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Coler;;iio de Monogratias - Noo 373 

GUANABARA 

ASPECTOS FiSICOS - Ar ea : 10356 km2 (1967); al
titude : 3m; temperaturas medias, em °C, das 
mtiximas: 27,7; das minimas : 21 ,3; precipitar;;iio 
pluviometrica anual: 10254,5 mm (1965)0 

POPULAc;Ao - 302810918 habitantes (dados defini
tivos do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrtifica: 20420 habitantes por quilo
metro quadradoo Estimada em 10° de setembro de 
1967: 4.102.0000 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industriaso 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 77 matrizes 
( inclusive 3 casas banctirias), 635 agencias (in
clusive de 8 bancos estrangeiros) e Caixa Econo
mica Federal (1 matriz e 43 agencias) 0 

VEiCULOS REGISTRADOS (no Servico de Transito) 
- 2800529 autom6veis, 26.483 6nibus, 30320 moto
cic letas, 3.281 carros-reboques, 18.011 vei'culos 
para carga (1966 )0 

ASPECTOS URBANOS - 703.157 ligar;;6es eletricas 
! 1966); 368.195 apmoelhos t elefonicos; 195 ho
teis e pens6es, 10147 restauranteso 

ASSISTENCIA MEDICA - 407 hosvitaio. com .580814 
leitos; 10.985 m edicos (1963): 6.00 ] dentistas 
(1966 ), no exercicio da profissiio; 939 tarmticias 
e drogarias (1964) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 10365 unidades escolares 
de ensino primtirio fun damental comum, 596 
cursos de ensino media ; 3 Universidades e 23 Es
tabelecimentos Isolados; 55 impressoras e edit6-
ras, 163 bibliotecas, 23 estar;;oes de radiotrans
missiio e 5 de televi siio; 20 teatros e 162 cinemas 
e cine-teatros; 28 museuso 

OR9AMENTO ESTADUAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzei~oos novas); - receita prevista: 875,9; ren
da tributaria : 57 5,3; despesa fix ada: 87 6,:1 0 

REPRESENTA9AO POLiTICA - 55 deputados em 
exercicioo 

Texto de Fernando P ereira Cardim e desenho 
da capa- Outeiro da Gloria -de Jose Maria Fer
nandes Machado, ambos da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do CNEo 



ASPECTOS HISTORICOS 

0 Descob1'irnento 
A EXPEDI<:;Ji.o de Gaspar de Lemos parti u de Lis boa a 
10 de maio de 1501, atingindo a costa brasileira a 
17 de ag6sto do mesmo ano. Ao descer o litoral, deu 
aos acidentes geograficos names retirados do calen
dario religioso: Cabo de Sao Roque, Cabo de Santo 
Agostinho, Rio Sao Francisco, Baia de Todos os 
Santos, Cabo de Sao Tome, Rio de Janeiro, este a 
1.0 de janeiro de 1502 . Urn dos mais antigos registros 
do nome Rio de Janeiro e o que figura no mapa de 
Homene-Reines, datado de 1519 . 

Os Franceses 

DESDE cedo os franceses passaram a incursionar na 
Guanabara, mantendo relag6es com os tamoios, com 
os quais faziam intercambio de produtos. Quando o 
governador-geral Tome de Souza passou pelo Rio , 
em 1551, OS tripulantes dos navios nao desceram a 
terra, dado 0 animo inamistoso daqueles indios, li
mitando-se os frades que com ele estavam a peque
nas visitas, por agua, a "algumas aldeias de indios 
que sao amigos dos brancos". Na verdade, o Rio era 
dos franceses, conforme confessara desolado , em 
1552, o padre Nobrega. 

Pouco depois, os portugueses davam-se conta da 
instalagao, par Villegaignon, de uma fortaleza na 
ilha que !he conservou o nome. 

Reafao 

': "..'P fU!VIEIRA reagao portuguesa verificou-se em 1560, 
·d;i!~· :a tio Mem de Sa, com duas naves e outros barcos 
'm :ii_:ores, entre esses a gale "Conceicao", comandada 
'pti .'Sem sobrinho Estacio de Sa, atac'ou a fortificagao 
~francesa, corri o auxilio de indios maracaj as, do Es
pirito Santo, e tupis enviados pelos jesuitas de Sao 
Vicente. Entretanto, sem gente e meios suficientes 
para levar alem a guerra, limitou-se a arrasar o que 
Villegaignon construira, regressando a Bahia. :Esse 
ptimeiro ataque foi apenas o inicio de urn ciclo de 
lutas heroicas. 

