 jornal, 1 radioeqnissora, 2 cinemas e 10 asso
ciar;6es esportivas. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhoes de 
- cruzeiros) - receita prevista: 700,0; despesa 
fixada: 700,0. 

REPRESENTA9AO POLITICA - 10 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho da capa de Carlos Cesar Fernandes de 
Aguiar, ambos da Diretoria de Documentagao e 
Divulgagao do CNE. Fotos cedidas pela Revista 
"Manchete". 



ASPECTOS HIST6RICOS 

CABO FRIO foi descoberto pelo navegador America 
Vespucio em 1503, quando aportou numa praia a 
que chamou de Praia de Cabo Rama, hoje Praia 
dos Anjos, situada no atual distrito do Arraial do 
Cabo. 

Foi a primeira feitoria estabelecida no Brasil 
por America Vespucio, tendo como feitor o colona 
Joao de Braga. America Vespucio, voltando a Por
tugal, deixou ali construida uma casa de barre 
coberta de palha e 24 homens para guarnecer o 
literal. · 

Suas terras primitivamente foram. habitadas 
pelos tamoios e faziam parte da capitania de Sao 
Tome. 

:E uma das mais antigas localidades brasileiras, 
podendo ser considerada como o marco inicial da 
hist6ria do devassamento da provincia fluminense. 

Cabo Frio foi palco de lutas sangrentas entre 
portugueses e aventureiros de outras nagoes que 
ali iam com o fim de contrabandear madeira 
abundantissima nessa regiao. Os invasores fran
ceses chegaram a se instalar nas terras de Cabo 
Frio, fazendo construir um forte, o Sao Mateus, 
para proteger o fruto de suas pilhagens. 

A expulsao destes aventureiros coube ao por
tugues Constantino Menelau que, em 1615, ajudado 
por Mem de Sa, Salvador de Sa e o bravo indio 
Ararib6ia, ap6s varias guerrilhas, assegurou a 
vit6ria para Portugal. Dai se iniciou a imigragao 
portuguesa para aquele local, fixando-se na cidade 
de Santa Helena, atual Cabo Frio, fundada logo 
ap6s a expulsao dos invasores. 

0 brago negro ajudou a vida economica do · 
Municipio, quando este era chamado o "Celeiro da 
Baixada Fluminense", isto ate a aboligao dos es
cravos, quando sofreu colapso em sua situagao eco
nomica, s6 voltando a ser redescoberto com o im
pulse turistico e as industrias extrativas do sal e 
da pesca que sao a base da economia local. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

A CIDADE foi fundada em 13 de novembro de 1615, 
com o nome de Santa Helena, e a instalagao do 
Municipio deu-se a 15 de agosto · de 1616. Por 
Alvara datado de 1678, foi criado o distrito de Cabo 
Frio, tendo sido esta categoria confirmada pelos 
Decretos ns. 1, de 8 de maio, e 1-A, de 3 de junho 
de 1892. 

Na divisao administrativa referente ao ano de 
1911, o Municipio aparece com os distritos de Cabo 
Frio e Araga. 
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De 1933 ate 1943, Cabo Frio sofreu diversas 
reformulag6es administrativas. Pelo Decreto-lt'!i 
estadual n.0 1 056, de 31 de dezembro de 1943, passou 
a constituir-se dos distritos de Cabo Frio (sede), 
Armagao dos Buzios, Arraial do Cabo e Tamoios. 

A comarca foi criada por Alvara de 8 de maio 
de 1815. 

ASPECTOS F1SICOS 

SITUADO na zona fisiografica da Baixada de Ara
ruama, o Municipio ocupa area de 506 km". A sede 
municipal localizada a 22° 52' 24" de latitude sul 
e 420 00' 54" de longitude W. Gr. dista, em linha 
reta, de Niter6i, 113 km. Cabo Frio limita-se com 
os Municipios de Sao Pedro da Aldeia, Araruama e 
Casimiro de Abreu e e banhado pelo Oceano Atlan
tica. 

