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PETRO POLIS 
RIO DE JANEIRO 

1.t ASPECTOS F!SICOS - Area: 1047 k m' 
(1950) ; altitude: 838 m; temperatura me
dia em oc das mciximas: 23; das minimas: 
14; compensada: 17. 

~ POPULAQii.O - 126 459 habi tantes (estimc£
tiva para 1.0-VII-1957). 

-r.t ATIVIDADE PRINCIPAL - Industria textil. 

-r.t ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 7 
agencias. 

f:l VE!CULOS REGIST RADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 1 843 autom6veis e 1 529 ca
minh6es. 

f:l ASPECTOS URBANOS (sede) - 16 476 liga
<;6es ellitricas, 22 hoteis, 8 pens6es, 6 cine
mas e 3 teatros. 

f:l ASSISTtNCIA MEDICA (sede) - 4 hospi
tais gerais com 538 leitos ; 72 mediCJs no 
exercicio da projissao. 

1.t ASPECTOS CULTURAIS - 102 uni'.i.ades 
escolares de ensino primcirio fundamen
tal comum, 9 estabelecimentos de ensino 
medio, 2 de superior e 2 semincirios; 11 
tipograjias, 10 liv rarias, 2 bibliotecas, 4 
iornais e 2 radioemissoras. 

f:l ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros ) - receita prevista 
total : 45 945 ; receita tributaria: 27 647 
despesa fixada: 45 896. 

f:l REPRESENTAQii.O POL!TICA - 19 verea
dores em exercicio. 

Texto e desenho de capa de Marcos Vini
cius da Rocha, da Diretoria de Documenta<;ao 
e Divulga<;ao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

As PRIMEIRAS noticias referentes as terras 
do atual Municipio de Petr6polis datam 

de 1531. 0 "Diario de Navegac;ao" de Pero 
Lopes de Souza registra que da esquadra de 
Martim Afonso, ancorada no Rio de Janeiro, 
"foram mandados 4 homens pela terra a den
tro" ; essa entrada, segundo interpretac;ao de 
Orville Derby e Pandia Cal6geras, teria to
rnado o caminho da "vertente onde hoje se 
ostenta Petr6polis". 

"A mais antiga concessao de terras de 
que temos conhecimento na zona de Petr6-
polis" - escreve frei Estanislau Schaette -
"e a da Carta Regia de 22 de ag6sto de 1686, 
doando a Francisco de Matos Filgueir~. e a 
Joao Matos de Souza sesmaria na subida da 
serra da Estrela. A 12 de setembro do mesmo 

Coroa de D. Pedro II - Museu Imperial 
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ano tambem ali se tornam sesmeiros o capi
tao Joao da Silveira Garces e Gon<;alo Fer
nandes Pires, no sertao de Inhomirim da 
Serra-acima". 

Os lusitanos, vencido o temor que a Serra 
do Mar lhes infundia, procuraram os "cami
nhos da terra" para Minas, ate entao alcan
gada pelo itinenirio maritima ate Parati. Do 
caminho que seguia mais ou menos a E. F. Cen
tral do Brasil, passou-se ao caminho atraves 
de Couto e Sacra Familia, para terminar pelo 
"atalho do caminho novo", aberto pelo sar
gento-mor Bernardo Soares Proen<;a, "entao 
sesmeiro da Atual situa<;ao urbana de Petr6-
polis", no fim do primeiro quartel do seculo 
dezoito (este caminho teria sido desbravado 
pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes Leme, 
filho do "Cagador de Esmeraldas") . 

Em seguimento a sesmaria de Bernardo 
Soares Proenga ficava a de Luiz Peixoto da 
Silva e, na extremidade ocidental, abran
gendo a regiao situada entre as mesmas e a 
de Marcos da Costa, apareceu a de Domingos 
Ribeiro Tavora. Assim, por doa<;6es regias, de 
"leguas em quadra" de terras devolutas que 

Estatua do Imperador Dom Pedro II, n uma das pra~as 
de P etr6polis 
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A Catedral, onde repousam os restos mortais 
dos imperadores 

passaram a propriedade particular, nasceram 
as Fazendas, em virtude de sucess6es heredi
ditarias ou vendas a terceiros. 

Da sesmaria de Bernardo Soares ProenGa 
surgiram as Fazendas do C6rrego Seco e do 
Itamarati ; da de Luiz Peixoto da Silva, as de 
Samambaia e Correias; da de Domingos Ro
drigues Tavora, as de Quitandinha, Velasco e 
Morro Queimado. 