A instancias de Mem de Sa, que enviara o seu 
'sobrinho Estacio de Sa a Lisboa, mandou o go
:verno portugues uma esquadra ao Brasil para ex
pulsar os franceses do Rio de Janeiro. Trouxe-a 
!!:stacio de Sa, cabendo ao seu tio a responsa
bilidade da empresa. Havendo reforgado as suas 

.. \ropas, no Espirito Santo, com indios maracajas, sob 
iP niando de Arariboia , a esquadra portuguesa entrou 
j!71pa vidamente na baia de Guanabara. Chegaram 
4s portugueses a saltar na ilha de Villegaignon, mas, 
~ . mingua de reforgos, retiraram-se para Sao Vicente 
~in busca de abastecimento. Enquanto isto, Nobrega 
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e Anchieta desfaziam a 
Conferedagao dos Ta
moios, principal supor
te militar dos franceses, 
convertendo a causa 
portuguesa o chefe in
digena Cunhambebe. 
Estavam, assim criadas 
as crndi c;6es para a ex
pulsa.o dr s gauleses. ja 
aquela altura divididos 
internamente por ques
t6es de ordem religiosa. 

FundafaO da Cidade 

A 1.0 DE MARgO DE 1565, 
com os seus cara vel6es 
e o enxarne de canoas 
indigenas, entrava Es
tacio de Sa, rnais urna 
vez, no Rio de Janeiro. 

Nao rnais havia o fortirn entre as penhas da ilha . 
Urn barco frances refrescava ern frente ao rio Ca
cioca. Franceses e rernanescentes indigenas, defen
dendo essa agua vital, ocupavarn o penhasco de 
Ibara-guagu-rnirirn Catual outeiro da Gloria) . 

Desernbarcara Estacio entre os morros Cara de 
Cao e Pao-de-Agucar, corn a intengao de construir o 
seu arraial inexpugnavel, dedieado a Sao SebastHio. 
Conservou-se no local ate 15 de janeiro de 1567, 
quando, ap6s urna serie de ag6es de guerra, Mern de 
Sa veio encerrar a luta, chefiando urna 
considerada a mais irnportante de quan 
se tinha armada. coube a Estacio de Sa a 
dirigir o assalto decisivo, ap6s urna serie 
rarnugas, a 20 de janeiro de 1567, quando 
o atingiu na face , vindo a falecer urn 
Consagrou-o Salvador de Sa, governador 
cedeu, rnandando colocar na igreja de Sao 
no morro do Castelo, para onde fora tr 
cidade, o seguinte epitafio: "Aqui jaz Estacio 
prirneiro capitao e conquistador desta terra 
dade" . 

A fundacao da cidade de Sao Sebastiao 
de Janeiro representou a coloca<;ao de urna 
sencial na estrutura do edificio da nova 
se ia criando, passando a atuar como ponto 
gagao entre o norte e o sul e, rnais tarde, como 
centro de expansao da cultura lusitana. 

Inconforrnados corn a perda da Franga 
tica, voltararn os franceses, rnais tarde a 
irnediag6es da cidade, mas sem resultado, 
urna feita , postos ern fuga e perseguidos ate 
Frio, on de forarn derrotados. 
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Consolidafao do Dominio Portugues 

AssUMINDO a direc;ao do Rio de Janeiro, como governo 
autonomo da chamada Repartic;ao do Sul, o dr. An
tonio Salema, da nobreza de toga, transfigura-se em 
guerreiro e torna-se o dominador dos remanescen
tes indigenas inconformados. Dilata e consolida o 
dominio portugues em torno do Rio de Janeiro. 

D. Francisco de Sousa, ao vir governar as tres 
Capitanias do Sui, em 1608, trouxe como programa 
desenvolver a pesquisa mineral, fortificar os portos 
e defende-los contra os piratas. Seus sucessores co
mec;aram a fortificar o litoral. 

Leal e Her6ica Sao Sebastiao 

ERAM rudes os primeiros tempos. Grandes sacri
ficios foram realizados no servic;o da defesa e ma
nutenc;ao do dominio da terra, fazendo com que os 
cariocas merecessem diversas honrarias. Em 1647, 
recebia a cidade o titulo de Leal, completado, no 
seculo XIX, com o de Her6ica. 

lmpMt!mcia do Rio de Janeiro 

EM CIRCUNSTANCIAS hist6ricas diferentes e com ou
tras motivac;6es, verifica-se em 1710 a incursao 
francesa de Duclerc, misteriosamente assassinado no 
Rio de Janeiro. Segue-se, em 1711, a de Duguay
Trouin, que imp6e tributos a cidade. Dai por diante, 
o Rio de Janeiro desfruta longo periodo de tran
qliilidade. 

