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ASPECTOS FiSICOS - Area 2 055 km' (es
timativa do CNG para o qumquenw 
1954/58); altitude: 5 m; temperatura me
dia em °C das mliximas: 33,5; das mini
mas: 16,1; precipitcu;ao anual: 1 21,2 mm. 

POPULAC)AO - 53 382 habitantes (estimati
va do Departamento Estadual de Estatis
tica para 1.0 -VII-1957); densidade demo
grlifica: 26 habit antes par quil6metro qua
drado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Economia ca
ncwieira e gada bovina. 

ESTJ\BELECIMENTOS BANCARIOS ~- 4 
agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 295 autom6veis e caminhoes 
(incluidos nesse total os jipes e os 6nibus). 

ASPECTOS URBANOS i.~ede) 
e 2 cinemas. 

10 hoteis 

ASSISTi:NCIA MEDICA (sedel -~ 3 hospi
tais gerais com 129 Zeit as: 12 medicos no 
exercicio da protissiio. 

ASPECTOS CULTURAIS -- 71 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 1 de ensino ginasial, 1 de ensino 
colegial, 1 de industrial, 2 de comercial, 3 
de artistico e 1 de 1Jedag6gico; 2 tipogra
gias, 2 livrarias, 3 bibliotecas (com mais 
d.e 500 volumes! e 2 jornais. 

FINANC)AS MUNICIPAlS EM 1957 (milhares 
de cru<:eiros) - receita arrecadada total: 
12 8i<fi: receita tributaria: 6 276; despesa: 
11 325. 

REPRESENTAC)AO POLiTICA - 17 verea
dores em exercicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6, da Diretoria 
de Documentaqao e Divulgaqao do CNE. Dese
nho da capa cle Q. Cmnpofiorito 



ASPECTOS HISTORICOS 

1...' M · meados do seculo XVII, quando muito 
j_~ freqiientes se faziam as incurs6es de tra
ficantes de pau-brasil ao litoral brasileiro, o 
governo e.spanhol, ao qual Portugal estava 
submisso, teve a sua atenc;ao despertada no 
sentido de combater os referidos pira.tas, que 
agiam com a cumplicidade de indios e marne
lucas. Por volta de 1614, o diplomata Gondo
mar, embaixador da Espanha em Londres, 
alertava o monarca Filipe II de que aventu
reiros ingleses se aprestavam para estabelecer 
e fortificar um porto entre o Rio de Janeiro e 
Espirito Santo, auxiliados pelos mamelucos 
Gaspar Ribeiro, Joao Gago e Manuel de Oli
veira, que habitavam o lugar. 

Foram tomadas providencias que fizeram 
abortar o plano, e a fim de prevenir-se contra 
novas tentativas dos corsarios, o governo de 
Madri transmitiu instruc;6es ao governador
geral Gaspar de Sousa para que "estabele
cesse de cern a duzentos indios numa aldeia 
sabre o rio Macae (Miquie na linguagem dos 
indigenas, primitivamente chamado rio dos 
bagres) defronte da ilha de Santana e que 
fundasse um estabelecimento semelhante sa
bre o rio Seripe (atual rio das Ostras), onde 
o inimigo cortava as madeiras corantes". E 
mais: "A cada aldeamento se daria um jesuita. 
Devia comandar o primeiro Amador de Sousa, 
filho do celebre Ararib6ia, e o segundo seu so
brinho Manuel de Sousa". 

Aspecto da estrada RJ -5 

MACAE- 3 



A fundac;ao daquelas aldeias multo con
correu para o povoamento de parte ate entao 
abandonada da Capitania de Sao Tome. Dan
do sentido pratico as determinac;6es do sobe
rano, os jesuitas aldearam no local indigenas 
de Cabo Frio e os da nac;ao Aitacas (prova
velmente urn ramo dos Goitacas). 

Ja em 1630 possuiam aqw§les religiosos 
uma fazenda, que contava com urn engenho, 
colegio e capela, construidos no morro de San
tana . 

No mesmo ano o padre Francisco Fernan
des, reitor do Colegio do Rio de Janeiro, envia
va ao capitao-mor e governador daquela cida
de, Martim Correia de Sa, que era procurador 
dos donatarios ausentes de s. Tome, petic;ao 
para que concedesse aos jesuitas e indigenas, 
duas sesmarias: uma abrangendo t6das as ter
ras situadas entre a barra do rio Macae e a do 
Paraiba e outra compreendendo as que fica
vam entre os rios Macae e Seripe. A petigao 
obteve despacho favoravel somente quanta a 
ultima parte, visto que as terras incluidas na 
1.a sesmaria solicitada ja haviam sido doadas, 
em 1627, aos Sete Capitaes, cuja atividade es
teve ligada mais diretamente ao Municipio de 
Campos. 

