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VASSOURAS 
Rio de Janeiro 

tl ASPECTOS FiSICOS - Altitude : 416 m; 
temperatura media em °C das maxi mas : 
33; das minimas: 17; compensada: 21. 

t< POPULAQAO - 57182 habitantes (estima
tiva pam 1.0 -VII-1957). 

t< ATIVIDADES PRINCIPAlS - AgropecuaTia 
(cria<;ao de bovinosJ e industria de tmns
tormac;ao (principalmente, produgao de 
queijo, manteiga e creme). 

ti EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 
agencias. 

ti VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal ) - 46 autom6veis e 47 cami
nh6es. 

tl ASPECTOS URBANOS (sede) - 980 liga 
<:;6es eletricas, 6 hoteis, 1 cinema. 

o{:j· ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geml com 177 lei tos; 7 medicos no 
exercicio da profissao. 

ti ASPECTOS CULTURAIS - 47 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
co mum; 3 ginasios; 1 estabelecimento de 
ensino profissional e 1 de ensino agricola; 
1 tipografia, 2 bibliotecas e 2 jornais. 

ti ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lh ares de cruzeiros) - receita prevista 
tota l : 7 200 ; receita tributaria: 3 198; des
pesa fixada : 6 700. 

ti REPRESENTACAO POLiTI CA - 17 verea
dores em exercicio . 

Texto e desenho da capa de Marcos Vini
cius da Rocha, da Diretoria de Documentagao 
e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A PENETRAgi\o no territ6rio do atual Muni
cipio de Vassouras efetuou-se atraves de 

duas regi6es: "a que se estende das margens 
do Paraibuna e do Paraiba e vai subindo ate 
a serra da Viuva" e a de "Sacra I• a rnilia do 
Caminho Novo do Ting·ua, em cujo extrema, 
proximo da margem direita do Paraiba, se 
erigiu a Vila, depois cidade de Vassouras". 

Conforme tradigao corrente, a primeira 
penetragao foi feita por Garcia Rodrigues 
Pais, filho de Fernao Dias Pais, o qual abriu 
o Caminho Novo das Minas e fixou residencia 
na margem esquerda do Paraiba, ern local si
t uado entre aquela margem e a direita do Pa
raibuna; dai, ele e seus sucessores , entre os 
quais o sargento-mor Bernardo Soares Proen
ga, prosseguiram na construGao do caminho 
que ligaria Minas com a Cidade do Rio de 
Janeiro (aberto ou concluido entre 1700 e 
1725) ' 

0 primitivo nome da r egiao circunvizinha 
a referida estrada era o de Caminho Novo de 
Minas, como atestam os autos de concessao 
de sesmarias; a proporGao que os povoadores 
se estabeleciam, novos toponimos, de ambito 
mais restrito , foram surgindo : Cabaru (tam
bem Caburu e, depois, Cavarul, Pau Grande, 
Roca do Alferes, Pati do Alferes, Tingua, 
Couto, Marcos da Costa, etc. 

Nos primeiros mkleos populacionais, esta
beleceram-se "ragas de mantimentos" e plan
taG6es de cana-de-aGU.car. "que precederam a 
cultura do cafe e a criagao de porcos para o 
preparo de carnes salgadas" transportads.s 
pelo Caminho Novo para as freguesias do 
Pilar e de Iguagu. 

Na regiao de Uba, mais tarde Pati e An
drade Pinto, tiveram ragas e engenhos de cana 
Jose Rodrigues da Cruz e Joao Rodrigues Pe
reira de Almeida, seu sobrinho, agraciado com 
o titulo de Barao de Uba. 

Foram concedidas sesmarias a Marcos da 
Costa Fonseca Castelo Branco e Antonio Vaz 
Gaga, respecivamente, em 1708 e em 1709. 

A "RoGa do Alferes", que pertenceu ao 
portugues Leonardo Cardoso da Silva, confi
nava com outras suas terras dos "Patis". A 
ele sucederam Jose Francisco Xavier e Anto
nio Luis Machado; nas terras deste se erigiria 
a sede da Vila de Pati do Alferes, criada por 
Alvara de 4 de setembro de 1820. 

No outro ponto de penetraGao - a regHio 
que seria denominada Sacra Familia do Ca-
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FOro (antiga re sidl:nc ia do B ar5.o de C:lnanCa) 

minho Novo do Tingua - comec;aram, tam
bem, a estabelecer-se situa~oes agricolas ao 
sul da Roc;a do Alferes . Ai se criou para 
"pasta espiritual" dos sesmeiros, pelo Alvara 
Regia de 12 de jan eiro de 1755 , a vigairaria 
cola da , ja criada freguesia pelo Bispo D. Frei 
Anton io do Desterro . 

