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COLECAO DE MONOGRAFIAS N.o 554 

ARARUAMA 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS F-tSICOS • Area: 643 km' ; altitude da sede: 
1,5 m; temperatura em •c: 23 (me
dia compensada); precipita(:tiO plu
viometrica anual, 791 mm (1971) . 

POPULA~AO • 40.061 habitantes (Censo Demo-
RESIDENTE gr(J.fico de 1970); densidade de

mogr<ifica: 62,30 habitantes por 
quilometro quadrado. 

ASPECTOS • 
ECONoMICOS 

87 estabelecimentos industriais, 1 do 
comercio atacadista, 377 do vare
jista e 1 misto, 117 de presta(:tiO de 
servir,os; 1.440 estabelecimentos 
agropecuarios (Genso-1970); 4 agen
cias bancarias. 

ASPEG-TOS 
CULTURAIS 

• 65 unidades escolares de ensino 
primario comum, 4 de ensino su
pletivo, 4 estabelecimentos de ensi
no medio; 1 biblioteca, 2 tipogra
fias, 1 jornal; 7 associa(:oes cultu
rais e esportivo-recreativas, 1 cine
ma. 

URBAN IZ1l.QAO • 120 ruas, 5 avenidas, 4 pra(:aS, 
1 jardim, 10 praias , 4.500 predios, 
2.015 ligas;oes eletricas domiciliares, 
881 tocos de i/uminas;tio p!lb!ica, 
180 aparelhos telef6nicos; 5 hoteis, 
4 pensoes, 13 restaurantes , 29 bares 
e botequins e 2 lanchonetes. 

fhl...(JDE • 1 hosp_ital com 24 leitos; 1 posto d~ 
saude, 3 ambulat6rios; 12 medicos, 
8 dentistas, 1 entermeiro; 7 tarma
cias e drogarias. 

VEICULOS • Registrados na Preteitura Muni
cipal em 1971: 476 autom6veis, 3 
onibus, 58 uti!itarios, 258 cami
nhoes, 54 camionetas, 82 "pick-ups" 
ou turgoes, 2 motonetas, 2 motoci
cletas, 2 ambullincias e 1 auto-so
corro. 

FINANQAS • Or~;amento municipal para 1973 
(milhares de cruzeiros) receita 
prevista : 1.830,0 ; despesa fixada: 
1.830,0. 

PO LIT ICA • 13 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TOPONIMO Araruama, de origem indigena, foi tra
duzido, por Teodoro Sampaio, como bebedouro ou 
comedouro das araras; por Pedro Guedes Alcoforado, 
abundancia de mariscos ou lugar onde hd muitas 
ostras; e ainda, conforme sentido atribuido aos 
pr6prios habitantes primitivos, espelho das dguas, 
em tupi. 

As terras do atual Municipio de Araruama, 
antigo arraial de Mataruna, integrou a Capitania 
de Sao Vicente, doada a Martim Afonso de Sousa, 
em 1534. As primeiras noticias, muito vagas, sabre 
a explorac;ao de seu territ6rio, datam de 1575. 

0 ano de 1615 e apontado como inicio de seu 
devassamento, figurando como colaboradores efi
cientes do povoamento e evoluc;ao politica os padres 
capuchinhos, construtores das primeiras igrejas e 
conventos. 

Em sua obra Hist6ria do Estado do Rio de 
Janeiro, Clodomiro de Vasconcelos, quando se re
porta aos primeiros e principais nucleos de popula
c;ao, diz: "Mais acentuados sao os resultados 
conseqiientes da fundac;ao da povoac;ao, hoje cidade 
de Cabo Frio, em 1615, e da aldeia de Sao Pedro, 
em 1629; fez-se possivel depois disso, o conhecimento 
do sertao ate o vale onde corre o rio Sao Joao e 
das margens das lagoas de Araruama e Saquarema''. 

Encontram-se em documentos dessa epoca as 
primeiras referencias sobre a regiao onde se acha 
hoje a sede municipal: pelas Cartas de Sesmarias, 
o primitive proprietario de terras foi Manoel Ris
cado, a quem se concedeu, em 1626, uma sesmaria 
de quatro leguas. 

Cortines Laxe, em seu livro Municipali
dades do Brasil, menciona que, em 1938, Martim 
Correa Vasqueanes adquiriu, dos herdeiros de Ma
noel Riscado, as terras situadas no local denominado 
Parati, onde se erigiu uma capela em honra a Nossa 
Senhora do Cabo. Ainda hoje o lugar e conhecido 
como Campo da Igreja. 

Em 1718, estando essa capela quase em ruinas, 
o Bispo D. Francisco de Sao Jeronimo, por provisao 
de 18 de agosto do mesmo ano, autorizou Jose de 
Moura Corte-Real a proceder a sua demolic;ao e 
reconstrui-la. 

Apenas em 1799, por Edital de 10 de janeiro, 
foi criada, com natureza de colativa, a Freguesia 
de Sao Sebastiao de Araruama. 

Diz ainda Cortines Laxe, que ao tempo da 
criac;ao da freguesia a capela nao funcionava como 
curada, tendo se arruinado a que fora reconstruida 
por Corte-Real. 

N'ova capela estava sendo edificada pelo padre 
Antonio Gonc;alves Marinho. Nao existindo assim 
outro templo condigno para a celebrac;ao dos atos 
paroquiais, determinou aquele edital que servisse 
de Matriz a capela do Hospicio de Sao Sebastiao, 
levantada pelos capucho.s de Nossa. Senhora dos 
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Anjos de Cabo Frio, em terras do padre J oaquim 
Ribeirao do Amaral, a margem da lagoa Araruama, 
a urn quarto de legua de onde se encontra hoje a 
Cidade. 

Em 1811, cogitou-se da transferencia da Fre
guesia para o lugar denominado Morro Grande. 
Houve oposigao geral dos moradores praianos, que 
julgaram ser a margem da lagoa local melhor 
indicado. Muito contribuiu para que a mudanga nao 
ocorresse, a doagao, por Bento Jose Leite de Faria, 
de 40 bragas de terras, junto ao rio Mataruna, para 
con~trugao da Matriz. 

