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MACAE 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.997 km 2
; altitude: 

5 m. 

POPULAQAO - 58.850 habitantes (dados prelimi
naTes do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrd.fica: 29 habitantes por quil6-
metTo quadrado . Popular;;ao estimada: 70. 000 
habitantes (1965) . 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Industria, agricultura 
(cana-de-ar;;ucar) e leite. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 7 agencias 
bancd.Tias e 2 das Caixas Econ6micas fedeml e 
estadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na PTejeitura Munici
pal ) - 448 autom6veis, 301 caminhoes, 30 ani
bus e 108 outTos veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 5.185 ligar;;oes eletricas, 
415 apaTelhos telef6nicos; 7 hoteis, 8 pensoes, 
9 Testaurantes, 125 bares e botequins; 34 baTbea
Tias e 4 cabeleireiTos. 

ASSISTF:NCIA MEDICA - 5 hospitais com 197 lei
tos; 25 medicos, 18 dentistas, 1 entermeiro, no 
exercicio da profissao; 21 tarmdcias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 130 unidades escolares 
de ensino primdrio fundamental comum, 8 de 
ensino media; 2 tipografias, 4 l"iV1·arias, 3 biblio
tecas, 2 jornais, 6 cinemas e 2 radioemissoras . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista : 550,0; des
pesa fix ada : 550,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Guilherme Camarinha Martins e de
senho da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, 
ambos da Diretoria de Documentaggao e Divulgagao 
do CNE. 



Vista parcial da cidadc 

.!lSPECTOS I-IISTORICOS 

No sE:cuLo XVII , quando muito freqiientes se fa 
ziam as incurs6es de traficantes de pau-brasil ao 
litoral brasileiro.~ o Governo espanhol, ao qual Por
tugal estava submisso, teve a sua atengao despertada 
no sentido de combater aqueles piratas, que agiam 
com a cumplicidade de indios e mamelucos. For vol
ta de 1614, o dip-lomata Gondomar, embaixador da 
Espanha em Londres, alertava o monarca Felipe II 
de que aventureiros ingleses se apresentavam para 
estabelecer e fortificar urn porto entre o Rio de 
Janeiro e Espirito Santo, auxiliados pelos mamelu
cns Gaspar Ribe~ro, Joao Gago e ManoeJ de Oliveira , 
que habitavam o lugar. 

Foram tomadas providencias que fizeram abor
tar o plano e, a fim de previnir-se contra novas 
tentativas dos corsarios, o Governo de Madri trans
mitiu instrw;6es ao governador-geral Gaspar de 
Sousa para que "estabelecesse de cern a duzentos 
indios numa aldeia sabre o rio Macae (Miquie na 
linguagem dos indigenas, primitivamente chamado 
rio dos bagres) defronte da ilha de Santana e que 
fundasse urn estabelecimento semelhante sabre o 
rio Seripe (atual rio das Ostras), onde o inimigo 
cortava as madeiras corantes" . E mais: "A cada 
aldeamento se daria urn jesuita . Devia comandar 
o primeiro, Amador de Sousa, filho do celebre Arari
b6ia, e o segundo, seu sobrinho Manoel de Sousa". 

A funda<;ao da quelas aldeias muito concorreu 
para o povoamento de parte ate entao abandonada 
da Capitania de Sao Tome . Dando sentido pratico 
as determinag6es do soberano, OS jesuitas aldearam 
no local indigenas de Cabo Frio e os da nagao Ai
tac:is (provavelmente urn ramo dos goitacas). 
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Ja em 1630 possuiam aqu€des religiosos uma fa
zenda, que contava com urn engenho, colegio e ca
pela, construidos no morro de Santana. 

No mesmo ano o padre Francisco Fernandes, 
reitor do Colegio do Rio de Janeiro, enviava ao ca
pitao-mor e governador daquela cidade, Martim Cor
reia de Sa, que era procurador dos donatarios au
sentes de Sao Tome, petigao para que concedesse 
aos jesuitas indigenas, duas sesmarias: uma abran
gendo t6das as terras situadas entre a barra do rio 
Macae e a do Paraiba e outra compreendendo as 
que ficavam entre os rios Macae e Seripe. A pe
tigao obteve despacho favoravel somente quanta a 
ultima parte, visto que as terras incluidas na 1. a 
sesmaria solicitada ja haviam sido doadas, em 1627, 
aos Sete Capitaes, cuja atividade esteve ligada mais 
diretamente ao Municipio de Campos. 

Urn dos sucessores dos Sete Capitaes, o capitao 
Luis de Barcelos Machado, fundou, em 1695, a ca
pela de Nossa Senhora do Desterro do Furado, que 
originou o atual distrito de Quissama. 

Outro nucleo primitivo de populagao foi esta
belecido na freguesia das Neves, pelo bacharel An
tOnio Vaz Pereira, missionario apost61ico, que con
seguiu catequizar os indios sacurus, que infestavam 
os sert6es dos rios Macae, Sao Pedro e Macabu. Em 
1803 essa povoagao tornou-se freguesia e foi seu 
primeiro vigario o reverendo Jose das Neves . 