Fixaram-se novas sesmeiros : Antonio 
Pinto Guimaraes (17561 , Miguel da Costa 
Maia (1785 ) e outros . 

Dentre as familias de fazendeiros da zona 
patiense, destacam-se a de Francisco Gomes 
Ribeiro (oriunda da de Inacio de Souza Wer
neck ) e a de Antonio Ribeiro de Avelar . 

Aldeados os indios Coroados aue h abit.a 
vam o sertao en t r e os rios Paraiba e Preto 
na a ldeia de N. S . da Gloria IValenca l e 
abertas as comunicacoes entre as terra"s mi
neiras situadas a m"argem esquerda do Rio 
Preto , come~aram os t ropeiros a transitar pelo 
mesmo sertao para a margem esquerda do 
Para iba , alcan~ando o local que, ao tempo da 
construc;ao da via fe rrea D. Pedro II , se de
nomina va I:esengano. 

Da i, atravessavam o Pa ra iba, n a a ltura 
do rio das Mortes (proximo da a tual esta c;ao 
de Barao de Vassourasl ; acompanhando o 
curso deste, fixaram um ponto de passagem 
em busca da estra da que ia de Sacra Familia 
para o Tingua : a varzea de Luis Hom em de 
Azevedo e Francisco Rodrigues Alves , que se 
t ornou conhecida par "Sesm aria de Vassouras 
e Rio Bonit o" e onde seria cria da a Vila de 
Vassouras (Decreta de 15 de janeiro de 1833 1, 
na fr eguesia de Sacra Fa milia do Tingua , 
sendo extinta a vil a de P a t i do Alferes . Nessa 
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epoca e em anos posteriores foram Iazendeiros 
na regi:3.o, Francisco Jose Teixeira Leite (agra
ciado com o titulo de Barao de Vassourasl; 
seus irmaos, filhos do Ba rao de Itambe; Ma
noel Jacinto Nogueira da Gama, mais tarde 
Conde de Baependi; Jose Clemente Pereira ; 
os Correias e Castro ( Barao do Tingu.i e de 
Campo Belol; Pereira de Faro (Barao do Rio 
Bonito! , etc. 

Contribuiu, tambem, r;ara o dcvassamen to 
do territ6rio o elemcnto n egro, "nao propria
mente como descobridor ou explorador' ' , m r.s 
como trabalhador rural ut ilizado pelos sesmei 
ros nos servic:;os da Ia voura (a populac:;ao es
crava da regiao, ao temr;o em que Vz·. ~souras 
possuia uma das maiores lavouras de cafe, 
ch egou a atingir 20 000 pessoasl. 

0 ponto de partida do povoamento das 
atuais sedes distritais fo i, sem duvida, o 
"pouso" ou o "rancho" dos viajan tes e tropei 
ros, bcm como as capelas que se construiam 
para o culto cat6lico. 

Os possuidores de terras doavam areas 
para patrimonio da capela, seu adro c um 
"rossio" frontciro: as ·'faces laterais do rossio 
eram afor:::tdas e nesses terrenos se construiam 
pequenas casas de comer cio e rcsidencias" . 

:Cestacada foi par mui to tempo a posicao 
de Vassouras como nucleo da a ristocracia 
rural fluminense . "Pau Gra nce" c "Rocinha" 
foram as maiores propriedades agricolas do 
Municipio. tornando-se famosas pelo vol ume 
da prod uc:;ao cafeeira. A fa lta de brac:;os para 
a lavoura de cafe, decorrente da a bolic:;ao da 
escravatura , em 1888. ocasionou o abandono 
das te rras. 0 cafe, fa to r preponderante do 
progr esso de Vassouras , teve sua cultura a ban
donada, estando atualmente quase eliminado. 

Cedo, porem , verificou-se a reacao con tra 
os fatores n egativos, passando o Municipio a 
cuidar de pequenas lavo uras, principalmente, 
das de horta licas e cereais, desen volvendo a 
pecua ria e a industria. 

A cidad e de Vassouras fo i elevada a essa 
categoria par forc:;a da Lei provincial n .o 961 , 
de 29 de setembro de 1857. 

De acordo com a divisao territorial vi
gen te em 1° de julho de 1957, o Municipio de 
Vassouras e constituido dos seguin tes distri
tos: Vassouras, Andrade Pinto, Avelar , Enge
nheiro Paulo de Frontin , Ferreiros, Pati do 
Alferes. Sac ra Familia do Tingua, Sebastiao 
Lacerda e Taireta (em 1955, foram desm em
brados os distritos de Miguel Perei!'a e Gover
nador Portela). 
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ADVERTENCIA 

V M virtude do desmembramento dos distri
r .J tos de Miguel Pereira e Governador Por
tela, em 1955, varias ressalvas se imp6em na 
apresentagao dos elementos estatisticos. 

