
RIO DAS OSTRAS 
 
 

As primeiras notícias sobre a área onde hoje se situam os municípios de 
Casimiro de Abreu e Rio das Ostras datam do princípio do século XVIII. De 
uma antiga aldeia de índios Guarulhos, originou-se a freguesia denominada 
Sacra Família de Ipuca, em 1761. A transferência da sede da freguesia para a 
foz do Rio São João e o desenvolvimento da região, foi criado o município de 
Barra de São João em 1846, cujo território foi desmembrado do município de 
Macaé.  

Durante todo esse período, a estrutura econômica do futuro município 
de Casimiro de Abreu esteve baseada na agricultura. O isolamento físico 
associado à ausência de atividades agrícolas dinâmicas no município foi 
responsável pela pequena expansão do núcleo, que iniciou acentuado declínio 
a partir de 1888, com a libertação dos escravos. 

O desajustamento da economia do município ocasionado pela Lei Áurea 
deu motivo a repetidos deslocamentos de sua sede entre Barra de São João e 
Indaiaçu, antiga denominação da sede de Casimiro de Abreu. Já a localidade 
de Rio das Ostras, como rota de tropeiros e comerciantes rumo a Campos e 
Macaé, teve um progressivo desenvolvimento com a atividade da pesca, que 
foi o sustentáculo econômico da cidade até meados do século XX. 

Rio das Ostras constitui-se em núcleo recente, da década de 1950. A 
construção da Rodovia Amaral Peixoto, a expansão turística da Região dos 
Lagos e a instalação da Petrobras foram de extrema importância para o 
crescimento e desenvolvimento de Rio das Ostras, que viu sua população 
crescer, até chegar ao momento de sua emancipação político-administrativa do 
município de Casimiro de Abreu, em 1992. 
 
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 – Baixadas Litorâneas 
Origem - Casimiro de Abreu 

Legislação de Criação - Lei Estadual nº1984 de 10/4/1992 
Instalação - 1/1/1993 
Aniversário – 10/4 
Distância da Capital - 136km 
Destaques* – Museu do Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, 
Estação Ferroviária de Rocha Leão, Parque Municipal de Rio das 
Ostras, horto florestal com trecho preservado da Mata Atlântica, Rio 
das Ostras, praias e ilhas diversas. 
*Turisrio 


