
SAQUAREMA 
 
 

Em outubro de 1534, os padres da 
Ordem do Carmo construíram uma capela 
da qual se originou o povoado de Nossa 
Senhora de Nazaré de Saquarema. Em 
1755, o povoado passou a freguesia, 
constituindo-se a pesca principal atividade 
do núcleo. A criação do município ocorreu 
em 1841, sendo o povoado elevado à 
categoria de vila. 

O desenvolvimento reduzido do município determinou sua extinção 
em 1859, voltando Saquarema a freguesia e passando a sede para 
Araruama. 

Um súbito progresso provocado pelo avanço do café, no entanto, 
restaurou o município, sendo Saquarema restituída à condição de vila 
em 1860. 

Estabeleceu-se uma agricultura próspera, baseada na mão-de-
obra escrava, que sofreu forte retrocesso com a Lei Áurea e o 
conseqüente êxodo dos trabalhadores. Em 1890, a vila de Saquarema 
foi elevada à categoria de cidade. 

A sede municipal apresenta topografia extremamente suave e 
caracteriza-se como centro histórico constituído pelas áreas próximas à 
Igreja Matriz, implantada no século XVI, no alto do pontal rochoso, 
entre a Lagoa de Saquarema e o oceano. 

Sua expansão decorreu do surgimento de grande número de 
loteamentos a partir de 1950, quando a função de local de veraneio 
passou a constituir o principal vetor de crescimento do núcleo urbano. 

A implantação da rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, associada às 
condições do local onde se estruturou o núcleo histórico foram 
responsáveis pela formação do eixo comercial em Bacaxá. 

Seu desenvolvimento decorreu de sua posição em relação à 
rodovia e localização na entrada para diversos loteamentos, que se 
formaram ao longo das praias. A conquista de novos espaços junto à 
lagoa levou o núcleo histórico a desenvolver-se em sua direção, 
originando na atualidade uma única aglomeração. 

 
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 - Araruama 
Legislação de Criação- Decreto Provisório nº 1180 de 24/7/1860 
Instalação-29/1/1861 
Aniversário – 8/5 
Distância da Capital - 71,5km 
Destaques* – Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré (1820), 
antigo sede da Prefeitura e Câmara Municipal (1800) , hoje Casa 
da Cultura; Lagoa de Saquarema, Lagoa Vermelha, Queda d’Água 
do Tinguí, Mirante do Morro da Cruz, 24 Sítios Arqueológicos, 
Serra de Matogrosso com trecho da Mata Atlântica; Festa de 
Nossa Senhora de Nazaré. 
 
*Inepac, Turisrio e Prefeitura Municipal de Saquarema. 