Ap6s 1759, quando foram expulsos os jesuitas 
em virtude de campanha movida contra sua Ordem 
pelo marques de Pombal, ministro de D. Jose I , as 
terras foram redistribuidas e, a medida que se fun
davam novas fazendas, a populagao aumentava, des
dobrando-se em outras povoag6es com elementos 
vindos de Cabo F-rio e Campos, na sua maior parte . 

Foi autorizada a vinda de 151 imigrantes ale
maes e prussianos. que se estabeleceram na Fazen
da do Sossego, cujo proprietario, Saturnino de Sousa 
e Oliveira estabeleceu o regime de aforamento e 
venda de lotes aos colonos. 

Com o desenvolvimento da lavoura canavieira 
instalou-se, em 1877, a Usina de Quissama, que se 
afirma ter sido a primeira do genero a funcionar 
no Brasil. 

Durante largo periodo Macae teve papel im
portante na economia norte-fluminense, funcionan
do o porto de Imbetiba como escoadouro da produ
<;ao agucareira da zona campista, para ali trans
portada atraves do Canal Campos a Macae, cons
truido em 1874, e por diversos ramais ferroviarios 
entao existentes (Estradas de Macae, Barao de Ara
ruama, Urbana de Macae e Quissama l . Essa fun gao, 
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Colegio Estadual Luis Reid 

extinguiu-se, pon\m, com a construgao da Estrada 
de Ferro Leopoldina, cujos trilhos passaram a ter 
preferencia para o transporte da mercadoria, o que 
acarretou o declinio do porto. 

Fornzafao Administrativo-J udiciaria 

A PovoAc;;Ao de Macae, por efeito do Alvara de 
29 de julho de 1813, foi erigida em Vila, com a deno
minagao de Sao Joao de Macae, sendo-lhe anexados 
territ6rios desmembrados dos termos da cidade de 
Cabo Frio e da antiga vila de Sao Salvador dos 
Campos (atual Campos) . A instalac;ao ocorreu em 
25 de janeiro de 1814. A freguesia foi criada por 
forc;a do Alvara de 6 de maio de 1815, confirmado 
pelos Decretos estaduais n. 0 1 e 1-A, respectivamen
te, de 8 de maio e 3 de j unho de 1892. 

A vila de Sao Jose de Macae foi elevada a cate
goria de cidade pela lei provincial n. 0 364, de 15 de 
abril de 1846. 

Segundo a divisao administrativa referente ao 
ano de 1911, o Municipio de Macae se comp6e de 9 
distritos: Macae, Barreto, Carapebus, Quissama, 
Conceic;;ao de Macabu, Neves, Vargem Alta, Glicerio 
e Sana. 

Na divisao de 1933, aparece com mais urn 
distrito, o de Paciencia de Macabu, situagao que per
manece ate 1. 0 de janeiro de 1953, quando perde os 
distritos de Conceigao de Macabu e Macabuzinho 
(ex-Paciencia de Macabu), que passaram a integrar 
o novo Municipio de Conceic;ao de Macabu. 

:E composto atualmente de 8 distritos: Macae 
(distrito-sede), Cabi(mas, Cachoeiras, Carapebus, 
Glicerio (ex-Crubixais), Iriri, Quissama e Sana. 
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A comarca foi criada par Decreta n. 0 2 . 012, de 
16 de maio de 1874, dela fazendo parte, atualmente, 
os termos judichl.rios de Casimiro de Abreu e Con
ceic;ao de Macabu . 

• 1SPECTOS FISICOS 

MACAE e urn dos municipios fluminenses que inte
gram a zona fisiognifica da Baixada de Goitacases. 
Confina com os de Trajano de Morais, Campos, Con
ceic;ao de Macabu, Casimiro de Abreu, Nova Fri
burgo e com o oceano Atlantica. A superficie muni
cipal e de 1. 997 quil6metros quadrados. 

A cidade dista de Niter6i, em linha reta, 149 qui-
16metros, na direc;ao ENE. As suas coordenadas geo
gr:Hicas sao: 220 24' 58" de latitude sui e 41 o 42' 30" 
de longitude W . GR. Esta situada a 5 m acima do 
nivel do mar. 

Em Macae figura como aspecto fisico mais im
portante sua extensa rede hidrografica, composta 
de rios, c6rregos, canais e lagoas, entre os quais os 
rios Macae, Macabu, que em certo trecho lhe estate
Ieee os limites, Duas Barras, Sana, Barra Vermelho, 
Canoas, Imboacica , Deitado, Sao Pedro, Sao Joao, 
Velho ; os c6rreg.os Aduelas, Anta, Caxanga, Bagres, 
Meio, Bonsucesso, Atalaia, Ouro, Piracema; as lagoas 
Carapebus, Dentro, Feia (na divisa com Campos), 
Tatu, Jerumirim, Imboacica, Paulista, Sao Martinho; 
os canais Estreito, Jaquaroaba, Macae a Campos, 
Maracaju, Monte do Cedro e Barra do Pires; e as 
cachoeiras das Freses, Roncador e Sao Pedro. 

Comp6em o relevo municipal, entre outras, as 
serras Boa Vista, Cangulo, Crubixais, Deitado, Duas 
Barras, Iriri, Santa Catarina, Sao Pedro, Serra Azul 
e os picas do Frade e Morro Dourado . 