Na parte demografica , a estimativa da 
popula<;ao municipal apresentada pelo DEE 
exclui o efetivo correspondente ao atual Mu
nicipio de Miguel Pereira; adverte -se, porem, 
que a discrimina<;ao , percentual da popula<;ao 
segundo os diversos aspectos analisados sao 
as verificadas em 1950 ; a agricultura inclui 
os produtos da lavoura das unidades desmem
bradas, assim como os elementos referentes a 
pecuaria; as informag6es relativas a indus
tria, embora abranj am as regi6es desanexadas , 
nao ficam totalmente prejudicadas, de vez 
que , nas mesmas, e pequena a atividade in
dustrial. 

LOCALIZA(:AO no MUNICiPIO 

0 EsTADo do Rio de Janeiro esta dividido 
em 10 regi6es fisiograficas - as das bai

xadas (Baixada do Goitacases, do Rio Sil o 
Joao, de Araruama, da Guanabara e do Rio 
Guandu); a do Litoral (Baia da Ilha Grande); 
as zonas de Muriae , Cantagalo , Alto da Serra 
e Resende. 

0 Municipio de Vassouras e parte inte
grante da Zona de Resende, da qual fazem 
parte mais 11 municipios fluminenses (divisii. o 
regional para 1955). 

A sede municipal , que dista 77 quil6metros 
(em linha reta) da capital do Estado, possui 
as seguintes coordenadas geograficas: 22o 25' 
de latitude sul e 43° 40' de longitude W. Gr. 

Pra~a Barao de Campo Belo 



ASPECTOS FiSICOS 

0 SOLO do MunicipiO - cerca de dois tert;OS 
ou mais - apresenta-se muito aciden

tado. 
Os pontos mais elevados estao, na maio

ria, localizados nas imedia<;oes dos limites com 
Petropolis (alguns , nos atuais Municipios de 
Miguel Pereira e Governador Portela ) : Cruz 
das Almas, com 1 100 met ros, na localidade de 
mesmo nome, na estrada que liga Pati do Al
feres a Petropolis; Alto da Concei<;ao (1 050 
m etros), proximo ao Sitio Concei<;ao, n a es
t rada Vassouras- Miguel Pereira ; Alto do 
Morro da Boa Vista (1 300 m etros), no limite 
com Nova Igua<;u e Petropolis; Alto do Aguenta 
Sol, com 1100 m etros (limite com Petropolis) . 

Os rios do Municipio convergem para duas 
bacias distintas : a do Paraiba do Sul e a do 
Guandu, aquele divisa n atura l de Vassouras 
com os municipios de Valenc;a, Barra do Pira i, 
Rio das Flores e Paraiba clo Sul. 

Convergem para o Paraiba clo Sul varios 
rios e ribeir6es: Uba, Concordia, Pocinho, etc.; 
o Guandu toma este nome no ponto em que se 
unem o Rio Sao Pedro e o Ribeirao das Lages , 
os quais banham parte do Municipio. Ha a inda 
o Macacos, o Santana e o Sacra Familia, alem 
de pequenos tributarios desses rios . 

Excetuando-se a zona da ba ixada, o clima 
do Municipio e excelen te na regEio m ais a lta, 
sendo a temperatura a mena, no verao (media 
das maximas 33 graus centigrados; das mini
mas 17 e media compensada de 21 °). 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNiciPIO de Vassouras, na data cle ul
t imo Recenseamen to (1950), contava 

59 805 habitantes (30 413 homens e 29 392 mu
lher es) ; era, entao, urn dos mais populosos 
municipios fluminenses, apenas superado, em 
populac,;ao pelos de Campos, Niteroi, Nova 
Igua<;u , Sao Gon<;alo, Petropolis, Duque de Ca
xias, Sao Joao de Meriti , Itaperuna e Barra 
Mansa (sua populac;ao r epresentava 25 % da 
de Campos e, aproximadamente, 32 % da de 
Niteroi ). 

0 Departam ento Est adual de Estatistica 
estima para 1.0 de julho de 1957 a populagao 
em 57 182 h abitantes. 
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A maior parte da populagao acha-se loca
lizada no quadro rural: 69 % (a quota corres

pondente para o Es
tado e de 52 % ) ; no 
quadro urbana en
contram-se 30 % de 
habitantes e no su
burbano, apenas 1%. 

