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ARARUAMA – PORQUE ESCOLHER ESTÁ CIDADE PARA SEU LAZER E NEGÓCIOS?
No meio do caminho entre a Cidade Maravilhosa e a região dos Lagos, ﬁca Araruama, RJ, um destino que guarda belezas
incomparáveis e que há muito já é conhecido entre os apaixonados por praias.
Fica nessa pequena cidade uminense, por exemplo, a maior laguna hipersalina do mundo em estado permanente. O termo
correto é “laguna” e não lagoa. A Lagoa de Araruama é rica em biodiversidade. A vegetação privilegiada, sobretudo os
manguezais, formam berçários naturais para diversas espécies, além da fartura de peixes e crustáceos, o local atrai anualmente
visitantes ilustres: diversos tipos de pássaros além de muitos quilômetros de praias incríveis, tudo isso pertinho de destinos
badalados, como Búzios, Cabo Frio, Saquarema e Arraial do Cabo.

O que fazer em Araruama, RJ:
melhores passeios da cidade!

São José D’Aldeia

Você procura um lugar cheio de belezas naturais para
recarregar as energias ou passar dias inesquecíveis em família?
Araruama, Rio de Janeiro, pode ser o destino perfeito para você!
Lar de pouco mais de 130 mil habitantes, essa charmosa cidade
da região dos Lagos é rodeada por belezas naturais, como a
Lagoa de Araruama, que tem 160 km de orla e muitas atrações
turísticas, além de várias praias.
O viajante pode aproveitar as águas calmas da região para
praticar esportes náuticos, ou simplesmente se banhar nas
águas limpas das praias Seca, dos Amores, Massambaba e
outras.
Depois, explore as opções de entretenimento e gastronomia
distribuídas pela agradável Orla Oscar Niemeyer, o calçadão da
cidade, repleto de restaurantes, bares e lojas.
Como você deve ter notado, o que não falta é atração turística
em uma cidade que encontrou na natureza a sua maior
vocação.

Sobre a Lagoa...
Passando por seis municípios da Região dos Lagos, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e
Arraial do Cabo, a Lagoa de Araruama possui 220 km² e cerca de 630 milhões de m³ de água. Toda essa imensidão lagunar
proporciona fartura também para a pesca local, com espécies como o camarão, a tainha, a carapeba, a saúba, o carapicu e a
perumbeba.
Apesar da abundância de recursos naturais encontrada atualmente, a laguna nem sempre foi assim. Devido aos impactos
ambientais provocados pela ausência de coleta e tratamento de esgoto, a lagoa entrou em colapso no ﬁnal da década de 1990 e
início dos anos 2000, perdendo a qualidade ambiental. Este cenário passou a mudar com a chegada da Prolagos, uma empresa
da Aegea Saneamento. Ao longo de 23 anos, a concessionária já investiu mais de R$1,4 bilhão em saneamento, passando o
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tratamento de esgoto de 0% para 80% nas cidades da
área de concessão.
Mesmo havendo no planeta outras lagoas hipersalinas,
como a Lagoa de Coorong na Austrália, o Lago
Enriquillo na República Dominicana e a Laguna Ojo de
Liebre no México, nenhuma delas tem superfície d'água
grande e constante nas diferentes épocas do ano.
Esse gigantesco sistema lagunar do estado do Rio de
Janeiro foi fundamental para o crescimento econômico e
social da região. Pois, além de incentivar o turismo e a
pesca nos municípios que são banhados pela lagoa
(Araruama, Iguaba Grande, Saquarema, São Pedro da
Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo), sua elevada
salinidade favoreceu à histórica atividade de extração de
sal.
A Lagoa de Araruama é separada do oceano Atlântico
por uma comprida linha de costa, que compõem a
Restinga de Massambaba, tendo uma única ligação com
o mar através do Canal de Itajurú, em Cabo Frio.
A Lagoa tem grande quantidade de sal dissolvido devido
aos seguintes fatores naturais da região:
·
Clima: a região entre a Lagoa de Araruama e
Armação dos Búzios apresenta um clima semiárido, com
presença de cactos, vegetação característica de locais
desérticos. Segundo estudos pluviométricos a

precipitação média varia entre 600 a 700 mm/ano, enquanto a taxa de evaporação está compreendida entre 1.300 a 1.400
mm/ano. Especialistas apontam a condição de poucas chuvas ao fenômeno de ressurgência, que ocorre na costa de Arraial do
Cabo.
·
Ventos: a grande e forte ocorrência dos ventos na região atua sobre o espelho d´água da lagoa, o que aumenta a
evaporação, tornando-a ainda mais salina.
·
Contribuição de água doce: os poucos rios auentes à lagoa são de pequeno porte e, assim, não contribuem muito para a
entrada de água doce no sistema.
Portanto, a pequena contribuição de água doce do sistema, seja pelo baixo índice de precipitação e de vazão dos rios auentes,
aliada à grande taxa evaporação, causa esse fenômeno de hipersalinidade da Lagoa de Araruama.
Ponta da Alcaíra

Onde ﬁca a cidade de
Araruama?
O município de Araruama é uma das cidades
da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro,
“espremida” entre Cabo Frio, que está a apenas
40 km de distância, e Saquarema, que ﬁca
ainda mais perto, a 20 km.
Como ﬁca a apenas 100 km ao norte de Niterói
e a 120 km do Rio de Janeiro, a cidade acaba
atraindo muitos viajantes da Cidade
Maravilhosa e seus arredores, especialmente
durante a alta temporada.
Por isso, se você estiver planejando conhecê-la
em uma época de maior movimento, não se
esqueça de reservar seu hotel ou pousada com
antecedência, ou você pode acabar pagando
bem mais caro pelas diárias.
Uma das joias da região dos Lagos, Araruama
abriga quilômetros de belas praias, é a casa da
Reserva Florestal de Poço das Antas e guarda
vários cenários dignos de um cartão-postal,
como as lagoas de Araruama e de Juturnaíba.
Os viajantes ainda podem contar com uma rede
hoteleira mediana, bons bares e restaurantes,
vida noturna animada e muitas outras atrações.

