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ColefiiO de 1Honograjias - N.o 1119 

ITAGUAI 

Rio de Janeiro 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 667 km' 
(1958) ; altitude: 4 m, temperatura media 
em °C das mriximas: 30 das minimas: 21, 
compensada: 25 . 

.. POPULACAO - 35 293 habitantes (estimati
va do Departamento Estadual de Estatis
tica para 1958); densidade demogrdjica: 
52 habitantes par quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultura da 
banana. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
agencia e 2 escrit6rios bancdrios. 

VEiCULOS EXISTENTES -- 213 autom6veis 
e motocicletas e 180 caminh6es e camione
tas. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 400 liga
c6es eletricas, 10 aparelhos telef6nicos, 1 
hotel, 1 penstio e 1 cinema. 

ASPECTOS CULTURAIS - 53 unidades es
colares de ensino primririo fundamental co
mum, 5 estabelecimentos de ensino media 
e 2 de superior; 2 tipografias, 2 livrarias, 
8 bibliotecas e 2 jornais mensais. 

~·- FIN AN CAS P(J BLICAS EM 1957 !milhares de 
cruzeiros) - receita arrecadada total: 
12 590; receita tributdria: 8 265; despesa 
realizada: 12 590. 

REPRESENTA()ii.O POLiTICA- 11 vereado
res em exercicio. 

Texto de Renato Rocha, da Diretoria de 
Documentac;ao e DivulgaGao do CNE. Desenho 
da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HJST6RJCOS 

0 miciO do desbravamento do atual territ6-
rio do Municipio de Itaguai data de mea

dos do seculo XVII. 
Segundo Monsenhor Pizarro, a coloniza<;ao 

remonta a epoca em que OS Silvicolas da Ilha 
do Jaguaramenom, atraidos pelo Governador 
Martim de Sa, se transferiram para outra ilha, 
situada mais para o sui e conhecida par Pia
<;avera - hoje Itacuruga. 

Foi desse local que, mais tarde, partiram 
os aborigines para o continente, fixando-se nas 
terras compreendidas entre os rios Tiguagu e 
Itaguai , as quais denominaram y- tinga. 

Logo ap6s a fixagao dos indigenas ne.ssa 
localidade, a ela chegaram os missionaries da 
Companhia de Jesus, que la,n<;aram as bases da 
futura povoagao, erigindo uma igreja onde mo
raram e desenvolveram a catequese dos gen
tios. Nao se sa be com precisao a data em que 
essa igreja foi concluida, tendo-se, porem, 
como certo que tal fato se haja verificado em 
epoca anterior a 1688. 

Posteriormente, o.s portugueses , desejando 
as terras ocupadas pelos indigenas, persuadi
ram o.s jesuitas a leva-los para as terras da 
Fazenda de Santa Cruz. 

Tao cedo chegaram ao novo local escolhi
do pelos jesuitas, os aborigines iniciaram, sob 
a orientagao dos religiosos, a construgao de 
novo templo, que ficou concluido em 1729, de
dicado a devogao de Sao Francisco Xavier. 

Atingidos pelas leis emanadas da Corte. os 
jesuitas perderam em 1759 o contr6le da povoa
<;ao, da qual for am forgados a se retirar. 

0 Alvara , com f6r<;a de lei, de 5 de julho 
de 1818, "erigiu em Vila a aldeia de Itaguai, 
com a denominagao de Vila de Sao Francisco 
Xavier do Itaguai, cujo territ6rio e limites 
compreendiam a Freguesia de Itaguai do alto 
da Serra para a vargem, a Freguesia de Mara
picu, do rio Guandu subindo a parte esquerda, 
todo o Ribeirao das Lajes , a Freguesia de 
Mangaratiba, ficando desde logo desmembrado 
do Termo da cidade do Rio de Janeiro e da 
Vila de Angra dos Reis, a que pertencia". 