A cidade esta situada a 2 m de altitude. 0 clima 
e seco e ameno, apresentando temperatura media 
de 240 nas maximas e 18°C nas minimas. As chuvas 
sao mais abundantes no verao, tendo a precipitac;ao 
pluviometrica atingido a cerca de 600 mm, em 1964. 

0 territ6rio do Municipio e quase todo plano, 
sem grandes elevac;6es. 

0 sistema hidrografico e representado pelo rio 
Sao Joao, que serve de limite entre Casimiro de 
Abreu e Cabo Frio, e diversos c6rregos. A deficiencia 
de sua recte fluvial e compensada pelo extenso 
trecho de territ6rio banhado pela lagoa de Ara
ruama. 

Quanto aos recursos naturais, possui extensas 
salinas, calcareo, areia monazitica e apreciavel 
fauna aquatica. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

Censo Demografico 

Os RESULTADOs preliminares do Censo Demografico 
de 1960 apresentavam uma populagao de 27 441 
habitantes, tendo-se verificado acrescimo de 69,6% 
sabre a registrada em 1950. A populagao urbana e 
suburbana cresceu de 109,4%, atingindo 20 151 habi
tantes; a da zona rural passou de 6 557 para 7 290. 

A cidade cresceu no ultimo periodo intercen
sitario de 97,1% elevando-se a 13 117 habitantes, a 
vila de Armagao dos Buzios de 52,2% ficando com 
1 068 e a de Arraial do Cabo de 169,0%, com 5 930. 
Apenas a de Tamoios sofreu decrescimo, ficando 
com 36 habitantes. A populagao urbana era a predo
minante no Municipio, com 73,4% dos recenseados. 
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Igreja Matriz 

A densidade demografica era de 54 habitantes 
por quilometro quadrado. Foram contados 5 094 
domicilios : 2 824 no distri to-sede; 1 332 no de 
Arraial do Cabo; 648 no de Arma<;ao dos Buzios e 
290 no de Tamoios. 

A populagao do Municipio foi estimada em 
33 500 habitantes, e a da cidade, em 15 000, a 1.0 de 
julho de 1965. 

lvioz;imento da PopulafaO 

FoRAM registrados, em 1964, 1 542 nascimentos (66 
nascidos mortos) durante o ano e 1902 em anos 
anteriores; 228 casamentos; e 380 6bitos (113 de 
menores de 1 ano). 

ATIVIDADES ECONO!viiCAS 

As PRINCIPAlS atividades econ6micas de Cabo Frio 
sao a extragao e beneficiamento do sal, os calcareos 
e os alcalis, alem da pesca, explorada em larga 
escala. 

Pesca 

EXISTIAM, em Cabo Frio, em 1964, 2 colonias de 
pesca: Z-18 e Z-23, onde estavam em atividade 
1199 pescadores. Havia 978 canoas e botes, 21 
canoas a motor, 158 a remo, 9 a vela e 94 redes de 
espera. Contavam-se, ainda, 300 pescadores nao 
colonizados. 
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A ·procj.ugao de pescado, no mesmo ano, alcangou 
442,5 toneladas e rendeu 173,0 milhoes de cruzeiros. 
Destes totals, 386,5 toneladas e 150,0 milhoes de 
cruzeiros referem-se a pesca colonizada. 

Censo Agricola 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Agricola de 
1960 revelaram a existencia de 114 estabelecimentos, 
cobrindo area de 25 239 ha, dos quais 1 953 se desti
navam as lavouras. 

Relativamente a area, estes estabelecimentos 
estavam assim distribuidos: 19 com menos de 10 
ha; 73 de 10 a menos de 100; 17 de 100 a menos 
de 1 000; e 5 de 1000 a menos de 10 000 ha. 

Havia 566 pessoas ocupadas na lavoura. exis
tindo 3 tratores e 4 arados. 