Joaquim Antunes de Figueiredo e o Comenda
dor Antonio Rodrigues de Couto doaram, cada urn, 
mais 5 bragas de terras e, em 1857, por deliberagao 
do Governo Provincial, foi constituida uma comis
sao, da qual fazia parte o Barao de Monte Belo, 
para promover a edificagao do templo. 

Dissolvida a comissao, em 1859, foi a obra arre
matada, tendo sido maior licitante Francisco An
tunes da Silva que a levou a born termo. Apenas em 
20 de outubro de 1867 a sede da Freguesia transfe
riu-se para a Matriz atual, benta pelo Vigario Jose 
Ferreira dos Santos. 

Ate 1852 a freguesia de Araruama fez parte do 
Municipio de Cabo Frio, porem, a partir de outubro 
desse ano, passou a pertencer ao de Saquarema. 
Em fevereiro de 1859, tornou-se sede do mesmo 
Municipio, por ter sido extinta a Vila de Saqua
rema e criada a de Sao Sebastiao de Araruama. 

Restaurada a Vila de Saquarema, em 24 de 
julho de 1860, subsistiu a de Araruama, cujo terri
t6rio foi acrescido com o da Fr eguesia de Sao Vi
cente de Paulo, desanexada da de Cabo Frio. 

Gragas ao clima salutar, passou o Municipio a 
desenvolver-se, vindo a tornar-se importante centro 
de atragao turistica. A lagoa que embeleza seu ter
rit6rio oferece, aos que a visitam, magnificas praias, 
afamadas pela limpidez de suas aguas. 

• Formaqao Administrativa 
A FREGUESIA de Sao Sebastiao de Araruama foi 
criada por Alvan1 de 10 de janeiro de 1799. Em 
6 de fevereiro de 1859, o Decreta ou Lei provincial 
n .0 1.128 criou a vila, com a denominagao de Sao 
Sebastiao de Araruama, ou simplesmente Araruama, 
instalada a 25 de agosto do mesmo ano. Em virtude 
do Decreta estadual n.0 40, de 22 de janeiro ae 
1890, a sede do Municipio foi elevada a categoria 
de Cidade. 0 distrito de Araruama foi criado pelos 
decretos estaduais n .0 s 1 e 1-A, de 8 de maio e 
3 de junho de 1892, respectivamente. 

Por ocasiao das divis5es administrativas de 
1911 e de 1933, o Municipio se compunha dos dis
tritos de Araruama, Morro Grande e Sao Vicente 
de Paulo. 
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Preje i tura Munic ipa l 

.Segundo os quadros territoriais de 1936 e 1937, 
no anexo ao Decreto estadual n .0 392-A, de 31 de 
mar<;:o de 1938, e na divisao terr itorial judiciaria e 
administrativa do Estado, fixada pelo Decreto-lei 
estadual n.0 641, de 15 de dezembro de 1938, no 
qtiinqtienio 1939-1943, Araruama conservava a cons
titui<;:ao anterior, hav·endo apenas altera<;:ao topo
nimica no Distrito de Sao Vicente de Paulo, para 
Sao Vicente de Paula. Essa divisao continuou vi
gente no periodo 1944-1.948, segundo Decreto-lei es
tadual n .0 1. 056, de 31 de dezembro de 1943, perma
necendo inalterada, todavia, ate a presente data . 

A Lei n.0 1.063, de 38 de janeiro de 1944, restabe
leceu a antiga denominac;ao ao distrito de Sao Vi
cente de Paulo e conservou os 3 distritos . 

• Forma~iio Judiciaria 
PoR FOR~A do Decreto n.0 1.637, de 30 de novembro 
de 1871, criou-se a Comarca de Araruama, mais 
tarde suprimida pelo Decreta n .o 667, de 16 de 
fevereiro de 1901, e restaurada por Lei n .0 1 .183, de 
4 de novembro de 1913. 

Segundo as divis6es terr itoriais de 1936 e 1937, 
o quadro anexo ao Decreto-lei estadual n .0 392-A, 
de 31 de mar<;:o de 1938, e a divisao territorial fixada 
pelo Decreto-lei estadual n.0 41, de 15 de dezembro 
de 1938, vigente no qtiinqtienio 1939-1943, a Comarca 
era formada pelos termos j udiciarios de Araruama 
e Saquarema, assim permanecendo no periodo 1944-
1948, fixado pelo Decreto-lei estadual n .o 1. 056, de 
31 de dezembro de 1943. 

E, atualmente, sede de Comarca de la. en
trancia, com jurisdi<;:ao restrita ao Municipio. Exer
cem a profissao, em Araruama, 20 advogados, dos 
quais 5 residem na Cidade. 
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ASPECTOS FiSICO$ 

A SEDE municipal, a 1,5 m acima do nivel do mar, 
situa-se a 22°52'23" de latitude Sul e 42°20'20" de 
longitude W. Gr. e dista 79 km em linha reta, da 
Capital Estadual, rumo Leste. Apresenta forma de 
urn heptagono irregular. 

0 Municipio possui area de 643 km2, a saber : 
Distrito-sede (189 km2), Morro Grande (226 km2 ) 

e Sao Vicente de Paulo (228 km2
) • .E limitada ao 

Norte pelos municipios de Silva Jardim e Casimiro 
de Abreu, ao Sul pelo oceano AtHi.ntico, a Leste par 
Cabo Frio e Sao Pedro da Aldeia e a Oeste par Sa
quarema e Rio Bonito. 

Sob ponte de vista geologico, especialmente no 
que se refere a parte litoranea do Municipio, disse 
Hildebrando de Araujo Goes em seu livre Sanea
mento da Baixada Fluminense: "Baixada formada 
nos fins da epoca terciaria ou principios da qua
ternaria, em conseqiiencia do movimento eustatico 
negative do oceano Atlantica, quando este, desa
bando, precipitou-se sabre a Serra do Mar". 

Confirmam-se essas alega<;6es pelas lagoas de 
agua salgada, de fundo cada vez mais rasa, em vias 
de completa separa<;ao do oceano pelo fechamento 
das barras, pelos depositos de areias e conchas en
contradas muito lange das praias e pelos furos de 
moluscos litofagos, acima do nivel das preamares 
maximas. 