Urn dos sucessores dos Sete Capitaes, o ca
pitao Luis de Barcelos Machado, fundou, em 
1695, a capela de Nossa Senhora do Desterro 
do Furado, que originou o atual distrito de 
Quic;ama. 

Outro nucleo primitive de populagao foi 
estabelecido na freguesia das Neves, pelo ba
charel Antonio Vaz Pereira, missionario apos
t6lico, que conseguiu catequizar os indios Sa
curus, que infestavam os sert6es dos rios Ma
cae, S. Pedro e Macabu . Em 1803 essa povoa
c.ao tornou-se freguesia e foi seu primeiro vi
gario o reverendo Jose das Neves. 

Ap6s 1759, quando foram expulsos os je
suitas em virtude da campanha movida contra 
sua Ordem pelo marques de Pombal, ministro 
de D. Jose I , as terras foram redistribuidas e, 
a medida que se fundavam novas fazendas, a 
populagao aumentava, desdobrando-se em ou
tras povoac;6es com elementos vindos de Cabo 
Frio e Campos, na sua maior parte. 

A povoac;ao de Macae, por efeito do Alva
ra de 29 de julho de 1813, foi erigida em Vila, 
com a denominac;ao de Sao Joao de Macae, 
sendo-lhe anexados territories desmembrados 
dos termos da cidade de Cabo Frio e da antiga 
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Vista parcial da cidade 

vila de Sao Salvador dos Campos (atual Cam
pos ) . A instalac;ao ocorreu em 25 de janeiro 
de 1814 . A freguesia foi criada por forc;a do 
Alvani de 6 de maio de 1815, confirmado pelos 
Decretos estaduais ns. 1 e 1-A, respectivamen
te, de 8 de maio e 3 de junho de 1892. 

Posteriormente foi autorizada a vinda de 
151 imigrantes alemaes e prussianos, que se 
estabeleceram na · Fazenda do Sossego, cujo 
proprietario, Saturnine de Sousa e Oliveira 
estabeleceu o regime de aforamento e venda 
de lotes aos colonos. 

Com o desenvolvimento da lavoura cana
vieira instalou-se, em 1877 , a Usina de Qui
<;ama, que se afirma ter sido a primeira do ge
nero a funcionar no Brasil . 

Durante largo periodo Macae teve papel 
importante na economia norte-fluminense, 
funcionando o porto de Imbetiba como escoa
douro da produc;ao ac;ucareira da zona cam
pista, para ali transportada atraves do Canal 
Campos a Macae, construido em 1874, e por 
diversos ramais ferroviarios entao existentes 
fEstradas de Macae, Barao de Araruama, Ur
bana de Macae e Quic;ama). Essa fun c;ao ex
tinguiu-se , porem, com a construc;ao da Es
trada de F erro Leopoldina, cujos trilhos pas
saram a te r preferi'mcia para o transporte da 
mercadoria, o que acarretou o declinio do 
porto. 

A vila de Sao Joao de Macae foi elevada a 
categoria de cidade pela Lei provincial n .0 364, 
de 15 de abril de 1846. 

A Comarca foi criada por Decreto n.0 2 012, 
de 16 de maio de 1874, dela fazendo parte, 
atualmente, os termos judiciaries de Casimiro 
de Abreu e Conceic;ao de Macabu. 
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Segundo a divisao administrativa vigente 
em 1.0 de janeiro de 1958, o Municipio e com
posto de 8 distritos: Macae (distnto-sede), Ca
biunas, Cachoeiras, Carapebus, Glicerio (ex
-Crubixaisl, Iriri, Quigama e Sana. 