Como chegar em Araruama, RJ?
Quem sai do Rio de Janeiro rumo a Araruama, RJ, deve atravessar a ponte Rio-Niterói, seguir pela BR-101N até Rio Bonito e
acessar a rodovia RJ-124, também conhecida como Via Lagos.
Se você estiver saindo de São Paulo, o percurso é feito pelas rodovias BR-116 e RJ-124, em trajeto que passa pelas cidades de São
Gonçalo, Itaboraí e Rio Bonito.
Está viajando a partir de Belo Horizonte? O melhor caminho é pela BR-040 e, em seguida, pela Via Lagos até o destino ﬁnal.
Você também pode voar até um dos aeroportos do Rio de Janeiro e concluir a viagem por terra, ou se der sorte de encontrar um
voo até o aeroporto de Cabo Frio reduzirá a viagem em mais de 1h30.
Praia de Massambaba

Quando ir para Araruama?
Assim como a maior parte dos municípios costeiros do
Rio de Janeiro, a cidade de Araruama é um lugar em
que o calor é intenso em qualquer época do ano.
As temperaturas nunca ﬁcam abaixo de 20ºC (salvo em
massas de ar polar) e no verão os termômetros
ultrapassam, com facilidade, a barreira dos 32ºC, o que
signiﬁca que você poderá curtir as praias em qualquer
período.
O regime chuvoso merece atenção do viajante: de
novembro a março pode chover acima de 190 mm,
enquanto de abril a meados de outubro as precipitações
se tornam mais raras.
Apesar das chuvas de verão, a estação mais quente do
ano é também a mais movimentada na cidade,
especialmente por conta de datas especiais, como o
réveillon e o Carnaval.

Onde ﬁcar em Araruama, RJ?
Na maioria das vezes, quem visita Araruama, RJ, tem o objetivo de curtir as praias e lagoas da cidade. Por essas e outras, a orla
costuma ser a região mais procurada para hospedagem na cidade.
Existem alguns boas hospedagens (nada de luxo) instaladas nos arredores da Praia do Dentinho e ao longo da Estrada da Praia
Seca, embora a maior parte deles ﬁque na orla da Lagoa de Araruama, especialmente da Praia de Iguabinha à Praia do Hospício.
Se você quer ﬁcar perto das melhores praias e da laguna, a melhor opção é escolher uma das hospedagens existentes hoje na Praia
do Amores, Bananeiras e Centro.

O que tem de bom para fazer em
Araruama?
Com atrações suﬁcientes para encher semanas de viagem,
Araruama é um destino surpreendente do Rio de Janeiro,
onde você terá a oportunidade de desfrutar de contato com
a natureza, relaxar e curtir o mar.
Em dias atuais, Araruama é considerada a melhor cidade
com fatores climáticos para a prática de Kitesurf. Em
fevereiro de 2022 a cidade foi sede da Primeira Copa
Internacional da modalidade com a participação de mais de
100 atletas. O evento internacional foi um estímulo ao
turismo e à economia da cidade, que hoje é referência de
desenvolvimento para o Estado do Rio.
A Lagoa de Araruama possui uma das melhores raias para a
prática desse esporte. Com 160 km de extensão e ventos que
podem chegar até 17 km por hora, a lagoa se tornou uma
das queridinhas de esportistas de vários cantos do Brasil e do
mundo.
Outro ponto de atenção turística da cidade é a Ponta da
Alcaíra. Mais conhecida como Arubinha, é o paraíso do
Kitesurf em Araruama.

Manoel - Instrutor de Kitesurf
Praia da Pontinha

Ponta da Alcaíra
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Ponta da Alcaíra
Arubinha é um paraíso escondido, às margens da
Lagoa de Araruama. Com sua geograﬁa espacial
diferenciada é possível observar pelo Google Maps
que o local parece um “quebra mar natural” com
vários “braços” adentrando até o meio da lagoa. Ao
chegar lá é possível ir caminhando até a ponta,
passando por um banco de areia cercado por água
em ambos lados. Essa geograﬁa é o que faz da Ponta
da Alcaíra um local tão lindo e único.
Essa estrutura natural recebe maior importância
quando falamos do Kitesurf em Araruama. A prática
desse esporte tem sido rotineira no local. Nos ﬁnais
de semana a galera se reúne para velejar por lá e só
saem depois do pôr do sol.

Ponta da Alcaíra

Os praticantes dizem que esse é o lugar perfeito, com
ventos bem fortes, constantes e águas calmas, ou
como eles dizem: “lisa”. Que são ótimos requisitos
para a prática do esporte e para treinar as manobras
aéreas em Arubinha.

Ponta da Alcaíra
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Museu Arqueológico de Araruama
Você sabia que existem mais de 20 sítios arqueológicos espalhados pelos arredores da cidade? É por isso que foi criado em 2006 o
Museu Arqueológico de Araruama, responsável pela divulgação desse riquíssimo patrimônio.
O museu ﬁca instalado na antiga sede da Fazenda Aurora, de 1862, e apresenta artefatos e utensílios ligados a populações précoloniais que viveram por ali, como os índios tupinambás.
Entre os itens expostos estão louças, urnas funerárias, pinturas e utensílios domésticos, entre outras peças.
O Museu Arqueológico de Araruama ﬁca na rodovia RJ-124, na altura do km 27, e o ingresso é gratuito, de terça a domingo, das
9h às 17h.

Mirante da Paz
Quem gosta de vistas bonitas não pode deixar de conhecer o Mirante da Paz, situado sobre o Morro de Itatiquara.
Do alto, você poderá avistar boa parte da cidade e a Lagoa de Araruama, bem como trechos das vizinhas Saquarema e Cabo Frio.
O acesso é feito pela rodovia RJ-124, que conecta Araruama a Rio Bonito, e a entrada é gratuita.
Se possível, planeje seu passeio para o ﬁm de tarde, para que você possa admirar o belíssimo pôr do sol do alto do mirante.

