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PETRO POLIS 
Estado do Rio de Janeiro 

fr ASPECTOS F!SI COS - Area: 1 047 km' ; 
altitude: 838 m; temperatura media em 
°C : das mciximas - 23; das minimas -
12; compensada - 17. 

fr POPULA9AO - 108 307 habitantes (Recen
seamento Geral de 1950 ); densidade demo
grcijica : 103,4 habitantes por quil6metro 
quadrado . 

P. BASE ECON6MICA - Industria, principal
mente textil . 

fr ESTABELECIMENTOS ECONOMICOS - 15 
atacadistas, 1150 varejistas, 540 de pres
tar;ao de serviqos, 9 filiais banccirias na 
sede, 256 estabelecimentos industriais em 
todo o Municipio. 

-tr TRANSPORTES (numero largamente esti
mado de veiculos em trcijego dicirio na 
sede municipal) - 6 trens ; 5 308 auto
m6veis e caminhoes (s6 nas rodovias). 

fr ASPECTOS URBANOS (sede) - 22 hoteis 
e pensoes; 7 estabelecimentos de diver sao; 
16 476 ligaqoes eletricas. 

fr ASSISTENCI A MEDICA (sede) - 4 hospi
tais gerais com 538 leitos, 62 medicos no 
exercicio da projissao . 

fr ASPECTOS CULTURAIS (sede) - 60 unida
des escolares de ensino primcirio funda
mental comum, 11 de ensino secundcirio, 7 
de ensino comercial e 2 de superior; 4 
peri6dicos em ciTcular;ao; 11 tipograjias, 
6 livrarias e 2 bibliotecas de mais de 
10 000 volumes. 

fr OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1954 (mi
lhares de cruzeiros i - receita total -
45 946; receita tributciria - 27 647; despe
sa - 45 896 . 

fr REPRESENTA9AO POL!TICA - 19 verea 
dores em exercicio; 33 543 eleitores inscri
tos ate junho de 1954. 



ASPECTOS HISTORICOS 

A S PiUMEIRAS noticias referentes as terras 
do atual Municipio de Petr6polis datam 

dos principios do seculo XVIII, epoca em que 
foi aberto o chamado "caminho novo", estrada 
que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais; 
concluido em 1725, este caminho fora desbra
vado pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes 
Leme, filho do "Cac;ador de Esmeraldas". 

Em 1830, achando-se enferma a princesa 
imperial D. Paula, resolveu D. Pedro I lev a-la 
para a fazenda dos Correas, situada onde hoje 
se encontra a localidade do mesmo nome. A 
salubridade da regiiio a tal ponto influiu no 
animo do monarca que o induziu a adquirir 
uma estancia de repouso no alto da serra da 
Estrela. A 6 de fevereiro de 1830, foi comprada 
a fazenda do C6rrego Seco, de propriedade de 
Jose Vieira Afonso. 

Os acontecimentos politicos que culmina
ram com a abdicac;ao de D. Pedro I, em 1831, 
fizeram com que a fazenda imperial voltasse 
ao esquecimento e ao abandono. Doze anos 
mais tarde, Julio Frederico Koeler, responsavel 
pela abertura da estrada da Serra da Estrela, 
lembrou a D. Pedro II a possibilidade da edi
ficac;ao de urn palacio de veraneio para a fa
milia imperial, dadas a excelencia do clima e 
a beleza da paisagem. Em 16 de marc;o de 
1843, foi celebrado ajuste para o levantamento 
de uma povoac;ao e a construc;ao do palacio, 
criando-se urn plano para o arrendamento e 
colonizac;ao das terras. No mesmo ano, Joao 
Caldas Viana, exercendo a presidencia da Pro
vincia do Rio de Janeiro, mandou colocar na 
antiga fazenda do C6rrego Seco dois cruzei
ros de madeira_ com as inscric;6es: "Cruz de 
Sao Pedro de Alcantara de Petr6polis" e "Cruz 
da Capela dos Finados de Petr6polis", para in
dicar o local da futura cidade. 

A chegada de colonos alemaes, em 1845, 
deu lugar a que o governo pensasse trans
formar as terras em colonia agricola, para 
isto adquirindo as fazendas do Velasco e do 
Itamarati e aceitando a doac;ao da Fazenda 
da Quitandinha; o intento nao foi consuma
do, entretanto, 0 que nao impediu 0 desen
volvimento da aglomerac;ao recem-consti
tuida. 
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Com a elevac;ao do arraial do Porto da 
Estrela a categoria de vila, Petr6polis, que 
era urn simples curato ate 1846, passou a fazer 
parte de seu territ6rio, recebendo o predica
mento de Freguesia, sob a invocac;ao de Sao 
Pedro de Alcantara de Petr6polis. 0 movimen
to industrial e a expansao comercial acentua
ram-se principalmente quando a Corte Im
perial passou a procurar a localidade para ve
raneio. 

Com a Proclamac;ao da Republica, o surto 
do progresso petropolitano pareceu diminuir; 
a revolta da Armada, em 1893, porem, impos
sibilitando as comunicac;6es com a cidade de 
Niter6i, obrigou a que o governo estadual mu
dasse para Petr6polis a capital fluminense, si
tuac;ao que perdurou ate 1902, aumentando
lhe de muito a importancia que ja possuia. 
No ano seguinte, a cidade foi escolhida para 
que nela se realizasse a hist6rica reuniao di
plomatica, terminada com a assinatura do 
"Tratado de Petr6polis", pelo qual o Territ6rio 
do Acre foi anex)J.do ao Brasil. 