A descoberta de ouro e diamantes em Minas 
Gerais abre a cidade novas e grandes perspectivas. 
Ein 1763, e transferida a capital da colonia para o 
Rio de Janeiro, o que contribuiu para aumentar 
seu prestigio politico e impulsionar o seu progresso. 
E o periodo dos vice-reis, em que foram ir,troduzi
dos varios melhoramentos na cidade. 

D. Joao VI 
NENHUM acontecimento foi mais fertil em conse
quencias do que a transferencia da corte portuguesa 
para o Brasil. D. Joao VI dotou a cidade do que 
precisava para tornar-se urn grande centro de go
verna. Criou o bem-estar economico, com a intensi
ficac;ao do co mercia. Reformou e disciplinou a po
licia, Lanc;ou no Rio de Janeiro as bases de uma 
administrac;ao central para todo o Brasil, o que foi 
de. profunda alcance na preservac;ao da unidade bra
sileira. 

Capital do Brasil 

CoM a proclamac;ao da Independencia, a 7 de setem
bro de 1822, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do 
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Esta~iio Pedro II, vista do Campo de Santana 

Imperio do Brasil . Foi teatro de grandes agitac:;6es, 
desde o "Fico" ate a abdicac:;ao de Pedro I. 

Durante o periodo conturbado da Regencia, o 
Rio assistiu ao nascimento da Guarda Nacional, do 
Colegio Pedro II e das Academias Militar e Naval. 
Conheceu renomados estadistas, parlamentares e pu
blicistas . 

0 2.0 Reinado consolida a unidade nacional. A 
cidade progride a passos largos, e em 1861 abre-se 
aos visitantes a 1.a Exposigao Nacional em que ja fi
guram mostras das primeiras industrias. 

Proclamada a Republica, o Rio experimenta 
grandes transformag6es em sua fisionomia, sobre
tudo na administragao Pereira Passos. 0 desmonte 
do morro do Castelo enseja a conquista do mar e 
torn a a cidade mais arej ada. 

Rio, Capital da Guanabara 

A TRANSFERENCIA da capital do Pais para Brasilia 
marcou uma nova etapa na hist6ria do Rio de Ja
neiro , dai por diante capital do Estado da Gua
nabara. Tanto no campo urbanistico, como no cul
tural e social, a Guanabara realizou inegaveis pro
gresses, apresentando hoje condic:;6es que a tornam 
uma das mais belas, confortaveis e atraentes cida
des do mundo . 

Fornza[aO Administrativa 
A ciDADE de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, fundada 
a 1.0 de margo de 1565, teve logo alguns cargos es
senciais providos pelo governador-geral Mem de Sa, 
como seja, os de alcaide-mor, ouvidor, juiz de 6rgaos 
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e feitor da Fazenda. Salvador Correia de Sa no
meou o medidor de terras, para resolver o problema 
das sesmarias . 

A terra fazia, entao, parte da capitania doada a 
Martim Afonso de Sousa. Nada comprova que €\le 
tenha cedi do seus direitos. 

Pertenciam a cidade de Sao Sebastiao as popu
lag6es ribeirinhas da baia da Guanabara como os 
centros de povoamento circunvizinhos que cram cha
mados "freguesias, de terra a dentro e freguesias da 
costa a fora" . 0 Termo da Cidade estendia-se, na 
orla atlantica, de ponta Negra a ponta da Maram
baia, e, no interior, galgando a serra do Mar , atingia 
a margem direita do curso media do Paraiba do Sul. 

A Carta Regia, de 11 de margo de 1757, atribuiu 
a Camara o titulo de Senado da Camara e ao ouvidor 
as atribuig6es de prefeito. 

Em 1763 passa a ser Capital do Brasil Colonia 
t ransferida da Bahia. 

0 Alvara de 5 de abril de 1808 cria a Intenden
cia Geral da Policia da Corte e do Estado do Brasil , 
ficando o intendente geral de policia com as atri
buig6es identicas as de prefeito. 

