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ASPECTOS F!SICOS - A1·ea: 215 km2 r 1960}; al
titude: 486 m; temperaturas medias, em °C, das 
maximas: 34°; das minimas: 12°. 

POPULAQAO - 10 041 hab'ittwttes ( R ecenseamento 
Geral de 1960!; densidade demos1ratica: 41 ha
bitantes por quilometro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultums agricolas 
(principalmente milho, f eijiio e mandioca), cria
t;iio de gado e prodnt;iio de leite. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS 
e 2 agencias. 

1 matriz 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 94 autom6veis e jipes, 73 caminhoes e 
94 outros ve'iculos. 

ASPECTOS URBANOS ( sede) - 915 ligar;oes ele
tricas. 130 aparelhos t elef6nicos, 3 hotei s, 2 pen
soes, 1 r estaurante; 1 cine-teatro. 

ASSISTPJNCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral, 
com 20 leitos, e 1 posto de saude; 3 medicos, 
5 dentistas, 3 enfermeiros, no exercicio da pro
fissiio; 3 fa1'7nacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 18 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum e 2 es
tabelecimentos de ensino medio; 1 tipograjia. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milhoes 
de cruzeiros) - receita prevista: 24,0; despesa 
fixada: 24,0. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 7 vereadores em 
exercicio. 

------------·--------····-····-· - --

Texto de Antonio Ignacio Ferreira Santos e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao 
do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

A ZONA que veio a ser chamada de Cantagalo aflui
ram no seculo XVIII, em busca de ouro, aventureiros 
que se estabeleceram nas nascentes do rio Macuco 
e que por longo tempo lavraram, com pouco exito, 
os afluentes dos rios Macuco, Negro e Grande, afu
gentando da regiao os indios Coroados e Goitacazes, 
que dominavam suas eleva<:;6es. Encerrado o ciclo 
do ouro, seguiu-se uma pr6spera fase agricola, que 
por volta de 1833 comegou a atrair lavradores para 
terras ferteis situadas nas proximidades da fazenda 
Cordeiro, a margem do rio Macuco, onde chegaram, 
em fins de 1875 ou principios de 1876, os trilhos 
da Estrada de Ferro Cantagalo, que ali instalou uma 
estagao - mais tarde importante ponto de entron
camento -, com o nome da referida fazenda. Assim 
comegou a povoa<:;iio que daria origem ao atual Mu
nicipio de Cordeiro. 

0 povoado teve em 1844 sua primeira escola ins
talada na velha fazenda. Em 1888 recebeu uma leva 
de emigrantes portugueses, procedentes da ilha da 
Madeira, fato que contribuiu certamente para com
pensar ou reduzir o impacto da aboli<:;ao da escrava
tura sabre sua economia. 

Formar;ao Administrativa 
e Judiciaria 

CORDEIRO tornou-se distrito do Municipio de Cantagalo 
em 9 de setembro de 1890, por delibera<:;ao do Governo 
do Estado. Foi elevado a categoria de Municipio pelo 
Decreto estadual no 180, de 24 de margo de 1891, mas 
pelo Decreto no 1, de 8 de maio de 1892, tambem do 
Governo do Estado, voltou a categoria de distrito do 
Municipio de origem. Pelo Decreto-lei estadual no 1 055, 
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de 31 de dezembro de 1943, reconquistou sua auto
nomia administrativa, tornando-se novamente Muni
cipio. 

Sao dois os seus distritos: Cordeiro ( sede J c 
Macuco. 

Quanto ii. torma~ao judiciaria, o D ecreto-lei nu
mero 1 056, de 31 de dezembro de 1943, passou Co~
deiro a termo da comarca de Cantagalo, com duas 
circunscri~oes, uma em cada unidade distrital. A Lei 
no 3 382, de 12 de setembro de 1957, elcvou-o ao nivel 
de comarca. 

ASPECTOS FiSICOS 

SITUADO na zona fisiogratica de Cantagalo, com sua 
sede a 22o 01' e 30" de latitude sui e 42° e 22' de lon
gitude W. Gr., Cordeiro limita-se com os municipios 
fluminenses de Cantagalo, Sao Sebastiao do Alto, Tra
jano de Morais, Born Jardim e Duas Barras. Sua 
area e de 215 km2 ( 1960), correspondente a 0,51 '1< 
do total do Estado. 0 territ6rio e bastante monta
nhoso, destacando-se as serras de Sao Sebastiao e 
Batalha e o Alto da Pena, ponto culminante, com 
906 metros de altitude. 