0 Imperador Pedro I, que nas viagens 
para Minas pousava na Fazenda de Correias, 
procurou adquiri-la; nao querendo vende-la, 
seu proprietario indicou a do C6rrego Seco 
que, por escritura publica de 6 de fevereiro 
de 1830, passou ao patrim6nio particular do 
Imperador (no mes seguinte, acrescido de 
gleba no Alto da Serra, com 50 brac;as de tes
tada por meia legua de fundo ) . Com a abdi
cac;ao em 1831, essas propriedades ficaram 
arrendadas ate 1842. 

Julio Frederico Koeler, responsavel pela 
construc;ao de novas trechos e pontes da es
trada da Serra da Estrela, aproveitou na exe
cw;ao dessas obras o trabalho de colonos 
alemaes, acidentalmente chegados ao Brasil 
pelo navio "Justine" e que estavam alojados 
na Fazenda do C6rrego Seco. 

0 exito observado na comunidade alema 
estimulou a colonizac;ao estrangeira, tanto 
que a Lei Provincial n.o 56, de 10 de maio de 
1840, concedia urn crectito qiiinqiienal, em par
celas de 60:000SOOO, tendo o governo assinado 
contrato com a Casa Charles Del Rue, de Dun
querque, para a importac;ao de 600 casais de 
colonos e familias. 

Em 16 de marc;o de 1843, foi celebrado 
ajuste para o levantamento de uma povoac;ao 
e a construc;ao do palacio, elaborando-se urn 
plano para arrendamento e colonizac;ao das 
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terras. No mesmo ano, Joao Caldas Viana, 
exercendo a presidencia da Provincia do Rio 
de Janeiro, mandou colocar na antiga fazenda 
do C6rrego Seco dois cruzeiros de madeira 
com as inscri<;6es: "Cruz de Sao Pedro de Al
cantara de Petropolis" e "Cruz da Capela dos 
Finados de Petr6polis", para indicar o local 
da futura cidade. 

A chegada de colonos alemaes, em 1845, 
deu Iugar a que o governo pensasse transfer
mar as ten·as em colonia agricola, para isto 
adquirindo as fazendas do Velasco e do Ita
marati e aceitando a doa<;ao da Fazenda da 
Quitandinha; o intento nao foi consumado, 
0 que nao impediu, entretanto, 0 desenvolvi
mento da aglomera<;ao recem-constituida. 

Em 1846, a povoa<;ao passava de simples 
curato a freguesia do territorio da vila de 
Porto da Estrela. 

0 progresso da regiao - que teve ligeira 
estabiliza<;ao com o advento da Republica -
intensificou-se com a transferencia do Go-

Aspecto da Sala do Trono - Museu Imperial 
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Moderno estabelecimen to 

verna Estadual de Niter6i para Petr6polis, 
onde permaneceu de 1893 ate 1902. 

0 ano seguinte assinala importante acon
tecimento: realiza-se em Petr6polis a his to
rica reuniiio diplomatica de que resultaria a 
assinatura do "Tratado de Petr6polis" pelo 
qual o Acre foi anexado ao Brasil. 

A nova estrada Rio- Petr6polis, inaugu
rada em 1828, foi fator preponderante no 
desenvolvimento do Municipio, transforman
do-o de simples cidade de veraneio em grande 
centro industrial e comercial. 

A freguesia de Petr6polis foi criada por 
f6r<;a da Lei Provincial n.o 397, de 20 de maio 
de 1846. A Lei n.o 961, de 29 de setembro de 
1857, elevou a povoa<;iio de Petr6polis a cate
goria de cidade e criou o Municipio de Petr6-
polis ; a instala<;iio verificou-se a 27 de junho 
de 1859. 

Segundo o quadro da divisiio territorial 
vigente em 1.0 de julho de 1957, o Municipio 
comp6e-se de 5 distritos: Petr6polis, Casca
tinha, rtaipava, Siio Jose do Rio Preto e Pedro 
do Rio. 

A Comarca de Petr6polis foi criada pelo 
Decreto n.0 1 637, de 30 de novembro de 1871, 
tendo como termos Petr6polis e Paraiba do 
Sul. 

0 Decreto n.o 2 125, de 29 de novembro 
de 1875, incorporou a Comarca de Petr6polis 
o termo de Estrela, desmembrando-o da co
marca de Mage. 
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LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

P F.RTENCE Petr6polis a Zona do Alto da Serra, 
uma das 10 regi6es fisiograficas em que 

o Estado do Rio de Janeiro esta dividido e da 
qual fazem parte, tambem, os municipios de 
Born Jardim, Nova Friburgo e Teres6polis. 