Nas serras que margeiam a lagoa, ao poente, 
tern sido encontrada grande quantidade de sam
baquis . Esses depositos demonstram o recuo do mar, 
deixando a Baixada com suas lagoas, que eram de
press6es de alguns morros que constituiam ilhas 
esparsas. 

Rua da Praia ou Maior F elix Moreira 



0 Municipio Iocaliza-se em vasta planicie are
nasa, levemente ondulada, com pequenos morros: 
Itatiquara, o de maior altitude, com 140m; Boa 
Vista, 115 m; Crista, 105; Igarapiapunha, Per6 e 
Canela.<;, com cerca de 100 m cada; Covanca, 95 m 
e Soubara, com 84 m . Outros de menor eleva~ao: 
Mineiros, Pedreira, Bananeiras, Macabu e Mandado. 

Banham o territ6rio, ao Sul, o oceano AtHl.ntico 
e a Iagoa de Araruama, alem de outras pequenas la
goas, como Pernambuca, Vermelha e Pitanguinha; 
ao norte, os rios Sao Joao e Bacaxa e a lagoa de Ju
turnaiba, que constitui o manancial de agua po
tavel abastecedor de toda a regiao de Araruama, 
Cabo Frio e Sao Pedro da Aldeia. Ha riachos de 
menor importancia: Carioj6, Murubai, Mataruna, 
Limao, Corti~a, Salgado, Regame e outros. 

0 clima e ameno no distrito-sede e parte dos 
demais distritos, quente e u.mido nas divisas com 
Silva Jardim, Ca.<iimiro de Abreu e Cabo Frio 
(parte nordeste). Predominam os ventos aliseos: 
sopram com freqiiencia os de nordeste e sudoeste, 
especialmente o primeiro. A temperatura oscila en
tre 14 e 39,6°C (media de 23°C), e a precipita~ao 
pluviometrica anual alcanc;a, em media, 791mm 
(1971). Chnve normalmente de dezembro a mar~o. 

No que diz respeito a reservas florestal e ani
mal, encontram-se, as margens dos rios Bacaxa e 
Sao Joao, nos limites com Silva Jardim, madeiras 
de lei e animais de pequeno porte. Os rios, assim 
como as Iagoas, sao bastante piscosos. 

Lagoa de Araruama 

A ENCANT ADORA lagoa, que banha o Municipio, 
e a segunda em tamanho no Estado e a terceira do 
Brasil. Limita-se ao sul por uma grande restinga 
jormada, ao que se presume, de oeste para leste, ou 
seja, do outeiro de Saquarema para os morros do 
Arraial do Cabo. Os tortes ventos do quadrante sul, 
especialmente os de sudoeste, sao responsdveis pela 
deposigtio das areias e a construgtio da praia da 
Massambaba. 

Em jace das correntes maritimas, detritos e 
areia, a sedinnentagiio do jundo aumenta considera
velmente, diminuindo a projundidade das dguas, 
que apresentam densidade muito varidvel na boca 
do oceano, mais ou menos 3,5.0 ; 6 a 8.o em Ara
ruama; 5,2.0 em Iguaba; e 7,5.0 no Canal de Mos
sor6. 

A lagoa possui uma praia de 192 km de extenstio 
e estd separada do oceano por uma restinga de cerca 
de 50 km, na qual se distinguem duas cadeias de 
dunas consolidadas, com altura media de 6 m, uma 
delas paralela a praia maritima, pela parte sul . 
Entre as dunas situam-se as pequenas lagoas de 
Pernambuca, Pitanguinha e Vermelha. 

Sondagens realizadas pelos engenheiros norte
americanos D. L . Darrow e J. Woodgers, conjirma-
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Praia da Cidade 

das pelos brasileiros Mario Silva Pinto e Raimundo 
Filho, revelaram a existencia de uma camada cal
caria de 44 . 000 . 000 m3

• 

A intensa evaporar;ao proporciona a lagoa con
dig6es excepcionais de salinidade, responsaveis, nao 
apenas pela possibilidade de explorar;ao do sal, mas 
tambem pelo prodigioso acumulo de conchas, atri
buido a mortandade de moluscos, provocada pelo 
excessivo teor salina. 

Apresenta as seguintes caracteristicas: 220 km' 
de area; largura maxima de 14 km (da baia de 
Maracana a enseada de Pepe) ; minima de 450 m 
(no canal do BoqueiraoJ e media de 13 km; com
primento maximo de 45 km (da barra do Atlilntico 
ate a enseada de Ponte dos Leites); projundidade 
n}lixima de 7 m e minima de 1 metro. 

Entre as praias, destacam-se a de Araruama, 
a de Massambaba, utilizada unicamente para pes
carias, e a da Pontinha, a prejerida, gragas a exis
tencia de lama medicinal, muito procurada pelos ha
bitantes locais e pelos turistas. Analise ejetuada pelo 
Dr. Genesio Pacheco, do Ministerio da Saude, em 
outubro de 1961, concluiu: 

"0 material e constituido de massa pastosa, de 
coloragao negra, cheiro torte de gas suljidrico, 
reagao alcalina ao torna-sol. A microscopia mostra 
presenga de detritos organicos e bacterias, consti
tuidas principalmente por germes de varias espe
cies. Uma analise qualitativa revela abundancia 
de hidrogenio, suljurado (H2s). Nao joi encontrada 
radioatividade. A lama apresenta caracteres que 
permitem utiliza-la em Fungoterapia ou banho de 
lama, preconizados em doenr;as de pele e doengas 
reumaticas". 

Como se ve, a lagoa de Araruama, alem de cons
tituir base economica do Municipio e sua principal 
atragao turistica, ainda e procurada como recurso te
rapeutico. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICiPIO ocupava, em 1970, o segundo lugar entre 
os mais populosos da Microrregiao de Cabo Frio. Os 
dados seguintes, relativos aos tres ultimos recen
seamentos gerais, permitem uma ideia do crescimen
to populacional: 

Recenseamen tos 

1950 
1960 
1970 

Populagao 

26 242 
30 904 
40 184 

0 numero de habitantes sofreu pais, urn au
menta de 17,8% de 1950 a 1960 (113,1% na zona 
urbana e de 6,5% na rural) ; no decenio 1960-1970, 
o incremento foi da ordem de 30,0% (75,2 % na area 
urbana e 19,3 % na rural) . 