• 1.SPECTOS DEMOGR.AFICOS 

A smoPSE preliminar do Censo Demografico de 1960 
contou 58 .805 habitantes no Municipio registrando 
aumento demogrlifico de 0,7%. Nas zonas urbana e 
suburbana viviam 40,2 % da populac;ao municipal e 
na rural 59,8% . 

Distribuic;ao da populac;ao par distritos: Macae 
(distrito-sede), 21.598 habitantes; Cabiunas, 3.421; 
Cachoeiros, 3.383; Carapebus, 7.179; Glicerio, 5.226; 
Iriri, 5.423; Quissama, 9.654 e Sana, 2.981. 

A cidade cresceu, no ultimo decenio int ercensi
tario, de . 86,0 %, passando a 19.830 habitantes ; as v~
las de Cabiunas, de 12,3%, passando a 119 habl
tantes ; Cachoeiros, 32,5%, passando a 151; Quissa
ma, 62,8%, passando a 998 ; Sana, 16,0 %, passando 
a 138; Carapebus, 0,5 % passando a 527. A vila ~e 
Glicerio registrou decrescimo, ficando com 857 habl
tantes. 
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Igreja de Santana 

For am recen
seados 10.405 
domicilios; 
3.967 no dis
trito-sede; 654 
no de Cabiu
nas; 593 no 

, de Cachoeiros ; 
1.159 no de Ca
rapebus; 8 9 3 
no de Glice
rio; 930 no de 
Iriri; 1. 659 no 
de Quissama; e 
550 no de Sana. 

A densidade demografica municipal era de 29 
habitantes por quil6metro quadrado. 

Para 1965 a populagao foi estimada em 70.000 
habitantes, sendo 23.500 na sede municipal. 

0 REGISTRO civil anotou, em 1965 , 2.849 nascimentos, 
389 casamentos e 674 6bitos. 

/ fSPECTOS ECO N OMICOS 

Pesca 

A ATIVIDADE pesqueira do Municipio, tanto a espor
tiva como a profissionalizada, e bastante movimen
tada. Localiza-se em Macae a Colonia de Pesca Z-20. 

A pesca colcnizada, em 1965, rendeu 51,6 tone
ladas e 42,2 milhares de cruzeiros novos. 

Havia 303 pescadores (19 menores de 18 anos) , 
32 canoas e botes, 28 redes de arrasto, 160 de es
pera, e 16 espinheis. 

CoHo Agricolcr 

0 cENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
minar, cadastrou 1. 282 estabelecimentos. A area em 
que se localiza vam esses estabelecimen tos media 
J G6. 684 hectares , dos quais 23.098 estavam destina
dos a lavouras. 

Segundo o tamanho, havia 277 estabelecimentos 
com area menor de 10 ha, cada urn, 745 com area 
compreendida entre 10 a menos de 100 ha, 234 de 
100 a menos de 1 . 000 ha, 25 de 1 . 000 a menos de 
10.000 ha e 1 de 10.000 e mais hectares. 
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0 pessoal ocupado era em numero de 7.280 . Ha
via 85 tratores e 153 arados. 

Verificou-se que em 746 estabelecimentos cria
vam-se bovinos, sendo que em 606 havia menos de 
100 cabegas, em cada urn, em 118 de 100 a menos 
de 500, e em 22, de 500 e mais cabegas . 

Agricultura 

EM 1965, foram cultivados 13.009 hectares com 
produtos agricolas, sendo a produgao avaliada em 
2,6 milh6es de cruzeiros novas. 

0 produto de maior contribuigao econ6mica foi 
a cana-de-agucar, que utilizou 9. 000 hectares, rendeu 
340. 000 toneladas e represen tou 77,3 % do valor total 
da produgao. Seguiram-no: o arroz, com 900 ha, 
1. 728 t e 9,3% ; a banana, com 307 ha, 384 
mil cachos e 7,3%; o cafe, com 2.400 ha, 1.050 t e 
3,2 % ; a mandioca, com 190 ha, 1.900 t e 1,1% ; o 
feijao, tangerina, laranja, milho, caju, alho, abacaxi, 
melancia e a batata-doce completaram os 1,8% res
tantes do valor total. 

A produgao de legumes em 1964 totalizou 27,1 
toneladas, no valor de 2,1 milhares de cruzeiros 
novas. 0 principal produto era o inhame que contri
buiu com 30,5% para o valor total e rendeu 9,0 t . 
Em seguida o repolho, com 25,5% do valor e 7,5 t, 
a alface, com 23,3% e 4,0 t, o chuchu, com 11,5% e 
4,8 t, o quiabo, com 6,8% e 1,0 t. Completaram a 
safra o maxixe, bertalha e cebola verde. 

Servem profissionalmente aos agricultores de 
Macae 4 agr6nomos. Estavam cadastrados pelo IBRA, 
em 21 de dezembro de 1966, 1. 751 im6veis rurais. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1964 era de 128. 800 cabegas no 
valor de 10,4 milh6es de cruzeiros novas. Os bovinos 
em numero de 89.500 contribuiram com 86,9 % para 
o valor, seguidos dos suinos com 24 . 100 cabe<;as e 
7,8% , dos eqtiinos com 7 .500 e 2,9 % e dos muares 
com 4. 450 e 2,1 % . Havia, ainda, 350 asininos, 2. 600 
ovinos e 3 . 300 caprinos. A produgao de leite alcan
<;ou 11. 950 mil litros no valor de 836,5 milhares de 
cruzeiros novas. 