Est6tua do imperador Dom Pedro II , nu ma das pra~as de 
Pet r6 pol is. 
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A Cotedrol, onde repousom os restos mortois 
dos imperodores. 

A abertura da nova estrada Rio-Pe
tr6polis, encurtando a distancia entre a ci
da:de sen·ana e o Distrito Federal; a cons
trugao de rodovias interestaduais para Bahia 
e Minas Gerais, fazendo passa.r a. maior parte 
do trafego pela chamada "cidade das horten
sias"; e o ousado tragado da estrada que a 
Jiga a Teres6polis, evidenciam a posigao inve
javel de Petr6polis, nao s6 no panorama turis
tico do Pais como tambem no plano industrial. 

F ormar;iio administrativa 

A FREGUESIA de Petr6polis foi criada por 
forga da Lei provincial n.0 397, de 20 de 

maio de 1846. A Lei n.o 961, de 29 de 
setembro de 1857, elevou a povoagao de Pe
tr6polis a categoria de cidade e criou o Mu
nicipio de Petr6polis: a instala<;ao verificou
se a 27 de j unho de 1859 . 

Segundo o quadro da divisao territorial 
vigente, o Municipio de Petr6polis comp6e-se 
de 5 distritos: Petr6polis, Cascatinha, Itaipava, 
Sao Jose do Rio Preto e Pedro do Rio. 

For mariio judiciaria 

A coMARCA de Petr6polis foi criada pelo De
creta n.0 1 637, de 30 de novembro de 

1871, tendo como termos Petr6polis e Paraiba 
do Sui. 

0 Decreta n.0 2 125, de 29 de novembro de 
1875, incorporou a Comarca de Petr6polis o 
termo de Estrela, desmembrando-o da Comar
ca de Maje. 
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POPULA9AO 

P ETR6PoLrs esta em 5.o lugar na rela<;ao dos 
Municipios mais populosos do Estado do 

Rio de Janeiro, conforme o demonstram os 
resultados do Recenseamento Geral de 1950: 

Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 633 
Nl ter61 , , , .. .. .. .. . • .. . .. . • .. .. 186 309 

Nova I gu aQu . . . . . . . . . • . . . . . . . . 145 649 

Sa o GonQalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 276 

PETROPOLTS . . . . . . .. . .. . . . . .. . 108 307 

Apenas 11 dos 56 Municipios fluminenses 
possuem mais de 50 000 habitantes e s6 5 
mais de 100 000 habitantes. 

Petr6polis figura, portanto, em posi<;ao de 
grande relevo den tro do Est ado. Dos 1 894 Mu
nicipios existentes em todo o Pais, na data do 
Censo, apenas 29 tern popula<;ao maior do que 
a sua . 

N acionalidade 

Os RESULTADOS censitarios revelaram que, em 
Petr6polis, havia forte concentra<;ao de 

estrangeiros - 3 460 pessoas. Os brasileiros 
naturalizados eram poucos, s6 312 pessoas, e 
os demais recenseados, 104 524 habitantes, 
eram brasileiros natos (11 habitantes nao de
clararam a nacionalidade ) . 

0 numero relativamente elevado de es
trangeiros influencia a composi<;ao da popu
la<;ao segundo a cor e a religiao, aumentando, 
como se vera adiante, os contingentes dos que 
se declararam de cor branca e de religi6es nao 
cat6licas. 

Cor 
, 

E NiTIDA a predominancia de pessoas que se 
declararam de cor branca por ocasiao do 

ultimo Recenseamento: 

C6r Popula9iio % s6bre 

presente o total 

Bran ca . . . . . . . . . . . . 81725 75,46 
P ard a ... ..... 13 506 12,47 
Preta 12 784 11,80 
Amarela .. .. ... .. 107 0,10 
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A coso on de morou Santos Dumont . 

Religiiio 

DENTRE os habitantes recenseados, 94 844 de
clararam-se cat6licos romanos, 6 324 es

piritas, 5 249 protestantes, 866 sem religiao; 
havia ainda 76 ortodoxos, 202 israelitas, 36 bu
distas, 9 maometanos e 266 pessoas de outras 
religioes; 435 habitantes nao declararam a re
ligiao que adotavam. 

Principais aglomerw;oes urbanas 

A CIDADE de Petr6polis (quadro urbana e su
burbano do distrito-sede do Municipio ) 

e a 4.a de maior popula<;ao no Estado: 

Nl ter6! . . . . ................... . 
Duque de Caxias .............. . 
Catnpos ... . ... .... .. ...... . ... . 
PETROPOLIS ........... .. ... .. 

Nova IguaQu .... . ........ .... . . 
Sii.o Joii.o de Mer!ti .. ...... .. .. 

Localiza<;iio da popula<;iio 

170 868 
73 527 
61 633 
61 011 

58 533 

43 790 

0 MUNICiPIO de Petr6polis compreendia, em 
1.0 de julho de 1950, data do Recensea

mento Geral, 4 vilas, (quadros urbana e subur-
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0 Palacio Rio Negro, residencia de verao do Presidente 
do Republica . 

bano dos distritos que nao sao sede do Muni
cipio): 

LOCALIZA(/AO DA 
POPULA(/AO 

Cidadc de Petr6polis 

Vilas . 
Cac;catinha . 
lbipava .. . 
Pedro do Rio _ . . .. 
S:lo Jose do Hio PrCto . 

Quarlro rural 

TOTAL ( todo o Municipio) . 