Os principals cursos de agua sao o rio Macuco, 
que atravessa todo o Municipio de oeste para leste; 
o rio Dourado, seu principal afluente; e o rio Grande, 
que serve de divisa com o Municipio de Trajano 
de Morais. 0 clima e sadio e ameno, com medias 
de 34° nas temperaturas maximas e de 12o nas mini
mas e chuvas nos meses de novembro a fevereiro. 

Quanto aos recursos naturais, ha uma cachoeira 
com potencia avaliada em 180 HP, no rio Macuco; 
pedras calcarias e madeiras diversas, como angico, 
jequitiba, peroba, canela e outras. Na fauna, regis
tra-se a presen~a de pacas, tatus, preas e cutias, 
alem de outras especies. 

A cidade de Cordeiro fica a 486 metros acima 
do nivel do mar. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

NA ZONA de Cantagalo, foi em Cordeiro que mais 
cresceu a popula~ao entre os dois u.ltimos censos; 
em 1950 foram encontradas no Municipio 7 441 pes
soas e, em 1960, 10 047, verificando-se, pois, um 
incremento da ordem de 35 % , que colocou a comuna 
com uma densidade demografica de 47 habitantes 
por quilometro quadrado. 
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lt de notar que o crescimento populacional veri
ficou-se somente na zona urbana, que tinha, em 1950, 
3 381 habitantes (2 592 no distrito-sede e 789 no 
de Macuco) e apresentou, em 1960, o total de 6 106 
( 4 591 e 1 515 habitantes, respectivamente). Na zona 
rural houve ate pequeno decrescimo entre os dois 
censos : os totais correspondentes ao Municipio e a 
cada urn dos referidos distritos eram, respectivamente, 
de 4 060, 2 680 e 1 380 habitantes em 1950 e de 3 941, 
2 607 e 1 334 em 1960. l!:stes numeros revelam que 
a populagao urbana passou a predominar nitidamente, 
pois, enquanto em 1950 correspondia a apenas 45% 
do total do Municipio, em 1960 ja . representava 61 % 
d~sse total. 

1!J5U 1950 

ZONR URBRIIII E SUIIIJR6RNil ~ 

ZONA RURRt.. 

A cidade de Cordeiro, no intervalo referido 
cresceu de 77,1 %, passando a 4 591 habitantes; e a 
vila Macuco cresceu de 92,0% , contando 1 515 pes
soas, em 1960. 

No recenseamento de 1960 foram computados ao 
todo 1 799 domicilios, 1 293 no distrito-sede e 506 em 
Macuco. 

0 censo escolar realizado em novembro de 1964 
encontrou em Cordeiro 10 693 pessoas: 5174 homens 
e 5 519 mulheres. Do total, 4 337 eram criangas (ate 
14 anos). 

ASPECTOS EOON6MIOOS 

Oenso Agricola 
Os DOIS ultimos recenseamentos encontraram em Cor
deiro respectivamente 107 e 243 estabelecimentos agri
colas, com area total de 22 292 e 21 738 hectares. 
Destinavam-se a lavouras, segundo o censo de 1950, 
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2 7 46 hectares e, segundo o de 1960, 6 028 hectares. 
Houve, portanto, no periodo intercensitario urn au
mento de 127% no numero de estabelecimentos, in
dice bern superior aos registrados, em conjunto, na 
zona de. Cantagalo (27%) e em todo o Estado do Rio 
de Janeiro (24 % ) . A despeito da pequena diminuigao 
verificada no total da area dos estabelecimentos 
agricolas, os numeros indicados revelam urn aprecia
vel crescimento, tambem, no total das terras cordei
renses destinadas a lavouras. ll:sse crescimento, da 
ordem de 119 % , contrasta com o quadro geral da 
zona de Cantagalo, onde apenas em Carmo, Itaocara 
e Sao Sebastiao do Alto houve pequeno acrescimo, 
e bern assim com o resultado correspondente ao Es
tado, que apareceu no censo de 1960 com menos terras 
efetivamente dedicadas a cultura agricola. 