Com o correr dos anos, a localidade pros
perou por ser o ponto de passagem preferido 
pelos viajantes, que se dirigiam as terras de 
Minas e Sao Paulo. 0 proprio D. Pedro I hos
pedou-se na localidade quando se dirigiu a Sao 
Paulo, onde proclamaria a Independencia do 
Brasil. 
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Vista parcial da cidade 

Em virtude do Decreta de 4 de novembro 
de 1833, a Reg€mcia Permanente, ampliando a 
extensao dos limites fixados pelo art. 8.o do 
Decreto de 15 de janeiro de 1833, determinou 
que se entendessem compreendid.as no Termo 
da Vila de Itaguai as povoa<;6es denominadas 
Cantagalo c Cunhaga, que faziam parte da 
Faze'1da dos Religio.>:o.s do Carmo. 

Dotado de terras ferteis, o Municipio de 
Itaguai de~frutou , no seculo passado, ate 1880, 
de animada vida rural e comercial , exportando 
em grande escala cereais, cafe, farinha, a<;i1· 
car e aguardente. Contribuiu de maneira acen
tuada para. esse desenvolvimento a introdw;ao 
do elemento negro. 

0 advento da Lei Aurea oca.sionou crise 
economica , refletida no consideravel exodo dos 
antigos e ~ cravos. :Esse fa to, alia do a falta de 
trs,'1sportes e a insalubridade da regiao, con
correu para o de.saparecime'1to das grandes 
planta<;6es que constituiam a riqueza principal 
da localidade. 

A passag·em da antiga rodovia Rio-Sao 
Paulo por .,eu terr '.t6rio, a instala<;ao da in
dustria textil no distrito de Paracambi, alia
das as obras de .saneamento da Baixada Flu
minense que permitiram o aproveit<:J. mento de 
grandes areas pelos Nucleos Coloniais de Santa 
Cruz, cuja sede esta localizada em Piranema 
e o de Santa Alice , possibilitaram o Municipio 
readquirir sua antiga po.si<;ao de prestigio. 

Ha tres ver.s6es para o significado do to
pcnimo: pedra dos papagaios; agua para bar
reiro e pequeno lago entre pedras. 

Na forma<;ao judiciaria do Estado, Itaguai 
e Com arc a. Criada primitivamente em 1877, 
pe!o Decreto no 2243 , de 29 de setembro, foi 
extinta em 7 de setembro de 1904. Em virtu de 
da Lei no 1 804, de 12 de janeiro de 1924, foi 
restaurada, conservando-se nessa categoria ate 
o presente. 

Segundo a div!sao adm'nistrativa vigente 
em 31 de dezembro de 1958, o Municipio e cons
tituido de 5 distritos: Itaguai, Seropectica, Pa
racambi, Ibituporanga e Coroa Grande. 
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Vultos ilustres - Em Itaguai n ~.seer am. 
dentre outras figuras importantes em nossa 
Hist6ria, o poeta Luis Murat e o politico repu
blicano Quintina Boca'uva ; o Conselheiro An
drade Figueira, o Conde da Mota Ma'a , o Ba
rao de Tefe e a Baro.':lesa Peixoto Serra. 

ASPECTOS FiSICOS 

A SERRA do Mar delimita o Municip:o com as 
de Itaveni, Pirai, e Barra do Pirai. 

A.s principais serras .sao as de Itaguai, ca
c;ador, Guarda Grande, Pouso Frio e Masomba. 

0 Guandu e o principal rio, que recebe 
aguas do Ribeiriio das Laj es. Segue-se o rio 
Valao de Areia, alem do Itaguai, que se co
munica com o Guandu, tendo por afluentes 
os rlos Valao dos Bois e Masomba. 

Nas matas de Itaguai existem varias espe
cies de madeira de lei; entretanto, ob.serva-se 
maior interesse na procura, apenas, das que 
sc prestam a fabricac;iio de combustive!. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

I TAGUAI pertence a Zona fisiognifica da Bai
xada do Rio Guandu. A 5ede municipal 

dista 68 km d3. capital do Estado, e .suas coor
denadas geogra.ficas sao as seguintes: 22° 52' 
03" de latitude sui e 43° 46' 44" de long> 
tude W.Gr. 