POPULA<;AO 
PRESENTE 

NUmeros % SObre 
absolutos o total 

61 011 56,33 

14 946 13,SO 
10 996 10,15 
2 153 1,99 
1 012 0,93 

785 0,72 

32 350 29,87 

108 307 100,00 

A popula<;ao do Municipio localiza-se, pre
ferentemente, na cidade de Petr6polis - 56 %. 
Nas vilas, a percentagem e de, apenas, 14 %, 
e no quadro rural a concentra<;ao e maior 
- 30 %. 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A BASE econ6mica do Municipio pode ficar 
bem caracterizada na tabela a seguir , na 

qual se observa a alta predominancia do ramo 
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0 Museu Imperial , que ocolhe outenticos preciosidodes 
hist6ricas. 

"industrias de transforma<;ao" nas atividades 
da popula<;ao local (dados do Recenseamento 
Geral de 1950) . 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS 

E MAIS 

Total Homens Mulheres 
----------1------

Ap,ricultura, pecm\ri3, silvicultura .. 7 861 7 686 175 
Ind t'i"trias extrativas 542 533 9 
ln dUstrias de tran~:~form~rao .. In 01 9 11 598 4 421 
Com~rrio de mf'rcador ias . . . . . _ ........ 2977 2 683 294 
ComC.rcio de im6vcis c valores mobi iH.riOP, ere-

rlito, segu ros e capitalizacfio ... 465 439 26 
P restaclto de scn• ito'i 6 665 3 794 2 87 1 
Transportc, comunira~O<>s e armazenagrm. 2 377 2 224 153 
ProfissOrs libernis . 362 R02 60 
Atividade:J sociais 1 739 42 897 
Admilli.'itrat;i\o pUblica, Lep,islativo e J ustica .. 1 277 1 191 86 
Dcfesa nacional c Scguranra pUblica. 536 536 
At ividades domCstica.s , niio rcmune radas e ati-

vidades escolarcs discentes . 32 739 4 057 28 682 
Atividades n:1o compreendidas nos demais ramos, 

ntividad<'s m~l dcfinidas ou niio declaradas 439 330 109 
ConditOes inativas .. 6 240 4 048 2 192 

TOTAL . 80 238 40 263 39 975 

Por motivos evidentes, do total de 80 238 
pessoas e conveniente que sejam subtraidos 
os efetivos correspondentes aos tres ultimos 
ramo~ discriminactos na tabela (ao todo 39 418 

)?ETROPOLIS - 9 



pessoas) . Resultam 40 820. As 16 019 pessoas 
ativas no ramo "industrias de transforma~tao" 
representam 39% s6bre esse ultimo total, as 
ativas no ramo "agricultura, pecuaria, silvi
cultura", 19 % e as ativas no ramo "presta~tao 
de servi((os", pouco mais de 16 %. 

E' nitida a predominancia do ramo "in
dustrias de transforma~tao". Mas os ramos 
"agricultura, pecuaria e silvicultura" e "pres
ta((ao de servi~tos" tambem aparecem com cer
ta relevancia. A "presta~tao de servi((os" ca
racteristica de todo o centro urbano, e parti
cularmente desenvolvida em Petr6polis, centro 
de veraneio. 

lndiistrias de transformm;iio 

C ONFORME foi assinalado, as "industrias de 
transforma((ao" constituem a principal 

atividade economic a do Municipio . 
De ac6rdo com os resultados do Censo In

dustrial de 1950, Petr6polis aparece comn o 2.0 

centro de maior produ((ao industrial do Estado 
do Rio de Janeiro: 

Estabeleci1nentos V alar da produ~iio 

Municipios recenseados e1n industrial em 1949 
jluminenses em 1.• -I-1950 (CrS 1 000) 

Barra Man sa 65 1 425 207 

PETRO POLIS 236 740 177 

Sao Gonc;alo 170 592 902 

Nlter61 308 578 605 

Campos 311 496 380 

Os resultados censitarios de 1950 permi
tem verificar que o valor da produ~tao indus
trial do Municipio - 740177 milhares de cru
zeiros - representava cerca de 10% do total 
da produ~tao industrial do Estado do Rio de Ja
neiro. :Estes resultados mostram, ainda, que 
varias industrias estavam fortemente con
centradas no Municipio, principalmente as de 
"vestuario, cal((ados e artefatos de tecidos" e 
"textil". Esta, dentro do Municipio, tern papel 
de grande relevo, pois constitui a principal in
dus tria de Petr6polis. 

Segundo os resultados do Censo Industrial 
de 1950 (Recenseamento Geral), o valor da 
prodU<;ao da industria "textil" , no ano de 
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1949, atinge 59 % sabre o valor de todas as 
industrias de Petr6polis : 

CLASSES DE INDUSTRIA 

NUmero 
de 

estabele
cimentos 
1.•-1-1950 

Operflrios 
ocupados 

(media 

VALOR DA 
PRODUCAO 

(1 ) 

e'::.8"1S:~~ Cr$ 1 ODD % sObre 
o total 

--- ----1------ - -
l ndUstrias cxtrativas ... 

Produtos mincrais .. 
Produtos vcgctais ... 

Jnd iistrias de transformacao . 
Transformacar. de mincrais 

nao met.1Jicos .. 
Me~hl_rgica ............. . . 
Mecan1ca ................... 
Material c1Ctri co c material de 

comuni ca~JOOS ..... 
Material de transport~ . (c~~s~ 

lruciio e montagcm) . . 
Madeira ..... 
Mobililirio .. .............. . . 
Papcl e papclao ... .. . .. ... . . 
Borracha ................... 
Couros e pclcs e produtos simi-

lares .................. 
Quimica e farmaceutica .. 
TCxti l.............. . ..... 
Vcstu3rio, calcado e artdatos 

de tecidos ............ 
Produtos alimentares . _. 
llebidas ... 
Furno ............... 
Edi torial e grMica .. 
Divcrsas 

Construcao civil (2} 

Servicos industriais de uti lidade 
pUbli ca .. 