Quanto a distribuigao dos estabelecimentos se
gundo a area, foram os seguintes os totais apurados, 
respectivamente, pelos censos de 1950 e 1960: 9 e 
42 estabelecimentos de menos de 10 ha ; 44 e 163 de 
10 a menos de 100 ha ; 49 e 36 de 100 a menos de 
1 000 ha ; 5 e 2 estabelecimentos de 1 000 a menos de 
10 000 hectares. Aumentou consideravelmente, como 
se ve, o numero dos estabelecimentos de menos de 
100 hectares e diminuiu o numero dos estabeleci
mentos de a rea maior. 

0 pessoal ocupado na lavoura decresceu , entre 
os dois censos, de 1 563 para 1 292 pessoas. Enquanto 
isso, o numero de tratores aumentou de 4 para 7 e 
o de arados, de 39 para 63 . 

A populagao bovina compreendia, em 1960, 
9 260 cabegas, distribuida s por 138 estabelecimentos: 
117 com m enos de 100 bovinos, cada urn, 20 com 100 
a menos de 500 e 1 com 500 e mais cabegas. 

Agricultura 

EM 1963, a lavoura de milho foi a que ocupou em 
Cordeiro maior extensao de terras ( 1 887 hectares) 
e tambem a que alcangou o primeiro Iugar no valor 
da produgao (36,0 milhoes de cruzeiros, correspon
dentes a 31,8% do total) , com uma colheita de 
1 440 toneladas. Em segundo plano, com val6res apro
ximados, situaram-se as produgoes de feijao e man
dioca. As culturas de feij ao, abrangendo uma area 
total de 285 hectares, produziram 255 toneladas, ava-
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liadas em 21,3 milhoes de cruzeiros (18,8 % ); as de 
mandioca, que se estendiam por 1 762 hectares, pro
porcionaram 3 252 toneladas de produto, valendo 19,5 
milhoes de cruzeiros (17,2 % ). Colocaram-se em quarto 
e quLnto lugares, quanto ao valor, as produgoes de 
cafe e arroz, com os seguintes indices, respectiva
mente: 459 e 97 hectares de area cultivada; colheitas 
de 370 e 132 toneladas, avaliadas em 13,6 ( 12,0% ) e 
11,0 (9,7 % ) milhoes de cruzeiros. A cana-de-agucar, 
a banana e a laranja encerram a lista da produgao 
agricola no r eferido ano, com piantagoes que se es
tenderam, respectivamente, por 488, 4 e 4 hectares e 
colheitas de 10 000 toneladas, 7 mil cachos e 464 mil 
frutos, a primeira avaliada em 10,0 milhoes de cru
zeiros ( 8,8 % ), a segunda em 1,3 milhao ( 1,1 % ) e a 
ultima em 0, 7 milhao de cruzeiros ( 0,6 % ). Ao todo, 
a area cultivada atingiu 4 982 hectares e a produc;ao, 
a importancia de 113,3 milhoes de cruzeiros. 

Pecudria 

0 MUNICIPIO tinha, em 1962, 13 988 cabegas de gado, 
avaliadas em 271,2 milhoes de cruzeiros. 77 % desse 
valor correspondiam a bovinos (9 100 cabegas); 21,0% 
a suinos (3 800 cabegas); 1,0 % a eqtiinos (440 ca
begas); 0,7 % a muares (300 cabegas) e 0,1 % res
tante aos caprinos ( 300 cabec;as) e asininos ( 48 ca
bec;as). A produgao de leite alcangou entao 1 500 mi
lhares de litros, no total de 37,5 milhoes de cruzeiros. 

A Secretaria de Agricultura do Estado mantem, 
em Cordeiro, urn p6sto Zootecnico, onde se realiza 
periodicamente, desde 1921, uma exposigao agrope
cuaria, com a participac;ao de expositores de varias 
regioes do Pais. 

Em 1962, o plantel avicola ( 44 500 cabegas) es
tava avaliado em 11,6 milhoes de cruzeiros. Os ga
linaceos, com 37 200 cabegas ( 200 perus), contribui
ram com 9,6 milhoes de cruzeiros, e os palmipedes, 
com 7 300 cabec;as e 2,0 milhoes de cruzeiros. 

A produgao de ovos de galinha atingiu no mesmo 
ano a quantidade de 85 mil d\1zias e o valor de 6,4 
milhoes de cruzeiros. 