Fonte local estimou para 1965 a popula<;ao 
pecuaria em 134 . 270 cabegas, no valor de 15,4 mi
lh6es de cruzeiros novas. 

0 plantel avicola compunha-se de 82.300 gali
miceos ( 5 . 800 perus) e 7 . 900 palmi pedes, val en do 
157,6 milhares de cruzeiros novas. Foram produ
zidas 160.000 duzias de avos, rendendo 32,0 milhares 
de cruzeiros novas. 

Prestam seus servigos profissionais aos pecuaris
tas de Macae, 4 veterinaries. 
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Faro! velho, r e liquia hist6 rica 

Cemo Indu.rtriai 

0 CENSo Industrial de 1960 registrou 81 estabeleci
mentos que ocuparam, em media mensa!, 807 opera
rios e utilizaram 4.067 cv de forga mot riz . 

0 valor da produgao alcangou 478,2 milhares de 
cruzeiros novos, sendo o da transformagao indus
trial de 219,1 milhares. 

As despesas com materias-primas chegaram a 
225,1 milhares de cruzeiros novos e as com opera
rios, 42 ,5. 

Dos estabelecimentos, 1 era da industri a extra
ti va de produtos minerais e os demais das de trans
fo rmagao. 

0 principal gen ero de industria , era o de pro
ciutos alimentares , que contribuiu com 81,5% para o 
valor da produgao, ocupou 522 operarios em media 
mensa!, utilizou 3 . 414 cv de for e; a, nos seus 31 esta
belecimentos. Bem distanciados vinham o de ves
tuario, calgado e artefatos de tecidos, com 3 esta
belecimentos, 96 operarios em media, 15 CV de forga 
e 6,6 % do valor da produgao e o de textil com 1 
estabelecimento, 62 operarios em media e 6,1% do 
valor. 

Havia, ainda . 11 estabelecimentos do g,enero de 
:11aterial n ao metalico, 1 de material eletrico e de 
comunicag6es, 22 de madeira, 4 de mobiliario, 2 de 
llebidas, 4 de edi torial e grafi ca e urn sem especifi
c<:gao. 

Indu.rtria 

ExrsTIAM, em 1964, 18 estabelecimentos de 5 e mais 
operarios e 34 com menos de 5 operarios . 
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Na industria extrativa de produtos minerais e
xistia 1 estabelecimento, com menos de 5 operarios, 
e na de transformacao 51 estabelecimentos (sendo 
33 com menos de 5 operarios) . 

No genero de minerais nao metalicos, contavam
-se 5 estabelecimentos; no de mecanica, 9 (4 de 5 
ou mais operarios) ; no de madeira, 15 (todos de 
menos de 5 operarios) ; no de mobiliario, 1 (de me
nos de 5 oper.arios) ; no de perfumaria, saboes e ve
las, 1 (de menos de 5 operarios) ; no de textil, 3 
(com 5 ou mais operarios) ; no de produtos alimen
tares, 15 (10 de 5 ou mais operarios) e no de bebidas, 
2 (1 com 5 ou mais operarios) . 

Os 11 principais estabelecimentos renderam 3,9 
milhoes de cruzeiros novos e ocuparam 614 pessoas. 

Em 1965, existiam 20 estabelecimentos de 5 a 
mais !)essoas e 38 de menos de 5 pessoas. As vend as 
efetuadas foram de 8,2 milhoes de cruzeiros novos e 
o estoque em 31 de dezembro de 1965 era de 
1,9 milhao. 

Abate de Reses 

FORAM abatidas, em 1964, 6. 368 cabegas de bovinos, 
1. 869 de suinos, 298 de caprinos e 10 de ovinos. 

Os produtos do abate renderam 1. 228,1 tonela
das e 1,1 milhao de cruzeiros novos. 

A carne verde de bovina contribuiu com 1. 007,3 
toneladas e 87,4 % do valor total. Em seguida vinham 
o couro salgado de bovina, com 126,9 toneladas e 
5,8% do valor, a carne verde de suino, com 48,3 to
neladas e 3,4% do valor, o toucinho fresco , com 40,5 
toneladas e 3,2 % do valor. 

Completaram os 0,2% do valor as carnes verdes 
de ovino e de caprino, couro seco de bovina, peles 
secas de ovino e de caprino. 

Comercio e Bancos 

A PRAQA de Macae, em 1965, contava com 18 estabe
lecimentos do comercio atacadista e 532 do varejis
ta. Destacavam-se 200 armazens de generos alimen
ticios (110 na cidade), 250 armarinhos (190 na ci
dade), 25 agougues (14 na cidade) e 18 lojas de 
ferragens em geral (16 na cidade). 

