
CACHOEIRAS DE MACACU 
 
 

Os primeiros registros sobre Cachoeiras 
de Macacu datam do final do século XVI. O 
progresso agrícola, em função da fertilidade 
dos solos, fez com que o pequeno núcleo 
formado ao redor da antiga capela de Santo 
Antônio, denominado Santo Antônio de 
Casseribu, fosse elevado a vila em 1679, 
como município de Santo Antônio de Sá. 

Entre 1831 e 1835, o desenvolvimento 
da região foi interrompido pela incidência de uma febre endêmica 
conhecida como Febre de Macacu que, após elevada mortandade, 
provocou processo de êxodo rural, dando origem a grave crise 
econômica no município. 

O desprestígio do núcleo original fez com que a sede municipal 
fosse transferida, em 1868, para a freguesia de Santíssima Trindade de 
Sant’Ana de Macacu, posteriormente rebatizada como Sant’Ana de 
Japuíba. Em 1923, houve nova mudança, passando a sede para a 
povoação de Cachoeiras de Macacu. 

Uma mudança significativa ocorreu no município no início da 
década de 1940, a partir de experiências de distribuição de terras para 
assentamento de colonos deslocados das áreas de citricultura da 
Baixada Fluminense. Estes formaram as colônias agrícolas de Japuíba e 
Papucaia. 

Santo Antônio de Sá sofreu diversas mudanças em seu território, 
tendo várias de suas freguesias desmembradas para formação dos 
municípios de Magé, Itaboraí e Rio Bonito. Após esses 
desmembramentos, o território remanescente evoluiu até o atual 
município de Cachoeiras de Macacu. 

Cachoeiras foi se firmando na atividade agropecuária, que 
prevalece até hoje como principal atividade do município. 

A cidade localiza-se no sopé da Serra dos Órgãos, no caminho de 
Friburgo, ocupando áreas planas e colinas, entre a serra e o Rio Macacu. 

 A cidade de Cachoeiras de Macacu já foi conhecida como Cidade 
dos Ferroviários, devido ao pátio de manobras da estrada de ferro, hoje 
desativada, que ficava às margens do Rio Macacu. 
 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
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Região de Governo – Baixadas Litorâneas 
Legislação de Criação – Alvará de 15/5/1679 
Instalação - 7/8/1679 
Aniversário – 15/5 
Distância da Capital - 75km 
Destaques* - Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte, 
Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte; Cachoeiras de santo 
amaro e São Joaquim,Lage do Gato, Córrego do Gato, Rios Boa 
Vista, Guapiaçu e Macacu, Serra dos Órgãos e Mata Atlântica. 
 
*Inepac e Turisrio 


