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Colet;;do de Monograjias - N .0 265 

TERESOPOLIS 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 849 km' (1960) ; alti
tude: 902 m; temperatura media, em oc, das 
maxi mas : 27 ; das minimas: 13; precip ita9a0 
anual: 2279,1 mm. 

POPULAQA.O - 52 318 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densida
de demograjica: 62 habitantes par quil6metro 
quadrado . 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricola (legumes e 
hortaligas) . 

ESTABELE.CIMENTOS BANCARIOS - 1 matriz, 5 
agencias e 1 correspondente. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 715 autom6veis, 638 caminh6es. 69 ani
bus e 279 outros veiculos . 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 7 315 ligac;6es ele
tricas, 2 000 aparelhos telej6nicos, 23 hoteis. 10 
pens6es, 52 restaurantes e 6 cinemas. 

ASSISTi:NCIA MEDICA (sede) - 3 hospitais gerais 
com 60 leitos; 35 medicos, 30 enjermeiros e 20 
dentistas no exercicio da projissao; 14 droga
rias e ,tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 62 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum e 6 de 
ensino media, 5 tipograjias , 2 livrarias, 2 biblio
tecas, 1 jornal, 1 revista, 1 radiodijusora . 

ORC.4MENTO PARA 1962 - (milh6es de cruzeiros) 
·_ receita total: 130; renda tributciria : 96 ,7; des
pesa: 130 . 

REPRESENTAQA.O POL!TICA --- 15 vereadores e11t 
exercicio . 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Dire
toria de Documenta<;ao e Divulgac;ao do CNE . De
senho da capa de Q. Campofiorito . 



HIST6RICO 

0 MArs antigo documento que existe, fazendo re
ferencia ao "povoado e sertao" situados por detnis 
da serra dos 6rgaos, e uma planta levantada por 
ocasiao da "viagem feita a essa serra pelo Dr. Bal
tazar da Silva Lisb6a, Juiz de Fora do Rio de Ja
neiro, ordenada pelo Ministro e Secretario dos Ne
g6cios Ultramarinos, em 1788". Contem a descri<;ao 
da serra e uma pequena noticia s6bre o "sertao", 
onde vern assinalada a cascata do Imbui. Nada de 
notavel havia, alem da estrada de penetrac;ao par
tindo de Piedade (literal), gslgando a serra e se
guindo para o verdadeiro sertao. 

Teres6p<Jlis tornou-se conhecida depois que ali 
se estabeleceu o sudito ingles George March (nas
cido e educado em Lisb6a); havendo adquirido uma 
sesmaria de 4 leguas quadradas, na serra des 6r
gaos, anteriormente a 1821, com fazenda de cria
gao e cultivo de cereais. March, que era antigo ne
f!OrLmte no Rio de Janeiro, localizou a sede da 
fazenda no Alto, o "Campo das :Eguas" na Varzea, 
as lavouras no Quebra-frascos e, no Imbui e em An
tonio Jose, os poltros e novilhas. Morando em resi
dencia confortavel, convidava patricios e amigos a 
fazer-lhe companhia na estagao calmosa, come
gando, assim, o habito do veraneio na serra. 

A segunda doarao de terras foi feita por 
D. Joao VI ao Tenente Joaquim Paulo de Oliveira 
(filho de Jose Joaquim da Silva Xavier, o Tiraden
tes) , como premia pelos bans servic;os prestadJs a') 
rei: uma "posse" no vale do c6rrego Antonio Jose, 
nas proximidades da cascata do Imbui, que deu o 
nome a to do aquele vale. 

A regiao era alcanc;ada, primeiramente, pela es
trada Mage-Sapucaia, via Canoas, mas, depois de 

Vista parcial da varzea, vendo-se ao fundo, na Serra dos 
6rgaos, a Cabe~a do Frade. 



abandonado o trecho de Socavao, passou a ser atra 
vessada pela nova estrada da Serra dos 6rgaos, ca 
minho preferido para o Porto da Piedade e o mai~ 
curto para a Corte . 

Data de 1845, qua ndo faleceu George March . o 
come<;o da povoa<;iio. pela divisao da propriedade 
entre seus herdeiros. que, por sua vez, a reta lharam 
e venderam em fazendas menores. sitios e lotes . 