AS PRAIAS...
Praia dos Amores

Praia dos Amores

Mais uma das praias vizinhas à Lagoa de Araruama, a Praia dos
Amores oferece aos banhistas boa infraestrutura, com bares,
quiosques e restaurantes, bem como um agradável calçadão
revitalizado.
A região é bastante procurada pelo público jovem em busca de
águas calmas e mornas, o que garante um clima festivo na
atmosfera da praia em qualquer época do ano.
A praia recebeu esse nome por ser muito procurada por jovens
apaixonados, possui cascalho em seu fundo, com águas calmas
e mornas e grandes pedras dentro da lagoa, rodeada de
vegetações de restinga, além de algumas belas casas de
veraneio. Localizada a 2 km do centro da cidade, tem vários
quiosques e local para estacionar. Faz divisa com a Praia do
Coqueiral e se estende até um pequeno recanto, quase
escondido, atrás do Clube Náutico de Araruama, com apenas
600 metros de extensão. É uma das mais frequentadas e possuía
Pousada mais badalada da cidade.

Praia de Bananeiras
A Praia de Bananeiras ﬁca a 7 km do centro de Araruama, em
direção a Iguabinha. Uma grande salina dominou a paisagem
por anos, até a sua desativação no início da década de oitenta.
Lugar de ventos constantes, é ótima para quem gosta de
observar a natureza, uma pastagem dá um clima rural em certa
parte da praia. Possui um pequeno cais para embarcações.
Os melhores “points” são: Praia do Lake View e São José
D'Aldeia, com águas cristalinas, quentes e transparentes.

Praia de Bananeiras

Lake View & São José D'Aldeia - Localizada a 8 km do centro de
Araruama, a praia tranquila e pouco frequentada, com suas
águas mornas e cercada por casas de veraneio. A faixa de areia
estreita se estende até a Praia das Espumas, quando a maré está
baixa. Lugar ideal para aqueles que buscam paz e sossego.

Praia das Espumas
O nome vem da espuma formada com o quebrar das ondas,
devido a grande quantidade de sal na água. A praia está
localizada em um condomínio fechado de alto padrão, porém,
no período de maré baixa, pode ser acessada através da Praia
do Lake View. O local é propício para a prática de esportes
náuticos.

Praia de Iguabinha
Localizada no bairro que lhe dá nome, possui 2,5 km de
extensão, com uma boa faixa de areia e águas mornas,

Praia das Espumas

propícias para banhos, grande parte de sua beleza vem da orla,
com áreas gramadas e belas árvores. Lugar tranquilo, que
favorece atividades em família, com diversos bares e
restaurantes próximos a praia. Além disso, é possível se
hospedar nos hotéis e pousada da região, ou alugar uma das
tradicionais casas de veraneio. Para aqueles que gostam de ﬁcar
até mais tarde, o pôr do sol na Praia de Iguabinha é certamente
um dos cartões postais da Região do Lagos.

Orla-Praia da Pontinha
Considerado como bairro “nobre” de Araruama, onde os
imóveis são de alto padrão a Orla e Praia da Pontinha está
localizada depois do centro de Araruama. A Praia da Pontinha e
sua Orla apresentam alguns quiosques, muito agradáveis onde
é possível apreciar a vista da Lagoa de Araruama tomando
aquela “gelada” que cai sempre bem em um dia de calor. Já
para os esportista de plantão, a orla apresenta uma pista de
caminhada, onde é possível andar de bicicleta e praticar
caminhadas. No ﬁnal do calçadão, está localizado o Clube
Náutico. Passeio muito agradável para uma manhã de domingo.
Possui uma estreita faixa de areia, sendo a maior parte da praia
coberta por áreas gramadas e sombreada por coqueiros,
paisagem aconchegante que pede um passeio em família ou
piquenique. O pôr-do-sol na Praia da Pontinha é um dos mais
belos da cidade.

Orla da Pontinha
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Praia do Coqueiral
Localizada a 3,5 km do centro
de Araruama, em direção a
Cabo Frio, a Praia do Coqueiral
é uma das mais frequentadas
por moradores e turistas das
classes C e D. A orla de 1,5 km
de extensão é arborizada e
coberta de vegetação rasteira,
com uma pequena faixa de
areia grossa, suas águas
mornas e calmas tornam o local
perfeito para crianças.
Possui diversos quiosques e
restaurantes, onde é possível
saborear pratos típicos e
descansar em um dia de sol. O
acesso pela RJ-106 ﬁca logo
após o antigo Shopping Gigi.

Praia do Coqueiral

Praia do Barbudo (Paraty)

Praia do Gavião

A Praia do Barbudo (Praia de Paraty), que possui apenas 250
metros, é uma extensão da Praia do Coqueiral, com águas mornas
e calmas. Local de grande concentração de pessoas (classes C e D),
principalmente jovens e veranistas. Localizada as margens da RJ106, no sentido Cabo Frio, a praia se caracteriza pela grande área
gramada que abriga quiosques e a Praça do Barbudo.

Praia do Gavião
Com 800 m. Águas mornas. Areia coberta em alguns pontos por
gramíneas. Orla arborizada. Campo de futebol de areia, redes de
voleibol, quiosques e área de estacionamento.
Praia do Hospício
Logo após a Praia do Barbudo. Frequentada por jovens, veranistas e
muito procurada por turistas (classes C e D). Na extremidade ﬁca a
Ponta dos Antunes, com a salina desativada.

Praia do Hospício
Sossegada e de águas calmas, com aproximadamente 1,5 km de
extensão, margeada pela Orla Oscar Nyemeier, localizada em
frente a uma vila de pescadores.
Paisagem estonteante, marcada pelas diversas embarcações de
pesca que acrescentam seu charme ao local. Acessível pela Rodovia
Amaral Peixoto (RJ-106), a cerca de 2 km do centro de Araruama.

Praia do Areal
Localizada a 2 km do centro de Araruama, tem águas calmas e
rasas, propícias para a prática de esportes náuticos como caiaque e
vela. Recomendada para crianças, proporciona um ótimo passeio
em família.

Praia do Areal

Balneário de Praia Seca

Praia Seca
Maior praia de Araruama-RJ, com 14 km de extensão, a Praia Seca é uma das mais procuradas por turistas e moradores da cidade,
sobretudo por sua excelente infraestrutura.
Ali, os banhistas podem contar com vários quiosques que servem bebidas, lanches e petiscos na areia, além de bons restaurantes e
comércio, embora a vida noturna seja bem discreta, quase inexistente.
A faixa de areia é extensa, bem clara e ﬁninha, o mar é um pouco mais agitado que nas praias Cariocas e com água bem mais
fria, podendo chegar a 16˚C facilmente. Além disso, os visitantes podem escolher entre praias de água doce ou salgada, já que a
Praia Seca ﬁca justamente no trecho entre o mar e a lagoa.