0 C E A fJ 0 

. '\' 
r'<i' 

AT\..1>-

c.? 
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Instituto de Zootecnica 

ASP£CTOS D£MOGK4FICOS 

CONTAVA o Municipio , na data do Recensea
mento Geral d e 1950, 29 566 habitantes -

15402 homens e 14164 mulheres . 
0 Departamento Estadual de Estatistica 

estimou a popular;ao, para 1957 , em 34 521 ha
bit.ant.es. a base da taxa de ~rescimento para 
o Estado entre os dois ultimos censos. No en
tanto, estimativa da Agencia Municipal de Es
t a. tistica de Itaguai , calcada em o numero de 
predios cadastrados pelo Servir;o Nacional de 
Endemias Rurais, assinala a popular;ao de 
48 500 habitantes em 31-XII-1956. Na discri
minar;ao da popular;ao segundo o credo religio
so verifica -se que, em Itaguai, 83 % da popu
lar;ao e ca t6lica e 13 % prote.stan te ( 90 % e 5%' 
respectivamente, .no Estado l. Em relar;ao a 
cor, a populacao municipal apresenta os con
tingente.s de 53 % de brancos, 29 % de pardos 
e 15% de pretos (para o Estado, as percenta

OUAORO 

OUADRO 

OUAORO 

URBANO 

SUBURBANO 

RURAL 

llli11 2t"l'. -~ .,. 
~ ,. .. 

gens corresponden
tes eram 60 %, 22% e 
18 % ). Quanto aos 
e.strangeiros e natu
ralizados a percen
tagem nao atingia 
2 '7c . Na cidade de 
Itaguai (quadros ur
bana e suburbano do 
distrito-sedel estao 
cerca de 10 % da po

oulacii.o· nas vilas se encontram 16% . No 
Municipio, 74 % da populaciio dispersa-se pelo 
quadro rural . 
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Instituto de Riologia .lnimal 

PRJVCJPAJS ATJVJDADHS 

ECONOJJJCAS 

C ONSIDERANDO-SE, dentre OS habitantes dO 
Municipio, o total das pessoas de 10 anos 

e mais, pode-se estimar a quota das que exer
cem atividades nos ramos "agricultura, pe
cw'tria e silvicultura" ,. "indl1strias de trans
forma<;ao" em 47<;~ e 21 o/r, respectivamente 
lpercentagem calculada sabre 0 referido total, 
exclusive os habitantes inativos, os que exer
cem atividadl's domesticas nao remuneradas. 
discentes e aqueles cuja atividade nao foi de-
clm·ada ou nao pode ser bem definida 1 • 

Agricultura e Peczuiria 

A AGRICULTURA e a pecuari~ sao as atividades 
que congregam os mawres contingentes 

da populac;ao. 

PRINCIPAlS MUNICiPIO$ PRODUTORES DE BANANA DO 

t-----1-· 

t-----1--

EST ADO DO RIO DE JANEIRO 

1955 
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A banana lidera a safra municipal; o cul
tivo e facilitado pelas condi<;6es climaticas da 
regiao. 0 Mun:cipio figura entre os maiores 
produtores nacionais dessa cultura, segundo se 
depreende de dados do Serv;go de Estatistica 
da Produ<;ao, relativos a 1955: 

Quantidade \-alor 

(1 000 cachos) ( CrS 1 000) 

Itariri, SP 4 800 86 400 

:M:iracatu, SP . . . . . . . . . . . . 4 500 81 000 

Regis'~ro, SP . . . . . . . . . 3 600 79 200 

Itr.nha8m, SP 3 045 60 900 

ITAGUJU, RJ . . . . . . . . . . . 4 000 6J 000 

A produ<;ao agricola em 1956, esteve ass!m 
d'Ecriminada: 

CULTURAS AGRICOLA~ 

Banana ........ . ...... . .. 
L1.ranja ...... ....... . • . 
To·nate .............. . .. 
Mandioca ............... 
Outros .... .............. 

TOT A'- ....... 