Sede da antiga capitania do Rio de Janeiro e, 
tambem, capital da Provincia do mesmo nome, se
parou-se desta, em 1834 (Lei de 1::.} de agosto) , em 
virtude do Ato Adicional a Constituigao de 1824, para 
constituir-se no Municipio Neutro da Corte . Passa, 
entao, a administragao da cidade a ser orientada 
pelo Presidente de sua Camara. 

0 Decreta n.o 50, de 7 de dezembro de 1889, do 
Governo Provis6rio · da Republica dos Estados Unidos 
do Brasil, dissolve a Camara Municipal e cria o Con
selho de Intendencia Municipal do Rio de Janeiro 
- Capital da Republica. 0 presidente da Intenden
cia Municipal responde pela administragao do Mu
nicipio . 

A Lei n.0 85, de 20 de setembro de 1892, cria os 
Prefeitos Municipais. 

Com o advento da Republica, passou, por f6rga 
do artigo 2.0 da Constitui<;ao de 24 de fevereiro de 
1891, o antigo Municipio Neutro a constituir o Dis
trito Federal, continuando a ser a Capital do Brasil. 
0 paragrafo unico do artigo 3.0 determinava que 0 
Distrito Federal passaria a constituir urn Estado, 
uma vez efetuada a transferencia da Capital do 
Pais . 

A Constituigao de 1946, no seu Ato das Dispo
sig6es Transit6rias, artigo 4.o, paragrafo 4.0 , deter
mina: "efetuada a transferencia, o atual Distrito Fe
deral passara a constituir o Estado da Guanabara". 

A 21 de abril de 1960, efetivada a transferencia 
da Capital da Republica para Brasilia, em virtude 
da Lei n .0 3. 273, de 21 de outubro de 1957, o antigo 
Distrito Federal passou a constituir nova Unidade 
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da Federac;ao Brasileira - o Estado da Guanabara, 
par f6rc;a da Lei n.0 3. 752 , de 14 de abril de 1960. 

A Constituic;ao do Estado da Guan abara, pro
mulgada pela Assembleia Constituinte a 27 de marc;o 
de 1961, dotou o novo Estado de tres poderes: exe
cutivo, legislativo e judiciario . 

0 antigo Distrito Federa l, desde o Decreto-!ei 
n .0 12.356, de 10 de janeiro de 1917, estava com 
seu territ6rio delimitado par circunscric;oes, che
gando, como atualmente, a h aver 34 circunscric;oes. 

0 Decreta n .0 898, de 9 de marc;o de 1962, com
pletado pelo de n.0 1 . 656, de 24 de abril de 1963, 
dispoe que "para efeito de organizac;ao e adminis
trac;ao dos servic;os de natureza local, fica o terri
t6rio do Estado da Guan aba ra dividido em 21 Re
gioes Administrativas". 

ASPECTOS F!SICOS 

0 ESTADO da Guanaba ra limita -se ao norte com u 
Estado do Rio de Janeiro, ao sui com o Oceano 
Atlantica (74 km) , a oeste com a baia de Sepetiba e 
a leste com a baia que lhe empresta o nome . 

Os seus pontos extremos sio: ao norte a ilha de 
Pan caraiba, ao sui a ilha Rasa, a oeste o rio Itaguai, 
a leste as ilhas Tapuamas de Dentl·o, com as 
seguintes linhas extremas: 22° 45 ' 05" S de latitude 
extrema N e 23° 04' 10" extrema S e 430 06 ' 30" de 
longitude W. Gr. extrema E e 43° 47' 40" extrema 0 . 

A area total e de 1 . 356 km2 distribuida entre OS 
seus 16 distritos, sendo o m aior o de J acarepagua 
e o menor o de Copacabana. 

0 territ6rio e formado par planicies de um 
modo geral arenosas, h avendo alguns alagadic;os per-

An t igo Pa~o Imperia l, ondc fu n ciona m os Correios e Telt~grafo s 
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manentes ou peri6dicos (Jacarepagua e Guaratiba ) , 
e montanhas que constituem 2/ 3 da area territorial. 

Contam-se tres grandes maci<;os: Urbano An
darai, com as serras Carioca, Corcovado, Tijuca (com 
o pi co do mesmo nome, com 1. 021 m) , do Andarai , 
Bico do Papagaio (com o pica de igual nome), Pao
-de-Ac,ucar, Botafogo e Dais Irmaos; Rural Marapicu 
- Gericin6, com as serras Marapicu, Medanha; e 
Rural da Pedra Branca (separado do anterivr pelas 
baixadas do Medanha e do Guandul, com as sen·as 
do Rio da Prata do Cabuc,u (onde esta o mor
ro da Pedra Branca, com 1.024 m, ponto mais eleva
do do Estado) , Viegas Lameirao, Saco, Tocas, Mor
gado , Bicas, Piabas e Sao Joao. 