0 mel e a cera de abelha renderam 390 quilos 
e 29,3 milhares de cruzeiros. 

Duas cooperativas congregam produtores de la
ticinios: a Cooperativa Agropecua ria de Macuco Ltda., 
e a Cooperativa Agropecuaria de Cordeiro Ltda. 
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Vista parcial cla c iclacle 

Censo Industrial 

0 CENSO industrial de 1960 encontrou em Cordeiro 
23 estabelecimentos da industria de transformat;iio. 
:Esses estabelecimentos davam trabalho, em 31 de 
dezembro de 1959, a 444 pessoas, entre as quais 384 
operarios, e sua f6rt;a motriz era entao de 580 cv. 
No ano de 1959 ocuparam, em media mensa!, 421 
opera rios. Os salarios e vencimentos pagos no exer
cicio atingiram o total de 22,8 milh5es de cruzeiros, 
cabendo 20,3 ao operariado. 0 valor da produt;iio e 
o da transformat;iio industrial situaram-se, respec
tivamente, em 145,1 e 63,1 milh5es de cruzeiros. 

As industrias predominantes sao a textil (1 esta
belecimento) e a de produtos alimentares ( 15 estabe
lecimentos). A primeira tinha f6rt;a motriz de 440 cv, 
deu trabalho a 373 operarios, em media mensa!, e sua 
produt;iio correspondeu a 74 % do total relativo ao 
Municipio. As de produtos alimentares dispunham de 
113 cv e de 40 operarios em media mensa! e contribui
ram com 25 % para o valor total da produt;iio. Conta
vam-se, ainda, 2 estabelecimentos no genera de bebi
das e 2 no de minerais nao metalicos e 1 de cada 
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genera seguinte: madeira, mobiliario e de vestuario, 
calt;ado e artefatos de tecidos. 

Industria 

A INDUSTRIA de Cordeiro, em 1962, contou com 18 cs
tabelecimentos, 377 operarios em media mensa!, com 
498,4 milh5es de cruzeiros de produt;iio. 

0 principal genero de industria e 0 textil - a 
tradicional Fabrica de Tecidos N. S• da Piedade, 
absorvendo grande parte do valor da produt;iio. Se
guem-se 11 estabelecimentos do gen~ro de produtos 
alimentares, com 30 opera rios em media e 195,4 mi
lh5es de cruzeiros de produt;ao. Ha ainda 2 fabricas 
de bebidas. 

Gado A batido 

0 AB.-\TE de gada, em 1962, deu uma produt;5.o total 
de 261,7 toneladas no valor de 59,2 milh5es de cru
zeiros, de ac6rdo com a seguinte discriminat;iio: 
carne verde de bovina - 180,1 toneladas, avaliadas 
em 45,9 milh5es de cruzeiros (77,6 % do valor total 
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da produ!;iio ) ; toucinho fresco - 30,5 t e 5,8 milhoes 
de cruzeiros ( 9,8% ) ; carne verde de suino - 29,4 t 
e 5,5 milhoes (9,3 % ) ; couro salgado de bovino -
21,7 t e 2,0 milhoes ( 3,3). Produziu esse resultado 
o abate de 1 347 bovines e 943 suinos. 

Oomercio e Bancos 

HA 2 ESTABELECIMENTOS de comercio atacadista e 122 
de comercio varejista. l!: apreciavel a exporta!;ao de 
leite. · 

Quanto a rede bancaria, funciona m no Munici
pio o Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro, o 
Banco Cordeiro e o Banco Agricola de Cantagalo, 
compreendendo ao todo 1 matriz e 2 agencias. Em 
funcionamento, tambem, uma cooperativa de consu
me, a Cooperativa de Consume Popular de Macuco. 

Em 31 de dezembro de 1963, eram os seguintes 
os saldos das principais contas bancarias (em mi
lhoes de cruzeiros): caixa em moeda corrente, 11,2 ; 
emprestimos em contas correntes, 1,4; titulos descon
tados, 83,7; dep6sitos a vista e a Curto prazo, ll6,0; 
dep6sitos a prazo, 4,6. 

ServiQos 

78 ESTABELECIMENTOS se dedicam a prestac;:ao de ser
vi!;os. Hoteis ha 3 ; pensoes, 2; restaurante, 1. 

Transportes 

ESTAVAM registrados na Prefeitura, em 1.o de janeiro 
de 1964, 94 autom6veis e jipes, 73 caminhoes e 94 
outros veiculos. 