A Cidade de Vas
souras congregava,a 
data do Censo,cerca 
de 8% dos habitan-

OuADRo URBANO ~ 30 % tes; a mais populosa 
das vilas, Engenhei-

OUADRO SUBURBANO - 1% ro Paulo de Frontin, 
OUADRO RURAL bSS 69 % apenas 6%. 

Nao houve, em Vassouras , propriamente 
correntes de povoamento, no sentido da for
ma<;ao de agrupamento de mesma religiao e 
lingua e obedecendo as condi<;6es de coloni
za<;ao, como ocorreu em Nova Friburgo e em 
Petr6polis; individuos ou familias originarias 
do Pais , acrescidos do elemento africano, 
foram os primeiros habitantes do Municipio , 
nao faltando , naturalmente, povoadores es
trangeiros, principalmente portugueses. 

Ao tempo em que a cultura cafeeira foi a 
dominante , com as lavouras acess6rias da 
cana-de-agucar, dos cereais, da mandioca, 
etc. , o numero de escravos superava a popu
laGaO livre e branca ; extinto o cativeiro, mo
dificou-se bastante aquela situagao. 

Em rela<(ao a religiao, 0 Municipio e o Es
tado apresentam-se com quotas aproximada
mente iguais de cat6licos: 89 % e 90 %, respec
tivamente (ha, ainda, no Municipio , cerca de 
7% de protestantes e 4% de espiritas) ; quanta 
a cor, Vassouras apresenta OS mesmos grupos 
dominantes do Estado, embora com percenta
gens urn pouco divergentes: 53 % de habitan 
tes de cor branca e 47 % de cor preta ou parda, 
contrapondo-se as auotas estaduais de 60 % e 
40 %, respectivamente. 

A quota de estrangeiros no Municipio e da 
ordem de 1%. 

PRINCIPAlS ATTVIDADES 

RCONOMJCA S 

A s principais atividades economicas dos ha
bitantes - agropecuaria e industrias de 

transformagao - sao identificadas pelas ele
vadas quotas de pessoas que exercem a ocupa-
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Ch acara da H era 

gao principal nos ramos "agricult ura , pecuaria 
e silvicultura" e "industrias de transforma
cao". 
· Considerando-se o total das pessoas de 10 
anos e mais e, dentre estas, o contingente das 
que exercem atividades econ 6micas, pode-se 
estimar a quota das que trabalham nos ramos 
"agricul tura , pecuaria e silvicultura" e "in
dustria de transforma<;ao" em 50 % e 16 %, res
pectivamente (quotas calculadas sabre o re
ferido total , exclusive os h abitantes inativos, 
os que exercem atividades domesticas n ao re 
muneradas e discentes e os que n ao puderam 
ser incluidos em algum ra mo). 

No ramo "transportes, comunica<;6es e ar
mazenagem ", exercem ocupa<;ao cerca de 13% 
de pessoas. 

0 elevado contingente de h abitantes t ra 
balha ndo n esse ramo resulta, em grande parte, 
de estar localizado em Governador Portela , 
hoj e unidade municipal aut6noma, o entron
camen to ferrovia rio da regiao. 

Agricultura e pecuaria 

E NQUANTO a lavoura se apresenta pouco de
senvolvida , nao obstante haver exporta

gao de produtos agricolas do Municipio para 
o Rio de Janeiro , Barra do Pirai e Paraiba do 
Sui , a pecuaria, ao contrario, representa uma 
das grandes fontes de r enda do Municipio, 
base que e da industria de produc.ao de leite e 
derivados (queijo, manteiga e creme). 

Assinalam-se, como fat6res que entravam 
o desenvolvimento da lavoura, a falta de bra
c.os , a dificuldade de transporte bem como os 
primitivos e rotineiros processos de cultivo do 
solo. 
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As principais culturas agricolas sao as do 
milho, banana, cafe e tomate; citam-se, tam
bern, as de legumes e hortaligas. 

Em 1955, o valor da produgao agricola 
elevou-se a 15 milh6es de cruzeiros, cabendo 
ao milho 5 milh6es (elementos do Servico de 
Estatistica da Produgao) : , 

PRODUTOS AGRJCOLAS 

Milho. 
llanana. 
Cafe .. 
Tomate. 
Laranja . 
Arroz co m case a . 
Fcij rro .. 
l\ I andi oca. 
Outros (1) .. 

TOTAL .. 

VALOR DA PPODU((AO 

NUmeros 
absolutos 

(Cr $ 1 000) 

5 4·10 
2 597 
2 :205 
1 536 

5·10 
455 
420 
085 

1 1 i ·l 

14 752 

% sobre 
o tot.al 

35,88 
17,60 
14,95 
10,41 

:3 ,66 
:3, 08 
2,85 
2,61 
7,96 

100,00 

(1) Em ' 'outros" inclucm-sc os scguintcs produtos : abacatc, batata 
(dace e inglCsa) , alho, uva, amendoim , cana-de-acllcar, cebola e manga . 