Todas essas terras que constituiram a sesmari a 
March, depois Fazenda dos 6rgaos e Fazenda March . 
voltaram, com pequenas exce<;6es no Quebro-fras
cos, no Imbui e na Posse 1 que couberam aos des
cendentes do Tenente Joaquim Paulo) , a centrali
zar-se nas maos de urn imico proprietario - Com
panhia Estrada de Fer ro Teresopolis -. conform E· 
contrato de constru<;ao da estrada de ferro e da ci 
dade de Teresopolis. lavrado a 16 de julho de 1890 

A constrU<;ao da estrada de ferro e da cidad E
prendia -se ao desejo do governo do Estado do Ri.o 
de Janeiro em transferir a capital est adua l para 
este local . Tais pianos, porem. n ao foram realiza 
dos, e outra vez a proprieJade e desmembrada e re
talhada, resultando a cidade atual. Do que for a 
previsto no plano, somente a cria<;ao do Municipio 
efetivou-se, a 6 de julho de 1891 . 

Acredita-se que a denomina<;ao de Teresopolis, 
dada a povoa<;ao, tenha sido em homenagem a Im
peratriz D . Teresa Cristina . 

A constru<;ao da estrada de ferro, que havia si
do tentada em 1872, foi realizada pelo engenheiro 
Jose Augusto Vieira, sucessor da primitiva Cia. Es-· 
trada de Ferro Teresopolis, e inaugurada a 19 de 
setembro de 1908, exatamente 13 anos depois de ini
ciados os trabalhos . Torno u-se mais tarde obsoleta 
com o advento das boas rodovias, e hoje nao ma is 
exist.e . 

FORMA(A.O ADiVUNISTRATIV A E 
JUDICIARIA 

NA VARZEA, onde se formou a vila , foi construida pe
quena igreja dedicada ao culto de Santo Antonio 
do Paquequer. Passou a freguesia pelo Decreta m'!.
mero 389, de 25 de ou t ubro de 1855, continuando a 
pertencer ao Municipio de Mage . 0 Decreta n.0 280. 
de 6 de julho de 1891 . criou o Municipio de Teresa
polis, desmembrado do de Mage, e a respectiva Co
marca ; esta ultima. suprimida e resta urada, a 31 
de ma r <;o de 1938, a tua lmente e de 2n ent ra ncia . 
0 distrito de Santo Antonio do Paquequer passou 
a denomina r-se oficialmente Teresopolis a partir 
de 1892 rDecretos esta duais ns. 1 e 1-A , de 8 de 
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maio e 3 de junho, respectivamentel . A Lei n.0 43, 
de 31 de janeiro de 1893, elevou a sede a Cidade 
e ordenou a transferencia da capital do Estado, de 
Niter6i, para Teres6polis. Esta determinac;ao nun
ca foi cumprida . Obteve acrescimo de seu terri to
rio, em 1901 (Decreto n.0 517, de 17 de dezembro), 
quando recebeu o distrito de Sebastiana (atual 
Nhunguac;ul desanexado de Nova Friburgo . 

Segundo o quadro administrativo vigente, Te
res6polis e composto de 3 distritos : o da Sede, 
Nhunguac;u e Paquequer Pequeno . 

LOCALIZA(AO DO MUNICIPIO 

SITUADO no Alto da Serra, uma das 10 zonas fisio
graficas em que o Estado se subdivide, limita com 
os municipios de Petr6polis, Sapucaia, Sumidouro. 
Nova Friburgo, Cachoeiras do Macacu e Mage . 