Praia de Massambaba

Praia de Massambaba
Queridinha do público jovem, a Praia de Massambaba é
indicada para quem gosta de agito.
Banhada pelas águas azuis do Atlântico, a praia tem
vegetação de restinga e está protegida por uma reserva
natural, o que garante um cenário exuberante, muito bem
preservado.
A praia também dispõe de fácil acesso à lagoa, bem
como mar agitado, bastante procurado por surﬁstas e
pescadores de linha.
Por isso mesmo, a Praia de Massambaba não é
recomendada para banho, exceto durante a maré baixa.

Praia do Vargas

Praia do Vargas

Localizada no centro de Praia Seca, entre a Praia do
Dentinho e a de Pernambuca, a Praia do Vargas tem 2,5
km de extensão, com areias claras e águas agitadas. A
praia é de mar aberto, portanto é preciso cautela e o
banho é aconselhado somente próximo aos postos de
salva-vidas. Em dias especiais, o mar se acalma e
acontece a formação de “piscininhas”, que atraem
moradores e turistas, tornando a praia ideal para o
banho, principalmente para crianças. O local possui
pouca infraestrutura, há diversos quiosques onde é
possível saborear pratos típicos da região e assistir ao
belíssimo pôr do sol. O período de mais movimento é
durante o verão e aos ﬁnais de semana, quando há
grande concentração de banhistas, durante o resto do
ano, a praia é frequentada principalmente por surﬁstas e
pescadores.

Praia de Pernambuca

Praia de Pernambuca

Conhecida como “praia do ponto ﬁnal”, por ser a última
parada da linha de ônibus B475 (Araruama x Praia Seca),
é também a última praia oceânica de Araruama, no
sentido Arraial do Cabo, dividindo-se entre os municípios.
Ampla faixa de areia ﬁna e clara, com águas frias e
agitadas. A Praia de Pernambuca é de mar aberto,
portanto, recomenda-se cuidado para os banhistas, sendo
ideal para a prática de esportes radicais, como surf e
bodyboard, e pesca de linha. Possui pouca infraestrutura,
com apenas alguns quiosques em sua orla.

Praia do Dentinho

Praia do Dentinho
Pouco frequentada, conservando um cenário de paraíso
intocado, a Praia do Dentinho, localizada no Balneário
Praia Seca, oferece liberdade e tranquilidade para quem
quer relaxar longe dos centros urbanos. A praia não
possui infraestrutura, com poucas casas ao redor e alguns
quiosques, que só abrem aos ﬁnais de semana. O mar
agitado, ideal para prática de esportes radicais, com
águas limpas e transparentes, é rota migratória de baleias
e golﬁnhos. A larga faixa de areia clara e ﬁna, cercada
pela Restinga da Massambaba, é o local perfeito para
uma caminhada observando a paisagem.

Praia do Thomé
Praia do Thomé

Praia lacustre mais frequentada em Praia Seca, também
conhecida como Praia do Ingá, se estende por 2,5km,
com areias brancas, águas calmas e pouco profundas.
Orla agradável, arborizada, com muita sombra e alguns
quiosques onde é possível provar pratos típicos da região.
Localizada no centro de Praia Seca, próxima ao comércio
local, é o lugar ideal para uma tarde com a família ou
para a prática de esportes náuticos.

Praia dos Nobres

Praia dos Nobres

Extensão da Praia do Thomé, localizada entre o
Cais do Ferryboat e o canal da Lagoa de
Pernambuca, a famosa Praia dos Nobres recebeu
esse nome por ser historicamente frequentada
pelas pessoas de maior poder aquisitivo em Praia
Seca, hoje é ponto de lazer para moradores e
veranistas. O fácil acesso, as águas calmas e de
pouca profundidade e o aconchego dos quiosques
tradicionais a tornam a segunda praia lacustre
mais frequentada de Praia Seca. É possível alugar
caiaques, e stand up no local e a proximidade com
a Escola de Vela UpWind e o Clube Náutico Salinas
proporciona uma excelente experiência na prática
de esportes náuticos.

Praia das Virtudes
Localizada em uma área urbana tranquila, próxima
ao centro de Praia Seca, possui diversos quiosques
em sua orla. Ideal para a prática de esportes
náuticos, foi Sede do Campeonato Mundial de
Windsurf, na etapa de Araruama, em 2013
(Formula Experience World Championship). A Praia
das Virtudes pede um ﬁm de tarde tranquilo, com
direito a uma bela vista do pôr do sol.

Praia do Centro
Ponto de lazer muito frequentado por moradores e
turistas, a Praia do Centro, tem boa infraestrutura,
com iluminação, ciclovia e acesso para portadores
de necessidades especiais. Localizada em frente ao
terminal rodoviário de Araruama, com diversas
lojas, bares e restaurantes nas proximidades, e
quiosques ao longo da orla, é perfeita para quem
quer relaxar sem sair comodidade do centro
urbano. A prática de esportes é comum no local,
que conta com rede de vôlei, mesa de pinguepongue e uma quadra de futebol, equipamentos
para ginástica, além da prática esportes náuticos
como vela e stand-up. Não é adequada para
banho, devido ao alto nível de poluição da água.

Ferry Boat

Praia das Virtudes
Praia do Centro

Ferry Boat

O Sistema de travessia do Ferry Boat, faz a ligação
aquaviária entre o centro de Araruama e o distrito
de Praia Seca, por meio da Lagoa de Araruama.
Seu trajeto tem duração média de 15 a 20 min,
durante o trajeto com a embarcação a pessoa vai
poder contemplar todas as belezas ao redor da
Lagoa de Araruama. Valor do ticket : R$ 6,00 |
Horários de Araruama x Praia Seca : 08:30 /
10:00/ 11:30/ 14:00/ 15:30/ 17:00 | Horários de
Praia Seca x Araruama: 09:15/ 10:45/ 12:15/
14:45/ 16:15/ 17:45.

