
CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 
 

Os campos dos índios goitacazes, 
área onde se situa grande parte do 
município de Campos dos Goytacazes, 
foram ocupados, a princípio, por 
criadores de gado. O município foi criado 
em 19 de maio de 1676. 

Posteriormente, a região progrediu 
com a cultura da cana-de-açúcar, que se 
expandiu pelos aluviões entre o Rio 
Paraíba do Sul e a Lagoa Feia. 

No século XVIII, a economia local 
girava exclusivamente em torno de atividades rurais. A introdução do 
primeiro engenho a vapor na região, em 1830, trouxe grande 
transformação no processo de produção de açúcar e o vilarejo foi 
elevado à categoria de cidade em 1835, com o nome Campos dos 
Goytacazes. 

O aparecimento da ferrovia facilitou a circulação, o que 
implementou a economia do município transformado em centro 
ferroviário da região. Em 1875 já havia 245 engenhos de açúcar, com 
3.610 fazendeiros estabelecidos na região. A primeira usina, construída 
em 1879, chamou-se Usina Central do Limão. 

Com a riqueza trazida pela cana-de-açúcar, a cidade cresceu e se 
desenvolveu; a construção de sobrados e solares confortáveis se 
espalhou por todas as áreas próximas ao Rio Paraíba do Sul. O comando 
da vida cultural da região passou dos solares rurais para o núcleo 
urbano. Uma poderosa aristocracia agrária surgiu da atividade 
açucareira e passou a influir na política e no poder do Império. 

A grande riqueza de Campos, no século XIX, pode ser creditada à 
expansão da produção açucareira, inicialmente apoiada nos engenhos a 
vapor, mais tarde substituídos por usinas. Várias dessas antigas usinas 
fecharam ou foram absorvidas pelas maiores, em anos recentes, 
concentrando-se a produção em menor número de estabelecimentos. 

Uma das peculiaridades da cultura canavieira na planície campista 
era a existência, ao lado dos latifúndios, de grande número de pequenas 
propriedades. Este fato talvez possa explicar a relativa rapidez com que 
se recuperou a agricultura do município após a Lei Áurea. 

A pecuária sempre manteve papel importante na economia da 
região, e o café foi responsável pela prosperidade dos antigos distritos  



de Cardoso Moreira e Italva, hoje municípios desmembrados de 
Campos, onde predomina o gado leiteiro. 

A função polarizadora de Campos dos Goytacazes remonta a sua 
própria evolução histórica, tendo o município exercido papel 
fundamental como difusor do povoamento por toda a área do Noroeste 
Fluminense, principalmente Itaperuna, que também é, nos dias atuais, 
um centro regional. 

Campos dos Goytacazes desenvolveu uma significativa economia 
açucareira, hoje com elevado índice de mecanização. Se por um lado 
isto serviu para aumentar a capacidade produtiva e a concentração da 
produção em grandes unidades, por outro, reduziu a quantidade de 
mão-de-obra mantida permanentemente pela agricultura e também 
pelas lavouras de subsistência, fazendo crescer o setor informal e a 
migração. Mais da metade da população economicamente ativa se 
encontra, atualmente, no setor  
terciário, que atende grande parte das necessidades da população dos 
municípios do Norte e Noroeste Fluminenses. 

Atualmente a economia de Campos dos Goytacazes é beneficiada 
pelos royalties do petróleo, o que determinou uma maior diversidade de 
investimentos, principalmente na área de serviços. 

Campos dos Goytacazes é uma das mais importantes cidades do 
Estado do Rio de Janeiro e é o centro regional das regiões Norte e 
Noroeste Fluminense, exercendo grande influência econômica e cultural 
naquelas regiões do estado. 
 
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 – Noroeste Fluminense 
Origem – São Fidélis e Itaperuna 
Legislação de Criação – Lei Estadual nº 24 de 5/11/1892 
Instalação - 13/4/1893 
Aniversário – 6/5  
Distância da Capital - 198,9km 
Destaques* - Liceu de Humanidades (antigo Solar do Barão da 
Lagoa Dourada), Coreto na Praça Barão do Rio Branco, Solar do 
Visconde de Araruama, Lira de Apolo, Hotel Gaspar, Hotel Amazonas, 
Canal Campos-Macaé, Colégio Estadual Nilo Peçanha, Serra do Mar e 
Mata Atlântica; Cavalhada de Santo Amaro, Festival de Música de 
Inverno - encontro nacional de música erudita. 
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 



 