DOCALIZA(AO DO MUNICiPIO 

MACAE e urn dos quatro municipios flumi
nense.s que integram a Zona da Baixada 

de Goi tacases. A distancia entre a cidade e a 
Capital estadual, em linha reta, e de 150 km, 
na diregao 67o 19' NE. Macae con(ina com os 
municipios de Trajano de Morais, Campos, 
Conceigao de Macabu, Casimiro de Abreu, No
va Friburgo e com o oceano Atlantica. As co
ordenadas geogn'tficas da sede municipal sao 
as seguintes: 220 23' de latitude sul e 41° 47' 
de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

N o relevo de Macae figura como aspecto 
mais irrtportante uma extensa rede hidro

grafica. 0 solo do Municipio apresenta-se cor
tado de rios, c6rregos, canais, lagoas. Podem ser 
mencionados, alem de outros, os rios Macabu, 
que em certo trecho estabelece os limites com 
Campos, Duas Barras, Sana, Barro Vermelho, 
Canoas, Imboacica, Deitado, Sao Pedro, Sao 
Joao, Velho, os c6rregos Aduelas, Anta, Caxan
ga, Bagres, Meio, Bonsucesso, Atalaia, Ouro, 
Piracema, as lagoas Carapebus, Dentro, Feia 
(na divisa com Campos), Tatu, Jerumirim, Im
bcacica, Paulista, Sao Martinho. os canais Es-
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treito, Jaquaroaba, Macae a Campos, Maracaju, 
Monte do Cedro e Barra do Pires e as cachoei
ras das Freses, Roncador e Sao Pedro. 

Comp6em ainda o relevo municipal inu
meras eleva<;6es: serras Boa Vista, Cangulo, 
Crubixais, Deitado, Duas Barras, Iriri, Santa 
Catarina, Sao Pedro, Serra Azul, Serra Frio, 
etc., e os picas do Frade e Morro Dour ado. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

P ELOS resultados do ultimo Recenseamento 
Geral, realizado em 1950, o Municipio de 

Macae apresentava uma populagao de 54 873 
habitantes (28 029 homens e 26 844 mulheres). 

Par essa epoca, quando apenas 3 munici
pios formavam a Zona Fisiografica da Baixa
da de Goitacases, Macae contribuia com pouco 
mais de 16% para o total de habitantes da re
ferida Zona e Sao Joao da Barra com uma quo
ta superior a 13 o/o, cabendo a Campos o maior 
coeficiente populacional (70%). 

Em 1.0 -I-53, Macae perdeu os distrito.s de 
Conceigao de Macabu e Macabuzinho, que pas
saram a integrar o novo Municipio de Concei
gao de Macabu. 

0 Departamento Estadual de Estatistica 
estimou p:ua 1.0 de julho de 1957 uma popula
gao de 53 382 pessoas. 

Distribuido.s segundo a cor, os habitantes 
do Municipio eram representados pela.s seguin
te.s percentagens: 52% de brancos, 18% de pre
tos e 29% .de pard as, somando-se ainda urn 

Usina de ac;Ucar 
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reduzido grupo em que se contavam os amare
los e OS que nao declararam a cor. Para 0 con
junto do Estado do Rio de Janeiro as mesmas 
quotas eram respectivamente, de 60%, 18% e 
22%, por onde se verifica que nes.se particular 
o Muni.cipio nao se diferencia do Estado. 

Com referencia ao credo religioso, o indice 
de cat6licos no Municipio (88%) era inferior ao 
do Estado (90%). Contavam-se ainda 6% de 
protestantes e 3% de espiritas; 2% dos habi
tantes declararam-se sem religiao. 

QUADRO URBANO 

OUADRO SUBURBANO 

OUAORO RURAL 

-22% 

~7% 

~71% 

Quanta a nacio
nalidade, os brasilei
ros nato.s represen
tavam 99,6'1o do to
tal e os na turaliza
dos, estrangeiros e 
sem declara<:;ao, em 
conjunto, 0,4%. 

Com os di.stritos 
que o compunham 
na data do Censo, o 
Municipio possuia, 

nos quadros urbana, suburbano e rural, res
pectivamente, 22%, 7% e 71% de sua popula
<:;ao. Na cidade de Macae (quadros urbano e 
suburbano do distrito-sedel, estavam 19% 
desses habitantes. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOM/CAS 

Do total das pessoas de 10 anos e mais, com 
exclusao das inativas, das que exercem 

atividades domesticas nao remuneradas, esco
lares discente.s, atividades nao compreendidas 
nos demais ramos, mal definidas ou nao decla
radas, pode-se estimar em 62% a quota das que 
se dedicam a agropecuaria. Os outro.s ramos, 
cujas percentagens sao pouco expressivas, as
sim se apresentam, em ordem decre.scente, 
quanta ao numero de habitantes que ocupam: 
industrias de transforma<:;ao, 11%; presta
<:;ao de .servi<:;os, 8%; transportes, comunica
<:;6es e armazenagem, 7% e comercio de mer
cad-arias, 4%. 

