
RESENDE 
 
 

A abertura do território onde se localiza 
Resende ocorreu em conseqüência do ciclo do 
ouro, nos séculos XVII e XVIII, realizada pelos 
bandeirantes e aventureiros que se 
interiorizavam em busca das Minas Gerais. 

A colonização definitiva, porém, só se 
efetivou em 1744, com a chegada dos lavradores 
que se estabeleceram na margem esquerda do 
Paraíba do Sul, em área próxima à atual 

localidade de Agulhas Negras. Esse núcleo originou a criação do 
município, em 1749, com sede no arraial de Campo Alegre.  

A povoação prosperou regularmente, embora no período imperial 
é que tenha havido grande surto econômico na região, quando o café 
passou a ser cultivado em áreas extensas do território municipal.  

Em virtude do extraordinário desenvolvimento de sua economia, a 
freguesia de Campo Alegre foi elevada à categoria de vila em 1801, 
recebendo a denominação de Resende, e, em 1848, galgou à categoria 
de cidade. No período republicano, a cidade de Resende foi confirmada 
como sede do município que atualmente compõe com Volta Redonda, 
Barra Mansa, Itatiaia e Porto Real importante área industrial do Estado.  

O núcleo urbano primitivo remonta ao ciclo do café e situa-se nas 
colinas da margem sul do Rio Paraíba, constituindo-se hoje a área 
central da sede municipal. O desenvolvimento do núcleo só se definiu 
com a implantação da Academia Militar das Agulhas Negras, na década 
de 40, e com os estímulos proporcionados pela Rodovia Presidente 
Dutra. A expansão seguiu para o distrito de Agulhas Negras e, a partir 
daí, em diversas direções nas últimas décadas. 
 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Geral de Planejamento 
Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
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Região de Governo – Médio Paraíba 
Legislação de Criação - 29/9/1801 
Instalação - 29/12/1801 
Aniversário – 29/9 
Distância da Capital - 135,9km 
Destaques*- Centro Histórico, Prefeitura Municipal, Cachoeira da 
Fumaça, Ponte Velha ou Ponte Metálica ou Ponte Nilo Peçanha, 
Academia Militar das Agulhas Negras, Serrinha do Alambari, área de 
proteção ambiental, Festa do Pinhão. 
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Resende 