A cidade dista, em linha reta, 53 km, rumo 
NNE, da Capital estadual. Estas as suas coordena
das geograficas: 22° 26' 12" de latitude sui e 
42° 58' 42" de longitude W. Gr. Esta situada a 902 

tros de altitude. 

na, Vargem Grande p 
de)' Canoas Formi ;, aquequer (b~nha a cida-
d'agua: Fisher no J"a 'uParede etc.; diversas quedas 
carga utilizad~ de 1 i2ti;;!Js)(l~~ m d~ altura, des
Ponte Nova do Imb~i dos A • A IO Preto, Guarani, 
Sloper. ' ' mores e a da Piscina 

Peroba, oleo vermelho 
as suas madeiras de lei. 'ag~rapat, canela .etc., s~o 
varas onc;as I t .' n as, amanduas, cap1-

teiros: coelh~s~~o:_~~fgr~los-cachei:os , veados mon
t~~s (rnacucos, jacutingasc. '·~rir;-Uitas aves silves
bias, tucanos vermelhos etc)J . t s, cac:;arobas, sa-

A . m egram sua fauna superf1eie mu · · 1 • · 
quadrados. lllCipa e de 849 quil6metros 

Teres6po1is tern clim A 

A temperatura media e ~esef~b a~eno e sa~d~vel. 
de 27oc e minim as d '_ a vendo max1mas 
deia 687 2 e 5 · A pressao atmosferica me-

' mm e as chuvas, 2 279,1 mm. A umi-

- - - --------
TERESOPOLIS -- 5 



dade no Alto, aumenta freqiientemente com o "ru
((o", que nao alcan<;a a Varzea, protegida pelas ele
va<;6es. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 RECENSEAMENTO de 1960, segundo dadOS prelimi
nareS, contou 52 318 habitantes, registrando au
menta de 52% sobre a popula<;ao do decenio pas
sado. E o 15.o na rela<;ao dos Municipios mais po
pulosos do Estado . No distrito-sede, o crescimento 
foi de 69% (19 666 para 33 256); no de Paquequer 
Pequeno, de 145% (3 698 para 9 066); e apenas no 
de Nhungua<;u registrou-se decrescimo de 9% 
(11 032 para 9 996) . A cidade cresceu de 102% 
(14 651 para 29 540) ; a vila de Nhungua<;u, de 20% 
(108 para 130) ; e a de Paquequer Pequeno, de 84 o/c. 
(49 para 90) . 

A popula<;ao municipal, que em 1950 se distri
buia em maior numero pela zona rural, apresentou 
quadro inverso no Recenseamento de 1960: 57% dos 
habitantes nas zonas urbana e suburbana e 43 % 
na rural, como demonstra o grafico a seguir: 

Somente no distrito de Paquequer Pequeno hou
ve aumento da popula<;ao rural (3 649, em 1950, para 
8 976, em 1960) . No distrito da sede, a popula<;ao ur
bana e 7,9 vezes maior do que a rural (29 540 para 
3 716), porem, no de Nhungua((U, a rural e 75,9 ve
zes maior (9 866 para 130) e no de Paquequer Pe
queno, 99,7 (8 976 para 90) . 

No ultimo censo foram contados 10 580 domi
cilios: 6 826 no distrito-sede, 1 918, no de Nhungua
((U, e 1 836 no de Paquequer Pequeno. 

A densidade demografica, que era de 41 habi
tantes por quilometro quadrado, passou para 62, 
em 1960. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

As PRINCIPAlS atividades economicas sao a agricola 
(congrega o maior numero de pessoas), a industrial 
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Dedo de Deus, na Serra dos 6rgiios 

e a de prestac,;ao de servic,;os (ligada ao veraneio na 
serra) . 

Agricultura 

TERESOPOLIS, em 1960, era o 5.0 produtor agricola do 
Estado. Predominavam as culturas de legumes e 
hortalic,;as. A area cultivada totalizou 1 914 ha e a 
produc,;ao, 438,1 milh6es de cruzeiros. 0 principal 
produto e o tomate que contribuiu com 390,4 mi
lh6es de cruzeiros e 24 400 toneladas (89% do valor 
da produc,;ao estadual) . Outros produtos: batata
-inglesa 07,8 milh6es de cruzeiros/1334 t), milho 
( 10,5 milh6es/1 650 t), feijao, alho, cebola, amen
doim, arroz, banana, batata-doce, caqui, figo, la
ranja, mandioca, marmelo, pera, pessego e uva. 

