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NOVO HAMBURGO 

RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FjSJCOS - Area: 211 krn' r 1960!; alti
tude: 2?,39 m ; temperatura media em °C - das 
maxi mas: 38 : das minimas: 3: precipitar:;iio 
anual: 1170. 

POPULAQAO - 53 916 habitantes rdados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960 ! ; densi
dade demografica: 256 habit:wtes par quil6me
tro quadrado . 

ATJVIDADE PRINCIPAL -~ industrial ((: ale; ados e 
C01l1'0S ) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 6 agencias 
bancarias. 2 cooperativas de cnidito. 

VEfCULOS REGISTRADOS rna Prefeitura Munici
pal) - 1 400 automoveis e jipes . 540 caminh6es 
e 439 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS rsede ; - 13 500 ligac;6es ele
tricas, 340 aparelhos telet6nicos, 8 hoteis. 26 pen
s6es, 12 restaur antes e 4 cinemas. 

ASSJSTENCIA MEDICA rsedeJ - 3 hospitais gerais 
com 215 leitos; 16 medicos, 25 dentistas e 6 en
termei ros no exercicio da projissiio; 13 farmdcias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 59 unidades escolares de 
ensino ]Jrirndrio geral. 13 de ensino media; 2 ti
pografias. 3 liV7·arias, 6 bibliotecas. 2 jomais e 
1 estac;iio de radio. 

FINANQ.4S PUBLICAS EM 1960 rmilhares de cru
zeiros) - receita total : 75 964 ; renda tributdria : 
. .. ; despesa: 73 173. 

REPRESENTAQAO POLiTICA. - 9 vere.adores em 
exercicio. 

· -· · - ·-·----

Texto de Fernando Pereira cardim, da Diretoria 
de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. Desenho 
da capa de Q. Campofiorito. 



.HPECTOS L-11ST6RlCOS 

Os PRIMITrvos habitantes foram indigenas Charruas 
e Minuanos: de sua presenc:a foram encontrados 
vestigios em escava<;6es realizadas, bern como carac
teristicas etnicas em moradores do Iugar Santa Ma
.ria de Butia (ou Santa Maria dos Caboclos), onde 
se dedicavam a agricultura. 0 sitio em que existiu 
esse nucleo constitui hoje o distrito de Lomba Gran
de. Em 1824, tentaram povoar o Rincii.o dos Ilh·2us 
com 9 familias que reuniam 48 pessoas, procedentes 
dos Ac;ores, sem resultado pratico. Somente a imi
grac;ii.o alemii., em fins daquele ano, conseguiu de
~envolver a regiao . 

As terras foram divididas em pi~adas e estas em 
lotes ou colonias. Parte das terras da picada Costa 
fla Serra e da Estancia Velha (tambem conhecidas 
por Campo Ocidental) forma a zona do Municipio 
situada a margem direita do rio dos Sinos e parte 
das terras da Feitoria Velha (ponto de distribui<;io 
dos imigrantes), situada a margem esquerda do 
referido rio. forma o sui do atual distrito de Lomba 
Grande. 

Nos documentos mais antigos existentes sobre 
J. coloniza<;io alema, o agrupamento de casas que 
formara o nucleo prim:tivo de Hamburgo Velho era 
conhecido, desde sua furda<;ao, pelo nome de Ham
burger-Berg e a regiii.o em que surgiu a cidade de 

:~ovo Hamburgo figura com os nomes de Campo 
Ocidental e Costa da Serra. 0 povoado de Hamburgo 
Velho surgiu por ser local de bifurca<;ao de estradas, 
mn planicie, e passagem obrigat6ria para a capital 
estadual. Para ali convergiam estradas do centro, 
norte e noroeste; era a unica said a para Porto Ale
gre. al·~m de ter urn rio navegavel. 

Algumas familias italianas ai se estabeleceram 
por volta de 1875. 

