
ITATIAIA 
 
 

A origem de Itatiaia encontra-se ligada à de 
Resende, município ao qual pertencia até 
recentemente como sede distrital. 

Os índios puris, que ocupavam originalmente 
toda a área compreendida entre Queluz, no Estado 
de São Paulo, e Barra Mansa, no Rio de Janeiro, 
foram os primeiros habitantes das terras que formam 
o município. 

A presença do homem branco só viria nos séculos XVII e XVIII. A 
necessidade do escoamento do ouro das Minas Gerais para os portos de 
Angra dos Reis e Paraty forçou a descida pela serra no roteiro onde hoje 
existe Mauá, ou pela Serra do Picu, passando por onde hoje é Itatiaia. 

Às margens de ambos os caminhos foram se estabelecendo 
pequenas áreas de ocupação pelos primitivos ranchadores, destinadas 
ao abastecimento e pouso dos tropeiros, que transportavam o ouro das 
minas para o litoral. 

A colonização definitiva da região de Resende, porém, só se 
efetivou em 1744, com a chegada dos lavradores que se estabeleceram 
na margem esquerda do Paraíba do Sul, em área próxima a Agulhas 
Negras. Esse núcleo originou a criação do município, em 1749, com 
sede no arraial de Campo Alegre. 

O período entre os séculos XVIII e XIX marca uma fase de 
transição econômica, passando da agricultura e pecuária de 
subsistência, que predominou entre os primeiros rancheiros, para o 
aparecimento das grandes fazendas de cana-de-açúcar e café, sendo a 
primeira atividade logo superada pela segunda. 

É dessa época a formação das maiores fazendas da região, como a 
da Cachoeira, a Itatiaia, a Belos Prados, Campo Belo, a da Serra, a 
Fazendinha e a Fazenda do Barão de Mauá, esta última correspondendo 
à atual área do Parque Nacional de Itatiaia, com suas matas 
preservadas graças a seu proprietário não ter aderido à monocultura 
cafeeira. 

A povoação de Campo Alegre prosperou regularmente, embora no 
período imperial é que tenha havido grande surto econômico na região 
graças à cultura do café. Em virtude do extraordinário desenvolvimento 
de sua economia, a freguesia foi elevada à categoria de vila em 1801, 
recebendo a denominação de Resende, e, em 1848, galgou à categoria 
de cidade.  



Com o declínio da atividade cafeeira, a maioria das fazendas foi 
ocupada pela pecuária, o que garantiu a sobrevivência econômica local. 
Com a construção da Rodovia Presidente Dutra, por volta de 1950, 
cruzando o município de leste a oeste, e da Hidrelétrica de Funil, Itatiaia 
iniciou um novo ciclo de atividades e desenvolvimento, com a instalação 
de indústrias de grande expressão e o início da atividade turística. 

O município foi criado em 1988, por desmembramento de 
Resende. Sua história, porém, tem mais de 170 anos, sendo a data de 5 
de abril de 1839 o marco da fundação do povoamento inicial, com o 
nome de Campo Belo. 
 
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 
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Região de Governo – Médio Paraíba 
Origem - Resende 
Legislação de Criação - Lei Estadual nº 1330 de 6/7/1988 
Instalação - 1/6/1989 
Aniversário – 1/6 
Distância da Capital - 146, 1km 
Destaques* – Museu Regional da Fauna e Flora do Parque Nacional 
de Itatiaia; Pico das Agulhas Negras, Cachoeiras Camapuã, das Flores 
e Véu de Noiva, Planalto de Itatiaia, Vale do Aiuruoca; Festival de 
Inverno, Festival de Trutas. 
 
*Inepac e Turisrio 