Area 
cultivada 

(ha) 

3 520 
325 
322 
519 

1 258 

5 944 

VALOR DA PRODUQAO 

NUmeros 
a'lsclutos 

(Cr$ 1 000) 

88 001 
20 800 
16 100 
7 970 
6 768 

139 639 

% sobre 
o total 

63.01 
11,90 
\1,53 
5,71 
4,~5 

100,00 

Hospital de Veterinaria da Escola Nacional 
de Veterinaria 
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Pavilhao de Mecanica (Escola Nacional de Agronomia) 

No qi.iinqliEmio 1952/ 1956, o desenvolvimen
to da cultura de banana foi o segu:nte : 

1952 .. 
1953 . . 
1954 
1955 .. 
1955 .. 

ANOS 
Quantidade Valcr 

(1 000 ClC~CS ) (CrS 1 090) 

3 IRQ 
3 800 
3 tiOO 
4 000 
4 400 

3R 160 
57 000 
54 000 
GO 000 
88 000 

Funcionam 14 granjas, destacando-se em 
Seropedica as granjas pil6to e do SAPS . A 
primeira, localizada na Fazencta dos Alunos da 
Universi dade Rural, e a segunda, no quil6me
tro 44 da antiga rodovia Rio-Sao Paulo. 

Em 1956, os reb:mhos estavam assim dis
criminados: 

Quantidade Valoc 
(c3be9as ) I C 0 1 G~J) 

Bovinos 29 000 58 000 

Eqi.ilnos 3 200 5 760 

Aslninos 20 70 

Muares 420 I 260 

Sui nos 9 500 9 500 

0Yinos 200 60 

Capri n os 360 72 

A prodU<;ao de Ieite elevou-se a 445 000 li
tros , no valor d 2 2 225 milhares de cruzeiros. 
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Prodw;iio iwLu:;Lrial 

A INDUSTRIA de Itaguai, segundo dados do 
Registro Industrial para 1956, concentra

va-se praticamente nas classes de transforma
<;ao de minerais nao metalicos , metalurgica, e 
textil. as quais, em conjun to, representavam 
98,8% do valor total da industria (248 mi
lhoes). A principal classe era a textil. 

Dados fornecidos pela Inspetoria Regional 
para 1957 indicam que o valor total das prin
cipais classes de indttstrias ja assinaladas ul
trapassou 300 milhoes de cruzeiros. 

Acha-se em fase de instalacao na ilha da 
Madeira uma fabrica de zinco,' que utilizani. 
materia-prima de Januaria, e tera capacidade 
prevista para produzir anualmente 7 200 tone
ladas de zinco. Na ilha, que uma estrada de 
rodag·em de dais e meio qui!6metros liga ao 
continente, havera uma aciaria e um porto, 
prevendo-se, tambem, embarques para o es
trangeiro . Seu fun cion amen to deve iniciar-se 
em 1959. 

Prodw,;ii.o do pe:;cado 

S ITUADO na orla maritima, o Municipio tem 
parte de sua popula<;iio dedicada integral

mente a pesca : ao todo, umas 300 familias 
exercem essa atividade; estao, no entanto, fi
liados a col6nia de pescadores Z-1, sediada em 
rtacurw;a , no Municipio de Mangaratiba. 

No ultimo quinquenio, a pesca, incluindo 
caranguejo e camarao, foi a seguinte: 

ANOS Quanti dade Valor 
(tl (Cr$ 1 000 1 

1953. :mo 13 500 
1%4 305 14 33.5 
1955. 308 15 092 
1956. :llo 15 190 
195i :!~0 16 000 

As principais especies pescadas sao: tai
nha, robalo, pescadinha, mero, corvina, en
xova etc. 

Em 1957, foi distribuido pelo P6sto Expe
rimental de Biologia e Piscicultura, a diversos 
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Casa onde nasceu Quintino Bocail1va 

criadores, as seguintes especies de peixe para 
reprodU(;ao: 