A construc;ao da estrada de ferro de Porto Ale
gre ate Novo Hamburgo (primeira do Estado), con
cluida em 1876, foi urn dos fatores mais importantes 
para o seu desenvolvimento economico. Canalizou 
para o comercio local quase toda a produ<;ao do inte
r ior. Fez, tambem, surgir e progredir urn novo nucleo 
- Novo Hamburgo - , na esta<;ii.o final da estrada 
(New Hamburg), situado a 3 km de Hamburger-Berg, 

· para on de se deslocou a vida econ6mica. 
Em 1919 tentaram mudar os nomes de Novo 

Hamburgo e Hamburger-Berg, sendo, porem, logo 
restabelecido o primeiro e o segundo oficia lizado 
como Hamburgo Velho. Em 1942 houve outra tenta
tiva. que fracassou. 

0 Municipio de Novo Hamburgo surgiu em 1937, 
desmembrado do de Sao Leopolda . 
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FOWHA(, TO /lDi\-11 NJSFR£11TVO
JUDICIAR1A 

0 PovoAno de Hamburger-Berg surgi.u no final de 
1824, desenvolveu-se rapidamente e, ja em 1850, era 
um centro importante. Foi elevado a distrito (4.0 de 
Sao Leopolda) pela Lei n .o 1 000, de 8 de maio de 
1875, sendo a capela cur·ada de Nossa Senhora da 
Pledade de Hamburger-Berg elevada a freguesia (s(> 
reconhecida pelas autoridades eclesiasticas em 22 
de julho de 1880!. A capela, sob a invoca<;ao de Sao 
Luis de Gonzaga de Novo Hamburgo t.construida 
em 1924/ 25!, foi elevada a freguesia a 14 de maio 
de 1926. A 5 de abril de 1927, o Decreta estaduai 
n.o 3 818 criou o Municipio de Novo Hamburgo, com 
territ6rio do 2.0 distrito de Sao Leopolda, sendo ins
talado a 19 de dezembro do mesmo ano. Esta lei 
elevou a vila a sede municipal (Novo Hamburgo) . 
Em 20 de setembro de 1935 (1.0 centenario farrou
pilhal foi-lhe conferida a categoria de cidade. E 
sede de Comarca desde outubro de 1945. Segundo 
a divisao administrativa vigente, o Municipio e cons
tituido de 4 distritns: Novo Hamburgo lsede), Flo
resta Imperial, Hamburgo Velho e Lomba Grande . 

ASPECTOS G'U JG'RAFTCOS 

SrTUAto na zona fisiogr:Hica denominada "da En
costa Inferior do Nordeste", o Municipio ocupa area 
de 2·11 km', citando-se como principais os seguinte~ 
acidentes fisicos: rio dos Sinos; arroios Luis Rau. 
Centenario, Peri, dos Corvos, etc.; serro dos Dois 
Irmaos (parte da encosta sul) ; morros dos Chaves. 
dos Bois, do Dia'Jo, etc. e diversas coxilhas que 
ladeiam a cidade . 

Situada a 27.4 metros de altitude \estacao fer
roviaria l, a cidade dista em linha reta 43 km, rumo 
NNE, da capital estadual, correspondendo-lhe as 
seguin tes coordenadas geograficas: 29° 41 · 07" de 
latitude sul e 51° 07' 48" de longitude W. Gr. 

0 clima e ameno e saudavel. A temperatura. 
estima-se. varia entre maximas de 38°C e minima~ 
de 3°C. A precipita<;ao pluviom.fitrica anual, em 
t6rno de 1 170 mm. Ha ocorrencia de geadas em 
julho e ag6sto. 

Limita com os Municipios de Estancia Velha. 
Dais Irmaos, Campo Born. Sapiranga, Taquara. Gra
vatai e Sao Leo}:oldo . 