Em relagao a pecuaria, as condig6es gerais 
de desenvolvimento da criagao n o Municipio , 
mostram-se promissoras, principalmente a do 
gado bovino. 

As pastagens sao na maioria, naturais; 
ha, porem, pastagens artificia is. 

A criagao faz-se, em parte, a salta, ha
vendo, tambem, est abulagao. Muitos fazendei 
ros mostram-se preocupados com a selegao de 
reprodutores. 

Em dezembro de 1955, a populagao bo
vina e suina era estimada, respectivamente , 
em 41 000 e 5 000 cabegas. Contava, ainda, o 
Municipio, 3 800 equinos, 1 700 muares, a lem 
de 50 asininos , 400 ovinos e 280 caprinos. 

No m esmo ano, a produgao de leite ele
vou-se a 21 200 000 litros, no valor de 55 mi
lh6es de cruzeiros co valor do gado bovino foi 
estimado em 107 milh6es de cruzeiros). 

lnrhlstrias de transforma<;ao 

A o lado de sua famosa industria pastoril, 
alinham-se outras importantes ativida

des fabris no Municipio: industria textil (fa
bricagao de tecidos de algodao), de transfor
magao de minerais nao metalicos (fabricagao 
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de tijolos, telhas, manilhas e p6 calcareol; h a, 
a inda, importantes fabricas de produgao de 
fogos de a r t ificio , a rmag6es para guarda
chuvas e artefatos de borracha. 

Em 1955, o valor cla produgao industrial 
elevou-se a 153 milh6es de cruzeiros; havia, 
entao, em Vassouras 31 estabelecimentos que 
ocupavam 5 ou mais pessoas, nos quais esta
vam ocupados 1 699 operarios (dados do Re
gistro Industrial). 

Desses estabelecimentos, 12 eram de trans
fo rmacao de minerais nao metalicos (valor da 
produgao de 15 milh6es de cruzeiros) ; 5 de 
industrias de produtos alimentares (25 milh6es 
de cruzeiros de valor de produgaol ; as fabri
cas de fogos, de armag6es para guarda-chuvas, 
de laticinios e de tecidos de algodao apresen
tam valor global da produc;ao da ordem de 
110 milh6es de cruzeiros. 

J1JEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNiciPIO de Vassouras - servido pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil -

liga-se as localidades vizinhas e as capitais 
estadual e federal pelos seguintes meios de 
transporte: 

MIN AS Gt.RAI S 

OCEAN O 

Barra do Pimi - 1 ) Ferroviario: 27 km ; 
2) Rodoviario: 24 km. 

Itaguai - 1) Ferroviario : 170 km ; 2) Ro
dovia rio: 85 km. 

Marques de Valent; a - 1) Ferroviario : 34 
km; 2) Rodoviario: 36 km. 

Mendes - 1) Ferroviario : 43 km ; 2) Ro
doviario: 21 km. 
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Miguel Pereira - 1) Ferrovhirio: 41 km ; 
2) Rodoviario: 32 km. 

Nova Igucu;;u - 1) Ferrovhirio : 101 km ; 
2) Rodovia rio: 87 km. 

Paraiba do Sul - 1) Ferrovhirio : 66 km; 
2) Rodoviario : 56 km. 

Petr6polis- 1) Ferrovia rio (EFCB ) e Es
trada de Ferro Leopoldina: 206 km ; 2) Ro
doviario : 139 km . 

Rio das FlOres - 1) Ferroviario: 54 km; 
2) Rodoviario: 55 km. 

Capital Estadual - 1) Rodoviario: 185 
km; 21 Misto - al Ferroviario (EFCBJ 148 
km ou rodovhirio 118 km ate o Rio de Janeiro, 
DF ; b) Maritima: 6 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviario (EFCB) : 
148 km; 2) Rodoviario: 118 km. 

COMERCIO E BANCOS 

0 coM:E:Roro local mantem transa<:;6es com 
as pra<:;as do Rio de Janeiro , Sao Paulo, 

Belo Horizonte , Juiz de Fora, Barra do Pirai, 
Tres Rios e Paraiba do Sui. 

Os principais artigos importados sao: te 
cidos, generos alimenticios, produtos quimicos 
e farmaceuticos, ferragem: , lou<:;as , etc . 

Vassouras exporta, como ja se assinalou, 
produtos decorrentes das atividades agropas
toris e das industrias de transforma<:;ao. 