A populagiio residente, em 1970, somava 40 .061 
pessoas, assim distribuidas : 

MUNICIPIO E 
DISTRITOS 

POPULAQAO RESIDENTE 

Municipio ... . . ..... . .. ..... . . 
Distrito-sede . .. . . . . .. . .. . . 
Morro Grande . .. ... ..... . 
Sao Vicente de Paulo .. . .. . 

Total 

40 061 
20 983 
9 801 
9 277 

Urbana 

10 255 
8 8()1 

137 
1 227 

POPULA(AO 
Populasao resldente-1970 

- -- -

D··, D """ 

Rural 

29 806 
12 092 
9 664 
8 050 

A densidade demografica elevou-se de 48,06 
hab/ km", em 1960, para 62,30, em 19 70. A popula
giio masculina representava 52,0% do total, sendo 
49,8% na zona urbana e na rural 52,8 % . 
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0 numero de domicilios era de 5. 730, em 1960; 
no ultimo Recenseamento, contaram-sc 10.308, dos 
quais 2. 825 vagos e fechados. Dos ocupados, 1. 981 
situavam-se na zona urbana -e 5 . 502 na area rural. 

• Movimento da Popula~ao 
0 REGISTRO civil apresentou os seguintes numeros, 
no quinquenio 1967-1971 : 

NUMERO DE REGISTROS 
ESPECIFJCAQAO 

1967 , 1968 , 1969 , 1970 1 1971 

Nascimentos 
Nascidos vivos no ano 778 747 665 709 706 

aacidos em anos anteriores e 
registrados no a no ...... 360 432 597 657 570 

N aacidos mortoa no _ano .. 70 69 59 74 65 

Obitos 
De menos de 1 a no .... . . .... 71 82 61 62 110 

Casamentos . . .... .. ...... . .... 190 193 222 207 25\l 

EVOLU,.AO ECON6MICA 

SrTUADo na baixada lagunar do Estado e na segunda 
area produtora de sal do Pais, o Municipio tern na 
industria salineira sua grande fonte de riqueza. 

A lagoa, com alto teor de salinidade em suas 
aguas cristalinas e fundo recoberto de conchas, cons
titui fator importante para a economia municipal. 
Alem da pesca, proporciona outras fontes de ri
queza , tais como a extra<;ao de sal, o fabrico de 
cal de mariscos e a produ<;ao de gesso. 

Segue-se, em importancia para a economia mu
nicipal, a agricultura. 

0 Municipio sempre produziu sal. Nas mares 
altas, parte da restinga de Praia Seca era co
berta pelas aguas da lagoa e, quando estas baixa
vam, a regiao ficava com uma crosta de sal. 

Em meados de 1889 ou 1890, iniciou-se a cons
tru<;ao da primeira salina, a de Marrecas. Par volta 
de 1900, a segunda, e mais tarde outras foram 
surgindo. 

Constitui hoje tra<;o caracteristico da paisagem 
a presen<;a de grande numero de moinhos de vento, 
a margem da lagoa, que elevam a agua das valas 
de infiltra<;ao pa ra os tanquec de carga das salinas. 
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• Industria 
ENTRE as atividades industriais que pontilham o 
litoral, sobre.ssaem-se as 50 salir.as ; alE:)m destas, 
apresentam significagao economica a extragao e a 
industrializagao de conchas que, retiradas da lagoa 
pelas bombas de sucgao, sao submetidas aos proces
sos de secagem e moagem, ap6s o que podem ser 
comerciadas. 

Complementam o parque industrial, a moagem 
e torrefagao de cafe, a recapagem de pneus, a fa
bricagao de tijolos, alem de outros produtos. 

Em 1969, funcionavam 87 estabelecimentos in
dustriais, com 604 operarios, cuja produgao alcan
gou Cr$ 9,6 milh6es, conforme tabela: 

CLASSES E 
GENEROS DE 
INDDSTRTA 

I nd iistrias extrativas de 
produtos minerais ... 

lndiistrias de transfor-
ma~ao .............. 
:Minerais nao metalicos 
Quimica ......... 
Produtos alimentares 
Outras industrias . ... 

TOTAL.:_GERAL .. 

NDMERO 
DE 

ESTA- PESSOAL 
BELECJ- OCW'~DO 
ME:Jo s 31-12-69 

1969 

53 311 

34 293 
7 33 

13 172 
9 77 
5 11 

87 604 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Absoluto 
(Cr$ 1 000) 

3 579 

6 037 
255 

1 374 
4272 

136 

9 616 

Relativo 
(%) 

37,2 

62,8 
2,7 

14,3 
44,4 
1,4 

100,0 

INDUSTRIA 

Valor do produ~ao-1969 

0 rOdiJI050I 

0 E•t-oi5oJtrnner• 

0 Jli'!SII"dJt•CI 



Salinas em Praia Seca 

Na classe de industrias extrativas de produtos 
minerais, acham-se incluidas 50 salinas ; entre as 
industrias de transformac;ao, figuram moagem de 
sal, farinha de ostras, cal de mariscos e artefatos 
de marmore. 

A produc;ao da industria salineira, estimada em 
50 .000 t, atingiu valor aproximado de Cr$ 3,0 mi
lh6es; a extrac;ao e moagem de conchas subiu a 
65 .000 t, no montante de Cr$ 530,0 milhares, e a fa
bricac;ao de cal hidratada, a 10 .000 t e Cr$ 680,0 mi
lhares. 
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• Abate de Reses 
PARA consumo local, em 1969, for am abatidos 2. 443 
bovinos e 651 suinos. A produgao de matadouro, 
pesando cerca de 517.739 kg, foi estimada em CrS 
1.123,5 milhares, conforme t abela: · 

PRODUTOS 

Carne verde de bovino .. . 
Carne verde de sulno ..... . 
Carne salgada de bovino . 
Touninho fresno . . 

TOTAL ...... . 

• Agricultura 

VALOR 

QU ANTTDADE ------,------
(kg) Absoluto I Relativo 

(Cr$ 1 000) (%) 

443 770 1 068 95,0 
11 925 30 2,7 
57 724 17 1,6 
4 320 8 0,7 

517 739 1 123 100,0 

DE ano para ano cresce a produgao agricola ; em 
1968 acusou a area cultivada o aumento de 25,7%, 
em r elagao ao ano anterior, enquanto o valor da 
produ<;ao apresentava acrescimo de 143,6%. 