PO PC LA (.·1 ( J 

CoNTAVA o Municipio, no Censo de 1950, 29 447 pes
seas. Urn decenio depois, de ac6rdo com os dado~ 
prelimi11ares do ultimo Recenseamento. e apesar de 
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perder parte de seu 
territ6rio para fonnar 
o Municipio de Campo 
Born, alca[}QOU 53 916 
habitantes. A densida
de demogrlifica e de 
256 habitantes por qul
lometro quadrado. No
vo Hamburgo tern nos 
quadros urbano e su
burbano maior concen
t;raQao demografica: 
84% do total. 

A populaQiio da ci
dade cresceu de 31 %, 
passando a 25 610 ha
bitantes; a da vila de 
Hamburgo Velho, de 
1 906%, conta,ndo atu- Monumento ao Imlgrante 
almente 11 995 pessoas ; 
a de Lomba Grande, de 32 %, com 618. Na nova vila 
de Floresta Imperial havia 7 121 habitantes. Quanto 
aos totals, ainda em 1960, a populaQao do distrito
-sede era de 26 966 ; do de Floresta Imperial, 7 247; 
do de Hamburgo Velho, 16 013; e do de Lomba Gran
de, 3 690 . 

Foram contados, tambem, 11 826 domicilios: 
6 243 no Distrito-sede; 1 524, no de Floresta Imperial; 
3 343, no de Hamburgo Velho; e 716, no de Lomba 
Grande . 

PRODU(AO lNDUSTRJAL 

Ao ESTENDER-SE a Taquara, em 1903, a ligaQiio ferro
vh1ria com Porto Alegre, Novo Hamburgo, onde fin
davam os trilhos ate entao, perdeu sua condiQiio 
de emp6rio distribuidor de produtos do interior, 
tendo que acelerar o processo de industrializaQiio 
para recuperar sua economia. A industria de couros, 
que teve como iniciador Nicolau Becker, alemao 
vindo para o Brasil em 1797, e ai abrindo uma selaria 
e curtumes, foi a que teve ascensiio mais rapida, 
seguida, mais tarde, por outras. Foi em fins do 
seculo passado {1887) que Pedro Adams Filho iniciou 
a produQiio e o comercio de calQados, em bases 
modernas, e Artur Hass, a de outros a.rtigos de couro. 

Contam-se 384 estabelecimentos industrials, com 
atividades as mais diversas, que em 1961, empre
garam cerca de 9 300 operarios e produziram pouco 
mais de 7 bilh6es e 100 milh5es de cruzeiros . 

Predomina a industria de calQados, com 158 
estabelecimentos, 6 416 openi.rios e 4,6 bilh6es de 
cruzeiros de produQao; seguem-lhe a de couros, com 
42 estabelecimentos, 591 operarios e 803 milh6es ; a 
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de artefatos metalurgicos, 19 estabelecimentos, 478 
operario.s e 348 milh6es; a de malas e pastas, 8 esta.
belecimentos, 213 operarios e 169 milhoes; a de sal
tos plasticos, 6 estabelecimentos, 247 operarios e 158 
milh6es; a de detergentes e inseticidas, 8 estabele
cimentos. 59 operarios e 151 milh6es; a de caixas de 
papelao, · 11 estabelecimentos, 239 operarios e 104 
milh6es; e muitas outras com menos de 100 milh6es 
de cruzeiros de produgao: formas para cal<;ados: 
tijolos e telhas; esquadrias de madeira e de ferro: 
m6veis de madeira; farinha de milho; massas ali
menticias; grafica e impressos; refrigera<;ao e bebi
das; carrogarias; verniz para couro; aguardente: 
sabao: farinha de mandioca: har.m6nios e 6rgaos: 
etc. 

EnergitT El hrira 

0 fornecimento dC:: f6n;a e de energia para ilu
mina<;fto publica e particular data de 1913. A 27 de 
fevereiro de 1958 foram os servi<;os encampado~: 
pelo Estado, passando a energia eletrica a ser dis
tribuida pela CEEE. A usina hidrel·~trica esta situa
da na cascata do Herval, no rio Cadeia, no lugar 
denominado Santa Maria do Herval, no Municipio 
de Do is Irmaos. A potencia e de 1 680 kW. 

