
CABO FRIO 
 

A ocupação das terras do município data do início do século 
XVI, com a exploração econômica do pau-brasil. Registrou-
se longo período de lutas entre portugueses e estrangeiros 
que vinham contrabandear a madeira e, para isso, 
chegaram até a aliar-se com os índios tamoios, primeiros 
habitantes da região. 

Em 1615, foi fundada a cidade de Santa Helena. A 
partir de 1616, data da instalação do município, a cidade 
passou a chamar-se Nossa Senhora da Assunção de Cabo 
Frio, tendo sido ponto importante para o desenvolvimento 
e conquista da parte norte 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, e sobretudo a 
implantação da rodovia e da estrada de ferro. 

A ferrovia Niterói - Cabo Frio, as melhorias no porto de Arraial do Cabo e 
a posterior inauguração da Rodovia Amaral Peixoto contribuíram para o 
aumento da produção do sal e para o transporte eficiente até o Rio de Janeiro 
e outros importantes centros consumidores do país. O auge do 
desenvolvimento setorial ocorreu na década de 60, com a instalação de duas 
grandes usinas de beneficiamento de sal em Cabo Frio, e com a construção do 
complexo industrial da Cia. Nacional de Álcalis, no antigo distrito de Arraial do 
Cabo, que abriu salinas e passou a extrair conchas na lagoa para produção de 
barrilhas. 

Atualmente, Cabo Frio é um dos mais importantes centros turísticos do 
Rio de Janeiro e do país, sendo o turismo a sua principal atividade econômica. 

 
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 
Legislação de Criação – Alvará de 13/11/1615 
Instalação - 15/8/1616 
Aniversário – 13/11 
Distância da Capital - 121, 7 km 
Destaques* – Edifício das Charitas, Palácio das Águias, Largo de São 
Benedito e adjacências, Igreja de São Benedito, Sítio histórico 
formado pelo conjunto arquitetônico composto pela Casa Grande, 
Igreja de Santo Inácio e Cemitério da Fazenda Campos Novos, 
Dunas, Sambaqui do Forte São Matheus. 
*Prefeitura Municipal de Cabo Frio 