A Cidade de Petr6polis cuja distancia em 
rela'<ao a capital estadual e de 41 quil6me
t ros em linha reta, apresenta as seguintes coor
denadas geograticas: latitude sul- 22° 32' 00" 
e longitude W. Gr. - 430 11' 04". 

(;~ 

OCEANO 

ASPECTOS FiSICOS 

,~ 

~""" 

No TERRIT6RIO do Municipio, bastante mon
.... tanhoso, encontram-se como principais 
acidentes orograficos as serras dos 6rgiios e 
da Estreta. Citam-se, ainda, as serras de Ta
quaril, das Araras, do Capim, do Couto, etc. 
Destacam-se, tambem, varios morros (Cam
bota, Cedro, Cantagalo, Tapera, Bandeira, 
etc.); na divisa com Teres6polis acha-se loca
lizada a pedra do A'<u, com 2 232 metros de 
altitude, ponto culminante da Serra do Mar. 

0 revestimento floristico caracteriza-;;e 
pela exuberancia das matas situadas nas ser
ras e luxuriante vegeta'<iio das varzeas. 

0 clima e excelente: mesmo no veriio, a 
temperatura e ainda agradavel; 0 inverno, 
apesar da umidade oue o acomoanha. e su
portavel. As chuvas sao abundantes, sobretudo 
nos meses de outubro a maio. 

0 nevoeiro, ou rUI;o, na denominac;iio local, 
continuamente envolve a cidade e, quando se 
aproximam as nuvens baixas, que o motivam, 
o horizonte vai-se progressivamente encur
tando. 
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A casa onde morou Santos Dumont 

A temperatura media das maxtmas e da 
ordem de 23 graus centigrados; a das mini
mas, de 14, e a compensada, de 17 graus. 

Sao numerosos os cursos fluviais, desta
cando-se o rio Piabanha, que nasce proximo 
a Pedra do Retiro e desagua no Paraiba do 
Sui (o Piabanha percorre cerca de 12 quilo
metros dentro da cidade). Citam-se, ainda, o 
Quitandinha, que nasce no local de mesmo 
nome e desagua no Piabanha, o Palatine e, 
ainda, os denominados Major Acher, Sao 
Paulo, Simeria, Corti<;o, Saturnine, Vera, etc. 

As quedas d'agua existentes estao, na 
quase totalidade, aproveitadas: Cachoeira do 
Itamarati, formada pelo rio de mesmo nome, 
com desnivel superior a 58 metros; cachoeira 
do Caxambu, ainda no rio Itamarati; as ca
choeiras do rio Preto e do Fagundes. 

Assinalam-se, nas especies vegetais, di
versas madeiras de lei, como pau-brasil, ama
relo e vermelho, tapinhoa, ipe, magaranduba, 
jacaranda-rosa, brauna-preta, cedro, angelim, 
canela-preta, pau-mulato, pau-ferro; nas en
costas e vales, medram a quaresmeira, o es
pinheiro, cassias, canela santa, veludo, pau
cachimbo, pau-tambor, salgueiro do mato. 

Encontram-se nas matas petropolitanas 
varios animais: antas, jaguatiricas, macacos, 
pregui<;as, porcos-do-mato, pacas, capivaras, 
quatis; nos rios, acaras, trairas, bagres, pre
pitingas e lambaris. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

P OR ocasiao do Recenseamento Geral de 
1950, Petr6polis ocupava o 5.0 lugar na 

rela<;ao dos Municipios mais populosos do Es
tado do Rio de Janeiro: 

Campos .. . 
Nlter61 ... . 
Nova Igua9u 
Siio Goncalo 
PETRO POLIS 

237 633 
186 309 
145 649 
127 276 
108 307 

Na mesma data, no quadro nacional, ape
nas 29 municipios, dentre os 1894 entao exis
tentes em todo o Pais, possuiam popula<;ao 
maior do que a sua. 

A discrimina<;Jo dessa popula<;ao, se
gundo o sexo, e a seguinte: 54 352 homens e 
53 955 mulheres. 

0 Departamento Estadual de Estatistica 
do Estado do Rio de Janeiro estimou para 
1.0-VII-1957 uma popula~ao de 126 459 habi
tantes. 

0 Municipio afasta-se do conjunto esta
dual no que diz respeito a composi<;ao da po
pula<;ao segundo a cor, religiao e nacionali
dade. Enquanto o Estado apresenta 60 % de 
habitantes de cor branca e 40 % de cor preta 
ou parda, Petr6polis assinala quota bern mais 
elevada de pessoas de cor branca: 75 % (em 
contraposi<;ao, cerca de 24 % de habitantes de 
cor preta ou parda) ; a quota de cat6licos do 
Municipio e mais baixa que a correspondente 
para o Estado: 88 % e 90 % respectivamente 
(ha em Petr6polis 5% de protestantes e 6% 
de espiritas). A percentagem de estrangeiros 
e da ordem de 3% <a correspondente quota 
para o Estado e de 1,5%). 