Agricultura e pecuaria 

A PEcuARIA fornece apreciavel contribui<:;ao a 
economia macaense, havendo mesmo al

gumas regi6es em que as atividades agricolas 
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estao sendo abandonadas em favor da cria<;ao 
de gada. Em 1956, segundo dados do Servi<;o de 
Estatistica da Produgao, o valor de todos os 
rebanhos ascendeu a cerca de 195 milh6es de 
cruzeiros. A especie bovina concorreu com 77% 
para esse total. 

Naquele ana os efetivos de gada existentes 
no Municipio eram os seguintes: 

Quantidade Valor 
(cabe9as) (CrS 1 000) 

Bovinos 65 000 149 500 

Eqtiinos 6 000 12 000 

Asininos 200 580 

Muares 3 200 8 320 

Suinos 29 000 23 200 

Ovinos 3 000 540 

Caprin as 3 500 595 

No mesmo ana foram produzidas 150 mil 
duzias de avos de galinha no valor de 3 milh6es 
de cruzeiros e 1 350 000 litros de leite de vaca, 
no valor de 7 milh6es. 

A agricultura tambem representa parcela 
consideravel entre as atividades econ6micas. 
A cultura preponderante e a da cana-de-a<;u
car, que constitui materia-prima de uma das 
mais desenvolvidas atividades industriais da 
regii3-o (fabricac;ao de ac;ucar e alcoa!). Como 
se pode ver na tabela abaixo, esse produto con
tribuiu com 63% da produc;ao agricola muni
cipal em 1956 (SEP) : 

PRODUTOS AGRJCOLAS 
Area 

cultivada 
(hal 

VALOR DA PRODUCAO 

NUmeros I '1) sObre 
ahsolutos 0 total 

(Cr$ 1 000) 
- - - - ---~ ~--- -- _____ , ___ _ 

Cana-dc-ay\icar 4 800 51 000 o:~,2.1 

.:\rroz CO Ill casca. GOO li :lOO i,Qil 

!vfandioea (hr:tva c In ansa). G:Jo li :100 i,OO 

Caf(, hcneficiaJo. \J:2S .) .510 6,11 

Fcij;'\o. :3.50 4 200 4,fiti 

'vlilJJO .. (3.50 ;j 500 :J,SS 

Banana .. 192 3 GOO 4,1)0 

Batata-ing!Csa. ill 1 260 1,40 

Outros (I) 82 2 Ill 2,70 

TOTAL. 8 302 90 114 100,00 

(1) Ern "outros" cst.iio: b.ugcrina, laranja, batata-docc, tom ate. 
abaca.xi c melancia. 

MACAE- 9 



Sede do Ipiranga F. C. 

Como ja foi assinalado, o principal pro
duto cultivado e a cana de-ac;ucar. A tabela 
a seguir permite verificar gradativo declinio 
da produc;ao canavieira: 

CANA-DE-ACUCAR 

ANOS 
Quantidade Valor 

(t) (Cr$ 1 000) 

tn;z .. 2i:l 000 :.Hi ~f)5 
1n.;:1 26< soo 30 720 
1!1.\1 2UII OliO -IS 000 
I ~!55 . J 98 1100 49 500 
19.16 . tno ooo 57 000 

lndllstria.s de transfonnar,;iio 

0 REC'ISTRO Industrial do Conselho Nacional 
de Estatistica procedeu a urn levantamen

to das atividades industriais do Municipio, no 
ana de 1956. :Esse levantamento incluiu ape
nas os estabelecimentos devidamente instala
dos, que contavam 5 ou mais operarios em ati
vid3.de, e sell's resultados ( dados preliminares) 
apontaram as industrias de transformac;ao de 
produtos alimentares como o ramo de maior 
destaque, naquele a no: os 9 estabelecimentos 
existentes ocupavam 378 operarios e o valor 
da produc;ao alcanc;ou 228 milh6es de cruzei
ros, equivalentes a cerca de 72 % do total de 
tad as a.s industrias . A principal parcela cabe 
a produc;ao de ac;ucar e alcool, vindo em segui
da a industria de laticinios e pasteurizac;ao de 
Ieite, nao se podendo citar os numeros parciais 
de cada sub-ramo a fim de evitar individuali
zac;ao de informac;6es. 
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Os demais ramos concorrem com pequenas 
quotas, mencionando-se a industria do vestua
rio, calr;ados e artefatos de tecidos, 4%; de 
transformar;ao de madeira, 3%; e a textil, 2%. 