Em 1969, a produgao alcangou Cr$ 11,0 milh6es 
para uma area cultivada de 4. 986 hectares. As prin
cipais culturas sao : 

PRODUTOS 
AGRfCOLAS 

Laranja ........ .. .. . .... . . 

Limiio ... . ... . . . . .... . ... . 

Mandioca (I) ..... . . . .. . . .. 

Tangerina .. . 

Outros (2) ..... 

TOTAL ... ..... . .. . . 

VALOR 

QUANTIDADEI------~-------
(1 000 frutos) Abso!uto I 

(Cr$ 1 000) 

240 000 9 600 

12 000 360 

11 000 220 

5 000 170 

660 

11 010 

Relativo 
(%) 

87,2 

3,3 

2,0 

1,5 

6,0 

100,0 

(1) Toneladas. (2) Em "outros" incluem -se coco-da-baia, 
a bacaxi , m ilh o, banana, arroz, a bacate, am endolm e can a
de-ac;uc·31". 

Como se ve, as plantag6es de laran ja se desta
cam, com uma area de 3. 000 h a; segue-se a cultura 
de limao com 50, a mandioca com 1. 000 e a de 
tangerina com 63. 
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0 Escrit6rio local do Servi((o de Extensao Rural 
ACAR-RJ, subordinado ao Regional de Niter6i, 

presta assistencia agronomica aos agricultores. Ha 
no Municipio urn sindicato rural . 

Em 1970, foram cadastradas, pelo Censo, 1 . 440 
estabelecimentos agropecuarios, com 5 . 588 pessoas 
ocupadas e apurados 67 tratores. 

• Pecuaria 

AGRICU L TURA 

Valor da prod~ao-1969 

• LaranJO 

£mn 
liEll Outros produtot 

PELO Censo Agropecuario, foi constatada a existen
cia, no Municipio, em 1970, de 9. 577 bovinos, 2 . 183 
suinos e 39 .580 aves. 

No mesmo ano houve importa((iio de 1 . 500 ca
be((as de gado bovino. 

Segundo dados locais, referentes a 1971, a po
pulagao pecuaria constituia-se de 22 .853 cabegas, 
assim discriminadas : 

ESPECillS 

Bovinos ... . . . . . .. . 
Eqiiinos ..... ... . . 
Asininos .. .... . ... . . 
Muares .... .. ..... . . . ...... . . . ...... . .. . .. . . 
Sui nos ...... . . .. . . . ..... . ..... . ............ . . . 
Ovinos ... . ..... . ..... . ... .. . ....... . ... . . . . . . 
Caprinos .. . .. . ... .... ... .. .... . ... . .. .. ... . .. . 

TOTAL.. ....... . .. . . ... . .... ... .. .. . . ... . 

CABEQAS 

10 000 
3 000 

3 
1 200 
7 000 

800 
850 

n 853 
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A produ~ao de origem animal era, aproximada
mente, de 410.000 litros de leite (Cr$ 246,0 milha
res) , 255 .000 dti.zias de avos (Cr$ 459,0 milhares), 
200 kg de mel de abelha (Cr$ 800,00) e 150 kg de 
cera de abelha (Cr$ 900,00) . 

Nos tres ultimos anos tern se verificado regular 
crescimento dos rebanhos e aumenta o interesse pela 
avicultura. 

• Produ~ao Extrativa Vegetal 
ALGUMAS reservas florestais ainda se encontram as 
margens dos rios Bacaxa e Sao J oao, nos limites com 
o Municipio de Silva J ardim. 

Em 1971, registrou-se produ~ao extrativa vegetal 
de 1.200 t de carviio, no valor de Cr$ 105,0 milhares ; 
15 .000 m• de lenha, Cr$ 30,0 milhares; e 50 kg de 
ipecacuanha ou poaia, Cr$ 1. 750,0. 

• Comercio e Bancos 
A PRAQA comercial de Araruama conta com 1 estabe
lecimento atacadista, 1 misto e 377 varejistas, dos 
quais 289 de generos alimenticios. 

Em 1,972, eram em numero de quatro as agencias 
bancarias: Uniao de Bancos Brasileiros, Banco Real, 
Banco Andrade Arnaud e Banco do Estado do Rio 
de J aneiro . 

Oais ( desembarque de ostras) 

• Exporta~ao 

0 MUNICIPIO exporta, para outros pontos do Estado 
e do Pais, principalmente sal, conchas moidas, cal 
de mariscos, gesso bruto, limiio, laranja, mamao e 
urucum. 
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• Presta~ao de Servi~os 
EM 1972, entre os 117 estabelecimentos de prestagao 
de servigos, estavam em atividade 12 sal5es de bar
beiros, 3 de cabeleireiros para senhora, 13 restau
rantes, 2 lanchonetes e 29 bares e botequins. 

• Meios de Hospedagem 
VIAJANTES e turistas tern ao seu dispor 4 pens5es e 
5 hoteis, alguns com excelentes acomodag5es: Parque 
Hotel de Araruama, um dos maiores, com 27 aparta
mentos e 6 quartos; Hotel La Gondola, com 11 apar
tamentos; Hotel Balneario, 12 apartamentos e 9 
quartos; Baby Hotel, 14 apartamentos e 2 quartos 
e Hotel Rodoviaria, com 8 apartamentos. 

Esta9iio Rq~oviaria Comendador Ant6nio Augusto da Paz 

• Meios de T ransporte 
ARARUAMA e servido por varias rodovias municipals 
e as estaduais RJ -5 (Niter6i-Campos) RJ -51 Ara
ruama-Rio Bonito), asfaltadas, e RJ-56 (Araruama
Silva Jardim) . 

Disp5e da estagao rodoviaria Comendador Anto
nio Augusto da Paz, de instalag5es modernas. 