Foi suspenso o ramal da Estrada de Ferro Leo
poldina ( ex-Estrada de Ferro Cantagalo), mas o Mu
nicipio esta ligado a comunas vizinhas, a Capital do 
Estado e ao Rio de Janeiro por diversas linhas de 
6nibus. 

A comunica!;iio rodovia ria com Bom Jardim e 
feita, via Monera, em 40 minutos ; com Cantagalo, em 
15 minutos ; com Duas Barras, em 55 minutos indo 
por Monera ou, em 1 hora, por Cantagalo; com Sao 
Sebastiao do Alto, via Macuco, em 1 hora e 15 mi
nutos; com Trajano de Morais, via Macuco e Visconde 
de Imbe, em 2 horas. Ate Niter6i, atraves de Bom 
Jardim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Ita-
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borai, e feita normalmente em 3 horas e meia. Para 
atingir o Rio de Janeiro exclusivamente por estrada 
de rodagem o itinerario, por Nova Friburgo e Mage, 
e feito em 4 horas. Para chegar a Brasilia o veiculo 
que partir de Cordeiro, passando por Duas Barras, 
Carmo, Sapucaia, Tres Rios, Juiz de Fora e Belo 
Horizonte, levara 24 horas e 30 minutos. 

I ,J A 5 ,., 

Propriedade I mobilia ria 

CONVEN(:iiEs: 

RotltNitl Pr!WnentodtJ -

Ft~rrolllll .....,.. 

EM 1961 verificaram-se 173 transmissoes de im6-
veis, sendo 1.10 na zona urbana, 9 na suburbana e 
54 na rural, correspondendo a cada urn desses itens 
os seguintes va!Ores (em milhares de cruzeiros): 
13 917, 5 618, 128 e 8171. As hipotecas foram 17, no 
total de 16 169 mil cruzeiros: 2 na zona urbana e 15 
na rural, atingindo os totais de 550 a 15 619 milhares 
de cruzeiros, respectivamente. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, de aspecto agradavel, conta com 1 praga e 
31 ruas, na maior parte calgadas a paralelepipedos. 

A rede de abastecimento de agua e a de esgotos 
medem 6 200 e 1 480 metros e atendem a 594 e 811 
predios, respectivamente. 

A energia eletrica, de 110 volts e corrente alter
nada de 50 ciclos, e produzida em usina hidreletrica 
da Empresa de Forga e Luz 1bero-Americana. Sao 
915 as ligagoes existentes. 

A rede telefonica compreende 130 aparelhos. 
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Ha, no Municipio, 5 monumentos, tres dos quais 
sao de autoria do escultor Hon6rio Pec;anha. Atrai 
tambem a atenc;ii.o dos forasteiros a gruta existente 
no adro da igreja matriz . 

.A..ssisU3ncia Medico-Sanitaria 

A ASSIST1l:NCIA medico-sanitaria e assegurada por urn 
hospital geral, o Hospital Antonio Castro, que dis
poe de 20 leitos. 3 sao as farmacias em funcionamento. 
Ha, ainda, urn posto de saude. 

Exercem a profissii.o no Municipio 3 medicos, 5 
dentistas, 3 veterinarios e 3 enfermeiros. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO escolar, realizado em novembro de 1964, en
controu em Cordeiro 14 predios escolares e 2 17;:) 
crianc;as de 7 a 14 anos de idade: 317 nascidas em 
1957 e 269 em 1956, igualmente 269 em 1955, 313 em 
1954, 288 em 1953, 255 em 1952, 240 em 1951 e 224 
em 1950. Desses totais nii.o freqUenta vam escola. 
respectivamente, 46,4 % , 22 ,0 o/r . 15,6 '1<, 16,3 %, 16,0o/, . 
19,6 % , 21,2 % e 34,4 % , isto e, em conjunto, 23,5 % 
das crianc;as em idade escolar. 0 corpo docente com
preendia 91 professoras e 1 professor, regentes de 
classe, e 23 profess6ras nao regentes de classe. Entre 
as primeiras, 75 eram normalistas diplomadas, 6 ti
nham estudo ou curso de nivel medio e 10, apenas 
instruc;ao primaria. 