0 Municipio e atendido pelas agencias dos ban
cos do Brasil, Lavoura de Minas Gerais, do Estado 
do Rio de Janeiro, Hipotecario e Agricola de Minas 
Gerais, Mercantil de Niter6i (na cidade), Predial 
do Estado do Rio de Janeiro (em Quissama) e Co
mercia! e Industrial do Estado (na vila de Cara
pebus). 
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Ila!neiirio de Imbetiba 

Em 31 de dezembro 
de 1965 eram as seguin
tes as saldos das prin
cipais contas bancarias 
(milhares de cruzeiros 
novas) : caixa em moe
da corrente, 236,4; em
prestimos em contas 
correntes, 556,5; titulos 
descontados, 1. 790,9 ; 
depositos a vista e a 
curta prazo, 2.476,5 ; 
depositos a prazo, 2,7. 

Na Camara de Compensac;ao de Cheques de Ma
cae foram movimentados 86.517 cheques, no valor de 
16,9 milh6es de cruzeiros novas, durante o ana de 
1966. 

0 giro comercial de Macae em 1965 alcanc;ou 
16,4 milh6es de cruzeiros novas resultantes de 952,2 
milhares de impastos de vendas e consignac;6es. 

0 Municipio exporta para a Guanabara, o ac;u
car, do qual e grande produtor, e ainda, arroz, milho 
2 cafe. Banana e lenha para a Guanabara e o Mu
nicipio de Duque de Caxias. Dormentes de madeira 
para a Guanabara e o Municipio de Campos. Lenha 
para Campos e Conceic;ao de Macabu. E carvao ve
getal para a Guanabara e o Municipio de Duque de 
Caxias. 

ServifOS 

YJ.ACAE possui 282 estabelecimentos de prestagao de 
servigos, entre as quais se destacam 7 hoteis, 8 pen
s6es, 9 restaurantes, 125 bares e botequins (na cida
de 75), 34 barbearias (19 na cidade), 4 cabeleireiros 
(na cidade), 22 alfaiatarias (15 na cidade) e 7 pas
tas de gasolina (na cidade) . Os principais hoteis 
sii.o o Turismo Hotel, Palace Hotel e Hotel Balnea
rio de Imbetiba. 

Servem a populagao de Macae, profissionalmen
te, 14 advogados e 15 engenheiros. 

Tramportes 

MACAE e servido pela Estrada de Ferro Leopoldina 
atraves das linhas Barao de Maua- Vitoria, com as 
estag6es de Macae, Imboacica, C.abiunas, Carape
bus, Itaquira e Conde de Araruama; e Porto das 
Caixas- Manhuagu. Gasta-se em media ate Campos 
2 horas e 30 minutos; Casimiro d·e Abreu 1 hora e 
30 minutos; Niter6i 2 horas e 25 minutos. 

0 Municipio e servido de rodovias estaduais e 
municipais. Liga-se a Campos em 1 hora e 50 mi
nutos; a Casimiro de Abreu em 1 hora e 50 minu-

MACAE- 11 



tos; a Conceigcio de Macabu em 1 hora e 15 minu
tes; a Nova Friburgo em 5 heras; a Trajano deMo
rais, em 2 horas, via Cenceir;ao de Macabu; a Nite
r6i, via Araruama, em 3 horas e 15 minutes. 

M IN A S 

GER AI S 

P/NI'E'RO/ . 
IWO 0£ JA RIO OE JAN£1110 

CONVEN~(i£S 
ROOOVIA FEDERAL 

ROOOVIA CSrAOVA L 

F C RROVI IJ 

A Brasilia-DF liga-se de rodovia, via Ararua
ma, Tribob6, Mage, Tres Rios, Juiz de Fera-MG, Be
la Horizonte-MG, em 24 horas. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1.0 de janeiro de 1967, 532 autom6veis, 360 ca
minh6es, 44 onibus e 347 motonetas e reboques . 

Porto de Macae 

0 PORTO de Macae, ou porto de Imbetiba, como foi 
conhecido nos tempos da colonia e do imperio, bem 
como outros portos da orla atlfmtica fluminense, fa-
7.em com que os saudosistas desejem a sua recons
trur;ao. Acontece que o porto de Imbetiba, ao seu 
tempo, era o escoadouro da produr;ao da regiao, ate 
mesmo de maior parte do norte fluminense, atraves 
do hist6rico 'e !amoso canal artificial Macae- Cam
pos. Surgida a Leopoldina era muito natural que as 
atividades do porto diminuissem pela dificuldade 
de concorrer com um tra.fego mais barato, rapido 
e altamente eficiente. Desaparecidas as condir;6es 
que originaram a construr;ao do porto, encarecida a 
mao-de-obra especializada e sendo outra a dinamica 
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s6cio-econ6mica da regiao, sua reconstru<;ao se faria, 
naturalmente, em fun<;ao de interesse menos im
port&nte que a retomada daquela era de fastigio . 