Ha 5 empresas de onibus intermunicipais com 
transito por Araruama: Auto Viagao 1001, Cabo 
Frio-Araruama-Niter6i e Araruama-Rio Bonito
Niter6i ; Rapido Macaense, Macae-Araruama-Ni
ter6i; unica, Campos-Araruama-Niter6i e Campos 
Araruama-Rio Bonito e Guanabara; Auto Viagao 
Brasil, Niter6i-Araruama-Itaperuna; e Auto Viagao 
Natividade, Niter6i-Porcilincula-Natividade. 
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CONVEN!k0ES 

Rodov1a Federal -

Rodovto Estodual 

Rodovto Mun1C1pol 

Feuov1a ~ 

Compo de pouso T 

A Auto Viagao Cachoeiro de Itapemirim, inte
restadual, liga tambem o Municipio com Vit6ria, 
Sao Paulo e Belo Horizonte. 

Em media, o tempo de viagem para a Capital 
Federal e cidades do Estado e o seguinte: Brasilia, 
22 horas e 15 minutos; Niter6i, 1 hora e 45 minutos ; 
Cabo Frio, 40 minutos ; Casimiro de Abreu, 2 horas 
e 30 minutos ; Rio Bonito, 1 hora e 15 minutos; Sao 
Pedro da Aldeia, 30 minutos ; Saquarema, 25 minu
tos ; Silva Jardim, 1 hora. 

Em 1971, o numero de veiculos licenciados na 
Prefeitura Municipal foi de 938, assim distribuidos: 

VE!CULOS 

TOTAL G ERAL ........ .. ..... . 

Veiculos para passageiros . .. . . . . 
Autom6veia .. . 
Camionetas . . . . . .. ...... . . .. . ........ . 
Onibus.. ... . .. .... .. . . .. . 
Universal ou utilitario .. ...... . . .. . . . . . 
Motonetas . . ..... . .... . ... ... . . , .. . . 
Motocicletas .. ....... ........ ... . . ... . 

Veiculos para carbas ..... . . . ... . . . .... . . 
Caminhoes comuns ..... . 
Caminhoes baRculantes . . ... . 
Caminhoos tanques ... . .... .. . . .. . 
"Pick-ups" ou furgoes ... . ... ... .. . .. . . . 

Outroo veiculos ......... . . . ... . . .•. 
AmbuH\ncias ........ ... ... . . . 
Auto-socorro ... . .... .. •.... . .. . . .. . . .. 
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938 

595 
476 
54 
3 

58 
2 
2 

340 
241 
10 
7 

82 

3 
2 



• Vias de Comunicac;iio 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tern uma agencia postal-telegrafica na Cidade, e 
uma postal-telef6nica no Distrito de Sao Vicente 
de Paulo. 

Os servigos telef6nicos estao a cargo da Compa
nhia Telef6nica Brasileira. Ha 180 aparelhos insta
lados. 

Em 1971, entre os melhoramentos nos servigos 
interurbanos, figuravam 48 canais telef6nicos, li
gando a Cidade ao Rio de Janeiro e Cabo Frio. 

J a se encontra implantada a rede telef6nica 
automatica de microondas, integrando Araruama 
juntamente com a Regiao dos Lagos no sistema 
DDD. 

Ha boa receptividade dos programas de televisao 
dos canais 4 e 6, da Guanabara. 

ASPEC TOS CULTURAIS 

• Ensino Prim6rio 
EM 1971, o ensino primario comum estava assim 
organizado: 

ALUNOS PROFF.S-
DEPEND EN CIA UNJDADES MATRI-

ADMTNISTRATIVA (n.o) CULADOS SORES 

(n.o) (n.o) 

Estad ual.. . ... . . . ...... . 26 5 780 181 
Municipal. ... ... ... . . .. . 37 1 729 52 
P~rticul ar .. .... ...... 2 149 9 

TOTAL. ............ 65 7 658 242 

Gincisio Orientado para o Trabalho 



• Ensino Supletivo 
No mesmo ana, contavam-se 4 unidades escolares do 
ensino supletivo, com 16 professores e 355 alunos. 

• Ensino Medio 
MINISTRAVAM ensino de grau media, ainda em 1971, 
4 estabelecimentos : 

ESTABELECIMENTOS 

Gimlsio Orientado para 0 

Trabalho Teresa da Rocha 
Padilha . ........ . .. .. ... 

Gimlsio Araruama .. .... . . . 

Gin<laio Co mercia! :::ao Vi-
cente de Paulo (CNEC) . . 

Ginasio Nair Valladares 
(CNEC) . . ... .. . . . .... 

TOTAL ....... ... .. . . . 

OURSOS 

Gin asia! 
Ginasial, Tecni-

co de Conta-
bilidade e Nor-
mal 

Ginasial 

Ginasial 

NDMERO 
DE 

PROFES
SORES 

13 

19 

9 

11 

52 

NUMERO 
DF, 

ALUNOS 
MATRI

CULADOS 
EM 1971 

205 

550 

143 

158 

1 056 

Em 1968, comec;ou a funcionar o Ginasio Orien
tado para o Trabalho Teresa da Rocha Padilha 
(GOT), em predio moderno, de tres pavimentos, do
tado de oficinas e aparelhamento tecnico. Esta uni
dade de ensino, devido a sua organizac;ao, e consi
derada como modelo no genera, pelo MEC, que a 
dotou de uma verba de Cr$ 300 mil para ampliac;ao. 

• Cultura 
A BIBLIOTECA Publica 31 de Margo, instalada na sala 
102 do Edificio Galeria Pinho, possui acervo de 
1. 150 val umes . 

De circulac;ao semanal e tiragem media de 
5. 000 exemplares, existe o Araruama J ornal. 

Ha 2 tipografias em funcionamento (L972) . 
0 cinema Sao Sebastiao tern capacidade para 

550 espectadores. 
A Cidade disp6e ainda de diversas associac;6es : 

Clube de Xadrez de Araruama, inaugurado em 1948, 
com 1. 000 s6cios, amplo salao de baile e moderno 
ginasio coberto, destinado a praticas esportivas; 
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lnstituto A bel Jrmaos La Sallistas 

Country Club dos Engenheiros, 2. 000 soc1os, fun
dado em 1962, dotado de piscina e instala((6es con
fortaveis ; Rubro Atletico Clube, que mantem campo 
de futebol equipado, inclusive, para jogos noturnos. 
Alem desses, ha que mencionar o Rotary Club (24 s6-
cios), o Lion's Club (25 associados) , instalados em 
1964 e 1966, respectivamente, a Loj a Mac;6nica Jamil 
Kauss (25 membros ) e a Associac;ao Comercial. 