Apaiari 
Black-has:' 
B lue-gill 
TeiaJl ia 
TucunarC 

ESPECIE 

!"VIE/OS DE TRANSPORT£ 

I 
Quantidade 

__ (um1 

X51 
31\li 

:j 606 
5 .175 

(}6:{ 

C oRTAM o territ6rio do Municipio as seguintes 
rodovias: Presidente Dutra, antiga Estra

da Rio-Sao Paulo e RJ-14 (da antiga Rio-Sao 
Paulo a Mangaratiba) . A sede municipal liga
-se a rede rodoviaria geral por essa estrada, 
em seu inicio, no quil6metro 41 da antiga Rio
Sao Paulo, depois de cm·tar em seu trajeto o 
Nucleo Federal, pela localidade de Campo 
Grande, e para a Rodovia President,• Dutra, na 
altura de Viuva Grac;a _ Pela RJ-14, comunica
-se o Municipio com Mangaratiba, cuja sede 
dista 18 km de Itaguai _ Ao todo, cortam o Mu
nicipio, aproximadamente , 152 km de estradas 
de rodagem, sendo de administra<;ao fed eral 
- 42 ; de administra<;ao estadual- 49 ; de ad
ministrac;ao municipal - 61 _ 

A Estrada de Ferro Central do Brasil, ra
mal de Mangaratiba, possui as estac;6es e pa
radas de Itaguai, Vila Geni, Coroa Grande e 
Brisamar _ A vila de Paracambi utiliza-se da 
estac;ao de Taireta, Municipio de Vassouras , 
localizada em suas proximidades _ 
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Itaguai liga-se aos mumc1p10s vizinhos e 
as Capitais federal e estadual pelos seguintes 
mews a e transporte: 

Itavera - 1) Ferroviario: 214 km; 2) M s
to - a) ferroviario: 38 km ; b) msritimo: 
33 km; cl terroviario: 66 km, ou a) rodoviarw: 
45 km; b ) ferrov1ar.o: 157 km; ou a) rodovia
rio: 36 km; b) maritima: 33 km; c) rodovia
rio: 63 km; 3) Rodoviario : 95 km. 

Mangaratiba - 1J Ferroviario : 38 km; 2) 
Rodoviano: 36 km. 

Mendes - 1J Ferroviario: 114 l{m; 2) Mis
to - aJ rodoviario: 45 km; bJ ferroviario: 
57 km; 3) Rodov.ario : 65 km. 

Nova Iguar;u- 1J Misto- a) ferrovlario: 
44 km ; b) rodoviario: 14 km; 2) F erroviario : 
57 km; 3) Rodoviarlo : 45 km. 

P:rai- 1) Misto- a ) ferroviario: 124 km; 
bl rodoviario: 16 km, ou a) rodoviario: 45 km ; 
bl ferroviario: 67 km; c) rodoviario: 16 km; 
2) Rodoviario: 59 km. 

Vassouras - 1) Ferroviario : 157 km; 2) 
Misto- a) rodoviario: 45 km; b) ferroviario: 
101 km, ou a) rodoviario: 45 km ; b) ferrovia
rio: 113 km; 2) Rodoviario: 85 km. 

Capital Federal - 1) Rodoviario: 74 km; 
2) Ferroviario: 66 km . 

Capital Estadual- 1) Rodoviar:o: 147 km. 
Via Capital Federal ja descrit.a ; dai a Niter6i 
-- 2) Maritima: 6 km . 

COMERCIO E BANCOS 

0 coM:ERcro local e ainda modesto, concen
trando-se nas Avenidas Paulo de Frontin 

e ruas Dr. Cavalcante e General Bocaiuva. Ha 
na sede municipal 80 estabelecimentos va reji.s-

Escola Agrotecnica "Ildefonso Simoes Lopes" 



lgreja Matriz 

tas. Seu principal centro fornecedor e a praga 
do Rio de Janeiro. 

Quanta ao movimento bancario, vejam-se 
os dados correspondentes aos oaldos das con
tas de maior expressao relativamente aos res
pectivos valores referentes a Angra dos Reis: 

CONTAS 

Empr€stimos em c/c .... . ........ . 
Titulos dcscontados ........... . 
DepOsitos :\ vista e a curta prazo 
DepOsitos a prazo . ............. . 