A exportac,;ao de seus produtos e feita para o Es
tado da Guanabara e Niter6i. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1961 totalizava 18 600 cabec,;as, 
no vslor de 127 510 milhares de cruzeiros, assim 
distribuidas: bovines, 5 400 cabec,;as/81 000 milhares 
de cruzeiros; suinos, 6 000/28 800; caprinos, 3 000/ 
/1 650, eqiiinos, 2 400/12 000; ovinos, 800/560; mua
res, 600/2 100; e asininos, 400/1 400. 

A produc,;ao de leite alcanc,;ou 1,9 milhao de li
tros, val en do 28,8 milhoes. 

Os galinaceos, 386 800 cabec,;as, renderam 66 960 
milhares de cruzeiros, e os patos, marrecos e gan-
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sos, 15 500 cabec;as e 1 550 milhares. Foram produ
zidas 2 milh6es e 800 mil duzias de avos, rendendo 
168 milh6es . 

0 mel e a cera de abelha, 4,5 e 6,8 toneladas, 
contribuiram com 205 e 204 milhares de cruzeiros, 
respectivamente. 

Do gada abatido - 3 940 cabec;as de bovinos, 
3 516 de suinos e 45 de caprinos - redundaram 
946,4 toneladas, no valor de 158,1 milh6es . 0 prin
cipal produto foi a carne verde de bovina (674,5 t/ 
!122,3 milh6es) seguido do toucinho fresco r 113,2 t/ 
. 16,8 milh6es) e da carne verde de suino 197,3 t/16,5 
milh6es) . 

llldtl.rtria 

TERESOPOLis possui 110 estabelecimentos industriais, 
destacando-se: Haemos Derivados S. A. lprodutos 
farmaceuticos) , Agua Mineral Teres6polis, Hamil 
Suic;a Bijouterias S. A. , Adornos Comercio e Indus
tria, Artefatos de Aluminio Adal, Telespeaker do 
Brasil, Industria Textil de Teresopolis, Massa Joia 
Ltda. rmassas alimenticias) etc. 

Em 1958 existiam 91 estabelecimentos ! 13 in
dustriais, de 5 ou mais pessoas e 78 de menor efe
tivol, que ocupavam, em media , no mes de maior 
movimento, 418 pessoas, e produziram 146,4 milh6es 
de cruzeiros . 

Cemo Indmlfial 

0 CENSO INDUSTRIAL de 1960, Seg·undo dadOS prelimi
nares, contou 93 estabelecimentos e 498 operarios 
ocupados em media mensal; e o valor total da pro
duc;iio alcanc;ou 406,7 milh6es de cruzeiros . 

0 maior numero de estabelecimentos era de 
produtos alimentares - 22, seguido dos de madeira 
- 19, de metalurgica - 15, dos de minerais niio 
metalicos - :o, de mobiliario e editorial e gra
fica - com 5 cada urn, e os de vestuario, cal<;ado e 
artefatos de tecidos - 3. 0 maior valor foi dos 
produtos farmaceuticos e medicinais, cobrindo mais 
de 50% do total da produ<;iio. 

Cemo Agricola 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Agricola de 
1S60 revelaram a existencia de 2 314 estabelecimen
tos ( 498, em 1950), com area total de 36 174 ha, dos 
quais 10 946 ha de Ia vouras. Segundo o tamanho ha
via 1 626 estabelecimentos com area menor de 10 ha, 
cada urn 154 em 1950) ; 641, com area compreen
dida entre 10 e menos de 100 ha f376 em 1950) ; 45, 
de 100 a menos de 1 000 t66) ; e 2 de 1 000 a menos 
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de 10 000 ha. 0 pessoal ocupado era em numero 
de 6 800 r 4 071 em 1950), 21 os tratores e 556 os 
arados. Em 483 estabelecimentos havia bovinos. 

Prodtt{iW mineral 

TERESOPOLIS e 0 maior produtor de agua mineral 
do Estado. Em 1960 foram produzidos 2 702 milha
res de litros, no valor de 8,1 milh6es de cruzeiros. 