Em 1956, contavam-se no Municipio 26 
estabelecimentos dedicados ao comercio ata
cadista e 110 ao varejista. 

A atividade bancaria apresentou o se
guinte movimento: 

GO NT AS 

E mprestimos em C/C . 
Titulos descontados ... 
D ep6sttos ;\ V!i.,<>ta e a curto prazo 
DepOsitos a prazo . . 

SALDOS EM 28-11-1957 

Municipio d'e % de Vas
- ---,-----1 souras s6-

Niter6 i Vassouras 

Gi l 775 
648 595 

1 504 848 
55 497 

1 174 
12 324 
17 942 

1 606 

tre Nit.er6i 

0,17 
1,90 
1,19 
2,89 

Ravia no Municipio, em 1956, 2 estabele
cimentos bancarios: Banco de Crectito Real de 
Minas Gerais S.A. e 1 escrit6rio do Banco Pre
dial do Estado do Rio de Janeiro S.A. 
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Palacio Bariio do i\mparo 

TNSTRU(;AO PVBLICA 

COM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que, atualmente, a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Mu
nicipio sej a superior a 52 %, quota observada 
naquele ano (calculada sobre o total das pes
soas presentes de 10 anos e mais). 

Essa quota e urn pouco inferior a corres
pondente do Estado : 56 %. 

En sino 

H A, no Municipio , 47 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum. 

Em 1955, contavam-se os seguintes estabele
cimentos de ensino nao primario: Ginasio de 
Vassouras e Escola Tecnica do Comercio; Gi
nasio Barao do Pati do Alferes ; Ginasio J oa
quim Teixeira Leite e Escola Normal, Escola 
Profissional Carvalho de Souza da E.F.C.B. e 
Aprendizado Agricola de Sacra Familia. 

FTNAN(;AS PUBLICAS 

V M 1956, a receita total orgada foi de 7 200 
J.'J milhares de cruzeiros, dos quais 3 198 cor
r espondentes a tributaria; a despesa prevista 
nesse ano foi de 6 700 milhares de cruzeiros. 

No periodo 1951/ 56, as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras (dados for
necidos pelo Conselho Tecnico de Economia e 
Finangas): 
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FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arn~ cadada Sa!do ou 
Despesa " deficit " 

Total Tribut fi ria 
realizada de balance 

- - -- - ---· - - - -
195l. .[ 558 2 52D .J 038 - 380 
1952 . ·l 807 2 621 6 87-l - 2 067 
1!)5:1. 5 552 2 879 5 627 - 75 
1954 .. 5 536 ~ 276 G 2-l I - 705 
1955 . 8 592 4 14 1 6 738 + I 854 
1956. 7 200 3 198 6 700 + 500 

Para 1957, segundo informa<;oes da Ins
petoria Regional de Estatistica Municipal, a 
r eceita or<;ada e de 10 milh6es de cruzeiros, 
sendo a t ributaria de 4 625 milhoes. 

As principais contas em que se decompoe 
a receita total para 1956 sao as seguintes: 

Tributaria 

Impastos 

Territorial 

Predial 

Industrias e Profiss6es 

Jogos e Divers6es 

De licen gas 

T a x as 

Expediente 

Fisca lizar;;fio e serviQos di versos .. 

Limpeza pt!blica 

Viagao 

Melhoran1en tos 

(Cr $ 1 000) 

3 198 

2 822 

320 

1 200 

42 

60 

1200 

376 

95 

11 

240 

20 

10 

A despesa municipal, em 1956, se acha 
distribuida da seguinte forma: 

Despesa total 6 700 

Administragao geral 881 

Exagao e fiscallzagao financeira 1 282 

Segura n ga pi1blica e assis tencia social 216 

Educ:wao publica 874 

saude publica 275 

Fomento 55 

Servi<;os ind u stria is . . . . . . . . . . . . 238 

Servigos de u t ilidade publica 2 218 

Encargos dlversos 661 
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Igreja Matriz 

A arrecadac;ao da receita federal , estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/ 56: 

RECEITA ARRECADADA (Cr S 1 000) 

1051. . 
1952 . 
1053 .. 
1954 . . . 
)055 . . 
1056 .. 