Segundo informar;6es do SEP, no referido 
ano foram abatidas 3 942 caber;as de gado bo
vina, 4 366 de suinos, 295 de ovinos e 366 de 
caprinos. 

A produr;ao dos principais produtos de ma
tadouro atingiu aproximadamente 796 tonela
das, no valor de 24 milh6es de cruzeiros. A 
maior parcela desse total coube a preparar;ao 
de carne verde de bovina, com 69%, seguindo
-se a do toucinho, com 16%, e a de carne verde 
de suino, com 12%. Preparou-se, ainda, em 
menores quantidades, carne verde de ovino e 
caprino, couro verde, seco e salgado de bovino 
e pele sec a de ovino e caprino. 

Prodzu,:iio de pescado 

E MBORA nao al. cance indices que permitam 
sua explorar;ao comercial em grande es

cala, a pesca em Macae e praticada com certa 
desenvoltura, estando seu contr6le subordinado 
a Colonia Z-20 de pescadores. 

Segundo a Inspetoria Regional de Estatis
tica Municipal, foram pescados, em 1956, 
210 500 quilos de peixe no valor de 1 973 mi
lhares de cruzeiros, incluindo as seguintes es
pecies: pescadinha, bagre, caber;a dura, gordi
nho, sardinha, enchova, robalo etc. 

Produ('iio florestal 

A MllDEIRA extraida em Macae proporciona a 
fabricar;ao de apreciaveis quantidades de 

dormentes, lenha e de madeira para constru
r;ao. Os ultimos dados fornecidos pelo Servir;o 
de Estatistica da ProdU<;ao, referentes ao ano 
de 1~54, asstm situavam essa produr;ao: 

ESPECIE 

:-..ladrira para ronstru(~iio .. 
DormcntL•:-; .. 
LPnha. 

Quantidade 
Valor 

(Cr$ 1 000) 

12 1 15 (i (),j;j 

4:l 000 1 :l7fi 
50 HO :l 282 
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ME/OS DE TRANSPORTE 

A ESTRADA de Ferro Leopoldina e 0 principal 
meio de transporte de que disp6e o Muni

cipio. Existem tambem algumas rodovias esta
duais e municipais interligando distritos e per
mitindo acesso a outras comunas. Comuni
ca-se diretamente com Niter6i pela Rodovia 
Amaral Peixoto. 

Sao as seguintes as vias que ligam Macae 
as cidades vizinhas e as Capitais estadual e 
federal: 

Campos - 1) Rodoviaria : 109,5 km;) 2) 
Ferrovhiria: 93 km . 

Casimiro de Abreu - 1) Ferroviaria : 54 
km; 2) Rodoviaria: 70 ,5 km . 

Conceic;ao de Macabu - 1) Rodoviaria: 
51,5 km; 2) Ferroviaria: 73 km. 

Nova Friburgo- 1) Mista- a) Ferrovia
ria: 141 km; b) Rodoviaria: 93 km; 2) Ferro
viaria: 226 km; 3) Rodoviaria: 197 km. 

Tmjano de Morais - 1) Ferroviaria: 111 
km ; 2) Rodoviaria: 90 km; ou Rodoviaria, via 
Conceigao de Macabu : 80,5 km. 

Capital Estadual - 1) Rodoviaria: 194 
km; 2) Ferroviaria: 183 km . 

Capital Federal- 1) Rodoviaria: 253 km; 
2) Ferrov1aria: 223 km; 3) Mista - al ate 
Niter6i, ja descrita; dai ao DF; b) maritima: 
6 km . 

COMERCIO E BANCOS 

A s atividades comerciais no Municipio se 
desenvolvem em escala apreciavel. Exis

tem, devidamente instalados, 11 estabelecimen
tos do comercio a tacadista e 205 do varej ista. 
Sao realizadas transac;6es com diversas cida
des, principalmente Campos, Niter6i, Sao Pau
lo e Rio de Janeiro. 0 Municipio exporta gado 
e, em menor quantidade, produtos agricolas. 
Para consumo local importa generos alimen
ticios, fazendas, objetos de uso domestico, fer
ragens etc. 