Comercio e Bancos 

ACHAM-SE instalados 5 estabelecimentos do comer
cia atacadista e 495 do varejista; o comercio e mais 
ativo no verao, principalmente o de hospedagem e 
de alimentagao rrestaurantes) . A exportaQao de 
produtos agricolas e a mais constante. Segundo o 
censo de 1960, existiam 220 estabelecimentos de 

Parque Nacional da Serra dos orgaos 
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presta<;ao de servi<;os. Ha agencias des Banc0s da 
Lavoura de Minas Gerais, de Cn)dito Real do Es
tado de Minas Gerais, Hipotecario e Agricola de 
Minas Gerais, Comercio e Industria de Minas Ge
rais, Predial do Estado do Rio de Janeiro; 1 casa 
bancaria - Regadas Comercio e Industria (Ma
triz); 1 correspondente do Banco do Brasil; e Agen
cias da Caixa Economica Federal e do Estado do 
Rio de Janeiro. 

As principais contas bancarias apresentaram. 
em 31 de dezembro de 1962, saldos (em milh6es de 
cruzeiros) de 68,5 em caixa; 12,0 des emprestimos 
em conta corrente; 298,0 dos titulos descontados; 
643,8 dos depositos a vista e a curto prazo; e de 6,2 
dos depositos a prazo. 

MEIOS DE TRANSPORT£ E 
COMUNICA(OES 

TERES6POLis e servido de 6timas estradas de roda
gens pavimentadas. A BR-4, (Rio-Bahia), passa 
por seu territorio. Liga-se a Niter6i por estradas 
federais (BR-4 e BR-5), e a Belo Horizonte e Bra
silia, atraves das BR-3 e BR-4 e da rodovia esta
dual Teresopolis-Itaipava. Conta, ainda, com di
versas estradas estaduais e municipais de tr:ifego 
permanente. 

Gasta-se, em media, 2 horas e 20 minutos ate 
Niteroi; 1 hora, ate Petropolis; 40 minutos ate Ma
ge; 2 horas ate Nova Friburgo; 3 horas e 20 mi
nutos ate Cachoeiras de Macacu; 4 horas ate Su
midouro; 3 horas ate Sapucaia; e 2 horas ate o 
Rio de Janeiro, GB. 

0 Departamento dos Correios e Telegrafos man
tern agencias postais telegraficas na Varzea e em 
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Altos de Teres6polis, agencias postais de Ponte No
va, Nhunguac;u e Bonsucesso, p6sto de correio em 
Pessegueiros e posto telefonico oficial . Ha, ainda, 
agencias dos correios na Barra do Imbui e na rua 
Nova Friburgo . 

Ate outubro de 1962 foram registrados na Pre
feitura 715 autom6veis, 69 onibus, 638 caminh6es e 
279 outros veiculos . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

MArs de 50 % da populac;ao de 10 anos e mais sao al
fabetizados. 0 ensino primario geral, em 1960, con
tava com 77 unidades escolares (25 estaduais, 44 
municipais e 8 particulares) e 160 professores (83 
estaduais, 60 municipais e 17 particulares) . A ma
tricula atingiu 5 549 alunos - 2 805 nas escolas es
taduais, 2 334 nas da municipalidade e 410 nas par
ticulares. No curso fundamental comum estavam 
matriculadas 4 975 crianc;as, e lecionavam 144 pro
fessores em 62 unidades escolares. 

Ensino Medio 

MINISTRAM ensino de grau media o Colegio e Escola 
Tecnica de Comercio Teresa Cristina e o Ginasio 
Sao Paulo e Escola Normal, todos pertencentes a 
entidades particulares. 0 ensino ginasial, em 1962, 
contava com 3 unidades escolares, 42 profess6res 
(17 professoras) e 569 alunos matriculados (310 d o 
sexo feminino) . No ano anterior, 88 estudantes 
(47 do sexo feminino) concluiram cursos . 0 cole
gial funcionou com uma unidade escolar, 3 pro
fessores e 33 alunos (6 do sexo feminino) . 0 en
sino normal apresentava uma unidade com 9 pro
fessores (8 professoras) e 52 alunas ; e 12 conclu
soes de curso, em 1961 . 0 comercial basico com
punha-se de uma unidade escolar, 8 professores e 
61 alunos (17 do sexo feminino) . Terminaram cur
so, em 1961, 7 alunos (3 do sexo feminino) . 