SALD<'" EM 
28-Xl- '9E7 

Angra 
dos Reis I taguai 

35 

18 445 17 191 

40 597 10 53n 

5 nto 635 

o/0 de 
ltag'lai 
s5bre 
Anqrn 

dos Rais 

~3.?0 

25,\111 

10,71 

Opera no Municip;o uma Agencia do BJ.n
co Predial do Estado do Rio de Jane:ro e ?. es
crit6rios bane arias' 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

OSERvr<;:o hmpitalar conta com tres hospitais 
gerais, com 99 leitos, urn mantido por as

sociagao de caridade e os outros dais pelo Go
verna Federal. 

Os servigos oficiais de saude sao constitui
dos pelo P6sto de Higiene da sede municipal e 
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por mais 7 postos do Servir;o Nacional de En
demias Rurais. A Prefeitura cola bora nesse 
setor, mantendo 7 postos medicos, existindo 
ainda servir;os da Legiao Brasileira de Assis
ti~ncia , Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem e de algumas entidades particulares. 

Exercem atividade em Itaguai 54 medicos , 
13 dentistas e 5 farmaceuticos. Ha em funcio
namen to 7 farmacias . 

INSTRU(:A.O PUBLICA 

CoM base nos dados censitarios de 1950, po
de-se estimar que atualmente a percen

tagem de pessoas alfabetizadas no Municipio 
seja .superior a 53 % , quota observada naquele 
ano ! calculada sabre o total das pessoas de 10 
a nos e mai.s l . 

Ensino 

E M 1957, segundo a Inspetoria Regional de 
Es tatistica Municipal , havia 53 unidades 

escolares de ensino primario fundamental co
mum . 

Na cidade funcionam o Ginasio Municipal 
e uma e.scola de comercio . Alem destes estabe
lecimentos, existem urn ginasio em Seropedica 
e outro em Paracambi. 

Es ta localizada em Itaguai a Universidade 
Rural, situada no quil6metro 47 da antiga ro· 
dovia Rio-Sao Paulo, compreendendo a E.scola 
Nacional de Agronomia e a Escola Nacional de 
Veterinaria . Na area da Universidade ha tam
bern uma Escola Agrotecnica, com ensino agri
cola tecnico, inicia<;ao agricola e mestria agri
cola, todos de grau mectio , alem da Escola de 
Magisterio de economia rural domestica , man
t!da pela Superintendencia do Ensino Agricola 
e Veterinario, e funcio>J.ando no alojamento 
feminino da Univer.sidade. 

Por curso o numero de matriculas efeti
vas em 1957, foi o seguinte: 

Funda mental cornum 

lnfantil .... 
Complement.ar . . 
Superior .. . 
M~dio ... . 
Supletivo. 

CURS OS 

Oulm:; (Pl'O [i8~iuua l , avubu t: regular) . . 
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em 1957 

2i 5 
66 

:JHS 
482 
211 

1 220 



Pavilhiio de quimica da Universidade Rural 

FINAN(,AS PVBLJCAS 

N o periodo 1953/57, as finan<;as do Munici
pio atingiram as seguintes cifras (dados 

fornecidos pelo Conselho Tecnico de Economia 
e Finan<;as e Inspetoria Regional de EstaTis
tica Municipal J : 

Fl NAN!;AS (Cr$ 1 000) 

ANOS 

10.):1 (I) 
J\l,) -l 
1955 
10.1fi 
1\J57 

Receita arrecadada 
-------------

Tctal Tributfuia 
--- --- -

~ 772 l f\li 
2 027 I 719 
,) :1.17 2 706 
7 7 "II 4 5:17 

12 ,)\)() R 2fi5 

(\1 Uq;ant('!lto. 