Alem desses existem, ainda, pequenos macic.os e 
alguns morros isolados entre os quais Pedra da Ba
bil6nia, da Viuva, Santo Antonio (em grande parte 
ja desmontado), Urubu, Paraiso, Terra Nova, Pa 
nela, da Penha, cantagalo e Amorim. 

Com relaciio a rede hidrognifica, destacam-se OS 
rios Itaguai, Meriti, Cabuc.u, Guandu do Sape, Caiena 
(sao os mais extensos) . As Jagoas Camorim, Mara
pendi , Rodrigo de Freitas ; os canais Sao Francisco, 
Ita, Pavuna, Visconde de Albuquerque, Santa Luzia , 
D. Pedro II, Mangue, Ben fica e Barra da Lagoa Ro
drigo de Freitas; pantanos : Sernambetiba, Guara
tiba e Santa Cruz . 

Na baia da Guanabara esta a maior parte de 
suas ilhas: Governador, Paqueta, Fundao, Boquei
rao, Cobras, Brocoi6 e muitas outras. No oceano 
Atlantica destacam-se a Redonda, Rasa, Comprida e 
Cagarra. Na baia de Sepetiba, as de Born Jardim, 
Capao, Garc.as, Gariboa, Pescaria, Tatu, Guachas 
e Guaraquec.aba. Na Iagoa de Camorim, as de 
Pombeba, Ribeiro, Coroa da Passagem e Mina, e na 
Rodrigo de Freitas, as de Piraque e Cai<;aras. 

Nao ha uniformidade de clima na Guanabara. 
A maior parte de sua area pertence ao clima tropical 
quente e umido, segundo a classificac,ao de Konpen. 
No sope das montanhas a pluviosidade e mais in 
tensa, diminuindo na faixa litoranea. 

Ha 13 estac.6es meteorol6gicas em funciona
mento. Em 1965, as observac,6es meteorol6gicas apre
sentaram os seguintes val6res: pressao atmosferica, 
1.011,8 mb ; temperatura media das maximas, 27,7, 
das minimas, 21,3°C; temperatura maxima do ano, 
37,0, minima, 14,7°C ; temperatura media compen
sada, 24 ,2 °C; precipitac.ao pluviometrica anual: al
tura total de 1.254,5 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

ATRAVE:s dos censos realizados em 1872 (1.0 ) ate o de 
1950, o Rio tern sido o mais populoso do Pais, s6 
sendo supcrado por Sao Paulo, no Censo de 1960. 
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A 1.0 de ag6sto de 1872 foram contados 274.972 
habitantes e a 31 de dezembro de 1890, 522.651, mar
cando acrescimo de 90 ,1% . 

0 recenseamen to de 1900 apurou a populagao 
de 811.443 habitantes, o de 1920, 1.157.873, o de 1940, 
1.764.141, o de 1950, 2.377.451, e o de 1960, 3.281.918. 
Percentualmente, os crescimentos foram de 55,3, 
42,7, 52,4, 34,8 e 38,0%, respectivamente. 

A populagao do Rio e estimada em 3.857.000 
habi tan tes para 1.0 de setembro de 1965 , 4.102.000 
para 1967 e 4.498.000 para 1970. 

CRESCIMENTO DA POPULAc;Ao 

1872 t 
1890 t 
1900 tt CADA t VALE 

1920 ttl 500000 HAB. 

1940 t t t; 
1950 ttttf 
1960 ttt t ttf 
1965 tttttttf 
1970 ttttttttt 

Segundo as Regi6es Administra tivas, a popu -· 
lagao carioca para 1965 e 1970 (estima tiva baseada 
no trabalho da Divisao de Estatistica da CPO, do 
Estado da Guanabara) pode ser: 

I RA - Portwi ria - 73 .022 e 85.157; II RA -
Comercial - 88.927 e 103 .706 ; III RA - Rio Com
prido - 167.353 e 195.166; IV RA - Botafogo -