• Festejos 
COMEMORA-SE, solenemen te, a data consagrada ao 
padroeiro da cidade, Sao Sebastiao (20 de janeiro) , 
bern assim a de fundagao do Municipio (6 de fe
vereiro). 

• Monumen tos Hist6ricos e Artis ticos 
EM Araruama existem os seguintes: 

Busto do Dr. Joao Joaquim de Carvalho Vas
concelos, eminente e humani tario medico . Erigido 
atraves de subscri<;ao publica, na Fraga Getuli-o 
Vargas, e inaugurado em 1961 ; 

P laca de bronze do Comandante Ary Parreiras, 
na pra<;a do mesmo nome, tributo da Municipalidade 
e populagao pelos servigos prestados a comunidade; 

Obelisco Comemorativo do 1.0 Centemirio de 
Araruama, localizado no Jardim America e oferecido 
pela Embaixada da Nicaragua; 

Obelisco de Alvenaria, no antigo Nt1cleo da Fun
dac;ao da Casa popular, inaugurado em 1948, em ho
menagem ao patrono do conjunto residenci al "Vila 
Oscar Clarck". 
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• Aspectos T uristicos 
0 MUNICiPIO, atraves dos tempos, vern atraindo cres
cente nfunero de turistas, que buscam desfrutar 
da beleza incomparavel de suas paisagens as mar
gens da lagoa, da orla maritima e ainda pelos que 
procuram os banhos salgados e os aficionados da 
pesca. 

Com a construgao da rodovia Amaral Peixoto, 
multiplicou-se o numero de visitantes, muito con
correndo para isto a construgao de novas hoteis e 
os numerosos loteamentos. 

A Cidade vern recebendo melhoramentos e pas
sando par trabalhos de remodelagao, especialmente 
ao longo da lagoa. Assim, a antiga rua, outrora atra
vessada pela via ferrea, esta hoje substituida par 
ampla avenida. 

Entre os pontos de atragao, salienta-se a Lagoa 
de Araruama, com suas aguas cristalinas, iodadas 
e a lama negra, de grande valor terapeutico. A 
lagoa, par si s6, constitui bela conjunto de panora
mas : margens maravilhosas, recortadas de baias e 
enseadas, e, completando o quadro, os moinhos de 
vento, os armazens de sal, as dunas e os 
depositos de calcarios. As praias sao o atrativo 
principal. E, acima de tudo, a salubridade do clima. 

Entre as praias principais figuram: a de Ara
ruama, ou da Cidade, onde se acham os pedalinhos, 
barcos de aluguel, quiosque em frente a praia e 
moderno toboga; a da Pontinh a, no final da Cidade, 
onde se encontra a lama negra medicinal, e: belas 
construg6es residenciais; as da Penh a, Sao Pedro 
(Hospicio) e oqueiral, todas na lagoa; e alem 
destas, as praias oceanicas, localizadas na Praia 
Seca (Massambaba). 



Convem aos turistas urn passeio a Praia Seca, 
~:ara admirar as salinas e os moinhos de vente, 
sabre torres tipicas, montados a beira dos retangu
los de aguas represadas. Ali apreciarao o contraste 
do oceano bravio, separado da lagoa par uma res
tinga, onde se depara a praia de Massambaba, muito 
procurada pelos apreciadores da pesca. 

Aos que aliam o gosto da pesca ao da caga, ao 
norte do Municipio, na divisa com o de Silva Jardim, 
encontra-se a lagoa de Juturnaiba, de agua dace ; 
a par da piscosidade, abriga nas matas que a cercam 
algumas especies de animais. 

Com tude isto, Araruama e lugar de descanso, 
prazer e bem-estar. Diso6e ainda de uma das mais 
concorridas areas de ' 'campin g" nos Jardins do 
Parque Hotel, inaugurado em 1966, sob os auspicios 
da Flumitur. 

ASPECTOS SOCIAlS 

• Urbaniza c;ao 
A PEROLA da Regiao des Lagos tern se desenvol
vido em ri tmo acelerado, especiaLmente nos ultimos 
anos, em decorrencia do interesse crescente dos 
turistas. A Cidade situa-se ao sul do Municipio e 
a nordeste da lagoa de que tira o nome, n o antigo 
povoado de Mataruna. 

Estende-se por 5 avenidas, 120 ruas, 4 pragas. 
1 jardim, 2 parques infantis e 10 praias. Desses lo
gradouros, 15 sao pavimentados, 50 possuem ilumi
n agao domicilia r , 40 se acham ligados a rede de 
agua e 10 sao arborizados. 

Uma parte do tragado da Cidade obedeceu ao 
plano urbanistico de Louis Agach e, o celebre pro
jetista frances. Passa, em nossos dias, par fases de 
reforma, em obediencia a projetos modernos . 

Conta com 4.500 predios, dos quais, 1.300 ligados 
a r ede de agua. 0 abastecimento e assegurado por 
uma subadu tora, com 14 .950 m, ligada a Adutora 
de Cabo Frio ; a agua e tratada e distribuida pela 
Cia. Nacional de Alcalis, atraves de estagao locali
zada as margens da Lagoa de Juturna iba . A exten
sao da rede distribuidora (zonas urbana e subur
bana l e de 22 .106 metros. 

0 servigo de iluminagao, que data de 1954, e 
efetuado pelas Centrais Eletricas Fluminense 8 / A
-CELF, companhia mista estadual-particular . A vol
tagem da en ergia domiciliar e de 110/ 127 e a fr e
qtiencia de 60 ciclos/ segundo. Ha 2. 015 predios com 
ligag6es eletricas. A iluminagao publica conta com 
881 luminarias, inclusive incandescentes, vapcr a 
mercuric e refletores. 
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Entre os principais logradouros estao o Jardim 
America, Avenida e Fraga Getulio Vargas, Avenida 
Nilo Peganha, Avenida Brasil, Fraga da Bandeira, 
Fraga Ary Parreiras, J ardim Prefeito Antonio Ra
poso, Rua Major Felix Moreira (Rua da Praia), Ro
dovia Amaral Peixoto (Praia de Banho), Parque 
Infantil e Fraga Sao Sebastiao. 