Criavam-se bovinos em 34 estabelecimentos: 26 
com menos de 100 cabegas; 6 entre 100 e 500: e 2 de 
500 e mais cabegas. 

Agricultura 

A PRonugA!o agricola de Cabo Frio, em 1964, alcangou 
181,2 milhoes de cruzeiros. A area cultivada fora de 
738 ha. A laranja contribuiu com 39,7 % para o 
valor total e com 90 milhoes de frutos; o coco-da
-baia, com 29,0% e 1500 mil frutos; e a banana, 
com 15,5 % e 70 mil cachos. 

Os 15,8% restantes foram cobertos pelo milho, 
feijao, mandioca, limao, batata-doce, abacate, 
abacaxi, cana-de-agucar e amendoim. 

A produgao de legumes foi de 61 toneladas e 
rendeu 5,2 milhoes de cruzeiros. Foram produzidos: 
alface, 6 toneladas ; chuchu, 18 toneladas; couve, 
9 toneladas; repolho, 16 toneladas; e diversas ver
duras, 12 toneladas. 

Urn agronomo (presta assistencia profissional 
aos agricul to res. 

Pecuaria 

Os EFETIVos pecuarios, em 1963, atingiram 14 050 
cabegas no valor de 156,6 milhoes de cruzeiros. 
0 rebanho bovina era o de maior ~valor, com 53,6% 
do total e 2 800 cabegas, seguido do suino, com 33,5% 
do valor e 7 500 cabegas. Havia, ainda, 1 800 capri
nos, 1 000 ovinos, 500 eqi.iinos, 400 muares, e 50 
asininos. 

No mesmo ano foram produzidos 60 mil litros 
de leite, no valor de 3,3 milhoes de cruzeiros. 

0 plan tel avicola era constituido de 45 400 
galinaceos (400 perus), e 1600 palmipedes, no valor 
total de 19,7 milhoes de cruzeiros (19 milhoes os 
galinaceos). 
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A produc;ao de ovos de galinha foi de 220 mil 
d(lzias, no valor de 44,0 milh6es de cruzeiros. 

0 Municipio produziu, ainda, 1 tonelada de mel 
e 70 quilos de cera de abelha, valendo, respectiva
mente, 150 e 11 mil cruzeiros. 

Censo Industrial 

Os RESULTADos do Censo Industrial de 1960 revela
ram a existencia de 38 estabelecimentos de indus
trias extrativas de produtos minerais e 20 de in
dustrias de transformac;ao. 

0 valor total da produc;ao industrial alcanc;ou 
904,6 milh6es de cruzeiros, sendo de 437,7 o da 
transformac;ao industrial. Foram ocupados, em 
media mensa!, 2 940 operarios e utilizados 36 294 cv 
de f6rc;a motriz. As despesas com materias-primas 
totalizaram 287,0 milh6es de cruzeiros. 

As industrias extrativas de produtos minerais, 
ocuparam 761 operanos, em media mensa!, e 
contribuiram com 38,1% para o valor total da 
produc;ao. 

Na industria de transformac;ao destacou-se o 
genero de quimica, com 1 estabelecimento, 45,6% 
do valor total da produc;ao, 1 945 operarios em me
dia e 32 920 cv. Bern distanciado, o de produtos 
alimentares, com 11 estabelecimentos, 197 opera
rios em media e 14,9% do valor. 

Existiam ainda 2 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 2 de madeira, 2 de vestuario, calc;ados 
e artefatos de tecidos, e 2 de editorial e grafica, que 
em conjunto contribuiram com 1,4% para o valor. 

Industria Extrativa Mineral 

CABO FRIO e tradicional parque salineiro de grande 
importancia. A lagoa de Araruama e um natural 
e gigantesco preconcentrador de sal, alem de for
necer calcareo conchifero em alta escala. 

0 sal marinho extraido em 1963 correspondia 
a 115 mil e 340 toneladas e valia 1,1 bilhao de cru
zeiros. Em 1965 existiam 40 salinas. 