Em rela<;ao a localiza<;ao da popula<;ao, 
no conjunto do quadro rural petropolitano, 
encontram-se apenas 30% de seus habitantes 
(54% de pessoas estio localizadas no quadro 
urbano e 16 %, no suburbano), o que e urn 
reflexo da economia municipal, aue tern na 
industria textil sua princioal atividade. 

Essa caracteristica urbana do conjunto 
municipal - e que e tambem a do distrito
-sede - nao e igualn' ente constatada nas 
demais unidades distritais : Pedro do Rio e 
Sao Jose do Rio Preto s'io nitidamente rurais 
(89 % e 92 %, respectivamente); Itaioava con
grega cerca de 67 % de h abitantes no qua
dro rural e Cascatinha, 31 %, alem de 60 % no 
quadro suburbano. 
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A estrada Rio- Petr6polis: 68 qu ilOmetros de asfalto 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

A MAIS importante atividade economica 
da populac;ao - industria textil - pode 

ser identificada pela elevada quota de pes
seas que exercem a ocupac;ao principal no 
ramo "industrias de transformac;ao". 

Considerando-se o total das pessoas de 10 
anos e mais e, dentre estas, o contingente das 
que exercem atividades economicas, pode-se 
estimar a quota das que estao em atividade 
no ramo '"industrias de transformac;ao" em 
39 % (percentagem calculada sobre 0 referido 
total, exclusive os habitantes inativos, os que 
exercem atividades domesticas niio remune
radas e atividades discentes e os que niio 
puderam ser incluidos em alguns dos outros 
ramosl . 

Nos ramos "agricultura, pecuaria e silvi
cultura", "prestagao de servic;os" e "comercio 
de mercadorias" assinalam-se, respectiva
mente, as seguintes quotas: 19% , 16 % e 7%. 
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lndzlstrias de transformw;iio 

A s rnnusTRIAS texteis- cujos principais sub
grupos sao os de tecelagem de algodao e 

tecelagem de fios artificiais ("rayon" e 
"nylon") - niio somente ocupam elevado 
numero de habitantes, como constituem uma 
das principais fontes de renda do Municipio. 
0 valor da produc;iio dessa classe de industria 
e dos mais elevados em relac;iio aos principais 
ramos industriais de outros municipios flu
minenses. Em 1955, a industria textil petro
politana apresentou produc;iio cujo valor ele
vou-se a 1 096 milh6es de cruzeiros; as indus
trias de produtos alimentares de Niter6i e 
Campos tiveram produc;iio que alcanc;aram, 
respectivamente, 883 e 1 260 milh6es de cru
zeiros; as industrias metalurgicas e de pro
dutos alimentares de Barra Mansa assinala
ram, respectivamente, 875 e 555 milh6es de 
cruzeiros e a de transformal(ii.O de minerais 
niio met3Jicos de Sao Gon<;alo, 876 milh6es de 
cruzeiros (dados referentes aos estabeleci
mentos que ocupavam .5 ou mais pessoasl. 

No mesmo ano, os estabelecimentos fabris 
(industrias de transformal(iio) que ocupavam 
5 ou mais pessoas eram em numero de 127, dos 
quais 42 de industrias texteis. 

VALOR DA 

INDUSTRIAS DE NUmero Operirios PRODUCAO EM 

TRANSFORMACAO 
de ocupados 1955 

estabele· em 
ci mentos 31-X II 

(l:r$1 000) 
~ sOhre 
o total 

---------
Transformaciio de mincrais nao 

met6.licos .. 16 33 1 24 151 1,23 
Metal6rgica 3 277 51228 2,77 
Mec&nica 

c l ~tr.i co 
(x) (x) (x) (x) 

~uatcria! c de cornu-
ni~acao .. (x) (x) (x) (x) 

Madeira. 9 94 12 597 0,64 
Mobili3.rio ... 3 109 13 046 r,67 
Papel c paprliio .... 3 233 163 783 8,45 
Qulmica c farmacCutica . ~ 29 25 600 1,31 
Tih:til . .... 42 7 436 I 096 001 55,89 
Vestu:lrio, cal cad~ c ~rtefatos de 

tecido!\ .. II 557 155 776 7.94 
Produtos alimcntarrs . 23 472 294 465 15,02 
Bebidas. (x) (x) (x) (x) 
Furno (x) (x) (x) (x) 
Editorial e grMica 4 181 30 183 1,54 
Divcrsas. 4 266 32 0 9 1,64 

TOTAL .. 127 10 227 1961100 100,00 

NOTA - Dados prcliminares refercntes aos cstabelecimcntos com 5 
ou mais pcssoas. 