Casa de Cultura
Um dos primeiros prédios públicos da cidade,
inaugurado em 1871, abrigava o Paço Municipal,
onde parte da história foi escrita, através de
decisões administrativas dos governantes da época.
A bela construção, com arquitetura Clássica do
século XIX, é patrimônio tombado por Decreto
Municipal. Hoje é sede da Casa de Cultura José
Geraldo Caú, onde funciona o Centro de Memória
Municipal Dr. Sylvio Lamas de Vasconcellos, o

Casa de Cultura

maior da Região dos Lagos, com um acervo de mais de 15 mil fontes históricas catalogadas e indexadas, a Pinacoteca Municipal e
a Sala Arqueóloga Ângela Buarque.

Estação Ferroviária de Ponte dos Leites
Testemunha de uma época em que o distrito de Ponte dos Leite era tão movimentado quanto o Centro de Araruama, com forte
atividade comercial e indústrias para o beneﬁciamento de sal e fabricação de cal, gesso e barrilha. Inaugurara em 1914, como
parte da E.F. Maricá, que chegou ao município um ano antes, tinha como principal função o escoamento da produção industrial e
agrícola. A Estação Ferroviária de Ponte dos Leite funcionou até 1963, quando a estrada de ferro foi desativada, deixando a
indústria sem um meio de transporte eﬁciente. O bairro de Ponte dos Leite, logo, sofreu com a crise ﬁnanceira, que sepultou grande
parte de suas atividades comercias. A estação, que mantém sua arquitetura simples, porém intacta, foi revitalizada em 2019,
quando foi repintada por artistas plásticos renomados em Araruama, além da locomotiva que hoje é o principal ponto turístico do
bairro. A praça ao redor foi urbanizada, recebendo anﬁteatro, aparelhos de ginástica e uma biblioteca.

Fazenda Aurora
Ainda imponente, porem esquecida, a bela construção localizada no km 27 da Via Lagos (RJ-124), guarda muita história em suas
paredes. O prédio data de 1862, quando foi erguido como sede da Fazenda Aurora, onde o proprietário, o português Francisco
Pereira da Costa Vieira, esperava lucrar com a atividade cafeeira, cultura que estava em alta em todo o país. Havia, então, dois
portos na Laguna de Araruama, Mataruna e Capitão, por onde se escova a produção das fazendas do município, até Cabo Frio,
através do Canal do Itajurú de onde as cargas seguiam por via marítima até o Rio de Janeiro.
Porém, o curto período de super valorização do café logo chegou ao ﬁm, causando uma diminuição signiﬁcativa no
desenvolvimento do município, muitas das grandes fazendas foram desativadas, inclusive a Fazenda Aurora, que foi vendida e
trocou de proprietário algumas vezes, até ser desapropriada pelo município em 2004, quando teve início seu processo de
restauração.
O prédio já havia sido tombado em 2001 pelo INEPAC (Instituto Estadual de Patrimônio), mantendo-se conservada a arquitetura em
estilo Neoclássico do século XIX, que deu ainda mais charme ao Museu Arqueológico de Araruama, inaugurado em abril 2006. O
município conta com 20 sítios arqueológicos onde foram encontrados objetos que pertenceram aos Tupinambás. O museu
funcionou durante 7 anos, sendo a visitação desativada em 2013, por falta de manutenção.

Igreja Matriz São Sebastião
Em 10 de janeiro de 1799 foi criada a Freguesia de São Sebastião de Araruama, que então pertencia ao município de Cabo Frio. A
partir de outubro de 1852, a Freguesia passou pertencer ao município de Saquarema, sendo posteriormente, em 6 de fevereiro de
1859, pelo Decreto Provincial nº 1.128, elevada à categoria de Vila de Araruama. A construção da igreja teve início em 1857 e
término em 1867, sendo a primeira da região, duas décadas antes de Araruama ser reconhecida como cidade, em 22 de janeiro
de 1890. Infelizmente, o prédio original, no estilo barroco e com a torre do lado esquerdo, característica pouco comum em igrejas
católicas, foi destruído por um incêndio em 1945, que deixou apenas a alameda de palmeiras imperiais. Durante a reconstrução,
optou-se pela modernização, com altar-mor em forma de abobada e uma varanda em estilo art-decó. No dia 20 de janeiro uma
grande festa homenageia o padroeiro da cidade. Visitação nos horários de missas. Fica na Avenida Nilo Peçanha, centro.

Centro Comercial
O comércio se destaca principalmente no Centro de Araruama e na Rodovia Amaral Peixoto, pelos vários prédios e edifícios tais
como bancos, cursos superiores, várias Lojas, fast-foods, shoppings, concessionárias, praças, bares, botecos, restaurantes,
supermercados, estacionamentos, feiras etc. Atualmente, os bairros de Vila Capri, Iguabinha, Bananeiras, Parati (principalmente a
área da Praia do Barbudo), no entorno da Rodovia Amaral Peixoto, são os que mais crescem na cidade, economicamente e
populacionalmente.

Praça Antônio Raposo e Parque Menino João Hélio
A praça, que é considerada o local de lazer favorito do Araruamense, engloba diversos atrativos culturais. Ampla e arborizada, é o
local perfeito para aquele passeio no domingo a tarde, com a família. Em 2007, o espaço recebeu sua maior reforma e extensão,
com a inauguração do Parque Menino João Hélio, e vem constantemente sendo aprimorado. Há várias opções e lazer para os
visitantes, como o Teatro e a Biblioteca Municipal, feira de artesanato, academia, piscina coberta, parquinho para crianças, entre
outras.
À noite, principalmente aos ﬁns e semana, é quando praça se torna mais movimentada. Nesse horário, o local é frequentado
principalmente por jovens, a agitação toma conta, com apresentações musicais e artísticas. Consequentemente, a maioria do
comercio local da praça funciona somente após o pôr do sol, onde você encontra diversas opções de foodtruck, quiosques e
restaurantes para se deliciar, mas também é possível encontrar alguns quiosques aberto durante o dia. Localizada entre o Parque
Hotel e a Praia do Centro, é parada obrigatória para quem quer conhecer o que a cidade tem de melhor.

Teatro Municipal
O Teatro Municipal Prefeito Graciliano Torres Quintanilha foi construído no ﬁm dos anos 70 e conta com 230 lugares. Sendo o
único da cidade, conta com uma programação diversiﬁcada de musicais, peças, ensaios, cursos, palestras e seminários.