Comunicafoes 

0 neT tern agencia postal-telegratica na cidade, 
agendas postais urbanas em Carapebus, Quissama 
e Glicerio e agencias postais rurais em Carapebus, 
Quissama e Sana. A Estrada de Ferro Leopoldina 
possui esta<;6es telegraficas - telefonicas em Macae, 
Cabiunas, Carapebus, Itaquira (Carapebus), Coxia 
de Araruama (Quissama), Imboacica (Macae) e 
Imbetiba (Macae) . A Cia. Telefonica Brasileira 
mantem pastas telefonicos na cidade de Macae, em 
Coxia de Araruama (Quissama), Carapebus, Gli
cerio, Barra de Macae (Cabiunas) e Quissama. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Macae, banhada pelo Oceano Atlantica, 
as margens do rio que lhe deu o nome, possuia, em 
1965, 141 logradouros, todos iluminados, par onde 
se distribuiam 5. 400 prectios. 

Dos Iogradouros existentes 5 possuem ajardina
mentos, 15 arborizagao, 22 calgamento, 94 agua 
encanada e 82 esgotos. 

Dos predios existentes 4.250 sao abastecidos par 
agua encanada, 2.800 esgotados e 5.200 com ilumi
nagao domiciliar. 

Ha 415 aparelhos· telefonicos instalados. 

Assistencia Medico-Hospitalar 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada por 5 
hospitais, contando com 197 leitos, 29 medicos, 2 far
maceuticos, 1 dentista e 28 auxiliares de enferma
gem . Ha 1 maternidade com 24 Ieitos, 4 medicos e 
8 a uxiliares de enfermagem . Existem ainda 9 pos
tos, com 9 medicos, 1 enfermeiro, 22 dentistas e 27 
auxiliares de enfermagem. Estavam no exercicio de 
suas profiss6es 25 medicos, 18 dentistas e 1 enfer
meiro. 

Ha 21 drag arias e farmacias . 
A Casa de Caridade de Macae e o principal es

tabelecimento de assistencia . 
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L'lSPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar de 1964, segundo dados prelimina
res, contou 26.102 crianc;as de 0 a 14 anos: 11.161 
ate 5 anos (5. 202 na zona rural) ; 1. 977 de 6 anos 
(1.043 na rural); e 12.964 de 7 a 14 anos (6.065 na 
rural) . Destas Ultimas, 8.917 freqiientavam escola 
r 3. 364 na rural) . 

Ravia 310 profess6res regentes de classe: 211 
normalistas, 99 nao normalistas; e 17 nao regentes 
de! classe. 

Dos regentes de classe, 211 eram normalistas do 
sexo feminino (35 na rural) e os nao normalistas, 
6 do sexo masculino (5 na rural), e 93 do sexo femi
nino (51 na rural) . 

Dos nao regentes de classe, 16 eram do sexo 
feminino (2 na rural) . 

Ensino Primario 

0 ENSINo primario fundamental comum, em 8 de 
julho de 1966, contava com 130 unidades escolares, 
onde estavam matriculados 11.881 alunos e lecio
navam 395 profess6res. 

0 Municipio· conta ainda com 5 unidades esco
lares do ensino primario supletivo, na 6rbita esta
dual, 9 do movimento popular de alfabetizac;ao, que 
ministra aulas a menores, numa fulica serie, 2 uni
dades do ensino primario supletivo, na 6rbita muni
cipal, 1 unidade particular, tambem do ensino pri
mario supletivo. A matricula de todos esses esta
belecimentos atinge a 800 alunos aproximadamente. 

Ensino i\!Iedio 

0 ENSINO media contava, em 1966, com 5 unidades 
do ensino secundario onde foram matriculados 
1.377 alunos no inicio do ano letivo e lecionavam 
82 profess6res; com uma unidade comercial, 126 
altmos matriculados e 10 profess6res lecionando; 
com uma unidade industrial, 80 alunos matriculados 
no inicio do ano letivo e 25 profess6res lecionando; 
com uma unidade normal, 363 alunos matriculados 
0 19 profess6res lecionando. 

0 ensino media conta com o Colegio Estadual 
Luis Reid, na cidade, da Fundac;ao Educacional de 
igual nome, e com o ginasio Caetano Dias. 
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Cultura 

CONTA o Municipio com duas estagoes de radio: 
a Difusora Fluminense, prefixo ZYY -6, ondas me
dias, 1.600 kc/ s, e a Princesa do Atlantica ZYP-21, 
ondas medias, 820 k/s, esta ultima funcionando 
desde 1950. 

Disp6e de 3 grandes bibliotecas com cerca 
de 4.000 volumes catalogados, entre os quais a Biblio
teca Municipal. Existem, ainda, pequenas biblio
tecas em estabelecimentos educacionais. 

Funcionam 2 tipografias, 4 livrarias e 6 cinemas 
(2 na cidade). 

Como veiculos de divulgagao contam-se 2 jor
nais de oeriodicidade semanal: "Gazeta de Macae" 
e o "Reb-ate"; o ''Colegial", 6rgao de divulgagao aos 
alunos do Colegio Estadual, e a revista "Academia", 
6rgao oficial da Academia Macaense de Letras, 
trim estral. 

Entidades s6cio-esportivas: late Clube, Centro 
Esportivo Macaense, Ipiranga, Tenis Clube, Flumi
nense e Americana. 

Entre as associagoes culturais destacam-se a 
Academia Macaense de Letras, Esperanto Klubo de 
Macae, Rotary Clube de Macae. 

A Escolinha de Arte, recebe alunos de qualquer 
idade, e alem de musica , teatro e pintura, ensina 
escultura aos cegos. 