(:..;) Rcsultado omitido a fim de evitar individualizacU.o de informac3es. 
Os dados omitidos acham·se incluidos ncs totais. 
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Agricultura e peczuiria 

A LAVOURA e a pecuaria -que assinalam a 
quota excepcionalmente baixa de 19% do 

total de pessoas ativas do Municipio - nao 
contribuem expressivamente para a economia 
de Petropolis. 

A produgiio agropecuaria e insuficiente 
para abastecer o proprio Municipio, nao ha
vendo, pois, exporta((ao de produtos agricolas 
e pecuarios. A explora((ao da terra e a cria
((ao do gado, porque ainda adotados processos 
rotineiros, nao apresentam resultados satis
fatorios. 

Na agricultura, destacam-se as produ((6es 
de manga , tomate, abacate, laranja, banana 
e batata-doce : 

--------------~------------
VALOR DA PRO DUCAO 

PRODUTOS AGRJCOLAS NU meros 
absolutos % sObre 

(Cr$ 1 000) o tot• I 

Tomat('. ..... . ... . .. 3 400 15,98 
Caqui 3 000 14,10 
Manga ... 2 760 12,98 
Feijfio .. 2 132 10,02 
Banana 1 440 6,77 
Cafe. 1 368 6,43 
Abacate .. 1 120 5,27 
Laraoja 1 120 5,27 
Uva ...... ..... 1 120 5,27 
Batata-doce .... 1 083 5,09 
Outros (1). 2 727 12,82 

TOTAL ... 21 270 100,00 

(1) Em "outros" incluem-se o~ acguintcct produtoa: pCra, ma~;il., cas
tanha cstrangeira, batata-ina:l&a, mandioca, milho e lim!\o. 

As atividades pecuarias limitavam-se, em 
31 de dezembro de 1956, aos seguintes efetivos 
de gado : 8 700 bovinos, 2 200 eqiiinos, 3 000 
muares, 4 000 suinos e 800 caprinos. 

0 valor do gado bovino foi estimado em 
17 milh6es de cruzeiros e o do suino em 2,4 
milh6es. 
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Rna Paulo Barbosa, em 1858 

Prestw;iio de servigos 

C IDADE de veraneio e um dos principais cen
tros turisticos do Pais, Petr6polis apre

senta outra atividade econ6mica como fonte 
de renda - a "prestac<iio de servic<os", princi
palmente, os "servic<os de alojamento e ali
mentac<iio". 

Conta a cidade excelentes hoteis e res
taurantes. 

Nao sendo disponiveis dados atua!izados 
s6bre estas atividades, pode-se formar uma 
ideia de sua importancia para a economia 
local recorrendo-se aos dados do Censo dos 
Servi<;os (Recenseamento Geral de 1950 ). 

Assim, a receita auferida pela to talidade 
dos estabelecimentos de "prestac<iio de servi
~;os " elevou-se, no referido ana, a 95 milhiies 
de cruzeiros, ou seja, 13 % do valor da produ
<;ao realizada pelos estabelecimentos indus
triais no mesmo ana. 

Predominam econ6micamente os servic<os 
de alojamento e alimenta~;ao , cuja receita re
presentou 66 % do total de todos os servic<os. 

Exploravam servi~;os 596 estabelecimentos 
(238 prestavam servit;os de alojamento e ali
menta~;ao), os quais ocupavam 1846 pessoas 
(799 nos servi<;os hoteleiros e congeneresl. 

14 - PETROPOLIS 



Rua Paulo Barbosa, em 1957 

MHOS DE TRANSPORTE 

P ETR6POLIS 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- Gramacho; 2) F erroviario: 38 km 
(E.F.L.). 

Mage - 1) Rodoviario: a) 59 km, via 
Quitandinha, "km 19" da Rodovia Rio- Pe
tr6polis, Imbarie - Surui; b) 50 km, via Alto 
da Serra-Imbarie; 2) Ferroviario: 44 km, 
(E.F.L.). 

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 esta<;lio de 
Tres Rios (E.F.L.); b) rodovhl.rio: 12 km. 