Parte da Cidade, vista do Forte 



Industria de Transformarao 

EM 1965, o Municipio contava com 26 fabricas, que 
ocupavam 5 ou mais pessoas, destacando-se entre 
elas a Cia. Nacional de Alcalis, com 2 500 operarios, 
Cia. Salinas Perinas, com 400, Refinaria Nacional 
de Sal, com 200, Sociedade de Pesca Paiyo, com 150, 
e Industria de Conservas Coral Ltda, com 50. 

Gado Abatido 

FoRAM abatidos 4 338 bovinos e 4 378 suinos, em 
1963. Os produtos derivados totalizaram 938,1 tone
ladas, no valor de 404,8 milhoes de cruzeiros. 
A carne verde de bovina contribuiu com 612,1 tone
ladas e 74,5% do valor total da produgao, a carne 
verde de suino com 127,9 t e 13,6% e o toucinho 
fresco, com 124,4 t e 11,0%. Produziram-se, ainda, 
couros seco e salgado de bovinos. 

Comercio e Bancos 

0 MUNiciPio, com a exportagao dos produtos qui
micas, sal e barrilha, tornou-se de relativa impor
tancia comercial na Regiao, tendo como principals 
centros compradores os Estados da Guanabara, Sao 
Paulo e Rio Grande do Sui. 

A praga de Cabo Frio e atendida pelas agencias 
dos bancos do Brasil, Mercantil de Niter6i, Predial 
do Estado do Rio, Banco de Cordeiro, Comercial e 
Industrial do Estado do Rio, da Lavoura de Minas 
Gerais e, ainda, da Caixa Economlca Federal. As 
cooperativas de consumo sao 4. 

Em 31 de dezembro de 1964 eram os seguintes 
os saldos das principals contas bancarias (milhoes 
de cruzeiros) : caixa em moeda corrente, 160,4; 
emprestimos em contas correntes, 288,5; titulos 
descontados, 1112,2; dep6sitos a vista e a curto 
prazo, 1492,4; depositos a prazo, 4,0. 

Na Camara de Compensagao de Cheques de 
Cabo Frio foram movimentados 3 332 cheques, no 
valor de 841 milhoes de cruzeiros, em 19 dias do 
mes de margo de 1965. 

Cabo Frio possui 350 estabelecimentos comer
ciais, sendo 261 na sede municipal. 

Entre os estabelecimentos comerciais destacam
-se: 18 agougues 04 na cidade), 75 lojas de 
artigos de armarinhos (58 na cidade), 143 armazens 
de generos alimenticios (112 na cidade), 19 lojas 
de artigos eletrodomesticos 02 na cidade), 10 
feiras e mercados e 10 confeitarias. 
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ServifOS 

CABO FRio possuia 259 estabelecimentos de presta~tao 
de servi~tos, sendo 177 na cidade. 

Eram os seguintes os principals estabelecimen
tos: 7 hotels, 5 pensoes, 15 restaurantes, 13 lojas de 
consertos de autom6veis, 30 barbearias, 119 bares, 
botequins e cafes expressos, 2 garagens, 34 oficinas 
mecanicas diversas e 2 postos de gasolina. 

Transportes e Comunicafoes 

RoDOVIAS federal, estadual e municipal cortaro todo 
o territ6rio de Cabo Frio. 

Liga-se a Brasilia, de rodovia, em 22 horas e 
45 minutos, via Tres Rios, Juiz de Fora e Belo 
Horizonte. A Capital Estadual em 2 horas e 30 
minutos pela rodovia Amaral Peixoto; a Araruama, 
em 40 minutos; a Casimiro de Abreu, em 2 horas; 
e a Sao Pedro da Aldeia, em 15 minutos. TOdas em 
estradas asfaltadas. 