17ztftos !lustres 

DENTRE os vultos ilustres, ja desaparecidos, desta
ca-se: 

Washington Luis Pereira de Sousa - nasceu em 
l\1acae (distrito de Barra de Sao Joao, hoje perten
cente a Casimiro de Abreu) aos 26 de outubro de 
1870, filho do tenente-coronel Joaquim Lino Pereira 
de Sousa e de dona Florinda Sa Pinto Pereira de 
Sousa. 

Estudou em Barra de Sao Joao e no Rio de Ja
neiro, como aluno interno do Colegio Pedro II, for
mando-se em Direito em Sao Paulo, no ana de 1891. 
Foi promotor publico em Barra Mansa e, a seguir, 
advogado em Sao Paulo. 

Politico, historiador, secretario de Justiga do 
Governo paulista, prefeito da cidade de Sao Paulo, 
governado·r do Estado desse nome, presidente da 
Republica. 

A Washington Luis coube o destino politico de 
ser o ultimo dirigente da chamada Republica Velha; 
fez uma administragao austera conseguindo valo
tizar o nosso dinheiro. Foi deposto pela Revolugao 
iniciada a 3 e vitoriosa a 24 de outubro de 1930. 
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No exilio Washington Luis manteve sempre a 
maior dignidade . Jamais comentou a situac;ao poli
tica do Brasil. A 18 de setembro de 1947, restabe
lecido o regime constitucional e democr:itico, retor
nou o ex-presidente ao Pais, sendo festivamente 
acolhido no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, onde se 
isolou, vindo a falecer a 4 de ag6sto do ano seguinte . 

Alem de suas atividades politicas, distinguiu-se 
ainda pelo seu amor as pesquisas hist6ricas, publi
cando diversos trabalhos a respeito, entre os quais 
o importante estudo denominado A Capitania d e 
Sao Paulo. 

Festejos 

As FESTAS populares que habitualmente se realizam 
~::ao a de Sao Joao Batista, padroeiro da cidade, en
tre 20 e 24 de junho; de Santana, no alto do morro 
onde se ergue a igreja, de 24 a 26 de julho; de Sao 
Pedro, que se inicia no dia 27 de junho terminando 
a 29 com procissao fluvial levada a efeito pelos pes
cadores. Algumas sociedades recreativas festejam 
tambem suas oadroeiras: a Sociedade Musical e Be
neficente Nova Aurora patrocina a festa de Santa 
Cecilia, que se realiza no periodo de 20 a 22 de no
vembro, e a Lira dos Conspiradores consagra o ul
timo domingo de outubro a procissao de Nossa Se
nhora da Penha. 

Atrafoes T uristicas 

MACAE e considerado urn grande centro turistico. Si
tuado entre o mar e a montanha, destaca-se pelas 
praias, lagoas e outros atrativos naturais, 6timo 
clima, bDns hoteis e sua ampla rede de transportes . 

Bel as sao as praias: Imbetiba, on de se acha o 
hotel balneario do mesmo nome, Campista, dos 
Cavaleiros, do Forte, das Conchas, da Barra de 
Carapebus, entre outras. 

Lagoas: Imboacica, excelente local para fins de 
semana, ligada a cidade por linha de 6nibus, 
on de se pescam siris e camar6es; Feia, na divisa com 
o Municipio de Campos, notavel pelos patos selva
gens ; de Carapebus, no distrito do mesmo nome, e 
Tat u, no distrito de Quissama. 

0 Fico do Frade, localizado no distrito de Gli
cerio, com mais de 1. 700 metros de altitude, proprio 
para pratica de alpinismo. 

Entre as edificac;6es, existem algumas que evo
cam as origens do Municipio e outras representam 
marcos de sua evoluc;ao. Apesar das remodelac;6es 
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por que passaram, a igreja e o antigo convento de 
Santana, construidos pelos jesuitas em 1630, sao 
o simbolo mais remoto dos primeiros impulses 
de civilizagao que ali foram dados. Da epoca 
colonial encontram-se ainda o solar Monte Elisio, 
construido em 1866, pelo visconde de Araujo, a ca
pela N. s.a do Patrocinio, na fazenda Machadinha, 
eregida em 1833, o oratorio Sao Francisco de Paula, 
construido na fazenda Mato de Pipa, o solar vis
conde de Ururai, em 1869, obra do arquiteto Antonio 
Alemao, e a capela de N . s.a do Carmo, em Quis
sama, edificada no ano de 1877. De construgao mais 
recente, destaca-se o templo da 1.a Igreja Batista 
de Macae, inaugurado em 1955. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

FUNCIONAM em Macae, entre outras reparti<;6es pu
blicas, as coletorias federal e estadual e a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finan[ aS 

A uN!&o arrecadou, no Municipio, em 1965, 379,5 mi
lhares de cruzeiros novos e o Estado 1,1 milhao. 

A arrecada<;iio municipal, naquele ano, alcangou 
626,9 milhares de cruzeiros novos e a sua des
pesa 658,0 milhares. 

0 or<;amento municipal para 1966 previa receita 
de 550,0 milhares de cruzeiros novos e fixava igual 
despesa. 