PRODC('.-10 / lGJU JP ASTURIL 

E Pouco desenvolvida a agropecuaria na reg1ao que 
fica a margem direita do rio dos Sinos. Lomba Gran
de, a margem esquerda. e distrito essencialmente 
agricola. 

Existe o cuidado de reflorestamento. A Viacao 
Ferrea con ta com mais de urn milhao de pes ·de 
eucaliptos. mi, tambem, grandes planta<;6es de aca
cias r lenha e casca para curtirl . 

Agricttftttra 

A produgao agricola, em 1959, montou a 26,1 
milh6es de cruzeiros. Nao ha grande predominancia 
de uma determinada cultura. A mandioca contri
buiu com 2.8% para o valor total (7 200 tl; a batata
-inglesa, com 13% (372 tl; o milho, com 11 o/r 
(449 tl; a laranja e o feijao, com 8 % cada urn (40 
mil centos e 202 tl ; a cana-de-agucar, com 7 % 
(2 220 tl; cebola 5 % (113 tl; e arroz, 4 % (130 tl . 
Outros produtos: batata-doce, aveia, banana, caqui, 
figo, limao, maga, marmelo, pera, pessego. tange
rina e tungue. 
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Pecuaria 

A populac;ao pecuana, em 1960, contava 11 223 
cabec;as, no valor de 36,2 milhoes de cruzeiros. Pre
dominavam os bovinos (5 535 cabec;as/27,7 milhoes 
de cruzeiros), suinos (3 181 cabec;as/3,8 milhoes), 
eqiiinos (1103 cabec;as/3,3 milhoes) e ovinos (1 058 
cabec;as/529 milhoes). Outras esptkies: asinlnos, 
muares e caprinos. 

A produc;ao de leite alcanc;ou 950 mil lltros, no 
valor de 12,4 milh6es. A Hi em bruto, 1100 kg e 
77 milh6es. 

0 plantel avicola contava com 9 mil galinaceos 
(684 milh6es de cruzeiros) e 500 mil palmipedes (35 
mil cruzeiros) . A produC(ao de ovos de galinhas tota-
lizou 40 mil duzias (1,2 milhao de cruzeiros) . · 

Foram abatidas 11 384 cabet;as de bovinos, 6 488 
de suinos, 25 de ovinos e 2 de caprinos, resultando 
3 362 toneladas de produtos de matadouro, no valor 
de 210,3 milh6es de cruzeiros. Predominaram a carne 
verde de bovino (65% do valor), banha nao refi
nada (9%), salsicharia a granel (7%), couro verde 
de bovino (6%) e carne verde de suino (3%). 

Ha 1 agronomo e 2 veterinarios, no exercicio 
da profissao . 

Censo Agricola de 1960 

Na Sinopse preliminar estao registrados 395 esta
belecimentos numa area de 11156 ha, 2 028 ha com 
Iavouras. Destes estabelecimentos, 82 possuiam area 
de menos de 10 ha, cada urn; 302, de 10 a menos 
de 100 ha; e 11, de 100 a menos de 1 000 . 

Ocupavam-se na agropecuaria 1 445 pessoas (no 
Censo de 1950, havia 1417); foram contados 105 
tratores (havia 1 no censo de 1950) e 415 arados. 
Em 390 estabelecimentos havia criac;ao de bovinos. 
Entre os dois ultimos censos houve decrescimo, no 
numero de estabelecimentos, da ordem de 12 % . 