OCEANO 

J/ff CONV£N90ES 
ROPOV/A PAVIMENTADA -
ESTRADA PERM/WENTE 
FERROV/A ....,.. 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 31 
de dezembro de 1964, 367 autom6veis, 262 caminhoes, 
16 onibus e 81 outros veiculos. 
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Vista parcial da Cidade 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, por sua topografia original, centro turis
tico e local de veraneio, e urn convite amavel ao 
visitante, pela sua atmosfera hist6rica, pelos tragos 
de progresso crescente. Turistas estrangeiros hoje 
procuram Cabo Frio, atraidos por suas belezas 
naturals. 

Na paisagem ha grande variedade de cenarios: 
a arquitetura, onde, ao lado de velhas casas colo
nials e igrejas barrocas, surgem modernas resi
diencias e luxuosos clubes esportivos, as imensas 
dunas brancas, as asperas rochas de granito, as 
geometricas salinas, com seus cata-ventos dispostos 
regularmente, a vegetar;ao do tipo desertico, com 
formagoes de grandes cactos e as casuarinas -
arvore tipica da regiao - cujas folhas parecem 
cantar quando agitadas pelo vento. 

A cidade dispoe de todos os recursos que urn 
centro urbano deve possuir: estagao rodoviaria, 
porto com movimentar;ao intensa, ruas calr;adas, 
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boa iluminar;ao, bons hoteis, jardins bern cuidados 
e intensa vida social. 

0 Governo do Estado mantem na sede e em 
vanas localidades do Municipio o servigo de 
agua e energia eletrica. Todo o perimetro urbano 
e suburbano da sede e do Arraial do Cabo, sao 
beneficiados por estes servigos. Existem 5 500 
predios, 5 logradouros ajardinados, 25 arborizados 
e 12 pavimentados. 

Destacam-se, entre as prar;as, a Porto Rocha, 
a D. Pedro II e a Tiradentes e entre as avenidas, a 
Assungao, 13 de Novembro, Nilo Pec;anha e Joao 
Pessoa. 

A usina que fornece energia a cidade e hidrau
lica e fica localizada em Conceir;ao de Macabu. 

Contam-se 117 logradouros iluminados e 4 015 
ligagoes domiciliares. A rede de distribuir;ao de 
agua beneficia 2 428 predios e 51 logradouros. 

A rede de esgostos serve a 28 predios e 6 logra
douros. 
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Entre os hotels de Cabo Frio destacam-se o 
Helena, Colonial, Atlantico, Motel Jangada, locali
zado perto do Clube do Canal, e Motel Cabana de 
Cabo Frio, em Ogiva. Em constru~ao, na praia do 
Forte, encontra-se o Palace Hotel. 

Estavam instalados, ate junho de 1965, 350 
telefones. 

Assistencia Medico-Sanitaria 

CABo FRIO possui 2 hospitals oom o total de 56 
leitos: Hospital Santa Isabel, pertencente a Irman
dade do mesmo nome, e a Casa de Saude e Mater
nidade Cabo Frio, da firma de igual denomina~ao. 

Existe urn posto de saude e 2 subpostos (no 
Arraial do Cabo e Arma~ao dos Buzios). Conta com 
a assistencia medica do SAMDU e com o Servicto 
de Endemias Rurais. 

Em 1965 estavam no exercicio de suas profis
soes, 15 medicos, 6 enfermeiros e 7 dentistas. Ha 
10 farmacias, em funcionamento. 

Religiao 

0 CULTO cat6lico conta 1 matriz, 12 igrejas e 3 
capelas, em Cabo Frio. 

Existem 6 igrejas dedicadas ao culto protes
tante, em todo o Municipio. Funcionam na cidade 
3 centros espiritas. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar de 1964, segundo resultados preli
minares, contou 15 390 crianctas de 0 a 7 anos: 
7 862 ate 5 anos (6 230 nas zonas urbana e subur
bana); 913 de 6 anos (675 nas zonas urbana e 
suburbana) e 6 615 de 7 a 14 anos (4 913 nas zonas 
urbana e suburbana) . Destas ultimas, 4 961 crian~as 
freqiientavam escola (3 863 nas zonas urbana e 
suburbana) . 