TOTAL GERAL .. 

NOTA - Dados preliminares. 

(x) 
(x) 

235 

25 
4 
3 

(x) 

(x) 
25 
10 
5 

(x) 
6 

45 

20 
65 
3 

10 
11 

(x) 

242 

(x) (x) 
(x) (x) 

9 128 723 743 97,78 

312 8 595 1,16 
99 10 428 1,4 1 
37 2 232 0,30 

(x) (x) 

(x) {x) 
145 8 490 1,15 
86 2 758 0,37 

255 53 749 7,26 

(x) (x) 
6 83 1 0, 11 

6 746 436 883 59,02 

459 3 1 351 4,24 
511 12 557 17,37 
205 21 136 2,86 

134 13 136 1,77 
122 4 744 0,64 

(x) (x) 

9 245 740 177 100,00 

(x} Resultado omitido a fim de evitar indiv idu :~.lizac;:iio de informa· 
cOes. Os dados omitidos acham·se incluidos nos totais. 

(I) [nclusive reccita provcniente de "scrvicos industriais prcstados 
a tcrreiros". - (2} Os dados da classe "Const ru~ao civi l" sOmcnte sao 
aprescntados para o conjunto do Estado. 

Recorrendo-se aos resultados do "Registro 
Industrial" para 1952, a cargo do Departa
mento de Estatistica do Rio de Janeiro e da 
Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Es
tatistica, verifica-se que, dentro da classe 
"textil" , o 1.0 lugar cabe ao subgrupo "tecela
gem de algodao", cujo valor da produ<;ao re
presenta 29 % s6bre o valor total da referida 
classe. 0 2.0 Iugar no valor da produ<;ao 
corresponde a tecelagem de fios artificiais 
("rayon", "nylon") . Convem ter em mente 
que as apura((6es do "Registro Industrial" nao 
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abrangem a totalidade dos estabelecimentos 
existentes e sim apenas os que ocupam 5 ou 
mais pessoas. 

SUBG RUPOS 

Tccelagcm de algodao .. 

Tccelagcm de fios artificiais (rayon, 
nylon) ... 

Tecclagem de Ia 
Alvcjamento, tingimento e estampagem 

do tecidos .. 

Prcparaca:o de Iii. e seda animal, trata
mcnto de pClos, crinas c rcsiduos para 
a fabricaril.o de fcltros e tecidos fel
pudos 

Fiacio e tccelagem de linho c de mcsclas, 
com predominiincia de linho, inclusive 
a fabricacao de lin has para coser .. 

Fiaci'lo e tccclagem de algodfl.o. 

Tecelagcm de sed a animal .......... . . 

Fabricacao de outros produtos acabados 
de malha ("sweaters", roupas de 
banho, camisas de meia, gravatas de 
malha, artigos de "jersey" e scme
lhantcs) ... 

F'abricacAo de toalhas e de roupas de 
cama c mesa (colx-rtorcs, colchas. lcn
tt)is e outros artigos congCncrcs) .. 

Acabamcnto em gcral, de fios e te<'idos .. 

TOTAL . 

NUmero 
de 

estabele· 
t imentos, 
em 31-XII 

(x) 

(x) 

(x) 

15 

5 

49 

Oper8rios Valor da 
(media produ~ao 
mensa!) (Cr$ 1 000) 

(1) (2) 

1 59 1 (3)193 610 

1 70 1 (4)130 789 

604 103 739 

1 320 

230 

267 

1 198 

123 

95 

71 958 

48 246 

41 363 

34 782 

28 410 

10 784 

(x) 7 091 

53 I 848 

7 184 672 620 

NOTA - Os dados desta tabc!a estilo sujcitos a rctifica~ao. 

{x) Resultado omitido a fim de evitar individua!iucao de informa
cOcs. Os dados omitidos acham-sc incluidos nos totais. 

(I) Corrcsponde a soma das m&lias rncnsais anuais de cada esta
belecimcnto, medias essas obtidas, eonsidcmndo o nUmcro de operUrios 
cxisteutes no fim dos meEes de ('(etivo trahalho de cada urn deles. - (2) 
I nclusive receita de "!Wrvicos industriais prcstados a tercei ros". - (3) 
Inclusive o valor da. producao do subgrupo "fiacao e tecelagcm de C'aro.i, 
rami e outras fibras tCxteis", o qual f' ra de l 171 mil hares de cruzei ros. 
- (4) Abrange tarnbCm o subgrupo "fiacao de stoda animal, inclusive a 
fabriC'aciio de lin has e mcadas para coser e bordar". (2 070 milhares de 
cruzeiros.) 

Produr;iio agricola 

CoMo foi visto, ha ainda urn contingente re
lativamente elevado de pessoas at ivas no 

ramo "agricultura, pecuar ia e silvicul tura". 
De ac6rdo com os dados fornecidos pelo 

Servic;o de Estatistica da Produc;ao, as prin
cipa is culturas agricolas do Municipio, segun
do o valor da produ<;iio em 1953, eram as se-
guintes: J 
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Care brncficiado_. 
Tomatc .. 
:Manga .. 
Abacate .... . 
L:.Hanja .. . 
Mandioca. 
Banana .................. . ......... . . . 
Batata-docc .. 
Outras .. ... 

TOTAL ... 

VALOR DA 
PRODUCAO 

NUmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

6 156 
I 379 
l 330 
l 120 
1 000 

988 
960 
8 0 
975 

14 788 

% sObro 
o total 

41,63 
9,33 
8,99 
7,57 
6,76 
6,68 
6,49 
5,95 
6,60 

100,00 

Como se ve, o cafe ben eficiado constitui 
a principal cultura do Municipio, com cerca 
de 42 % do valor total da produc;ao agricola. 