0 movimento bancario de Macae e dos 
mais significativos, podendo mesmo ser colo-
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cado entre os maiores do Estado. Dos 58 mu
nicip:os fluminense.s que registraram movi
mento bancario em 28 de fevereiro de 1957, 
segundo o Servigo de Estatistica~Econ6mica e 
Financeira, somente 10 apresentaram saldos 
superiores aos seus nas principais contas. 

Veja-se, a seguir, o confronto entre Macae 
e Volta Redonda, na referida data: 

CONTAS 

EmprCstimo3 em r: 1
(' 

Titulos descontados _ . 

DepOsitos :l. Yista e a eurto prazo 

DepOsitos a pm:w . . 

SALDOS EM 28-11-1957 
(Cr $ 1 000) % de Macae 

Macae Volta 
Redonda 

86 5'i I 135 827 

51 U·l:l , .\l Gli7 

8S 979 I JIG 737 

7 1 oo 1 1 772 

s5hre Volta 
Redonda 

r;:\,73 

100,5:1 

liO.G I 

405,il) 

Possuem agencias instaladas no Municipio 
os seguintes ban cos: do Brasil, do Estado do 
Rio de Janeiro, Hipotecario e Agricola do Es
tado de Minas Gerais e Predial do Estado do 
Rio de Janeiro. 

SA LARIOS 

C oM referencia aos niveis de salario mi
nima vigentes em todo o Pais desde 1.0 de 

ag6sto de 1956, o Estado do Rio de Janeiro es
ta dividido em 2 sub- regi6es. Na segunda, da 
qual faz parte Macae, o salario minimo men
sal e de 3 200 cruzeiros. 

lNSTRU(:AO POBLICA 

0 s d'ldos do ultimo Recenseamento Geral 
permitem estimar-se que atualmente 

mais de 41% do.s municipes maiores de 10 
anos sabem ler e escrever. A quota de pessoas 
alfabetizadas relativa ao Eo:tado era de 56% 
por . od.siao do referido Censo. 

Ensino 

E M 1956 havia 71 unidades escolares de en
sino primario fundamental comum. 
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Conforme a entidade mantenedora das 
unidades escolares assim se discriminavam os 
corpos docen te e disc en te: 

DADOS NUMERICOS 

ENTIDADE MANTENEDORA 
Alunos matri· 

Estado ... 
Municipio . 
Particular . . ... . 

TOTAL .. 

Professores culados no 
initio do ano 

!OS 3 688 
25 1 139 
19 603 

152 5 430 

Do ensino medio, contava o Municipio, 
em 1957, com 1 unidade de ensino ginasial, 1 
de colegial , 2 de comercial e 1 de normal, onde 
havia o seguinte pessoal em atividade (Servi<;o 
de Estatistica da Educa<;ao e Cultural : 

Nl1maro 
ALUNOS MATRICULADOS NO Conclus5es 

INfviO UO A••U (1957) de 
CURSOS de cursns 

professOres 
Total Homens Mulheres 

em 1956 

--- - - - - - - - - -·- -- - - - - --

Gina~ial.. 18 314 105 20 0 3.'; 
Colc~i~d . 10 ~ I 3:l 8 2 
Comercial ..... 20 265 203 62 24 
Norrnal ..... . . II 52 I 51 19 

Alem dos estabelecimentos citados a E . F. 
Leopoldina mantem o Liceu Openirio de Im
betiba, de ensino profissional, para instru<;ao 
dos operarios daquela ferrovia e de seus res
pectivos filhos. 

FINAN(:AS POBLICAS 

A s finan<;as de Macae apresentaram-se do 
seguinte modo, no periodo de 1952/ 57 

(dados da Inspetoria Regional de Estatistica 
Municipal ) : 

FINAN((AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Rece ita arrecadada Saldo ou 
Despesa ''deficit" 

Total I Tribut£tria 
reaHzada do balan~o 

--- ·----- ------ ·- ------

1952 ....... . . . 5 I 19 2 7Sl 5 897 778 
1953 ..... .. 6 51i2 2 625 6 255 +- 307 
1951 . 7 072 2 7-18 7 000 918 
1955 .. 7 27~ 3 506 8 300 I 026 
Hl5G 8 292 4 27-l 8 389 97 
1957 (1 ) .. 12 886 6 276 II 325 + I 561 