Havia 138 professores regentes de classe: 1 do 
sexo masculino (na zona rural) e 137 do sexo 
feminino (107 nas zonas urbana e suburbana) ; e 
3 nao regentes de classe, do sexo feminino e todas 
nas zonas urbana e suburbana. 

Das regentes de classe, 80 eram normalistas, 
do sexo feminino (62 nas zonas urbana e subur-
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Capela N. s.a da Guia 

bana) e 58 nao normalistas: 1 do scxo masculino 
(na zona rural) e as restantes do sexo feminino 
(45 nas zonas urbana e suburbana) . 

Ensino 

FUNCIONAVAM em junho de 1965, em Cabo Frio, 29 
unidades escolares do ensino primario fundamental 
comum, ocupando 110 professores. 0 numero de 
alunos matriculados, no inicio do ana letivo, era 
de 3 633. 

No ensino media existiam 5 unidades escolares: 
3 de ensino secundario, 1 de comercial e 1 de 
normal. No ensino secundario estavam matricu
lados 553 alunos e eram 40 os professores; no 
comercial, 188 alunos e 10 professores; e no normal, 
79 alunos e 15 professores. 

Existiam, ainda, 3 cursos avulsos, com 6 pro
fessores e 140 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo. 

Cultura 

0 MUNiciPIO possui uma biblioteca publica mantida 
pela Prefeitura Municipal. 

Ha 2 cinemas com capacidade de 320 lugares 
cada urn: o Recreio, na cidade, e o Cabo, na Vila 
de Arraial do Cabo. 

Circula urn jornal, semanario, denominado 
"Gazeta da Baixada". 
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Funciona, desde 1961, a esta~;ao de radiodifusao 
Radio Cabo Frio, prefixo ZYP-42, em ondas medias, 
na freqiiencia de 1 530 kc/s, com 0,25 kw de 
potencia. 

Existem 2 tipografias e 2 livrarias. 
No setor recreativo, estao os clubes de fu

tebol: Tamoio Esporte Clube, com 1460 s6cios 
(e uma sede nautica); Esporte Clube Opera
rio, com 30 s6cios; Esporte Clube Porto do 
Carro, com 133 s6cios; Associa~;ao Atletica Cabo
friense, com 96 s6cios; Unidos de Manguinhos 
Futebol Clube, com 180 s6cios (distrito de Armagao 
dos Buzios); Arraial Futebol Clube, com 100 s6cios; 
Perinas Atletico Clube, com 150 s6cios; Clube Es
portivo Sergipe, com 160 s6cios; Tupy Esporte 
Clube, com 485 s6cios; e Guarany Esporte Clube, 
com 530 s6cios; mais os seguintes: late Clube de 
Cabo Frio com 300 s6cios; Clube do Canal, com 
300 s6cios; Country Club, com 700 s6cios; Costa Azul, 
com 300 s6cios; e o Clube da Ogiva, com 400 s6cios. 

Ha, ainda, a Sociedade Musical Santa Helena, 
com 595 s6cios, com finalidade artistica e recrea
tiva. 

Comemora-se no Municipio a festa de Nossa 
Senhora de Assun~;ao, padroeira da cidade, a 15 de 
agosto, e a do Divino Espirito Santo. 

Cabo Frio conta com os servit;os profissionais de 
9 advogados e de 30 engenheiros. 

0 Convento e Igreja de Nossa Senhora dos 
Anjos (1686) (inclusive o cemiterio), o Forte de Sao 
Mateus e a Capela de N. s.a da Guia, foram tomba
dos pela Diretoria do Patrimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional. 

