
MARICÁ 
 

 
O desbravamento do território do município 

remonta às últimas décadas do século XVI, quando 
colonizadores aí chegaram graças à doação de 
sesmarias. 

Nos locais onde se encontram o povoado de 
São José de Imbassaí e a Fazenda de São Bento, 
fundada em 1635 por frades beneditinos, surgiram 
os primeiros núcleos de povoação conhecidos em 
Maricá. 

Entretanto, nem os colonos dos 
estabelecimentos rurais das numerosas sesmarias nem os beneditinos 
puderam desenvolver suas lavouras devido às febres palustres reinantes 
na região. Os habitantes foram, pouco a pouco, deslocando-se para a 
outra margem da Lagoa de Maricá, de clima mais saudável. Nesse local 
teve origem a povoação de Santa Maria de Maricá, elevada a categoria 
de vila de 1814. 

No final do século XIX, com a estrada de ferro, o problema se 
resolveu em parte, exportando-se o peixe fresco para os mercados de 
Niterói e São Gonçalo, dando a Maricá a fama de região pesqueira. 
Durante muito tempo, a pesca constitui-se na principal fonte de renda. 

Em franco progresso, a vila, foi elevada em 1889 à categoria de 
cidade. Todavia, em virtude das conseqüências advindas da Lei Áurea, a 
economia municipal sofreu bastante o impacto do êxodo da força do 
trabalho escravo. Suas terras, já em si pantanosas, tornaram-se mais 
insalubres ainda devido ao abandono das lavouras. 

A atividade econômica em geral acabou por fixar-se em atividades 
agropastoris, indústrias de pequeno porte, exploração minerais, 
construção civil, pesca e turismo. 

A implantação da rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, associada às 
condições do local onde se estruturou o núcleo histórico, propiciou 
grande desenvolvimento da indústria da construção civil para 
residências de veraneio e equipamentos turísticos. 

 
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 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desta 

Região de Governo – Baixadas Litorâneas 
Origem - Rio de Janeiro, Cabo Frio e Cachoreiras de Macacu 
Legislação de Criação - Alvará de 26/5/1814 
Instalação - 27/8/1815 
Aniversário – 26/5 
Distância da Capital - 39,9km 
Destaques* – Casa da Cultura, antiga Câmara e Cadeia, Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Amparo, Casa e Capela da Fazenda Macedo 
Soares ou Fazenda do Bananal, Capela de São José de Imbassaí 
(1675), Capela de Nossa Senhora da Saúde, Capela de Nossa 
Senhora das Graças, Fazenda do Pilar (período colonial), Fazenda 
Itaocaia, Farol de Ponta Negra, Serra do Mar e Mata Atlântica. 
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Maricá 
 