As demais culturas contribuem com quo
tas superiores a 5%, mas inferiores a 10 %. 

Aspecto caracterfstico do paisagem de Petr6polis. 
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'!?or outro lado, as atividades pecuarias da 
popula<;ao local limitavam-se, em 31-XII-1953 
e segundo dados do Servi<;o de Estatistica da 
Produ<;ao, a pequenas popula<;6es do gado 
maior (cerca de 14 300 cabe<;as) e menor (cer
ca de 3 700 cabe<;as) ; observe-se, tambem, que 
as atividades florestais da popula<;ao do Mu
nicipio (produ<;ao de lenha e carvao vegetal) 
nao chegam a ter expressao economica apre
ciavel. 

Assim, verifica-se que dentre as culturas 
agricolas a lavoura cafeeira e a principal res
ponsive! pelo contingente relativamente ele
vado de pessoas ativas no citado ramo, bem 
como a floricultura que concentra uma gran
de parte dessa mesma popula<;ao . 

Produr;iio de flores 

P ETR6PoLrs, segundo dados do Departamento 
Estadual de Estatistica, foi o 1° Munici

pio produtor de flares do territ6rio fluminen
se em 1951, com 4 051 milhares de cruzeiros, 
ou seja, cerca de 56% do valor total da pro
du<;ao estadual. 

Para se ter uma ideia da importancia da 
floricultura em Petr6polis, e suficiente obser
var que o valor da referida produgao atingia 
cerca de 36% em comparagao com o valor 
total da produgao agricola do Municipio em 
1951 e, aproximadamente, 86 % em compara
gao com o valor da produgao naquele ano, 
de sua principal cultura agricola, o cafe bene
ficiado. 

Na tabela a seguir, apresentam-se dados 
referentes ao assunto e obtidos na mesma 
fonte: 

Agapanto .. . 
AngCiica. 
Copo-dc.lcitc . 
Dhlia . 
Hortensia 
Ortigal 
WatsOnia 
Outras . 

TOTAL 

ESPECIFICAI(AO 

I 
Quantidade 

(Duzia) 

164 150 
18 860 

207 535 
133 240 
239 992 

51 340 
118 915 
227 612 

1 161 644 

Valor da 
produ~ao 

(Cr$ 1 000) 

576 
119 
857 
619 
MO 
212 
528 
600 

4 051 

Petr6polis foi o 1.0 Municipio fluminense 
em relagao a produgao de copo-de-leite, hor
tensia e dalia (mais de 70 % dos corresponden-
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A estrada Rio-Petr6polis - 68 quilometros de asfalto. 

tes totais do Estado) . Quanto as produ<;6es de 
agapanto e wats6nia, no Estado, acham-se to
talmente concentradas no Municipio de Pe
tr6polis. 

Prestar;iio de servir;os 

C oMo foi visto, a presta<;ao de servi<;os cons
titui o 3.0 ramo de atividade econ6mica de 

Petr6polis . A relevancia deste grupo se justi
fica por ser Petr6polis localidade de intenso 
movimento de turismo e veraneio. 

0 Censo dos Servi<;os (Recenseamento Ge
ral de 1950) revelou os seguintes resultados, 
ainda preliminares: 

CLASSES E GRUPOS 
DE SERVICOS 

1.•-1-1950 

Estabele
cimentos 

Pessoa! 
ocupado 

( I ) 

Receita 
em 1949 

(Cr$ 1 000) 

-----------------1------1-------1------
Scrvi~;os dr alojamento e alimcn-

tacao .. 238 799 62 502 
Services de hi~ieo e pess(\al .. 104 194 3 401 
Servicos de diversao " rad iodi-

fu sil.o ..................... 16 85 6 218 
Services de confeccflo, conser-

766 1 vncao e reparacao. 23 22 912 

(1) Inclusive chcfes de Sf'rvico e outros empregad(lS niio ligados 
diretamente 3. execuca:o de servicos . 
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Os 596 estabelecimentos que exploravam 
servic<os, ocupavam, na data do Recenseamen
to, e em conjunto, 1 844 pessoas, das quais 667 
eram empregados nas tres primeiras classes 
e grupos de servic<os e 492, empregados e ope
rarios dos servic<os de confecc<ao, conservac<ao 
e repara~ao. 

A receita auferida pela totalidade dos es
tabelecimentos atingiu 95 033 milhares de cru
zeiros, ou seja, 13 % do valor da produ<;ao rea
lizada pelos estabelecimentos industriais. 

Predominam econ6micamente os servic<os 
de alojamento e alimentac<ao, cuja receita -
62 502 milhares de cruzeiros - representa 66 % 
do total de todos os servigos. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

P ETROPOLIS liga-se aOS MunicipiOS vizinhOS, a 
Capital Estadual e a Capital Federal pelos 

seguintes meios de transporte: 
Duque de Caxias - 1) Rodoviario: a) 57 

km, via Quitandinha-Pilar ; b ) 49 km, via 
Quitandinha-Sao Bento : c) 49 km , via Alto 
da Serra-G-ramacho; 2) Ferroviario: 38 km 
(E.F.L.). 

Maje- 1) Rodoviario: a) 59 km. via Qui
tandinha, "km 19" da Rodovia "Rio-Petr6po
lis", Imbarie-Surui; b ) 50 km, via Alto da Ser
ra-Imbarie; 2) Ff:'rroviario: 44 km (E. F . L .) . 