A PRAc;A DE NOVO HAMBURGO 

0 CoMERCio foi a primeira atividade economlca e 
com ela nasceu e cresceu o Municipio. A sede muni
cipal disp6e de 4 estabelecimentos atacadistas e 520 
varejistas. Novo Hamburgo e grande exportador de 
cal<;ados. As principals prac;as compradoras de seus 
produtos sao as de Sao Paulo, Rio de Janeiro (GB), 
Belo Horizonte, Curitiba, Florian6polis, Recife, Sal
vador e Cuiaba. Os Bancos Agricola Mercantil, da 
Provincia do Rio Grande do Sui, do Brasil, do Rio 
Grande do Sui, Industrial e comercial do Sul, e Na
cional do comercio mantem agencias em Novo Ham
burgo. 
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O::; saldo::; das prmcipais contas, em 31 de dezem
bro de 1960, em milh6es de cruzeiros, eram: caixa, 
26; emprestimos em contas correntes, 229 (comercio, 
4; industria , 215; lavoura. 6: pecuaria, 4); titulos 
descontados, 577 (comercio 14; industria 557; parti
culares 4; e governos 2); depositos a vista e a curto 
prazo. 286; e depositos a prazo, 22. 

Em 1962 foram protestados pouco mais de 800 
titulos, no valor de 25 milh6es de cruzeiros. 

0 Municipio conta com a cooperativa de Con
sumo dos Empregados em Curtume e a de credito 
··caixa Rural Uniao Popular··, de Lomba Grande e 
Novo Hamburgo: 7 sindicatos de empregados e 4 de 
empregadores. 

FI~ANSPOR"Ji:S h CUAll'NfCLl(.,'OL~S 

A VIA<:;lio FERREA do Rio Grande (Recte Ferroviaria 
Federal'~ serve ao Municipio atrav·§s da linha Porto 
Alegre-Uruguaiana e do Ramal de Canela. Ha 2 es
tac;6es 1 Novo Hamburgo e Hamburgo Velho) e 3 
estribos. Leva-se, de trem. em media 1 hora e 20 
minutos ate Porto Alegre;· 18 minutos' ate Sao Leo
polda; 35 minutos ate Sapiranga; e 1 hora e 35 ate 
Taquara . 

A rodovia Getulio 
Vargas (BR-2), federal, 
toda pavimentada, liga 
o Munic1pio com a ca
pital Estadual e com 
todos os centros impor
tantes por onde passa, 
ate o Rio de Janeiro. 
Ha, ainda, estrada de 
rodagem estaduais li
gando a sede munici
pal as cidades vizinhas 
de Sapiranga, Estancia 
Velha e Campo Born, e 

oso••o estradas municipais. 
fr~;;;;iii;;;;;;;ii!ii!il" 0 tempo mectio 

,;,..1 gasto, em rodovia, ate 
Porto Alegre e de uma 
hora; a Sapiranga., 30 
minutos; Estancia Ve
lha, 50 minutos; Dois 

!!!!!!. E1lrodo oovlm•Modo 
-= " tll'l eonalru~iio 
......._ ' 1 dt hrro 
q Compo Cit O'lio~!o 

Irmaos, 45 minutos; Gravatai, 1 hora e 40 minutos; 
Sao Leopolda, 10 minutos; Taquara, 1 hora 15 mi
nutos; Brasilia !DF). via curitiba, Sao Paulo, Matao 
ou Uberaba. 4 dias . 

A agencia de correios foi instalada em 1876 e 
a de telegrafos, em 1918. Ha uma agencia de correio 
e telegrafos em Hamburgo Velho (1928) e uma de 
correio em Lomba Grande (1951) . 

A Prefeitura, em 1961, registrou 1400 autom6-
veis e jipes, 540 caminh6es e 439 outros veiculos, 
em trafego. 
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VIDA ('( IJJUH/1L 

:E nos MArs elevados o indice de alfabetiza<;ao de 
Novo Hamburgo: estima-se acima de 84 % a percen
tagem da popula<;ao, de 10 anos e mais, que sabe 
ler e escrever. Esta quota alinha-se entre as de Sao 
Paulo. Rio de Janeiro, Porto Alegre. Bela Horizonte 
e Curitiba. 