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

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

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

Vassoura.s - 1) Rodoviario; a) 139 km, 
via Pedro do Rio- Paraiba do Sul; b) 77 km, 
via Fazenda Inglesa- Miguel Pereira; c) 141 
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km, via Quitandinha-"km 15" da rodovia Pre
sidente Dutra, Taireta; 2) Ferroviario: a) 206 
km, via Rio de Janeiro, DF, Japeri, e Vassou
ras, via Governador Portela (E.F.C.B. e E.F.L.); 
b) 144 km, via Tres Rios, Barao de Vassouras 
e Vassouras (E.F.C.B. e E.F.L.). 

Capital Estadpal - 1) Rodoviario: 110 
km via Quitandinha, Santa Rosa, entrada 
para a Fabrica Nacional de Motores, Santa 
Cruz, "km 17" da rodovia Rio- Petr6polis 
entrada de Imbarie, entrada de Surui, Mage, 
Manilha, Alcantara e Tribobo; 2) Misto : ro
doviario: 68 km ou ferroviario: 58 km ate Rio 
de Janeiro, DF, dai por via maritima ate Ni
ter6i, 6 km. 

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 
Serra, Inhomirim, Santa Cruz, Pilar, Lucas, 
DF); 2) Ferroviario: 58 km; Alto da Serra, 
Inhomirim, Piabeta, Imbarie, Saracuruna, 
Campos Eliseos, Sao Bento, Gramacho e Du
que de Caxias (E.F.L.). 

COMERCIO E BANCOS 

0 GRANDE desenvolvimento da industria 
textil, o intenso movimento de turistas e 

de veranistas e, por outro lado, o fato de o 
Municipio ser passagem obrigat6ria para os 
que se dirigem a Juiz de Fora, Belo Horizonte, 
etc., deram Iugar a urn grande desenvolvi
mento do comercio petropolitano, principal
mente do varejista, cujo movimento anual de 
vendas chega a ultrapassar o correspondente 
dado para o atacadista. 

Mantem o comercio local transa«;6es, 
entre outras, com as pra«;as do Distrito Fe
deral e de Sao Paulo. Sao importados artigos 
para homens, senhoras e crian«;as, artigos de 
cama e mesa, materiais eietricos, ferragens e 
ferramentas, medicamentos em geral, artigos 
de perfumaria, generos alimenticios, bebidas 
nacionais e estrangeiras e frutas em geral. 

Convem observar, entretanto, que muitos 
dos artigos citados sao produzidos no Muni
cipio, como e o caso, por exemplo, de refrige
rante a base de guarana; apesar de haver im
porta«;ao desse produto, ha tambem exporta
«;ao do que e fabricado em Petr6polis. 
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Em 1956, contava o Municipio 17 estabe
lecimentos atacadistas e o elevado numero de 
1 050 estabelecimentos varejistas. 

Anualmente, os dois tipos de comercio 
realizam vendas cujo valor, em conjunto, re
presenta elevada percentagem do correspon
dente total para o Municipio da Capital do 
Estado (em 1950, segundo os dados censitarios, 
a quota atingiu 39 %) . 

Acham-se instaladas e em funcionamento 
7 agemcias bancarias, a saber: do Brasil S.A., 
Comercio e Industria de Minas Gerais S.A., de 
Credito Real de Minas Gerais S.A., do Estado 
do Rio de Janeiro S.A., Hipotecario e Agricola 
do Estado de Minas Gerais S.A., Predial do 
Estado do Rio de Janeiro S.A. e Banco Ribeiro 
Junqueira S.A. 

Os saldos relatives as principais contas 
registraram elevadas percentagens dos corres
pondentes dados para o Municipio da Capital: 

SALDOS EM 
28-11-1957 % de 

CO NT AS (Cr$ 1 000) Petr6polis 

Municipio Municipio 
s6bre Niter6i 

de Niter6i de Petr6polis 

EmprCstimos em C/C. 671 775 144 891 21,6 
Titulos dcscontados .... 618 595 172 051 26,5 
Dcp6sitos a Vi!>ta c a cu rt·~ pra~~ I 501 8 18 419 751 27,9 
DepOsitos a prazo .. . ...... 55 497 20 208 36,4 

INSTRUf;AO PUBLICA 

CoM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que a quota de pessoas 

alfabetizadas no Municipio seja urn pouco su
perior a 68 % (percentagem verificada naquele 
censo e calculada s6bre o total das pessoas de 
10 anos e mais) . 

:Esse indice, relativamente elevado no 
quadro nacional, e bastante superior ao cor
respondente dado para o Estado do Rio de 
Janeiro (56 %). 