Bibliotecas 

A PREFEITURA mantem duas bibliotecas - a Munici
pal, publica, geral, e a de Fomento Agricola, espe
cializada, com mais de dez mil volumes catalo
gados. 

Divulgafao 

CIRCULA aos sabados 0 "Teres6polis Jornal" (funda
do em 1937) , e, mensalmente, a revista "Serrana" . 
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A Radio Clube de Teresopolis, ZYL-2, de ondas me
dias e 1 510 kc, funciona desde 1946. Casas de es
petaculos : Cine Vit6ria , com 1 200 lugares: Alvo
ra.da . com 903 ; Sao Miguel, com 300 ; Imperio, com 
448 ; Arte, com 424. Ha 5 tipografias e 2 livra 
rias. 

CINco sao as associacoes culturais: Academia Te
resopolitana de Letnis , Academia Cultura l e Ar
tistica de Teres6polis (ACAT J, Mocidade da Tiju
ca, Gremio Musical Paquequer e Clube Cult ural Ti
radentes. As esportivas-recrea tivas: Hi gino Coun
try Clube, Tij uca Clube, Tercs6polis Golfe Clube. 
Country Clube de Albuquerque, Teres6polis Futebol 
Clube, Gua rani Futebol Clube, Varzea Futebol Clu
be, Transporte F'utebol Clube, Barra Futebol Clube. 
Pira i Futebol Clube, Liga Teresopolitana de Despor
tos e Hoquei Clube de Teres6polis. 

Pe.rlejo.r 

A FESTA maxima realiza-se a 6 de julho, da ta da 
funda<;ao do Municipio. Existem outros fe stejos po
pulares de men or expressao. 

ASSIST EN CIA j\rJEDICO-SAN IT A RIA 

TEREs6PoLrs conta com 2 hospitais municipais 
Hospital Municipa l e Hospital Sao Jose - e 1 par
ticular - Casa de Saude N. s . de Fatima -. to
talizando 60 leitos . Existem tambem diversos am
bulat6rios : 3 lactarios da Sociedade Pr6-nutricao da 
Crian<;a, 1 Posta Medico do SESC, 1 Posta de -Saude 
do Estado etc . No exercicio da profissao, 35 medi
cos, 30 enfermeiros e 20 dentistas. 

ASPECTOS URBANOS 

A CIDADE e a grad a vel com ruas bern cal<;adas, pra 
<;as ajardinadas e arborizadas, perfeito servi<;o de 
agua, luz e telefones . Alto e Varzea sao as duas 
pa rtes principais da cidade , ligadas por ext ensa e 
larga avenida, com belos jardins e lindas vivendas. 
Out ros bairros: Agrioes, Fortaleza, Tijuca, Barra do 
Imbui, Pimenteiras, Va le do Paraiso etc . Contam-se 
160 ruas e 4 pra<;as, 7 315 liga<;oes eletricas (da Co
missao Est adual de Energia Eletrica) , 2 000 apare
lhos telefonicos e 7 754 prectios a bastecidos pela 
rede de agua , em outubro de 1962. 23 sao OS hoteis, 
10 a s pensoes e 52 os r estaurantes existentes. 
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FINAN(AS POBLICAS 

A RECEITA municipal arrecadada em 1960 montou a 
67,2 milh6es de cruzeiros; o orgamento havia pre
vista 60 milh6es. Em 1961, a receita total alcan
~;ou 86,9 milh6es, a renda tributaria, 62,7 (impas
tos, 37,1 e taxas, 25,5) , e a despesa realizada subiu 
a 99 milh6es de cruzeiros. As arrecadac6es federal 
e estadual, em 1961, totalizaram 66,1 e 121,4 mi
Ih6es de cruzeiros, respectivamente ; o impasto de 
vendas e consignag6es, 72,6 milh6es e o territorial 
rural, 1,1 milhiio de cruzeiros. 0 orgamento munici
pal para 1962 fixa va em 130 milh6es a despesa e 
previa igual receita, sendo 96,7 milh6es da renda 
tributaria. 

Ha uma coletoria federal e outra estadual . 