V ultos !lustres 

ENTRE os vultos ilustres, ja desaparecidos, citam-se: 

Francisco Joaquim Bethencourt da Stlva - nascido 
a 8 de maio de 1831 e falecido a 6 de setembro de 
1911. Iniciador do ensino comercial no Brasil. Criou 
o Liceu de Artes e Oficios. 
Pedro Luiz Pereira de Souza - Exerceu varios 
cargos importantes na Administra~;ao Publica, Go
vernador da Bahia e Ministro da Marinha, faleceu 
em 16 de julho de 1884. Pai do Dr. Washington Luiz, 
que se batizou na MatriZ de Cabo Frio, foi gover
nador do Estado de Sao Paulo e Presidente da 
Republica. 

Atrafoes T uristicas 

PoR sua situagao geogratica, clima, beleza das 
praias e variadas atrat;6es que oferece, Cabo Frio 
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pode ser considerada como uma das mais impor
tantes cidades turisticas do Estado. 

Os loteamentos ocorrem com freqi.iencia e 
dezenas de milhares de turistas a procuram todos 
os anos. 

Entre as atra<; f>es destacam-se: 

Forte de Sao Mateus - Construido em 1616 pelo 
Governador Estevao Gomes, com pedras negras, 
caracteristicas da regiao. Teve no seculo XVII 
destacado papel na defesa da costa. Localizado no 
extrema da Praia Grande, foi recentemente res
taurado. 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos - Data de 
1686. Em ruinas, foi restaurado pelo Patrimf>nio 
Hist6rico. Cercado por muros altos, la se encon
tram m6veis, imagens e quadros seculares e urn 
cemiterio onde repousam religiosos. 

Capela de Nossa Senhora da Guia - Situada no 
morro atnis do Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos, de onde se descortina t6da a cidade. 

Matriz Nossa Senhora da Assungiio - Essa igreja, 
da Padroeira do Municipio, constitui marco de ar
quitetura colonial e foi restaurada pelo prof. Adail 
Bento Costa. 

Igreja de Sao Benedito - Data de 1701, fundada 
par Joao Botelho da Ponte. Uma das reliquias 
barr6cas da cidade. 

Praias - Muitas sao as pra ias de Cabo Frio, quer 
ao longo da Lagoa de Araruama - onde se en
contram as suas maiores salinas -, quer na orla 
do mar. Eis algumas: 

Praia do For te - a mais conhecida e procurada 
pelos banhistas; 

Ponte sobre o canal da 1agoa de Ararnama 



Praia Grande - Com dezenas de quil6metros, no 
distrito do Arraial do Cabo, com mar alto; 

Praia dos Anjos - tambem no Arraial do Cabo, 
intimamente ligada a hist6ria do Municipio; 

Praia do Pontal - urn dos locais preferidos para 
pesca de molinete, excelente praia de banhos. 
Famosa por ser possivel o transito de autom6veis 
em suas areias, que oferecem a resistencia neces
saria: 

Praia da Ferradura - parece ter o feitio de uma 
ferradura , o que naturalmente deu origem ao seu 
Plome: 

Praia dos Buzios - em Armagao dos Buzios; 

Praia do Per6 - uma das mais extensas. 

E ainda : as das Conchas, do Forno, dos Tucuns, 
Brava, Jeriba, Azeda, etc. 

Grutas - a do Bufalo, somente acessivel quando 
a mare esta baixa. 0 choque do mar contra as 
pedras provoca urn barulho surdo e a caverna pa
rece bufar - dai o nome; a Gruta Azul, com 15 
metros de altura por 30 de comprimento, na ilha 
dos Papagaios - ai as reverbera<;6es solares no mar 
faze:on tudo parecer azul. 

Dunas - Cabo Frio e famosa por suas dunas, que 
formam cadeias e se deslocam. Na praia do Forte, 
em direr;ao ao interior, uma cadeia se alonga, 
formando o conjunto conhecido como "Montes 
Brancos". Tambem ao longo da praia do Per6 elas 
se estendem por quil6metros. 

Salinas - Dentre muitas, destacam-se as de 
Perinas, atragao para os fot6grafos amadores e 
profissionais. 