NA cAMARA Municipal de Macae contam-se 17 verea
dores em exercicio. Estavam inscritos 17.685 eleito
res ate 15 de novembro de 1966. 
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FONTES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, em 
sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Macae, Fernando Alves Petersen. 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos 
de documentagao municipal da Diretoria de Docu
mentagao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE), 
da primeira edigao da monografia, de Edison Villar 
Cabil6, e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro . 

EST A publica~ do taz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta~ao e Divulgagao do Conselho Nacional de Estatis
tzca. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolu~{io 
hist6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa 
no sentido de sintetizar, com adequada sistemati
zagao, elementos esparsos em diferentes documentos. 
Ocorrem, em alguns casas, divergencias de opiniao, 
comuns em assuntos dessa natureza, niio sendo raros 
os equivocos e erros nas pr6prias tontes de pesqui
sa. Par isso, o CNE acolheria com maior interesse 
qualquer colabora~ao, especialmente de historiadores 
e ge6grajos. 



COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

1.a serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 - Al
tamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divin6polis, MG. 8 -
Salto Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. 10 - Sao 
Crist6vao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. 13 
- Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Manes, AM. 
16 - Ic6, CE. 17 - Maraii, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Ei
runepe, AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres 
Lagoas, MT. 23 - Pianc6, PB. 24 - Caetite , BA. 25 - Areia 
Branca, RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 
- Santa Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabra
lia , BA. 31 - Jardim do Serid6, RN. 32 - Pilar, AL. 33 -
Labrea, AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, IliA. 36 - Ara
rangua, SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 
:59 - lima, ES. 40 - Sao Joaquim, SC. 41 - Porto Uniiio, SC. 
4~ - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 - lbi
ca,ai, B,L 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho , PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acaraii, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 -
Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vit6ria de 
Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. - 63 - Goias, GO. 
64 - Itamara ndiba, MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Bacabal, MA. 
67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho , RN. 69 - Or
leaes, SC. 70 - Sao Francisco de Assis, RS . 71 - Doura
dos, MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 
- Inhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do 
Sui, PR. 77 - Barra do Gar~as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei~ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 - Ca
cequi, RS. 82 - 6bidos, PA. 83 - Jaicos, PI. 84 - Quarai, RS. 
85 - Mangaratiba, RJ. 86- Clevelandia, PR. 87 - Jaguari, RS. 
88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra do Pirai, RJ . 
91 - Perdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 - Caravelas, BA. 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 96 - Cahe
d elo, PB. 97 - Manicore, AM. 98 - Borba, AM. 99 - Ria
chuelo, SE. 100 - Barras, PI. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ES T ATiSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 

Secretario-Geral: Raul Romero de Oliveira 

COLE.;:iio DE MONOGRAFIAS 

4." serie A 

·300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pfrassu 
nunga, SP. 303 - Len<;6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 
305 - Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro;· RJ. 307 - Umbu
zeiro, PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penipolis, SP. 310 -
Areia, PB. 311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 
- Ubajara, CE. 314 - Jaguarua na, CE. 315 '-- lpauc,u , SP. 
316 - Pitangui, MG. 317 - Rebouc;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 
319 - Araxi, MG (2.a edi<;ao) . 320 - Porto de pedras, AL 
321 - Belem, PA. 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 -
Vi<;osa, MG. 324 - Joinvile, SC (2.a edi<;ao). 325 - Brasi
lia, DF (2." edi<;ao). 326 - Campinas, SP (2.a edic;ao). 327 
- Sao Paulo de Olivenc;a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 -
Macei6, AL (2.a edi<;ao). 330 - Jan, ·sP. 331 - Caete, MG. 
332 - Jose de Freitas, PI. 333 - Guidoval , MG. 334 - Bra
sileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP (3." edi<;ao). 336 -
Bauru, SP (2." edi<;ao). 337 - Catangola, MG. 338 - Crista
lina, GO. 339 - Manhuac;u, MG. 340 -:- Caratin!(a, MG. 341 
- Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal , PB. 343 - Patos de Minas, 
MG. 344 - Boa Esperan<;a, MG. 345 - Cabo Verde, MG. 346 ' 
- Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 348 - Miguel Pe
reira, RJ. 349 - Teresopolis, RJ (2." edic;ao). _350 - Mage, RJ 
(.2.a edi<;ao). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio Claro, SP (2." edi 
c,ao). 353 - Foz do Iguac;u , PR. 354 - Ponte ' Nova, MG (2." 
edi<;ao). 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. _359 - Luzia
nia, GO. 360 - Maringi, PR. 361 - Concordia, SC. 362 -
Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da Mangabeira, CE. 364 -
Tubarao, SC. 365 - Itabaianinha, SE. 366 - Areias, SP. 367 
- Santa Adelia, SP. 368 - Tres Pontas, MG (2." . edic;ao). 
369 Corumbi, MT. 370 - Bento Gon«;alves, RS. (3 ." edi<;ao). 
371 - Gtprabira, PB. 372 - Macae , RJ. 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grafico do 
IBGE, aos vinte e seis dias do mes de maio de mil 
novecentos e sesssen,ta e sete, 31° da c1·iagao do 
Instituto. 