[ ANO~ 
Fede ral 

(1) 

0 2~J..I 
0 1.1H 

~ ~ ~~~ I 
IS 051 
21 215 I 

Estadual I Municipal 
(1) 

10 40 I I 
12 ~q 
1·1 71:l 

l P 7G7 1 
"'' oqz 2 1 9 5 ~ 

.J 5 .) ~ 

4 807 
.) 552 
5 536 
8 592 
7 200 

(1) Dados da [nspct f""Jri:t H''gional de Est<Jtis~iC"a :\ l t!llicipal 

DIVERSOS ASPECTOS 
DO illUlVICiPIO 

A CIDADE de Vassouras foi edificada a cerca 
de seis quil6metros da ma rgem do Rio 

Paraiba do Sul , sabre tres contrafortes divi
sores de aguas das bacias dos rios Toror6 e 
Bonito, Toror6 e Pedreira e deste com o Ma
druga. Caracteriza-se pelo estilo antigo de 
suas construc;6es - grandes e vetustos casa
r6es do periodo imperial que recordam os 
tempos aureos da lavoura cafeeira. 

Como quase t6das a s cidades brasileiras, 
nao foi construida em obediencia a plano ur
banistico. Na sede municipal estao pavimen
tadas com paralelepipedos 22 ruas ( 16 das 
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quais inteiramente calc;adas ) e 18 com pedras 
irregula res (8 parcialmente). 

A excelencia de seu clima tornou a regiao 
conhecida e r ecomenda vel como estacao de 
repouso ou cura, principalmente as localida
des de Pati do Alferes, Arcozelo, Sacra Fami
lia do Tingua, Morro Azul do Tingua , Enge
nheiro Pau lo de Frontin , a lem da propria sede 
municipal. 

No verao, inten sifica-se bastante o movi
mento de pessoas que con·em ao Municipio. 
Sao apreciados pelos veranistas o Parque das 
Mangueiras, o sitio dos Palmares, a fazenda 
do Pocinho e, no centro da Cidade, a Prac;a 
Barao de Campo Belo. 

Citam-se tambem , as casas que foram re
sidencias dos bar6es de Itambe, de Vassouras, 
do Amparo e do Visconde de Cananea (atual 
edificio do Foro) ; a chacara da Hera, onde 
sao conservadas as reliquias de D. Eufrasia 
Teixeira Leite. 

Ha no Municipio um monumento - o do 
Cen ten ario -, chafarizes, bustos dos Ministros 
Sebasiao Lacerda e Raul Fernandes e do 
Dr. Mauricio Paiva de Lacerda, do Bari'io de 
Ting·ua e de D. Eufn1sia , a lem de var~J.S pla
cas de bronze, da estatua de Madre Cabrini , 
de um obelisco e do busto ao expedicionario 
vassourense , Candido da Luz Paiva. 

Pertencem ao patrimonio nacional os pre
dios da Agencia Postal Telegrafica, Observa
t6rio Magnetico, Colonia de ferias dos funcio
narios da Casa da Moeda e da Remonta do 
Exercito. 

Acha -se instalada no Municipio uma 
Agencia de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema esta tistico nacional. 
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E STA pub licat;ao taz parte da serie de monograjias 

municipais organizada pela D iretoria de D ocumen

ta<;>ao e D ivulga{'ao do Conselho Nacional de E statist ica. 

A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evolu<;>ao hist6-

rica do Municipio, corresponde a uma tentativa no 

senliclo cle sintcti;:;ar, co111 adequada sistenlatiza<;iio, 

elementos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, 

e1n alguns casas, divergencias de opinitio, comuns em 

assuntos dessa natureza, n{io sendo raros os equivocos 

e erros nas pr6prias tontes de pesquisa . Por isso, o CNE 

acolheria com o maior interesse qualquer colabora<;>ao, 

especialmcnte cle historiaclores e gc6grajos, a jim de 

que se possa divulgar de futuro, sem receio de contro

versias, 0 esc6r<;>o hist6rico e geogrrijico dos municipios 

brasileiros . 



PUBLICACOES A VENDA NO CONSELI-10 
NACWNJI L DE ESTATlSTICA 

Estatistica Geral e Aplicada - CROXToN e CowDEN 500,00 
Enciclopedia dos Municipios Erasileiros 400,00 
Metodos Estatisticos Aplicados a Economia e aos 

Neg6cios - MILLS 
Vocabul6rio Brasileiro de Estatistica - MILTON 

DA SILVA RODRIGUES ... . ....... . 

A muirio Estatistico do Brasil - 1956 e 1955 .. , . 
B i b l i o g r a f i a Geogr(Ljico -Estatistica Brasi-

leira (1936 / 50) ......... . .................... . 
Exercicios de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO 
Teoria dos L evantamentos por Amostragem -

\'VILLIAM IviADOW .... 

Anwirio Estatistico do Brasil - 1954 e 1953 .... 
Ferrovias do Brasil ............................ . . 
0 mundo em, n1Lnteros 
Curso Elementar de Estatistica Aplicado a Admi-

nistraQCio - MORTARA . .............. . 

Grlijicos: Constru('do e Emprego - ARKIN e 
COLTON ....... , ..... , .... , ....... , ,, . , . , . . ... . 