0 ensino primario geral t"uncionou, no ano le
tivo de 1962, com 59 unidades escolares. 348 profes
s6res e 9 394 alunos foram matriculados no seu 
inicio. Recen temente foram g·astos 4,9 mil hoes de 
cruzeiros f'm constru<;ao de escolas. 

0 ensino media, no ano letivo de 1961, contava 
com 11 unidades escolares: 1 comercial, 2 normais. 
6 ginasiais e 2 colegiais. No comercial estavam em 
atividade 4 professores. 134 alunos 1117 meninos e 
17 meninas) . e 35 rapazes terminaram seus cursm; 
em 1960. No normal havia 28 profess6res \19 pro
fess6rasJ, e 131 meninas e 30 m6cas concluiram cur
sos no ano an terior. No ginasial havia 87 prates
sores ( 32 profess6ras) para 1 401 alunos 1726 meni
nos e 675 meninas l e 46 rapazes e 105 m6 <;as aca
baram seus estudos, em 1960. No colegial lecionavam 
21 profess6res (3 profess6rasl. estudavam 151 men!
nos e 15 meninas. e 13 rapazes concluiram o curso. 
no ano anterior. Ministram este grau de ensino o 
Colegio Sao Jac6, Escola Fundaciio Evangelica, Es
cola Normal Santa catarina. Ginasio Pindorama 
1 particulares 1 e Ginasio Estadual 25 de Julho. 

()uJro.r <l.l{ll:'t"fr,.r c ultttrtll-' 

Em funcionamento a Radio Progre:s:su, prefixo 
ZYN-3, ondas m2dias. l 470 quilodclos de freqliencia, 
inaugura da em 1948. 

A imprensa escrita co11ta com os :semanarios 
"N. H.", fund ado em 1960, e ''5 de Abril", em 1927 . 

As principais bibliotecas sao: "Machado de As
sis'·. publica, municipal , fundada em 1953, com mais 
de mil volumes: a da Sociedade Ginastica de Novo 
Hamburgo ; a do Circulo Operario; a da Associa<;ao 
Comercial: da Sociedade de Cantores de Hamburgo 
Velho; e a do Sindicato dos Trabalhadores na In
dustria de Cal<;ados (t6ctas publicas 1. Ha diversas 
bibliotecas particularf's. de grupo::; escolares e co
l{~gios. 
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Igreja Evangelica 

ASPECTOS URBANOS 

Contam-se ainda 
outras associag6es que 
se dedicam a praticas 
esportivas, recreativas 
e culturais, bern como 
entidades de classe e 
difusoras do folclore: 
Esporte Clube Floriano 
e o Esperanga (totali
zam mais de 2 000 s6-
cios) Associagao Co
mercia!; Rotary Club; 
Lions Club; e Clube de 
Tradig6es g a u c h a s 
"Pangare". 

Os cinemas sao: 
Lumiere, com 1718 lu
gares; Carlos Gomes, 
com 845; Aida, 600; e 
Avenida, 600. Tipogra
fias, ha 2, e livrarias, 3. 

Novo HAMBURGo, edificada sobre pequena colina de 
encostas suaves, guarda ainda, na fisionomia urbana, 
com suas casas de telhados pontiagudos~ aspecto de 
cidade europeia, lembrando a origem ae seus pri
meiros colonos. 

A cidade de Novo Hamburgo e a vila de Ham
burgo Velho, cujas estac;6es ferroviarias distam, uma 
da outra, cerca de 3 quilometros, dao, todavia, a im
pressao de constituirem urn unico nucleo, apesar de 
serem duas urbes distintas. 