São Vicente de Paula
Terceiro distrito de Araruama, criado em 28 de outubro de 1854, recebendo o nome em homenagem ao sacerdote católico Vicente
de Paulo. Localizado a cerca de 20 km do centro de Araruama e próximo a Lagoa de Juturnaíba, uma área de grande interesse

ecológico. Proporciona um ótimo passeio para aqueles que desejam conhecer mais sobre a história do município, visitando as
Fazendas Históricas e a Paróquia de São Vicente de Paulo.

Salinas de Praia Seca
Praia Seca tem o maior parque salineiro em atividade na região. É um testemunho da atividade que impulsionou a economia das
cidades banhadas pela Lagoa de Araruama durante décadas e encontrou o declínio com a concorrência da região norte do país e
a poluição das águas da lagoa. Localizadas na RJ-102.

Igreja Nossa Senhora da Conceição
Do alto de uma elevação à beira da estrada, no Km 9 da RJ-102, a Igreja de Nossa Senhora da conceição se ergue, saldando os
viajantes que chegam e despedindo-se daqueles que partem. Além de um marco geográﬁco da chegada de Praia Seca, a capela é
também um monumento histórico do período de forte atividade salineira na região. Construída no século XIX, é uma representação
da fé do povo salineiro daquela época. A capela encontra-se em atividade religiosa, sendo celebradas as missas às primeiras
quintas-feiras do mês, e a festa tradicional para homenagear Nossa Senhora da Conceição, realizada sempre no ﬁm da semana de
comemoração do dia da padroeira, 8 de dezembro.

O Eco Turismo na Cidade de Araruama
Uma das poucas unidades de conservação fragmentados do Brasil, dividida em 44 fragmentos, entre seis municípios, com uma
área aproximada de 9.840,90 hectares, O Parque Estadual da Costa do Sol, popularmente conhecido como “PECS”, foi criado por
lei em 2011. A gestão do Parque é realizada pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente), com o objetivo de proteger os recursos
naturais remanescente da Região dos Lagos, como sambaquis, dunas, restingas, lagoas e orestas. Alguns dos pontos turísticos
mais importantes da região fazem parte do Parque.

Lagoa de Juturnaíba
O local era considerado assombrado pelos índios Tamoios, por isso, o nome Juturnaíba (originalmente, Nhetoranga-aíba), que
signiﬁca “lago-assombrado”, hoje é fonte de vida para toda Região dos Lagos. Localizada no centro da Bacia Hidrográﬁca Lagos
São João, a 12,5 km do centro de São Vicente de Paulo, a Barragem abastece os municípios de Araruama, Saquarema, Iguaba
Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Silva Jardim com água potável, através de duas
concessionárias, Águas de Juturnaíba e Prolagos, que realizam o tratamento e distribuição.
A Lagoa recebeu seu curioso nome, provavelmente, devido à presença de Urutaus (Nyctibius griséus), espécie de ave noturna, cujo
canto era considerado de mau agouro pelas tribos. A Lagoa de Juturnaíba é um espelho d'água de formação natural e tinha 5,56
km², antes da construção da barragem no Rio São João, em 1982. Hoje, sua área é de 43 km² e a profundidade média de 6
metros, com capacidade para 10 milhões de metros cúbicos de água. Apesar da intervenção humana, a lagoa é considerada por
muitos como Santuário Ecológico, devido a sua grande diversidade de peixes e as inúmeras espécies nativas que povoam suas
ilhas.
Lagoa de Jurtunaíba

Restinga da Massambaba
A Restinga da Massambaba se estende por cerca de 48 km, desde
de Lagoa de Saquarema (Saquarema) até o Morro do Atalaia
(Arraial do Cabo), com a presença de vários corpos de água
independentes, entre o Oceano Atlântico e a Lagoa de Araruama.
A região tem enorme potencial turístico por abranger a maior
porção de vegetação litorânea preservada no estado do Rio de
Janeiro, ser banhada pela Praia da Massambaba e pela Lagoa de
Araruama, ideal para pratica de esportes náuticos, além disso é
estratégica por ser próxima ao Aeroporto Internacional de Cabo
Frio e ser a área da Região dos Lagos de intersecção com a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Restinga de Massambaba

Lagoa Vermelha / PECS Praia Seca

Lagoa Vermelha

Localizada entre Vilatur (Saquarema) e Praia Seca (Araruama),
a Lagoa Vermelha é Patrimônio Natural, Geológico e Cientíﬁco
do município de Saquarema e compara-se ao Mar Morto,
devido a seu alto nível de salinidade, que ﬁca em torno de
100%. Suas águas são as mais salgadas do estado do Rio de
Janeiro e a cor avermelhada, sua principal característica, vem
de algas que crescem em seu fundo. Ela vem se formando há
cerca de 7 mil anos, conforme ocorrem as variações do nível
relativo do mar, e possui importância cientíﬁca internacional,
devido à presença de estromatólitos, colônias de microorganismos, considerados a forma de vida conhecida mais
antiga no planeta. A lagoa pertence ao Parque Estadual da
Costa do Sol (PECS) e abriga espécies endêmicas e ameaçadas
de extinção, como o Sabiá-da-praia, a Bromélia-gravatá, a
Borboleta-da-praia, o Formigueiro-do-litoral, entre outras.
Você pode conhecer a Lagoa Vermelha acompanhado de guias
ambientáis licenciados, aproveitando ao máximo a visita, com
tour exclusivo, banho nas águas de propriedades medicinais e
informações detalhadas.

