
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 
 
 

O desbravamento do atual município de São Sebastião do Alto foi 
motivado pelo ciclo do ouro, na metade do século XVIII. A partir de 
1786, começaram a afluir grandes levas de garimpeiros para as 
margens dos afluentes dos Rios Negro, Macuco e Grande. 

No entanto, logo se verificou o esgotamento dos filões existentes, 
permanecendo na região um pequeno número de pessoas que 
terminaram por se adaptar a novas atividades, destacando-se a 
agricultura. 

A região, inicialmente, apresentou um desenvolvimento muito 
lento. Somente em 1852 foi criado o curato de São Sebastião, sendo 
elevado a freguesia em 1855. No ano de 1861, em virtude da criação do 
município e da vila de Santa Maria Madalena, a freguesia de São 
Sebastião, já por essa época denominada de São Sebastião do Alto, foi 
desmembrada de Cantagalo, passando a constituir parte integrante da 
comuna então criada. Por essa ocasião, as lavouras da freguesia 
prosperavam, apoiadas no braço escravo. 

Com o fim da escravidão, em 1888, esse desenvolvimento 
diminuiu, ressentindo-se toda a região de seus efeitos. A elevação da 
freguesia à categoria de município, em 1891, obedeceu mais às 
dificuldades encontradas pelas autoridades de Santa Maria Madalena em 
dirigi-la, devido à escassez de vias de comunicação, do que ao 
progresso da localidade. 

Finalmente, em 1929, a vila foi elevada à categoria de cidade, 
decorrente de lei que estabelecia que todas as sedes de municípios 
teriam categoria de cidade. 

O centro urbano encontra-se localizado num dos platôs da Serra 
do Deus-Me-Livre, estabelecido ao longo do estreito vale do Córrego da 
Cidade. 

A sede municipal é pouco desenvolvida, limitando-se praticamente 
ao núcleo central. Sua evolução data da época em que o município se 
dedicava à lavoura de café. Com a queda deste produto na região, em 
meados da década de 40, a cidade entrou num processo de lento 
crescimento, que se prolonga até hoje. 

 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
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Região de Governo - Serrana 
Origem – Cantagalo 
Legislação de Criação - Lei Estadual nº 33 de 7/12/1892 
Instalação - Data desconhecida 
Aniversário – 17/4 
Distância da Capital - 152,3km 
Destaques* – Igreja de São Sebastião (século XIX), Sede da 
Fazenda São Marcos (1895), Fazenda São Manoel (século XIX), 
Horto Florestal São Sebastião do Alto, Rio Grande, cachoeiras. 
*Turisrio 