En sino 

SEGUNDO o Servi<;o de Estatistica da Educa
..._ <;ao e Cultura, em 1955 dispunha o Muni
cipio de 150 unidades escolares do ensino pri
mario geral; em 107 dessas unidades - que 
ministravam o ensino fundamental ::omum -
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Vista parcial da cidade, em 1858 

matricularam-se 10 939 alunos. Em 1956, exis
tiam 102 unidades escolares de ensino prima
rio fundamental comum, 9 estabelccimentos 
de ensino medio (cursos ginasial, colegial, 
normal e comercial e 2 seminarios, alem de 
outros cursosl. 

Quanto ao ensino superior, conta o Mu
nicipio com a Faculdade Cat6lica de Direito 
e a Faculdade Cat6lica de Filosofia. 

FINAN(,;AS PUBLICAS 

EM 1956, a receita total orc.ada foi de 45 945 
milhares de cruzeiros, dos quais 27 647 

correspondentes a tributaria; a despesa pre
vista nesse ano foi de 45 896 milhares de cru
zeiros. 

No periodo 1951/56, as financ.as atingiram 
as seguintes cifras (dados fornecidos pelo Con
selho Tecnico de Economia e Financ.as) : 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

AN OS Receita arracadada Saldo ou 
Despesa "deficit'' 

Total Tribut3.ria realizada do balan~ 

1951.. .. 26 550 17 090 26 563 - 13 
1952 .. 30 562 23 875 30 581 - 19 
1953 .. 45 946 27 647 45 896 + 50 
1954 .... 45 946 27 647 45 896 + 50 
1955 .... ....... 52 780 35 840 52 835 - 55 
1956 (1) ... 45 945 27 647 45 896 + 49 

(I) Or~amento. 
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Vista parcial da cidade, em 1957 

As principais contas em que se decompoe 
a receita tributaria para 1956 sao as seguintes 
(dados em milhares de cruzeiros, fornecidos 
pelo Conselho Tecnico de Economia e Finan
gas) : 

Trlbutarla 
Impostos 

Terri to rial 
Predial .............. . ............ . . 
S6bre indU.strias e proiissOes 
De Hcenc;as 
Jogos e Divers6es 

Tax as 
Assistencia e r eguran~;a social 
Expediente .. . 
Fiscalizac;Ao e servi~;os di•Jersos 
Llmpeza publica 
Vtac;Bo 
Outras 

27 647 
22 735 

3 000 
nco~ 

4 000 
2 735 
1 000 
4 912 

600 
700 
462 

2 550 
100 
500 

A despesa municipal, em 1956 se acha dis
tribuida da seguinte forma: 

Despesa total 
Administrac;:B.o geral . 
Exa~lio e flscallza~lio flnancelra . . ... 
Seguranc;a pUblica e asslstencia social 
Educa~lio pttbllca .......... . . . 
Saude publica ...................... . 
Fomento ......... . . . ... . 
Servl~os lnd':Jstrlals .. ........ ... .... . 
D!vlda publica . ...... ....... . . 
Servl~os de utllldade publlca 
Encargos di versos ....... . 

45 896 
3 691 
3 028 
5 336 
6 748 
3 056 

500 
537 

1 639 
18 460 
2 901 
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0 Palicio Rio Negro, residCncia de verio do Presidente 
da RepUblica 

A arrecadac;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/ 56, segundo o Conselho 
Tecnico de Economia e Financ;as: 

RECEITA 
ANOS 

ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

Federal Esladual Municipal 

1951 ........ 89 121) 72 844 26 550 
1952 .. 97 382 82 129 30 562 
1953 .... . 116 604 101 617 45 946 
1954 . 155 765 124 913 45 946 
1955 .. ... 174 076 174 408 52 780 
1956 (1) ... .. ... 252 358 252 265 45 945 

(1) Dados do on;amento. 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA SEDE MUNICIPAL 

A orsPosrgi\o dos vales em t6rno dos rios 
Piabanha e Quitandinha determinou a 

forma linear dos bairros petropolitanos, os 
quais se reduzem, geralmente, a 2 filas de 
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casas, confrontando dum !ado e do outro ora 
com a estrada, ora com o rio, atravessado por 
numerosas pontes. 

As ruas conservam nomes que recordam 
datas civicas ou vultos ilustres, fundadores da 
cidade, bar6es ou viscondes: Avenidas 7 de 
Setembro, Koeller , Tiradentes, Ipiranga, 7 de 
Abril; ruas Paulo Barbosa. Visconde de Ita
borai. A principal arteria da cidade assinala 
a data republicana de 15 de Novembro. As 
placas das ruas lembram as origens da ci
dade; em t6rno da Vila Imperial, estao os 
quarteir6es onde se localizavam os prazos con
cedidos aos colonos: Renania Inferior, West
falia, Nassau, Bingem, Ingelhein, Mosela, Pa
latino Superior. 