\ 

/ ,A·-. . ..,.. ... 

) 
I 
I 
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Paraiba do Sul -- 1) Rodoviario: 83 km ; 
2) Ferroviario: 78 km (E.F.L. e E .F.C .B. ); 
3) Misto: a) ferroviario: 68 km, ate a estac<ao 
de Tres Rios (E .F .L.l; bl rodoviario: 12 km. 

Sapucaia-- 1) Rodoviario : 86 km; 2) Fer
roviario: 104 km (E . F . L.) . 

Teres6polis -- 1) Rodoviario: 53 km ; 2) 
Ferroviario: 78 km (E .F .L.). 

Tres Rios-- 1) Rodoviario : 71 km ; 2) Fer
roviario : 68 km (E .F .L.). 

Vassouras -- 1) Rodoviario: a) 139 km, 
via Pedro do Rio-Paraiba do Sul ; b ) Fazenda 
Inglesa, Miguel Pereira ; c) 141 km, via Qui
tandinha -- "km 15" da rodovia Presidente 
Dutra, Paracambi-Taireta ; 2) Ferroviario: a) 
Rio de J aneiro, DF ate Japeri , de Japeri a Vas
souras, via Governador Portela (E. F . C . B. e 
E .F .L.); Tres Rios, Bara o de Vassouras e Vas
souras (E .F . C.B . e E.F .L.). 

Capital Estadual -- 1) Rodoviario : 110 
km via Quitandinha, Santa Rosa, entrada pa
ra a Fabrica Nacional de Motores, Santa Cruz, 
"km 17" da rodovia "Rio-Petr6polis" entrada de 
Imbarie, entrada de Surui , Maje, Manilha, Al
cantara e Tribob6 ; 2) Mista: rodovia ou ferro
via ate Rio de Janeiro, DF, dai por via ma
ritima ate Niter6i, 20 m de lancha . 

Capital Federal -- 1) Rodoviario : a) 68 
km via Quitandinha, Santa Rosa, entrada para 
a Fabrica Nacional de Motores, Santa Cruz, 
Pilar , Lucas, DF ; b) 68 km via Alto da Ser
ra, Inhomirim, Santa Cruz, Pilar, Lucas, DF; 
2) Ferroviario: 58 km; Alto da Serra, Inho
mirim, Piabeta, Imbarie, Saracuruna, Cam
pos Eliseos, Sao Bento, Gramacho e Duque de 
Caxias (E . F . L . ) . 

MOVIMENTO BANCARIO 

S EGUNDO dados fornecidos pel a Servic<o de 
Estatistica Econ6mica e Fmanceira, em 28 

de fevereiro de 1954, os volumes de depositos 
e de emprestimos no Municipio eram, respec
tivamente, de 276 e 222 milhoes de cruzeiros 
e representavam cerca de 10 % e 7% dos cor
respondentes totais do Estado . 

Vejam-se os dados a seguir, referentes 
apenas as contas de maior expressao, mas su
ficientes para a apreciac<ao do movimento ban-
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cano de Petr6polis (saldos em 28-II-1954, ex
pressos em milhares de cruzeiros) : 

Estado d o Munici-
Rio d e pio de 
Janeiro Petr6- % 

polis 

Caixa em moeda corrente ... 215 528 19 942 9 ,3 
Emprest!mos em C/ C .. ... . 1 468 522 106 631 7 ,3 
Emprest!mos h!potecar!os 77 457 16 676 21,5 
Titulos descontados ... ... .. 1 414 544 98 843 7,0 
Dep6s!tos a vista . . . . . . . . . . . 2 426 091 246 910 10,0 
Dep6s!tos a prazo ... .. ... . 342 845 29 192 8,5 

T6das as contas apresentadas atingem 
percentagens apreciaveis s6bre o movimento 
bancario estadual, principalmente os saldos 
referentes aos emprestimos hipotecarios. 

p ADRAO-DE-VIDA 

A CoMISSAO Nacional de Bem-Estar Social 
realizou em todo o Pais uma pesquisa 

s6bre padrao-de-vida de grupos sociais impor
tantes da popula<;ao brasileira, no meio ur
bano e no meio rural. 

No meio urbano, a pesquisa foi realizada 
pelo metodo de amostragem. 

Apresentam-se, a seguir, alguns resulta
dos significativos, referentes a Petr6polis, on
de foram inquiridas familias de operarios de 
estabelecimentos industriais . 

A propon;:ao das habitac;oes com agua en
canada atinge cerca de 83 % e com luz eletri
ca, 93 % . 

Na maioria das localidades pesquisadas 
pela Comissao em todo o Pais nao se encontra 
percentagem superior a essas ultimas. 

Entre as habitac;6es inquiridas, em Petr6-
polis, 21 % possuiam fossa septic a, 0 que co
loca o Municipio em posic;ao de relevo entre 
as localidades pesquisadas no Leste (Regiao a 
que o Municipio pertence)·. 

Petr6polis aparece, tambem, com realce 
quanto as proporc;6es de habitac;6es com radio 
(64%) e maquina de costura (52 %) . 

Os recursos medios par familia ....... . 
(Cr$ 1 911,30) e por pessoa (Cr$ 483,6!)), e as 
despesas medias por familia (Cr$ 1 850,80) e 
por pessoa (Cr$ 468,30) em Petr6polis, com 
poucas excec;6es, sao superiores aos valores 
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correspondentes a identicos itens relativos as 
outras localidades pesquisadas no Leste. 

Nas familias compreendidas no inquerito 
realizado em Petr6polis, entre as pessoas de 
7 anos e mais, a propon;ao das que sabem ler 
e escrever a tinge 63 %. 