Lagoa da Pitanguinha / PECS Praia Seca
A Lagoa Pitanguinha é cercada por salinas em mais de dois terços de seu perímetro, contendo marnéis em seu interior que a
segmentam em vários pedaços. Seus usos são basicamente a valorização paisagística, extração de sal, o banho e a manutenção da
fauna e ora aquática. A Lei Orgânica de Araruama declarou como de “preservação permanente” o espelho d'água da lagoa, além
de classiﬁcá-la como “Área de Relevante Interesse Ecológico”.
Lagoa da Pitanguinha

Lagoa de Pernambuca / PECS Praia Seca
Localizada entre a Lagoa de Araruama e o mar, foi considerada um dos grandes centros naturais de reprodução de espécies que
interagiam com as da Lagoa de Araruama. Outrora conhecia como “viveiros dos peixes”, teve o perﬁl alterado para implantação de
salinas e posteriormente para ocupação urbana. Uma bela visão pode ser apreciada no Passo da Viúva, que separa a Lagoa de
Pernambuca de um antigo marnel utilizado para captação de água na salina, hoje desativada. O local é excelente para observação
de pássaros, sendo possível avistar aves que vem do hemisfério norte para modiﬁcar e se alimentar, e recebe visitas de Birdwatchers
de todo o mundo.
O melhor acesso a Lagoa de Pernambuca se dá por uma charmosa ponte de madeira, localizada na extremidade da Rua Duas
Barras. A margem da lagoa, ao lado da ponte, encontra-se uma área verde de lazer mantida pelos moradores do local. O espaço
é muito utilizado para piqueniques e ensaios fotográﬁcos, além de proporcionar a vista de um dos mais belos pores do sol da
Região dos Lagos.

Lagoa da Pernambuca
Passagem do Sal

Estromatólitos
São estruturas muito raras construídas pela ação de bactérias.
Sua composição pode variar, mas aqui na Restinga da
Massambaba, são encontrados estromatólitos compostos por
Dolomita. Os estromatólitos são a mais antiga evidência
macroscópica de vida na Terra. Em poucos lugares do mundo
podem ser observados ainda vivos. Assim, seu estudo pode
favorecer entendimento da evolução da vida.

EVENTOS MUNICIPAIS
São Sebastião Padroeiro de
Araruama – 20 de Janeiro
A Festa de São Sebastião é uma realização da Arquidiocese de
Niterói – Paróquia São Sebastião de Araruama, e conta com o
apoio da Prefeitura Municipal de Araruama. A Comemoração
conta com quermesse, procissão e shows na Paróquia. Local:
Igreja de São Sebastião – Praça São Sebastião.

Aniversário de Araruama – 06 de
Fevereiro
Através do edital de 10 de janeiro de 1799 foi criada a freguesia
de São Sebastião de Araruama, que pertenceu ao município de
Cabo Frio até 1852, quando, por Lei Provincial nº 628, passou
a integrar o município de Saquarema. Em 6 de fevereiro de
1859, pelo Decreto Provincial nº 1.128, a freguesia de São
Sebastião de Araruama foi elevada à categoria de Vila de
Araruama devido à extinção da Vila de Saquarema. A
comemoração conta com uma programação de diversos shows.
Local: Praça de Eventos da Pontinha.

Bloco das Piranhas - Carnaval
Considerado o maior bloco de rua do interior do Rio de Janeiro e
o maior de toda a Região dos Lagos atraindo cerca de 150.000
pessoas. O evento conta com trio elétrio e o tradicional caminhão
pipa com 10 mil litros de Caipirinha de limão.

Réveillon
A virada de ano na cidade conta com diversos shows e um
espetáculo pirotécnico na orla da Praia do Centro permitindo a
vista por toda a expansão da Lagoa de Araruama.

Expo Lagos - Exposição Agropecuária
de Araruama
Evento realizado anualmente pela Prefeitura de Araruama através
das Secretarias de Turismo e de Agricultura. Ocorre entre os
meses de setembro e outubro com uma programação variada de
shows e diversas atrações. Local: Parque de Exposições Manoel
Marinho Leão – Fazendinha.

CURIOSIDADES
Araruama ﬁca perto de onde?
A cidade de Araruama é carinhosamente chamada de Pérola dos
Lagos por estar bem no coração da região dos Lagos, no Rio de
Janeiro, isto é, com localização privilegiada em um dos melhores
circuitos turísticos do estado.
Na prática, isso signiﬁca que alguns dos destinos mais badalados
do Rio estão a uma curta viagem de distância, como Cabo Frio (1
hora, de carro), Arraial do Cabo (1h10) e Búzios (1h30), ao

norte, e Saquarema (20 minutos), ao sul.
Os mais animados podem até estender seu roteiro até Rio das
Ostras, a 70 km de distância, ou Macaé, a 130 km de
Araruama.

O que fazer em Araruama em 1
dia?
Embora a cidade abrigue atrações suﬁcientes para encher dias
de passeio, é possível montar roteiros mais compactos por
Araruama, RJ, com duração de um ou dois dias.
Se você resolveu explorar a cidade em um roteiro de 24 horas,
a melhor alternativa é focar em atrações que ﬁquem mais
próximas: assim, você economiza tempo em deslocamentos, já
que as praias são distantes umas das outras.
Comece seu passeio com uma visita à Praia Seca, uma das
mais movimentadas da cidade, onde você encontrará
excelentes restaurantes para matar a fome na hora do
almoço.
Em seguida, conheça a orla da Lagoa de Araruama para se
divertir nas águas quentes da região e, depois do mergulho,
siga até o Mirante da Paz para contemplar a paisagem de um
ponto de vista privilegiado.
Se sobrar algum tempinho, visite a Praça Menino João Hélio,
um dos lugares mais agradáveis da cidade, com muitas
árvores, parquinhos e espaços adequados para relaxamento.

IDH
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do
município, segundo dados de 2010 era de 0,724 (alto), sendo
considerado o 35° maior IDH-M do estado. Baseado em
dados de 2000 a 2010, Araruama foi o município que mais
cresceu no Índice de Desenvolvimento Humano em todo o
estado do Rio de Janeiro. O Produto Interno Bruto (PIB) de
Araruama, segundo dados de 2014 era de R$ 2.053.626,
sendo considerado o 35° PIB mais alto do estado. Araruama
possui uma economia forte em relação aos demais municípios
do estado, é também a 2ª mais forte da Região dos Lagos.