(I) Conselbo TCcnico de Economia e Finan'-ns. 
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As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria arrecadada em 1957 sao as 
seguintes: 

Trlbutaria 
Impastos 

Territorial 

(CrS 1 000 ) 
6 276 

3 843 
231 

1011 Predia l ...... .......... ...... . . ... . ... . 
S6bre lndustrlas e profissoes . . . . . . . . 1 179 
De llcenc;a . .... 
J ogos e dl vers6es 

Tax as 

1112 

310 

2 433 
Assistencla e seguranc;a social . . . . . . 131 
Expedlente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
Fiscallzac;ao e servic;os dl versos . . . 1 080 

Llmpeza publica . . . . . . . . . . . . 683 
Viac;ao ... 155 

A arrecadagao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados pa
ra o periodo 1952/57, segundo a Inspetoria Re
gional de Estatistica Municipal: 

RC:CEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

1952 
1953 
1954 . 
1955 . 
1556 . 
1957 . . 

ANOS 

4 915 
6 4i4 
8 088 
9 :J2i 

11 6:!5 
15 742 

12 799 
12 640 
13 830 
17 645 II 

26 578 
28 663 t{l ) 

i 

5 119 
6 5G2 
7 Q72 
7 271 
8 292 

12 88(; 

(1) Consclho Ti•cnico de Ecouomiu c Finan~·J.s. 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

0 s melhoramentos urbanos, os empreendi
mentos levados a termo e ainda outros 

por executar, expressam bern o labor da popu
lagao macaense. 

Atualmente a cidade possui, parcial ou to
talmente pavimentadas, 18 ruas . Essa pavi
mimtagao discrimina-se, por tipo, da seguinte 
forma: concreto, 11 000 m'; asfalto, 17 780 m'; 
macadame betuminoso, 6 530 m"; paralelepipe
do, 33 200 m"; e pedras irregulares 4 800 m•. Os 
logradouros apresentam tragado largo e per
feit-6, como, por exemplo, a Av. Presidente So
dre, que · se estende a margem do rio Macae 
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num dos trechos em que este banha a cidade, 
a Av. Rui Barbosa e as ajardinadas prac;as Ve
rissimo de Melo e Visconde do Rio Branco, 
para citar SOmente OS principals. 

0 numero de domicilios abastecidos com 
agua potavel eleva-se a 2 229. Em 1956 inau
gurou-se urn novo reservat6rio, no morro de 
Santana, reforgando-se o antigo sistema de 
distribuic;ao, cuja agua e captada em uma nas
cente na Serra de Atalaia . 

0 Municipio e servido pelo telegrafo na
cional. A Estrada de Ferro Leopoldina man
tern servic:;o telegrafico e o Ministerio da Guer
ra uma e.stac:;ao radiotelegratica, no Forte Ma
rechal Hermes. 

No que se refere a assistencia ao agricul
tor, o governo estadual mantem, na cidade, o 
Horta Fruticola e o Campo de Palmaceas de 
Macae, ambos para cultivo e fornecimento de 
mudas. 

Tambem o Institute Nacional de Imigra
gao e Colonizagao instalou urn Nucleo Colonial 
com cerca de 9 120 hectares, estando prevista a 
vinda de imigrantes para desenvolver sua pro
duc;ao . 

Projeta o governo estadual reconstruir o 
porto maritima de Macae, o que ira beneficiar 
nao s6 o Municipio como tambem a regiao, 
pois 0 pequeno cais a margem do rio somente 
p.ermite a atracagao de embarcag6es de peque
no calado. 

Como veiculos de divulgagao existem 2 
jornais de periodicidade semanal, "Gazeta de 
Macae" e "0 Rebate", bern como a Radio Emis
sora de Macae, que tern as seguintes caracte
risticas: prefixo ZYP-21, freqi.iencia de 820 
quilociclos, transmissor de 250 w e onda de 
365 metros . 

Embora nao se possa: considerar grande 
centro ·de atragao cultural, Macae abriga re
gular quantidade de estudantes de outros Mu
nicipios que ali vao fazer as curses secundario, 
cientifico ou normal. Anexa ao Grupo Esco
lar Irene Meireles tunciona a "Colonia do 
Sol", destinada ao repouso e recreac;ao de es
'eolares em ferias, situada proximo as praias 
de Cavaleiros e Imbetiba. 