Ensino 

EM 15 de dezembro de 1964 havi a em Cordeiro 18 
unidades escolares de ensino primario fundamental 
comum, com 1 602 crianc;as matriculadas e 89 pro
fessores ; e 2 estabelecimentos de ensino medio com 
20 professores e 349 alunos matriculados. 

Dos estabelecimentos de ensino medio, urn, o Gi
nasio Cordeirense, situado no distrito-sede, ministra 
cursos ginasial e normal; o outro, o Ginasio Miguel 
Couto, localizado em Macuco, tern apenas o curso 
ginasial. 
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Outros Aspectos 

HA DUAS entidades mu
sicais: a Sociedade Mu
sical Fraternidade Cor
deirense e a Sociedade 
Musical Sao Joiio Batis
ta, que congregam, cada 
uma, cerca de 140 asso
ciados. As entidad2s es-
portivas mais importan- Matriz d e N . s• da Piedad~ 
tes sao o Cordeiro F.C. , 
o Macuco Futebol Clube 
e o P6sto de Monta F.C., t6das dedicadas a pratica 
do futebol. 

Funciona na sede municipal urn cine-teatro, com 
700 lugares (Cine Madri). 

A principal festa religiosa e em louvor a Nossa 
Senhora da Piedade, padroeira do Municipio; vai de 
12 a 15 de ag6sto, compreende missas de especial 
aparato, canticos, fogos de artificio, procissao e tam
bern atos recreativos e desportivos, com participa~ao 
da popula~ao local e de inumeras pessoas das co
munas vizinhas. Despertam interesse tambem a festa 
de Sao Sebastiao, em 20 de janeiro, e a de Sao Joao 
Batista, em 24 de junho. 

Na igreja matriz ha magnifica escultura da pa
droeira, Nossa Senhora da Piedade. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

ESTAO instaladas na sede municipal, uma coletoria fe
deral e outra estadual, uma Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE, e uma de Cor
reios e Te!egrafos do DCT. 

Finanr;as Publicas 

A UNIAO, o Estado e o Municipio arrecadaram em 
Cordeiro, em 1963, totais de 51 ,8, 35,2 e 14,9 milhoes 
de cruzeiros. Merece referencia, entre essas cifras, a 

P6sto Zoot~cnico 

correspondente a Uniao 
- a maior entre os Mu
nicipios, da zona de Can
tagalo. 

0 or~amento mumcl
pal para 1964 previa re
ceita de 24,0 milhoes de 
cruzeiros e fixava igual 
despesa. 
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Representagiio Politica 

FORAM inscritos, para as elei<;6es de 7 de outubro de 
1962 3 024 eleitores. 

A Camara Municipal e composta de 7 vereadores. 

FONTES 

AS INFORMAQOES divulgadas n este trabalho foram, na 
sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agente Mu
nicipal de Estatistica de Cordeiro, Nilo Reis de Car
valho. 

Utilizados, tambem, na sua elabora<;ao, dados dos 
arqui\·os de documenta<;ao municipal, da Diretoria de 
Documenta<;ao e Divulga<;iio (Secretaria-Geral do CNE) 
e de outros 6rgaos do sistema estatistico nacional. 
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EST A publicac;iio faz parte da ser i e de monografias or
ganizada pela Diretoria de Documentac;iio e Divulgac;ao 
do Oonselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, s6bre aspectos da ev oluc;iio hist6rica do 
Municipio, corresponde a uma tentativa no sentido 
de sintetizar, com adequada sistematizac;ao, elemen
tos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, em 
alguns casos, divergencias de opiniiio, comuns em as
suntos dessa natureza, niio sendo raros os equiv oco8 
e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. Por i sso, o 
ONE acolheria com o maior interesse qualquer colabo
rac;ao, especialmente de historiadores e ge6grafos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presldente: Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Secretario-GP.ral: Sebastilio Aguiar Ayres 

CQLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(4:! ~eri e ) 

BOO - Silo Mateus, ES. 301 - Videira , SC. 302 - P irassu
nunga, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP 
305 - Aguas da Prata. SP. 306 - Cordei r o. RJ. 

Acabou-se de imprimir, no Servit;o Grajico do 
IBGE, aos oito dias do mes de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29• da criat;ao do Ins
tituto e 400.o da fundar;ao da cidade do Rio de Janeiro. 