Essa perczntagem situa-~e . provavelmen
te, em t6rno da media dos valores correspon
dentes as localidades do Leste nas quais a pes
quisa se realizou. 

Os resultados das indagac;6es pertinentes 
ao montante das despesas das familias em 
Petr6polis demonstram que as gastos com ali
menta<;ao oneram grandemente as orc;amentos 
- 51 % sabre a despesa total - porem, ainda 
assim, essa percentagem fica inferior a media 
das percentagens correspondentes as demais 
localidades pesquisadas no Leste. 

il:sses resultados revelam a posi<;ao alga fa
vonivel de Petr6polis, no grande conjunto geo
grafico em que o Municipio se localiza. 

COMERCIO LOCAL 

A s VENDAS d3 mercadorias atingiram as se
guintes valores no comercio atacadista e 

varejista do Municipio de Petr6polis, segundo 
o Censo Comercial de 1950: 

Valor 
(CrS 1 000) 

Com ercio atacadista .... . ... . 127 986 
352 940 Comercio va:-ejista . ..... . . . . . 

Comparem-se esses dados com as corres
pondentes a Niter6i e ao Rio de Janeiro: 

ESPECIFICACAO 

VALOR OAS VENDAS EM 1949 

I 
Dos estabelet:imentos 

Total 
Atacadistas j Varejistas 

NUmeros absolutos (C'r 1 000) 

Estado do Rio de Janeiro .. . ·1 5 200 845 1 I 799 220 I 3 401 625 
Niter6i ........ .. I 248 443 559 068 689 375 
Petr6polis.... .. 480 926 127 986 352 940 

% de Petr6polis 

9,25 
3R,52 

7, 11 I 
22,89 

10,38 
51,20 

Os dados percentuais precisam a pos1c;ao 
de Petr6polis como prac;a comercial no Estado 
do Rio de Janeiro . 
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lNSTRUf;AO PUBLICA 

0 s RESULTADOS do Recenseamento de 1950 
revelam a situac<ao de Petr6polis quanta 

ao nivel de instruGaO geral (pessoas presentes 
de 10 anos e mais) : 

ESPECIFICACAO 

Sabcm ler c escrcver. . ..... . 
Nao sa bern ler e escrcvcr .. 
Scm derlaracao .. 

TOTAL ... 

POPULACAO 
PRESENTE 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

NUmero % sobre 
o total 

54 811 68,32 
25 243 31,46 

184 0,22 

80 238 100,00 

Como se ve, 68% das pessoas presentes de 
10 anos e mais eram alfabetizadas. 

A percentagem correspondente para o Es
tado do Rio de Janeiro atinge 56 %. 

Ensino primario 

A TABELA a seguir permite estabelecer con
fronto que situa a posic<ao de Petr6polis, 

Estado do Rio de J aneiro, quanta ao grau no 
de escolaridade: 

ESPECIFICACAO 

I 
Es~~do I Municip io 
Rio de P de . 
Janeiro etr6pohs 

NUmeros absolutos 

Pcssoas prcscntcs de 5 a 14 anos, recenseadas em 

UJ~i~~~!!-l~~~h;rc; do ensino primario, funda-
mental comum (1949) .................... . 

1'\'latricula, grral do ensino prim:irio fundamental 
comum (1949).. . ..... ... .... . 

NUmeros rclativos 

Pessoas d<> 5 a 14 anos por unidade escobr ... - ~ 
% da ffiltricula ~Z:eral sObrc pesso:1.s de 5 a 14 anos 
Pessoa.s matriculadas por uuidade escolar .... 

574 668 

I 819 

170 439 

315,93 1 29,66 
93,70 

24 067 

63 

6 052 

382,02 
25,15 
96,06 

Os confrontos estabelecidos (fonte: Ser
vic<o Nacional ,de Recenseamento e Servic<o de 
Estatistica da Educac<ao e Cultura) precisam 
ser entendidos com as ressalvas que se fazem 
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necessarias, a comegar pela idade escolar arbi
trariamente limitada na faixa de 5 a 14 anos. 

Se todas as pessoas de 5 a 14 anos fre
quentassem a escola, a cada unidade escolar 
corresponderiam 382 alunos em Petr6polis e 
316 em todo o Estado. 

Na realidade, o numero de pessoas matri
culadas, por unidade escolar, no Municipio de 
Petr6polis e de 96 (ao Estado do Rio de Ja
neiro corresponde urn coeficiente de 94 por 
unidade escolar) . 

A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 25 % em Petr6polis contra 
30 % no Rio de Janeiro (% da matricula ge
ral sobre pessoas presentes de 5 a 14 anos ). 

FINAN9AS PUBLICAS 

PARA o periodo 1948/ 1954, sao os seguintes os 
dados disponiveis sobre as fmangas do 

Municipio de Petr6polis (Conselho Tecnico de 
Economia e Financ;as) . 

FIN AN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Rete ita arrecadada 
Dospesa 

Saldo ou 
deficit do 

Total Tributciria 
realizada balanco 

----------
194~ .. . 20 88.5 11 516 21 045 - 160 
1949 . ... . .. . . .. 16 847 12 290 16 123 + 724 
1950 ... .. . .. .. 21 866 13 834 21 879 - 13 
1951 .... ... .. 26 550 17 090 26 563 - 13 
1952 .. ... .. . ... 30 562 23 875 30 581 - 19 
1953 (1) .. .. .. .. 42 761 28 110 42 718 + 43 
1954 (1) .. 45 946 27 647 45 896 + 50 

(1) D.tdos do ort>amento. 