História
A cidade de Araruama foi ocupada de forma intensa pelos
índios Tupinambás, populações horticultoras e ceramistas de
origem amazônica, que deixaram marcante presença de suas
aldeias desde tempos pré-coloniais. Urnas funerárias, tigelas
pintadas, além de uma grande variedade de formas
cerâmicas utilitárias são exemplos do que pode ser encontrado
nos diferentes sítios arqueológicos da região. As aldeias já
pesquisadas, Morro Grande, em particular, com data de 2200
anos, estão entre as mais antigas ocupações desse grupo Tupi
em território nacional.
O local que atualmente corresponde à cidade de Araruama
integrava a capitania de São Vicente, doada a Martim Afonso
de Souza, ainda no Brasil Colônia (1534), mas as primeiras
notícias sobre a ocupação do território foram dadas em 1575
através da expedição do governador da capitania do Rio de
Janeiro, Antônio Salema, que ia para Cabo Frio e que dizimou
centenas de franceses e indígenas.
Os registros sobre o território de Araruama datam de 1615,
em consequência da fundação da atual cidade de Cabo Frio,
a qual veio a promover o reconhecimento do Rio São João e
da Lagoa de Araruama.
Em 1626, as terras de Araruama integravam as sesmarias
doadas a Manuel Riscado que implantou uma serraria

utilizando o pau-brasil e outras madeiras de lei.
Através do edital de 10 de janeiro de 1799 foi criada a freguesia
de São Sebastião de Araruama, que pertenceu ao município de
Cabo Frio até 1852, quando, por Lei Provincial nº 628, passou a
integrar o município de Saquarema.
Em 6 de fevereiro de 1859, pelo Decreto Provincial nº 1.128, a
freguesia de São Sebastião de Araruama foi elevada à categoria
de Vila de Araruama devido à extinção da Vila de Saquarema.
A elevação de Araruama à categoria de cidade veriﬁcou-se em
22 de janeiro de 1890 através de decreto do governador
Francisco Portela.
Em 1943 foi fundado o Parque Hotel em Araruama, um prédio
inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas como hotel e cassino,
funcionando assim até 1946, quando o jogo foi proibido no
Brasil. Permaneceu como hotel até o ﬁnal da década de 1990,
ﬁcando alguns anos abandonado até se transformar numa
unidade da FAETEC que hoje pode ser observada pelos turistas
que a veem no alto da Praça Antônio Raposo.
O hino da cidade de Araruama foi incorporado à história da
cidade em 1999 pelo compositor Pedro Paulo Pessoa Pinto.
O nome “Araruama” signiﬁca “onde comem as araras”.

CRESCIMENTO ECONÔMICO DE
ARARUAMA
Até maio de 2022 houve registro de 185 novas empresas em
Araruama, sendo que 25 atuam pela internet. No ano de 2021
inteiro, foram registradas 395 empresas. No último mês, 58
novas empresas se instalaram, sendo 9 com atuação pela
internet. Este desempenho é maior que o mês anterior.
Na região, somam-se 1809 novas empresas, valor que é superior
ao desempenho do ano de 2021.
Considerado um centro de média inuência nos municípios
vizinhos, o município de Araruama é do entorno da região de
Cabo Frio, Rio de Janeiro. Dentro de sua área de inuência, a
cidade atrai maior parte dos visitantes pela cultura e lazer.
Araruama é o 2º município mais populoso da pequena região de
Cabo Frio, com 134,3 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca
de R$ 3,7 bilhões de, sendo que 42,3% do valor adicionado
advém dos serviços, na sequência aparecem as participações da
administração pública (28,3%), da indústria (28,3%) e da
agropecuária (1,2%).
Com esta estrutura, o PIB per capita de Araruama é de R$ 27,8
mil, valor inferior à média do estado (R$ 45,2 mil), da grande
região de Macaé - Rio das Ostras - Cabo Frio (R$ 49,4 mil) e da
pequena região de Cabo Frio (R$ 42 mil).
Potencial de Consumo
O município possui 19,6 mil empregos com carteira assinada, a
ocupação predominante destes trabalhadores é a de vendedor de
comércio varejista (1237), seguido de professor de nível médio
no ensino fundamental (1127) e de operador de caixa (840). A
remuneração média dos trabalhadores formais do município é de
R$ 1,8 mil, valor abaixo da média do estado, de R$ 3 mil.
A concentração de renda entre as classes econômicas em
Araruama pode ser considerada normal e é relativamente
superior à média estadual. As faixas de menor poder aquisitivo (E
e D) participam com 74,5% do total de remunerações da cidade,
enquanto que as classes mais altas representam 4,7%. Destacase que composição de renda das classes mais baixas da cidade

têm uma concentração 36,5 pontos percentuais maior que a média estadual, já as faixas de alta renda possuem participação 24,6
pontos abaixo da média.
Do total de trabalhadores, as três atividades que mais empregam são: administração pública em geral (3936), comércio varejista
de supermercados (1170) e regulação das saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais (1153). Entre os setores
característicos da cidade, também se destacam as atividades de regulação das saúde, educação, serviços culturais e outros serviços
sociais e obras de urbanização.
Em relação ao Ranking de Competitividade dos Municípios Brasileiros, a cidade ocupa a 364º posição.
Fonte: Caravela.info
Araruama está no ranking nacional de cidades ligadas ao turismo que mais geraram empregos no Brasil.
Município é o único no Rio que ﬁgura na relação e ocupa quarto lugar no Brasil.
Araruama é destaque no cenário nacional pela geração de empregos, principalmente na área do turismo. O município ocupa o
quarto lugar no ranking dos dez polos turísticos do Brasil que mais geraram vagas de trabalho. Os dados são de uma pesquisa da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e mostra que o município registrou um aumento de 39%, o
equivalente a 5.019 novas vagas de emprego.
O relatório mapeou os municípios que empregam pelo menos 10 mil trabalhadores formais, abrangendo mais de 660 cidades
brasileiras. Um dos parâmetros para o levantamento foi o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, no período de julho de 2020 a fevereiro de 2022.
A notícia foi destaque na imprensa brasileira. O jornal Valor Econômico mostrou a posição ocupada por Araruama e os demais
municípios e ressaltou a importância do crescimento no número de vagas formais no mercado brasileiro.
Para a Prefeitura de Araruama, os números reetem os investimentos do poder público municipal em áreas estratégicas para o
desenvolvimento, como o Turismo.
Recentemente a cidade sediou a Copa Internacional de Kitesurf. Além dos esportes náuticos, obras, como o Ferry Boat, que faz a
ligação da Orla do centro à Praia Seca, também movimentam o setor, atraindo visitantes que se encantam pelas belezas naturais da
Região.
Fonte: Folha
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