Entre as obras projetadas, figuram a ampliagao 
da praia em frente a Rua Major Felix Moreira; re
modelamento de trechos da Avenida Nile Peganha ; 
calgamento na Praia da Pontinha ; iluminagao a 
mercuric da Avenida Brasil ; extensao da rede ele
trica para a localidade de Praia Seca e para o bairw 
Nossa s enhora de Nazareth . Com a construc;:ao da 
estrada turistica litoranea (Niter6i- Rio das Ostras), 
sera beneficiada toda a restinga da Praia Seca. 
Ha na cidade 2 engenheiros e 4 construtores licen
ciados. 

• Saude 
A CASA de Caridade de Araruama disp6e de 24 
leitos e funciona como hospital de clinica geral e 
maternidade. Em 1970, foi acrescida de urn servigo 
de pronto-socorro, nos moldes da moderna tecnica 
medico-hospitalar. Conta com a ajuda do governo 
estadual, atraves da Secretaria de Servigos Sociais 
e Prefeituras de Araruama e Saquarema. 

Possui sala de recepgao, consult6rio medico, sala 
de Raio-X, laborat6rio, duas salas de curatives, 
tres leitos de recuperac;:ao, boxes de pronto-socorro, 
salas de cirurgia, com ar refrigerado, farmacia, 
apartamento para medicos de plantae e ambulancia. 

No distrito de Sao Vicente de Paulo, o Hospital 
John Kennedy, de construgao recente, ainda n ao 
se encontra em funcionamento . 

Entre servigos de saude publica, ha urn posto 
de saude e os ambulatories do INPS, ASPERJ e 
SESI. 

o Municipio conta com 12 medicos, 8 dentistas 
e 1 enfermeiro licenciado, bern assim com 7 farma
cias e drogarias. 

• Assistencia Social 
0 INSTITUTO Educacional Almirante Prot6genes Gui
m araes presta assistencia aos desvalidos . Esta su
bordinado a Secretaria de Servigos Sociais do Estado 
do Rio de J aneiro. Funciona como asilo de menores 
desamparados (cerca de 200 internes). 

A Ordem Terceira dos Franciscanos, a Conferen 
cia Vicentina, e a Casa da Amizade, constituida de 
senhoras dos rotarianos, socorrem os dcsamparados, 
sem carater permanente. 

Existe, tambem, urn pequeno convento de freiras 
- Irmas Felicianas - devotadas a obras assis
tenciais, ensino pre-primario, religiose e domes
tico. 
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• Religioo 
A PRIMEIRA matriz de Araruama, erigida sob a in
vocagao de Sao Sebastiao, e uma das mais belas da 
Baixada Fluminense, estava no rol dos monumen
tos hist6ricos nacionais, possuindo magnificas obras 
de ar e, alfaias preciosas e ricas imagens. Em 1945. 
infortunadamente, foi destruida pelo fogo, apesar 
dos esfor<;os de toda a popula<;ao para salva-la. 

Oonta hoje o Municipio com as par6quias de 
Sao Sebastiao e de Sao Vicente de Paulo criadas 
em 1864 e 1856, respectivamente, e subordinadas a 
Arquidiocese de Niter6i. 

A de Sao Sebastiao dis poe de uma Igrej a Ma
triz, na pra<;a do mesmo nome, 13 capelas publicas 
e uma semi-publica e a de Sao Vicente de Paulo, 
no hom6nimo distrito, conta com a Igreja Matriz 
e tres capelas. 

Em 1972, existiam 3 templos da Assembleia de 
Deus e 3 da Igreja Batista. 

No mesmo ano funcionavam 2 centres espiritas. 

Matri<! de S(io Sebasti(io 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLiTICOS 

ACHAM-SE instaladas na Cidade, entre outras, as se
guintes repartigoes : 6a. Circunscri<;ao de Transito, 
9.a Residencia do DER/ RJ , Delegacia de Policia , 
Inspetoria do Ministerio do Trabalho, Posto de Alis
tamento Militar, Posto da Receita Federal, Sub-Di
retoria da Receita Estadual , Horto Florestal de 
Araruama e Agencia de Coleta do !BE. 

• Financ;as 
EM 1971, o movimento financeiro foi o seguinte: 

Receita arrecadada Cmilhares de cruzeiros) 

UnHio . .... . . . ... . .. . . . . . 
Municipio .. . .. . . .. .. . .. . . 
Estado . . . .. . . .. . .... . .. . 

1 210,5> 
1 762,0 
1 3.92,6 

Despesa realizada (milhares de cruzeiros) 

Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . 1 727,0 

0 or<;amento municipal para 1973 previa re
ceita de Cr$ 1 . 830,0 milhares e fixava igual despesa . 

0 Posto da Receita Federal arrecada ainda no 
Municipio de Saquarema. 

• Representac;iio Politico 
A CAMARA de Vereadores se comp6e de 13 membros . 
Achavam-.se inscritos, ate setembro de 1972, 15.280 
eleitores. 
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FONTES 

AS INFORMAt;;:6ES d ivu!gadas neste tra ba!ho toram, na sua 
maioria, tornecidas pelo Agente de Estatistica de Araru ama, 
Anthero A . Barradas. 

Utilizados, tambthn, dados do arquivo de documenta<;iio 
municipal do ! BE e de d iversos 6rgtios do sistema estatistico 
nacional . 

EST A publicat;iio faz parte d e ser ie de ntonografias municipais 
organizada pelo Departamento de D ivulgat; tio Estatistica do 
I nstituto Bmsileiro de Estatist ica . A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolut;tio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentaUv a visando sintetizar. com adequada sistematiza
t;tio, elementos esparsos em dif erentes documentos. Ocorrem, 
em alguns casas, divergenci as de opiniiio, comuns em assun
tos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e contradi
t;6es verificados nas pr6prias tontes de pesquisa. Por isso, o 
!BE acolheria com o maior interesse qualquer colaborat;tio, 
especial mente de historiadores e ge6gratos. 



MINISnRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAC;li;O GERAL 

FUNDA!(i\0 IBGE 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATISTICA 

---

AcabotL -se d e imprimir n as Oficinas do Servico 
Gr(Lfico d a FtLndaciio I BGE aos cl ezesseis dias do 

me de iulho de mil noveccntos e setenta 
e tres - 6 950 
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