A arrecadac;ao da receita federal, estadual 
e municipal no Municipio apresentou os se
guintes dados, para o periodo de 1950/ 54, se
gundo o Conselho Tecnico de Economia e Fi
nanc;as e a Diretoria das RE;ndas Internas: 

RECEifA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1950 . .... .. ... .. . .... 63 995 57 468 21 866 
1951 .. .. ... 84 243 73 859 26 550 
1952 ...... . . ... ... 92 421 84 058 30 562 
1953 . .. .. 115 151 104016 ( I) 42 761 
1954 . 153 388 ( I) 45 946 

(1) Dados do orcamento. 

PETROPOLIS -- 21 



DIVERSOS ASPECTOS DA SEDE 

MUNICIPAL 

D rsTANTE apenas 58 quilometros da Capital 
Federal, Petr6polis - conhecida como ci

dade das hortensias - e servida por trens da 
Estrada de Ferro Leopoldina e, tambem, pela 
rodovia Rio-Petr6polis, celebre por seu tra
gado e beleza de sua paisagem. 

Cidade de veraneio presidencial e urn dos 
principais centros de turismo do Pais. Alem 
da exuberante flora, nela ainda encontra o 
forasteiro uma grande variedade de divers6es 
e intensa atividade social. 

Quanto aos meios de hospedagem, disp6e 
de bons hoteis, destacando-se Quitandinha, 
ponto de convergencia dos que visitam a Ame
rica do Sul, dos mais altos circulos sociais do 
Pais e onde se tern realizado varias conferen
cias nacionais e internacionais . 

Em rela<;ao ao movimento cultural, en
contra-se no Municipio a Biblioteca Municipal, 
inaugurada em 1876, a Academia Petropolita
na de Letras, fundada em 1926, a "Casa de 
Santos Dumont", transfortnada em museu em 
1943, e o Museu Imperial, instalado em 1940 . 
Possui esse Museu riquissimo acervo, de que 
fazem parte as j6ias da coroa do segundo Im
perador do Brasil, a carruagem "Monte de 
Prata", o 1.0 telefone instalado na America do 
Sui e alguns originais das obras de Carlos Go
mes . Funciona no museu uma biblioteca espe
cializada em Hist6ria do Brasil e folclore, com 
numero apreciavel de volumes. 

A instrugao e difundida por estabeleci
mentos de ensino de apreciavel conceito. Con
ta a cidade com a Faculdade Cat6lica de Di
reito, Faculdade Cat6lica de Filosofia, 2 se
minarios, Colegio Notre Dame de Sion (fun
dado em 1888) e varias unidades de ensino 
primario, secundario, pedag6gico e outras. 

Ha tambem 6 livrarias, 12 estabelecimen
tos graficos e 2 radioemissoras (Petr6polis Ra
diodifusora e Radio Quitandinha) . 

Circulam 4 jornais diariamente, sendo a 
"Tribuna de Petr6polis", fundada em 1902, o 
mais antigo. 

Petr6polis possui inumeros hairros que se 
destacam pela beleza natural - Independen
cia, Cremerie e Quitandinha . 

Fazem parte do Municipio os distritos de 
Correas e Itaipava, recomendados para esta
g6es de cura e repouso . 
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E ST A publicar,:iio faz paTte da srh·ie de 
monogmfias municipais oTganizada pela 

DiTetoTia de D ocumentar,:iio e Divulgar,:iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota 
int1·odut6Tia, sabre aspectos da evolur,:iio his
t61·ica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, corn ade
quada sistematizar,:iio, elementos espar-sos ern 
diferentes documentos. Ocon·em, em alguns 
casas, divergencias de opiniiio, comuns em 
assuntos des~a natureza, niio sendo r-aros os 
equivocos e erms nas propTias fontes de pes
quisa. Par isso, o CNE acolheria com o mai01· 
inteTtisse qualquer colaborar,:iio, especialmente 
de histoTiadores e geogmfos, a fim de que se 
possa divulgar de futuro, sem Teceio de 
controveTsias, o escor-r,:o h ist6Tico e geogr-dfico 
dos municipios br-asi/(:ir-os, · 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATfSTICA 

P residente: Elmano Curdim 

Seeret5rio~Gernl : Waldemar Lopes 

~=:...::;::::;::::::~:;===J~OGRAFIAS 
3 - TERRIT6RIO DO 

GuAPORE. 4 - TERRIT6RIO DO R10 BRANCO. 5 
PELOTAS. 6 - CAMPOS. 7 - SonocABA. 8 - NovA 

IGUA<;U . 9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. 

II- MARILlA. 12- RmEIRAO PRil.To. I 3- BoTuCATU. 

14 - CACHOEIRO DE iTAPEMIRIM. 15 - ARACAJU. 

16 - BENTO GoN<;ALVES. 17 - s.~o GoN<;AIO . 

18 - ALAGOINHM. 19 - MACEI6. 10- PARANAGu,.{.-

21 - ]AGUARAO. 22 - BAJE. 23 - 0IAMANTINA. 

24 - VITORIA DA CONQU!STA. 25 - iTAPORANGA . 

26 - iTAJAL 27 - CA<;:APAVA. 28 - PETROPOL" -

29- NovA FRI!lURGO. 30- Pi\o DE Ac;:uc AR. 31 - L A'

JES. 32 - P ,RNAIBA. 33 - PAssoFuNDO. 34-J\ l Ufi iA{.c. 

35 TERRrr6 1uo oo AMAPA. 36 - PIRACICABA. 

A cabou-se de imprimi1·, no Servir;o Grdfico do 
!BGE, aos quinze dias do mes de julho de 
mil novecentos e cinqiienta e rinto. 

\ 
l 