Anuario Estatistico do Brasil - 1952 ... .. . . 
Brazil Up-to-Date ............................... . 
Bresil d'Aujourd'Ilui ................. .. . . 
Vida e Marte n as Capitais Brasileiras - LINCOLN 

DE FREITAS .. . ......... ... , ....... . 

Analise Matematica do Estilo - TuLo HosTiLro 
MO NTENEGRO ........•.. , .... , ...... .. ... ..... . . 

G eograjia dOS pre90S - MOACYR MALHEIROS DA 
SILVA ..... .. ....... 0 •••••••• • ••••••••••••••••• 

Divisdo T erritorial do Brasil - 1. 0 -VII-955 . . 
Estatistica do Comercio Exteri or do Brasil (ja-

nei ro a junl1o de 1953) ............ . . . 
Idem ( janeiro a setembro cle 1953) .. ..... .... . 
Idem (janeiro a dezembro de 1953) ....... .. .. . 
Idem (1954), volumes t rimestrais, cada 
I dem (1955 ), volumes trimestrais, cada . . . .. . . .. 
I dem (1956), volumes trimestrais, cada ... .. ... . 
Idem ( janeiro a dezembro de 1955) 
Idem (janeiro a margo de 1956) . . .... . ........ . 
Idem ( janeiro a junho de 1956) 
Idem ( janeiro a setembro de 1956) .. ........... . 
Brazilian Commodity Nomenclature . . . ...... .. . 
Brasil - Censo I ndustrial ...................... . 
T ecnica da Chejia e do Comando - CELSO DE 

MAGALHAES ••............••. . ....••••••••••••• 

Formulas Empiricas - T. RuNNING ........... . 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - 1953 
indice Alfabetico da Nomenclatura 

PERI6DICOS 

R evista Bmsileira de Estatistica 
Revista Brasileira dos Municipios 
Boletim E statistico 

230,00 

150,00 
150,00 

130,00 
120,00 

120,00 
100,00 
100,00 
100 ,00 

80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 

80,00 

80,00 
70,00 

70,00 
70,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
50,00 
50,00 

40,00 
40,00 
30,00 
20,00 

Vendas pelo reembolso postal ou mediante remessa 
do n umerario correspondente, em cheque, vale postal ou 
com valor declarado, a favor do CONSELHO NAciONAL DE 
ESTATiSTICA (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, DF). O s funcionarios do sistema estatistico, 
os professores e alunos de cursos oficiais de estatistica 
e os s6cios quites d a Sociedade Brasileira de Estatistica 
tern direito a urn desconto de 50%, exceto para o 
Anuario Estatistico e peri6dicos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

P res iden te: J ura ndyr Pires Ferreira 

Sec retiirio-Ge ra l: Luiz de Abreu Moreira 

COLE(:i\0 OE MONOGRAFIAS 

(2.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba . 103 - Adaman
tina. 104 - Prudentopoli s. 105 - Silo Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propri a. 109 - Mossor6. 110 

- Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Cachoeira do Sul. 
113 - Floriano. 114 - Baependi . 115 - Gua<;ui. 116 -
Pon te Nova. 17 - Go ia ni a. 118 - Caxambu. 119 - Joiio 
Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatiio. 122 - Caran
d ai. 123 - Tij u cas. 124 - Esta ncia. 125 - Caruaru. 126 

- Sao P edro do S ui. 127 - 0 Vale d o Cari ri. 128 -
A~ u . 129 ·_ Len~o i s. I30 - Born Jes u s. 131 - Can g u ss u . 
132 - Ju itzeiro do Norte. 133 - Livrame nto. 134 - Rio 
Cla ro . 1:!5 - Itajuba. 136 - Buqu im. 137 - Concei<;iio 
d o Mato Dentro . 138 - Campo Maior. 139 - Doi s Co r 
rego s. 140 - Para nai ba. 141 - Lapa. 142 - Picui. 143 
- Tcrrit6rio do Ac re. 144 - Ru ssas . 145 - TrCs Pontas . 
146 - J u:izeiro. 147 - Sao Louren~ o. 148 - J a nu iiria. 
149 - Santo Ama ro. 150 - Passo Fundo. 151 - Mar 
qu e s de Val en ~a . 152 - Osorio. 153 - Vi a na . 154 
Irati. 155 - I\'Iuqui. 156 - Vasso ura s. 157 - Mage. 

Acab(JU-Sf de i111primir, 
IBGE, ,1m· oito dias do 

no S!'r·vifo 
71/es de 

mil 11ovecentos e cinqiiema e srte. 

Gnijiw do 
outubro de 