Despesa 
realizada 

2 772 
:I) l 12!1 

cj R31 
7 .1{)5 

12 5\JO 

Saldo ou 
"deficit" 

do balan~o 

l 202 
+- 526 
+- 175 

Estas as principais contas em que ~e de
ccmpoem a receita tributaria arrecadada em 
1957: 

'fributAria 

Impastos 
Terri toria 1 
Predial 
S6bre indUstrias e profiss6es 

De licenc;a 
J ogos e Di vers6es 

Taxas 
Assistencia e seguranc;a 
Para fins educativos 
Expediente 

social 

Fiscalizac;ao e servic;os di versos 
Limpeza publica 
Viac;ao 
M·elhoran1en tos 
Outras 

I CrS 1 000 I 
8 265 

3 920 
200 

1 250 

800 
I 610 

60 
4 345 
1 300 
I 300 

500 
23.5 

100 
10 

500 
400 
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A despesa municipal, em 1957, assim se 
distribui: 

Despesa tota l 
Admlnistra<;ao geral 

(Cr$ 1 000 1 

12 590 
1 243 

Exa<;iio e fiscaliza<;iio financeira 2 385 

Segu ran<;a publica e assistencia socia l 320 

Educa<;iio publica 2 476 

Saude publica . . 1 279 

Fomento 

Servi<;os industrinis .. 

Serv i<;os de u t ilidade pubEca 

Encargos di versos 

15 

56 

4 376 

440 

A ar recadar;i.io da receita federal , esta
dual e municipal apresentou os seguintes da 
d03 para o periodo 1953 / 57: 

1!!53. 
t n 5~ 
\9.)!1 
1956. 
\!};)/ 

ANOS 

RECSITA ARRECADADA (Cr$ 1 OCO) 

Federal 
(1) 

Estadual Municipal 

~-- -- -----·-- - - - -- - - -- . 

5 llio 
s \l:q 

12 4 '1S 

20 2SI 
33 R75 

7 OL(i , 
s ~ ~ t I 
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DIVRRSOS ASPRCTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

0 RELE:vo de Itaguai distribui-se por duas 
regi6es distintas : a das montanhas e a 

das planicies. A norte e oeste esti.io as gran
des eleva<_;6es, estendendo-ce a r egiao plana 
ao sui e a leste, onde se localizam alguns ter
renos pantanosos. 

0 clima apresenta caracteristicas diferen
tes nas regi6es montanhm:as e de planicie . 
Na primeira e seco, ameno e bastante sa uda 
vel; na segunda, quente e umido. 

0 Municipio constitui-se de zonas distin
tas: a de Paracambi, sensivelmente industrial; 
a da antiga Rio-Sao Paulo e Piranema, oncLe 
se de~envolvem a agricultura e a pecuaria; a 
de Coroa Grande, cortada pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil, onde o Municipio tern 
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sua orla maritima. :Este trecho e procurado pa
ra fins de semana. 

As condiG6es de clima da parte montanhD
sa e o grande numero de praias tornam Ita
guai zona propicia ao veraneio. As regi6es de 
Ma.somba e Mituporanga, por suas belezas na
turais, apresentam passeios agradaveis aos vi
sitantes. Na ilha da Madeira situam-se nove 
praias: a des Ingleces, Corac;ao, Engenho, Ita
puca, de Dentro, Guaia, Ponta, de Fora e 
Prainha; na vila de Coroa Grande, ainda exis
tem a de Corea Grande e de Vila Geni. 

Na altura do quil6metro 47 da antiga Ro
dovia Rio-Sao Paulo, no 2° distrito de Ita
guai, situa-se a area do Centro Nacional de 
Ensino e Pesquisas Agron6micas. Criado em 
1938, o CNEPA foi po.steriormente 11944) re
organ'zado. Atualmente constitui-se princi
palmente de: al Univer.sidade Rural, a que 
pertencem as Escolas Agrotecnica Ildefonso 
Simoes Lopes, Nacionai.s de Agronomia e cle 
Veterinaria, Cursos de AperfeiGoamento, Es
pecializacao e Extensao; b J Servic;o Nacional 
de Pesquisas Agron6micas, formado pela Sec
cao de Estatist'ca Experimental e Instituto 
de Ecologia e ExperimentaGao Agricola. Na 
area do CNEPA estao :::ituados ainda o Insti
tuto de Zootecnica (onde funciona uma fa
brica de sed a) e o Instituto de Biologia Ani
mal ao qual pertence o Laborat6rio Veteri
nario, crcduzindo grande quantidade de va
cinas para todo o Pais, alem do Hospital Ve
ter·n8.-io, cc:Jm capacidade para 50 animais. 
Sob cJ.irecao dos Diret6rios Academicos das Es
cola.s de "Agronomia e de Veterinaria, circulam 

Universidade Rural - Prt'dio de alojamento de alunos 
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no Municipio as revistas "Agronomia" e "Ve
terinaria", alem de urn jornal. 0 CNEPA nao 
e famoso apenas por ser urn grande centro de 
pesquisas , mas tambem por suas peculiarida
des de paisagem e harmonia do conjunto ar
quitetonico, citados favoravelmente mesmo par 
visi tan tes estrangeiros. 