PARQUE NACIONAL DA SERRA 
DOS ORGJfOS 

CRIADO pelo Decreta-lei n.0 1 822 , de 30 de novem
bro de 1939, encravado nas cercanias da cidade, e 
o maior de nossos Parques (cerca de ;~o· rn.H hec
tares), compreendido nb macigo elevado limitado 
pelos vales dos rios Paquequer e Piabanha. E: de 
grande importancia para a ciencia e o turismo, alem 
de garantir protegao a flora e a fauna. Nessa area 
ha diversos rios: Paquequer-pequeno, Beija-flor, 
Imbui, Garrafao, Boa Esperan<;a, Bonflm, Itama
rati etc.; muitas cachoeiras, destacando-se a do Im
bui; o famoso Dedo de Deus; a Pedra Ac;u, ponto 
mais alto, com 2 300 metros; o Campo das Antas, 
num planalto, com flora peculiar; florestas, com 
jacus, macacos, antas, onc;as, aves; e abundante 
flora de clima tropical e subtropical: jequitibas, ca
nelas, guapevas, cedros, palmeiras, orquideas, fetos, 
begonias, esponjas e grande variedade de outras 
plantas leguminosas e aroma ticas . Existem varias 
construc;6es: a casa do Administrador, a de hospe
des e naturalistas, 2 para residencia de auxiliares, 
a da sede, e a do p6sto meteorologico, etc. 0 ajar
dinamento da entrada do Parque, junto ao Paque
quer, e urn convite a visita . As diversas "picadas" 
facilitam o acesso as matas . A bandeira nacional 
e hasteada no alto de uma pedreira a 1 300 metros . 
Melhores epocas para visitas, de maio a ag6sto; 
horario: 8 as 17; reserva de acomodac;6es por tele
fone, telegrama ou carta . 

ATRA<;oES TUR1STICAS 

DEVIno, sobretudo, as caracteristicas do clima, alia
das as belezas naturais, Teresopolis tern sido sem-
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pre procurada como estancia de repouso e vera
neio . Lugares pitorescos, como o conjunto do Par
que Nacional da Serra dos 6rgaos, ja descrito, sac· 
pontos de visita para turistas nacionais e estran
geiros. Na serra dos 6rgaos ha form as curiosa~:> 
como o Dedo de Deus, com 1 650 metros de altitu
de, a Agulha do Diabo, com 2 020 m, e o Nariz do 
Frade, com 1 919 m, onde os alpinistas se dedicam 
a pratica do montanhismo. 

Pontos dignos de visita: Alto do Soberbo, a b 
quil6metros de Teres6polis, de onde se avista a baia 
da Guanabara ; Pedra-Ac;:u; Pedra Sao Joao ; Pe
dra do Sino, com 2 263 m; Pedra do Garrafao; Que
bra-Frascos (5 km do centro); Posse; Cascata Gua
rani (com piscina para os banhos publicosl; Cas
cata do Imbui (9 km do centro) ; Cascata dos Am6-
res; !ago Iaci; Pedra da Ermitage; a Mulher df' 
Pedra, em Nhunguac;:u; Volta do 6 (na Varzeal . 
Fonte Judite; Piscina Sloper (publica); as ruinaf 
da Hospedaria, onde pernoitava Tiradentes; Usi
na; barrag-em do rio Beija-flor etc. Todos aces
si veis por boas rodovias. 

Os Curses de Ferias, da Pr6-Arte do Brasil . 
realizados nos meses de janeiro e fevereiro, e pa
trocinados pelo Ministerio da Educac;ao e Cultura 1 

pela Prefeitura local, ja ganharam projec;:ao inter
nacional. 

A Divisao Turistica do Brasil situa Teres6poli~ 
na 3.a Regiao Leste e 4.a Zona do Estado do Rio df 
Janeiro. A Prefeitura tern uma Comissao de Turis
mo para informac;:6es. 