A biblioteca mais importante e a da Pre
feitura Municipal, com urn efetivo de cerca de 
2 500 volumes; a da Federagao dos Estudantes 
possui cerca de 500 e a da Loja Magonica Per-
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severanga II, 700. Existem outras, menores, 
pertencentes a estabelecimentos de ensino. Ha 
2 livrarias e 2 tipografias. 

A assistencia medica e prestada por 3 hos
pitais gerais com 129 leitos disponiveis, haven
do 12 medicos em atividade na sede municipal. 

Tambem se acha bastante difundida a as
sistencia social. A Unii:io Espirita Macaense 
mantem o Lar de Maria, institui<;ao destinada 
a proporcionar abrigo e instruc;ao a crianc;as 
desvalidas . Ou tra organizac;ao de amparo ao 
indigente e o Asilo da Velhice Desamparada. 

Entre os meios de hospedagem e diversao 
contam-se 10 hoteis e 2 cinemas. Representa 
detalhe singular o fato de urn desses hoteis se 
achar localizado sobre os rochedos da praia 
de Imbetiba. 

As apraziveis praias de Macae constituem 
motivo de atrac;ao para turistas. Forte, Cam
pista, Cavaleiros, Concha, Beijos e Barra, alem 
da ja citada Imbetiba, acolhem em suas areias 
numerosos banhistas durante o verao . 

Entre as edifica<;6es existentes, algumas 
ha que evocam as origens do Municipio e ou
tras que representam marcos de sua evoluc;ao. 
Apesar das remodela<;6es por que passou, a 
igreja e antigo convento de Sant'Ana. cons
truida pelos jesuitas em 1630, e 0 simbolo 
mais remota dos primeiros impulsos de civili
zac;ao que ali for am dados . Da epoca colonial 
encontram-se ainda o solar Monte Elisio, cons
truido em 1866 pelo visconde de Araujo , a ca
pela Nossa Senhora do Patrocinio, na Fazen
da Machadinha, erigida em 1833, o oratorio 
S. Francisco de Paula, construido na Fazenda 
Mato de Pipa, o Solar Visconde de Ururai , em 
1869, obra do arquiteto Antonio Alemao e a 
capela de N. sa d-o Carmo, em Qui<;ama, edi
ficada no ano de 1877 . De construc;ao mais 
recente, dest aca-se o templo da 1.a Igreja Ba
tista de Macae, inaugurado em 1955 . 

Os principais monumentos sao o obelisco 
comemorativo do 1.0 centenario da cidade, na 
Praca Verissimo de Melo , e os bustos de 
WaShington Luis e Julio Olivier, homenagem 
de Macae a dois de seus mais ilustres filhos. 

As festas populares que habitualmente se 
realizam sao a de Sao Joao Batista, padroeiro 
da cidade, entre 20 e 24 de junho; festa em 
louvor de Sant'Ana, no alto do morro onde 
se ergue a igreja, de 24 a 26 de julho; festa 
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de Sao Pedro, que se inicia no dia 27 de ju
nho terminando a 29 com procissao fluvial 
levada a efeito pelos pescadores. Algumas so
ciedades recreativas festejam tambem suas pa
droeiras: a Sociedade Musical e Beneficiente 
Nova Aurora patrocina a festa de Santa Ceci
lia, que se realiza no periodo de 20 a 22 de no
vembro, e a Lira dos Conspiradores consagra 
0 ultimo domingo de outubro a procissao de 
Nossa Senhora da Penha. 

Acha-se instalada no Municipio uma Agi'm
cia de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
est a tistico brasileiro. 
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E STA publicat;:cio taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Direto;·ia de Documen

tat;ao e Divulgat;cio do Conselho Nacional de Estatistica. 
A nota introdut6ria, s6bre aspectos d!l evolw;ao hist6-
ri ca do Municipio, corresponde a uma tentativa no sen
t ido de sintetizar, com adequada sistematizat;:ci9, ele
mentos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem. 
em, alguns casas, divergencias de opinido, com,uns e1n 

assuntos dessa natureza, ntio sendo raros or:; equivocos 
e erros nas pr6prias /antes de pesquisa. Par isso, o 
CNE ac·Jihe ria com o mai9r interesse qualquer cola
coraqcio , especialmente de h istoriadores e ge6grafos. a. 
/im de que se possa divulgar de tuturo, sem rec eio de 
C01l t 1'0Versias, 0 eSCOT(:O hist6ri co e qeoqrci/icO dOS 11lli-
11 iripios bra si!Pi r os. 
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