Novo Hamburgo possui 695 ruas e 25 prac;as, em 
parte pavimentadas. os predios totalizam 9 727 uni
dades. A extensao da recte distribuidora de agua e 
de 51 387 metros e beneficia 4 630 predios. Havia, ate 
dezembro de 1962, 13 500 ligag6es eletricas (corrente 
de 220 volts) , 340 aparelhos telefonicos instalados, 
8 hoteis, 26 pens6es, 12 restaurantes. Existem 18 
advogados e 11 engenheiros no exercicio de suas 
profiss6es. Ha, ainda, uma estac;ao de Corpo de 
Bombeiros. Recentemente foram concluidas obras de 
pavimentac;ao de logradouros no valor de 5,4 milh6es. 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

S.Ao EM NUMERo de 3 os hospitals gerais, todos parti
culares, com capacidade total para mais de 200 lei
tos, assim distribuidos: Sanat6rio Regina, em Ham
burgo Velho; Hospital Darci Vargas, na cidade, e 
Hospital de Lomba Grande, na vila que lhe deu o 
nome. 
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0 Departamento Estadual de Saii.de mantE~m urn 
posto, com diversas set;6es de higiene. alem de t~a
tar do sancamento da cidade. 

Ha 13 farmacias, 16 medicos. 6 enfermeiros e 25 
den tistas servindo a populac;ao. 

A Legiao Brasileira de Assistencia , atraves do 
Centro Municipal de Assistencia. cuida da materni
dade e da infancia. 

A RECEITA municipal a.rrecadada, em 1960. alcanc;ou 
75 964 milhares de cruzeiros. A despesa atingiu a 
73 173 milhares. Houve. portanto. saldo de 2 791 
milhares . 

As arrecadac;6es federal e estadual, naquele ano. 
resultaram em 513.4 e 396,1 milh6es de cruzeiros. 
respecti v amen te. 

A arrecadac;ao do impasto de vendas e consig
nac;6es, em 1961. apurou 341.3 milh6es de cruzeiros. 

HAMBURGO VELHO, situado 110 alto de urna colina. 
alcanc;ada pela constante virac;ao do oceano, vern 
sendo recomendada para estac;ao de repouso . De sua 
posi<;ao elevada descortina-se. a leste, o vale do rio 
dos Sinos: e, mais alem. os morros de Lomba Gran
de, com suas igrejas e casinhas brancas. entre aE. 
arvores; ao norte, a serra dos Dais Irmaos. com seus 
picas, separados por extenso vale: a. oeste e sul, a 
cidade de Novo Hamburgo, com belas residencias. 
e chamines de fabricas. Mais alem. estendem-se ate 
perder de vista as coxilhas. com as florestas de euca
liptos e acacias . 

As INFORMA<(OES divulgadas neste trabalho Joram, 11& 
maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia Mu-

• nicipal de Estatistica de Novo Hamburgo, utilizados 
tambem, na sua elaborac;ao. dados procedentes dos 
arqui vos de documentac;ao municipal, da Diretoria 
de Documenta<;ao e Divulgac;ao 1 Secretaria-Geral do 

' CNE), de orgaos do sistema estatistico naciona l 
e do livro "0 Municipio de Novo Hambwgo" de 
Leopolda Petry . 
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COLE~A.O DE MONOGRAFIAS 

(3.• serie) 

200 - Cai(;ara. ~Ol - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Ituberi. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Juciis. 216 - Mandaguari. 217 
- Parii de Minas. 218 - N. s.a das Dorcs. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itapa rica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacu le . 
. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoii. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabari. 238 - Oliveirot. 239 - Ca taguases. 
240 - Cambuqnira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
'!46 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Pontll Porii. 
253 Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
:!56 Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
'!59 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 

EST A publicar;iio faz parte da sene de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Divulga<;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lur;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqiio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergencias 
de opinUio, comuns em assuntos dessa natureza, niio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias fontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior • 
interesse qualquer colabomr;ao, especialmente de 
historiadores e ge6grafos. 

A.cabuu-st~ de imjnimiT, no Serviro Guifico do 
I JJGE, nos r>int.e e cincu dins do 111 h dr· junho de 
mil rwvecentos e st~sseuto i· trtJs. 