Os principais hoteis: Varzea Palace Hotel; Hi
gino Palace Hotel; Hotel Resid€mcia; Hotel Belve
dere; Ho~el Teres6polis; Hotel Nevada; Novo Ho
tel ; Hotel Nacional, Hotel Philips ; Hotel Hever etc 

FONTES 

As INFORMAc;:6Es divulgadas neste trabalho, foram , 
na maioria, fornecidas pela Agencia Municipal df 
Estatistica de Teres6polis. 
Outras fontes: Service de Estatistica da Produc;ac 
(Ministerio da Agricultural ; Servic;:o de Estatistica 
Econ6mica e Financeira (Ministerio da Fazenda l . 
Servico de Estatistica da Sai1de (Ministerio da Sail
de) ; Servic;o de Estatistica da Educac;:ao e Cultura 
(Ministerio da Educa<;ao e Cultural ; Enciclopedi<> 
dos Municipios Brasileiros; Registro Industrial de 
CNE; Anuario Estatistico do Brasil, 1961; Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagens (Ministe
rio da Viac;:ao e Obras Publicas) ; Servic;:o Naciona ) 
do Recenseamento; Boletim do CNG, n.0 1, ano I 
Parque Nacional da Serra dos 6rgaos, de Lysia Ma -
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ria Cavalcanti Bernardes ; Revista Brasileira de 
Geografia , n.o 1, ano IX ; Cidades Serranas, de 
Virgilio Correa Filho ; Teres6polis, Hist6ria , de Ar
mando Vieira ; Guia de Teres6polis, de Oliveira e 
Silva; e Teres6polis, da Editora Terra e Gente Ltda .. 
Cadernos de Turismo, serie fluminense n.O 1 . 

EST A publicar;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;ao e Divulgar;ao do Conselho Nacional de Esta
t istica . A nota introdut6ria , sabre aspectos da 
evolur;ao hist6rica do Municipi o, c01-responde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documen tos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
j ontes de pesquisa . Por isso, o CN E acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborac.iio , especial
mente de historiadores e ge6grajos . 



InGE - CO:-ISELHO !'i.\f'ION.\L DE F;ST.\TiSTIC\ 

Presidentc: Roberto nandeira .-\ccioli 

SecreUlrio-Geral: P?.ulo Hangel 

Diretoria de Documenta<;3.o e Divulga«;5o do eNE 
Din•tor: Nelson de Souza I .. ima 

COLE<;i\.0 DE MONOGRAFL\S 

(3." serie) 

·wo - Cai~ara. 201 - Macae. ~02 - ltaqui. ~!0:: - Antonio 
Prado. :~04 - Camacari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
·!fli - Mind uri. 208 ·- Valenca. 209 - Humberto de Campos. 
'!10 - Barreirinhas. 211 - Japaratuha. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. :l14 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - :\'landaguari. 217 
- Par;i de JVIina.s. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
?·~o - Cauraia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Silo Gabriel. 2'~,1 - Sin1:ln Dias. 2'~.) - Reeife. 226 - Cacult'. 
!"~i - l'aHdalhn. '?:!R -- Pa!meira dos indios. 229 - 1\'lanat~a
punt. :!30 - Darreiros. 2::! -- Curitiba. 23:?. - Ouru Preto. ;~33 
- Porto A1e~r~. 2:l4 - Taperoii. 235 - Guaruja. 236 - POJ'to 
:"'J~u:ional. 237 - Sa haLl. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
?-10 - Cambu!_tuira . . '-?H - l\'logi das Cruzes. 242 - Caldas 
:"lovas. 24:~ - Guarapuava. :?-14 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
'!~6 - Len[\olCina. 247 -- I\'lallet. 248 - Tupaciguara. 2'i9. -
Gnaxnne. 2~0 - !V!ntan1. ·-~3l - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
'!5:: Ocir;-;_~;;. 234 -- Pa.~~.o dt· Cam:'l.ragihe. 255 - Pirapora. 
?5f:i - :\·1•~H:ui. 257 -- Canlp~} do Brito. 258 - Barra. nonlta. 

"? :39 - Gov~~rn,1_dor Yaladan•s. 2tW - NOvo Hamburgo. 261 -
.\pareeida. 2€.2 - Pojuea. 26:~ - ,Jaguarihe. 264 - Amerieaua. 
"!65 - Tcres6polis. 

,/m/}(}1/-sr· de imjnimir Jl!i Sen'i(·o Guiliro d~! 

lBGF. aos qualm dias do mr!s de fe<'ereim de mil 
nmwr·entos e scsscnta e quatro. 




