
 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
 
 

A história de Armação dos Búzios 
encontra-se vinculada à de Cabo Frio, 
do qual era sede distrital até 1997. Mil 
anos antes dos portugueses chegarem 
ao Brasil, tribos tamoios e goytacazes já 
habitavam a região de Búzios. A 
generosidade do litoral com inúmeras 
enseadas e portos naturais, permitiram 
que piratas franceses, ingleses e 
holandeses desenvolvessem intensa 
atividade na área. 

Entre 1700 e 1740, iniciou-se na Enseada de Búzios, hoje Praia 
dos Ossos, a exploração da pesca das baleias. 

Por conta dessa atividade, há afirmações de que Búzios se 
chamava Armações das Baleias. Em 1615, foi fundada a cidade de Santa 
Helena. A partir de 1616, data da instalação do município de Cabo Frio, 
a cidade passou a chamar-se Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio, 
tendo sido ponto importante para o desenvolvimento e conquista do 
território fluminense. 

O núcleo urbano prosperou lentamente até fins do século XIX, 
baseando-se a economia na agricultura com mão-de-obra escrava, 
realizada em grandes latifúndios. A abolição da escravatura ocasionou o 
colapso econômico de que Cabo Frio só se restabeleceria bem mais 
tarde, com o desenvolvimento da indústria do sal, da pesca e do 
turismo, sobretudo com a implantação da rodovia e da estrada de 
ferro.O núcleo de Armação dos Búzios situa-se em uma península 
próxima de Cabo Frio, de topografia variada, tendo sido seu crescimento 
fortemente impulsionado pelo turismo nacional e internacional e pelas 
residências de veraneio, principalmente a partir da década de 1960. Em 
1995, devido ao seu grande crescimento o então distrito de Armação 
dos Búzios emancipou-se de Cabo Frio. O turismo é hoje a principal 
atividade econômica do município. 
 
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 – Baixadas Litorâneas 
Origem – Cabo Frio 
Legislação de Criação –  Lei Estadual nº 2498 de 28/12/1995 
Instalação - 1/1/1997 
Aniversário – 12/11 
Distância da Capital - 136,9km 
Destaques* - Sítios naturais abrangendo a Praia dos Amores, a 
Ponta da Cruz, a Praia das Virgens, os costões, além de todo o 
Promontório do Cabo Búzios, a Ponta do Boqueirão, a Ponta 
Criminosa, a Praia Brava, a Ponta do Olho de Boi, a Ponta Grossa, 
o Saco do Forninho, a Ponta do Forno, a Praia do Forno, a Praia da 
Foca, a Ponta da Lagoinha e os costões rochosos entremeados por 
pequenas praias rústicas. 
*Inepac 