A Igreja Matriz de Itaguai, dedicada a 
Sao Francisco Xavier, foi concluida em 1729. 
E urn templo de linhas e caracteristicas colo
niais; situa-se-no alto de uma colina, de on
de se descortina esplendida vista da Baixada 
rle Santa Cruz. 

Para atender ao publico em geral , exis
tem 8 bibliotecas, com mais de 1 000 volumes. 
6 localizadas em Seropedica e 2 na sede. 

Em 1957, funcionavam 6 cooperativas, des
tinadas a incentivar a produGaO e o consumo 
de generos alimenticios. 

Trabalham no Municipio 82 agronomos e 
47 veterinaries. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia Municipal de Estat istica, 6rgao cole
tor do sistema estati.stico brasileiro. 
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EST A publicar;iio faz parte da serie de mO· 
nografias municipals organizada pela Di· 

retoria de Documentar;iio e Divulgar;iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodutoria, sabre aspectos da evolur;iio hist6-
rica do Municfpio, conesponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em diferen
tes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em aSiuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equi110cos 
e erros nas proprias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CN E acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;iio, esfJecialmente de histo
riadores e geografos, a fim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, 0 escon;o histrlrico e geogrd{ico dos muni
ripios brasi/eiros. 



lBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Hildebrando Martins 

COLEcAO DE MONOGRAFIAS 

(2.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adamanti
na. 104 - Prudentiipolis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossorii . 
110 - Quexeramobim. 111- Cipii. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 

116 -Ponte Nova. 117 - Goiii.nia. 118- Caxambu. 119 
- Joao Pessoa. 120 -Mariana. 121 - Jaboatao. 122 -
Carandai. 123 - Tijuca. 124 - Estancia. 125 - Carua
ru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - Vale do Capiri. 128 
- A~u. 129 - Len~iiis. 130 - Born Jesus. 131 - Can
gussu. 132- Juazeiro do Norte. 133- Livramento. 134 
- Rio Claro. 135 - ltajuba. 136 - Buquim. 137 
Concei~iio do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 139 
Dois Ciirregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 142 
Pi cui. 143 - Territiirio do Acre. 144 - Russas. 145 
Tres Pontas. 146 - Juazeiro. 147 - Sao Louren~o. 148 
- Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 - Barra Mansa. 
151- Marques de Valen~a. 152- Osorio. 153- Viana. 
154 - Irati. 155 - Muqui. 156 - Vassouras. 157 -
Mage. 158 - Cantagalo. 159 - Santarem. 160 - Ara
raquara. 161 - Pau dos Ferros. 162 - Itambe. 163 -
Sao Carlos. 164 - Estre!a do Sui. 165 - Garanhuns. 
166 - Itacoatiara. 167 - Nazare. 162 - Tapes. 169 -
A1em Paraiba. 170 - Espirito Santo. 171 - Natal. 172 
Sao Francisco do Conde. 173 - Passos. 174 - Senhor 
do Bonfim. 175 - lpiau. 176 - Remanso. 177 - Santa 
Maria. 178 - Joaima. 179 - Bragan~a. 180 - Itatiba. 
181 - Jequitinhonha. 182 - Caraguatatuba. 183 -
Ribeira do Pombal. 184 - Formiga. 185 - Caxias. 186 

Araxa. 187 - Corumba. 188 - Nova Petriipolis. 189 
- Itaguai. 190 - Macau. 191 - Parintins 

Acubou-se de imprimir, no ServifO Grdfico do 
lEGE, aos tres dias do mes de jevereiro de 
mil novecentos e rinqiienta e nove. 