Estcitua da Boneca - monumento comemorativo da 
abertura do canal da lagoa de Araruama, pelo 
engenheiro frances Palmer. 

Arraial do Cabo - Sede da Companhia Nacional 
de Alcalis, cujo imenso parque industrial causa 
admirar;ao aos visitantes. 

Pescaria - Sob todos OS aspectos, a pesca e uma 
das caracteristicas de Cabo Frio. E praticada de 
t6das as formas: de praia, esportiva, submarina 
ou profissional. 

Outras atrar;;6es : avila de Armar;iio dos Buzios, Fonte 
do Itapuru, Faro! da entrada da Barra, os clubes, os 
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Cataventos n a a rea das salinas 

restaurantes, com peixes e camar6es habitual
mente no cardapio, j6go de boliche, feira aos 
sabados, artesanato de sandalias. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTlio instalados no Municipio de Cabo Frio : co
letorias federal e estadual; Servi<:;o de Meteorologia ; 
agencias da Capitania dos Portos e do Departa
mento dos Correios e Teh-!grafos; Delegacia da 
Comissao de Marinha Mercante ; Instituto Brasi
leiro do Sal; Inspetoria de Transito; Delegacia de 
Policia; Inspetoria do Ensino Primario Geral do 
Estado do Rio; e a Agencia Municipal de Estatis
tica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finanfas Publicas 

A UNilio arrecadou, em 1964, 608,6 milhoes de 
cruzeiros e o Estado 1,5 bilhao. 

A Prefeitura, no mesmo ano, arrecadou 244,7 
milh6es e a despesa atingiu a 268,2 milh6 zs. 

0 or<:;amento municipal executado em 1965 
previra receita de 400,0 milh6es de cruzeiros e 
fixara igual despesa; para 1966, a previsao e de 
700,0 milh6es de cruzeiros, para igual despesa 
fixada. 

Representafao Politica 

A CAMARA ~ vereadores de Cabo Frio e composta 
de 10 edis. 

Estavam inscritos, ate 31 de dezembro de 1965, 
9 659 eleitores. 
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FON TES 

As IN FORMAQ6Es divulgadas foram, em sua maioria, 
fornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Cabo Frio. Robinson Carvalho de Azevedo. 

Utiliza ram-se tambem dados dos arquivos de 
documentagao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE) e 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publicagao taz parte da serie de numograjia3 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagtio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natu
reza, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias jonteB de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o .. maior interesse qualquer colaboragiio, espe
ctalmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DB ESTATfSTICA 

Presldente : Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Seeretarto-Geral: Sebastlllo Aguiar Ayres 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(4." serle) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Vldelra, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~;6is Paullsta, SP. 304 - Atlbala, SP. 305. ~ 
Aguas da Prata, SP. 306 - CordeirQ, RJ. 307 - Umbuzelro, 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penipolls, SP. 310 - Ateia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Uba 
jara, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~;u, SP. 316 -
Pltangul, MG. 317 - Rebou~,:as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 -
Araxa, MG (2." edi~;io). 320 - PCirto de Pedras, AL. 321 -
Belem, PA. 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~;osa, 
MG. 324 - Join vile, SC (2.• edi~;ao). 325 - Brasill3, DF (2.• -edi
c;ao). 326 - Campinas, SP (2.• edi~;ao). 327 - Sao Paulo de 
Oliven~;a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei6, AL (2.• edi
~ao). 330 - Jan, SP. 331 - caete, MG. 332 - Jose de Freitas, 
PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Bras!Ieia, AC. 335 - Ribelrio 
Preto, SP (3." edl~,:io). 336 - Bauru, SP (2." edi~;llo) . 337 -
Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~;u, MG. 
340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 

Acabou-se de imprimir, no Servi~o Grajico do 
IBGE, aos cinco dias do mes de setembro de mil 
novecentos e sessenta e seis, 30.o da cria~ao do 
Instituto . 




