
BELFORD ROXO 
 
 

Belford Roxo emancipou-se na década de 1980 do município de 
Nova Iguaçu. Com o descobrimento do Brasil e a posterior implantação 
de sistema de Capitanias Hereditárias, as terras que hoje constituem o 
município de Belford Roxo couberam a Martim Afonso, o donatário de 
São Vicente. 

Nova Iguaçu tem sua história intimamente ligada à do Rio de 
Janeiro. O povoamento da planície, que se estende do Rio Meriti ao 
Estrela (ou Inhomirim), e da baía à orla das serras, foi contemporâneo 
da época da fundação da Cidade Maravilhosa. Foi a partir da metade do 
século XVI que os colonizadores portugueses foram se estabelecendo 
pelos vales dos Rios Iguaçu, Meriti, Sarapuí, Pilar, Jaguaré e outros, 
atraídos pela fertilidade da terra e pelos meios de comunicação fluvial. 
Através das doações de sesmarias e da criação das freguesias, estas 
terras foram sendo colonizadas. 

Em 1637, foi criada a freguesia de Nossa Senhora do Pilar (atual 
Duque de Caxias). 

Alguns anos depois, foi fundada uma povoação denominada São 
João Batista de Trairaponga (atual São João de Meriti). Em 1719, foi a 
vez de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. 

Durante muito tempo as lavouras de cana-de-açúcar, arroz, milho, 
mandioca e feijão proporcionaram aos proprietários locais a acumulação 
de fortunas, graças à força de trabalho escrava. Em 1833, a povoação 
de Iguaçu foi elevada à categoria de vila, compreendendo territórios das 
freguesias de São João de Meriti e Nossa Senhora do Pilar. 

Situada à margem direita do Rio Iguaçu, a sede da vila prosperou, 
de forma notável, chegando a ser considerada como um dos mais 
notáveis entrepostos da cidade do Rio de Janeiro. 

A Fazenda do Brejo, que pertenceu ao Barão de Jacutinga e ao 
Visconde de Barbacena, foi o núcleo inicial de uma pequena vila que, 
depois de se chamar de Ipueras e Calhamaço Brejo, passa a ser 
denominada Belford Roxo, em homenagem ao engenheiro maranhense 
Raimundo Teixeira Belford Roxo, colaborador de Paulo de Frontin na 
solução dos problemas de abastecimento de água da capital no final do 
século XIX. 

 
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 – Metropolitana 
Origem – Nova Iguaçu 
Legislação de Criação – Lei de Criação nº 1640 de 3/4/1990 
Instalação - 1/1/1993 
Aniversário -3/4 
Distância da Capital - 24,9km 
Destaques -  