Distante apenas 58 quil6metros da Capi
tal Federal, Petr6polis - conhecida por Ci
dade das Hortensias - e servida por trens da 
Estrada de Ferro Leopoldina e, tambem, pela 
rodovia Rio- Petr6polis, famosa pelo seu tra
c;,:ado e pela beleza de sua paisagem. 

Cidade de veraneio presidencial, e urn dos 
centros de turismo do Pais. Alem da exube
rante flora, nela ainda encontra o forasteiro 

0 Museu Imperial, que acolhe autCnticas preciosidades 
hist6ricas 
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grande variedade de divers6es e intensa ativi
dade social. 

Urn dos principais municipios fluminen
ses em produgao de flares (principalmente 
copos-de-leite, hortensias, dalias, agapantos, 
wats6nia, angelica e ortigal ), exporta grande 
parte dessa produgao para a Capital do pais. 

Disp6e de bons hoteis, destacando-se Qui
tandinha, ponto de convergencia dos que vi
sitam a America do Sui e dos mais altos cir
culos sociais do Pais e onde se tern realizado 
varias conferemcias nacionais e internacio
nais. 

Em relagao ao movimento cultural, en
contram-se em funcionamento a Biblioteca 
Municipal, a Academia Petropolitana de Le
tras, fundada em 1926, a casa de Santos Du
mont, transformada em museu, e o Museu 
Imperial. Possui esse Museu riquissimo acervo, 
de que fazem parte as j6ias da coroa do se
gundo Imperador do Brasil, a carruagem 
"Monte de Prata", o 1.0 telefone instalado na 
America do Sui e alguns originais das obras 
de Carlos Gomes. Funciona no museu uma 
biblioteca especializada em Hist6ria do Brasil 
e folclore , com numero apreciavel de volumes. 

A instrugao e difundida por esta.beleci
mentos de ensino de apreciavel conceito. Conta 
a cidade com a Faculdade Cat6lica de Direito, 
Faculdade Cat6lica de Filosofia, 2 seminaries, 
Colegio Notre Dame de Sion (fundado em 
1888) e varias unidades de ensino primario, 
secundario, pedag6gico e outras. 

Ha tambem 10 livrarias, 11 tipografias, e 
2 radioemissoras (Petr6polis Radiodifusora e 
Radio Quitandinha) . 

Circulam 4 peri6dicos (a "Tribuna de Pe
tr6polis" e 0 mais antigo). 

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

Fazem parte do Municipio as localidades 
de Correas e Itaipava, recomendados para es
tagao de cura e repouso. 

Acha-se instalada em Petr6polis uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rg3.o inte
grante do sistema estatistico brasileiro. 
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E STA publicaciio taz parte da serie de monografias 
1nunicipais organizada pela Diretoria de Do

cumenta9iio e Divulga9iio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sllbre aspectos da evo
Zucao hist6Tica do Municipio corresponde a uma ten
tativa no sentido de sintetizar, com adequada siste
m.atizacao. elementos esparsos em dijerentes docu
mentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opiniiio, comuns e1n assuntos dessa natureza, ndo 
aendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboracao, especialmente de histo
-riadores e ge6gratos, a fim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o esc6r9o his
t6rico e geogrlijico dos municipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presiden te: Jurandyr Pires Ferreira 

Secre t3.rio- Geral: Luiz de Abre u Moreira 

COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(2.a st\rie) 

101 - Santa Quitt\ria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fidt\lis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. ll1 - Cip6. ll2 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiania. 118 - Caxambu. 
119 - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
Carua ru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - 0 Vale do 
Cariri. 128 - A~u . 129 - Len~6is. 130 - Born Jesus. 
131 - Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Li· 
vramento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajuba. 136 -
Buquim. 137 - Concei~ao do Mato Dentro. 138 -
Campo Maior. 139 - Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 
141 - Lapa. 142 - Picui. 143 - Territ6rlo do Acre. 
144 - Russas. 145 - Tres Pontas. 146 - Juazelro. 147 
- Sao Louren~o . 148 - Janu{J.r!a. 149 - Santo Amaro. 
150 - Pa.sso Fundo. 151 - Marques de Valen~a. 152 
- Os6r io . 153 - Viana. 154 - Irati. 

Acabou-se de imprimir, no Serviro Grafico 
do IBCE, aos vimc dias do rnes de setembro de 
mil novcce-ntos e cinqiienta e sete. 