. 251.004 e 292.719 ; V RA - Copacabana - 233.830 e 
272 .690 ; VI RA - Lagoa - 164.321 e 191.630 ; VII RA 
- Sao Crist6vao- 109.733 e 127.970; VIII RA- Ti
juca - 171 .384 e 199.866 ; IX RA - Vila Isabel -
179.603 e 209.452 ; X RA - Ramos- 225.146 e 262.563; 
XI RA - Penha - 234.482 e 273.451 ; XII RA -
Meier - 334.410 e 389.986; XIII RA - Engenho Novo 
- 201.201 e 234.639 ; XIV RA - ! r a ja - 284.580 e 
331.875; XV RA - Madureira - 370.689 e 432.294 ; 
XVI RA - J acarepagua - 164.359 e 191.674; XVII 
RA - Ban gu - 272.847 e 318.192; XVIII RA -
Campo Grande - 172.595 e 201.279 ; XIX RA - Santa 
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Cruz - 69.608 e 81.176; XX RA- Ilha do Governa
dor- 65.451 e 76.329; XXI RA- Paqueta- 4.510 e 
5.259; Outras ilhas e tripulantes de navios da ar
mada- 10.094 e 11.771; e Populac;ao em tn1nsito 
7.851 e 9.156. Total- 3.857.000 e 4.498.000. 

DISTR IB UIGAO DA POPULAGAO POR 

REG I AO ADM JNI STRATIVA- 1965. 
(100 0 PESSOAS ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

LEGENDA: 

1 - I RA - Portudria 14- XIV RA- !raja 
2- I I RA - Comercial 15- X.V RA- Madureira 
3- IIJ RA-Rio Compri- 16- XV IRA- Jacarepagud 

do 17- XV II RA - Bangu 
4- IV RA- Botajogo 18- XVIJI RA- campo Gran-
5- V RA - Copacabana de 
6- VI RA-Lagoa 19- XIX RA - Santa Cruz 
7- VIJ RA-,--- Silo Cristo- 20- XX RA-llha do Go-

viio vernador 
8- VIJI RA- Tijuca 21- XXI RA - Paqueta 
9- IX RA-Vila Isabel 22- - Outras Ilhas 

10 - X RA-Ramos e Tripulantes 
11- XI RA - Penha de Navios da 
12- XII RA- Meier Armada 
13 - XIII RA - Engenho No- 23- -Popula<;iio 

vo em Trllnsito 

CenJo Demografico 

SEGUNDO dados definitivos do Censo Demognifico de 
1960, a populac;ao da Guanabara totalizou 3.281.918 
habitantes, dos quais 28,6% estavam na zona da 
baia de Guanabara (15,6% na orla norte, 7,1% na 
orla sui e 5,9% na orla .centro), 12,9% na zona do 
Meier, 11,2% na de Campo Grande, 11,0% na da 
Tijuca, 10,7% na do Litoral, 10,1% na de Madureira, 
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Antigo Aqueduto dos Arcos de Santa Teresa, sec. XVIII 

5,1% na de Iraja, 3,3 % na de Jacarepagua, 2,5 % na 
Rural, 2,3 % na de Anchieta, 2,1% nas Ilhas e 0,2% 
a populagao em transito. 

Segundo os grupos de idade, 40,0.% da populagao 
do Estado era de 0 a 19 anos, 35,1% de 20 a 39, 18,2% 
de 40 a 59, 6,0 % de 60 a 79 e 0,7% de 80 anos e mais. 

Na zona do Litoral, 33,2 % de sua populagao era 
de 0 a 19 anos, 38,3% de 20 a 39 anos. 21,2% de 40 a 
59 anos, 6,6 % de 60 a 79 anos e 0,7% de 80 anos e 
mais; 

Na da Baia de Guanabara, 36,1% de 0 a 19 anos, 
37,1 % de 20 a 39, 19,3 % de 40 a 59, 6,6 % de 60 a 79 
e 0,9% de 80 anos e mais; 

Na Orla Norte, 41,9% de 0 a 19 anos , 34,8% de 
20 a 39, 17,1% de 40 a 59, 5,5% de 60 a 79 e 0,7 % de 
80 anos e rna is; 

Na Orla Central, 28,4 % de 0 a 19 anos, 40,4 % de 
20 a 39, 22,4 % de 40 a 59, 7,9 % de 60 a 79 e 0,9 % 
de 80 .a nos e rna is; 
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Na Orla Sul, 29,9% de 0 a 19 anos, 39,4% de 20 a 
39, 21,7% de 40 a 59; 7,9 % de 60 a 79 e 1,1% de 80 
anos e mais; 

Na zona da Tijuca, 35,8% de 0 a 19 anos, 35,0 % 
de 20 a 39, 20,6 % de 40 a 59, 7,7% de 60 a 79 e 0,9% 
de 80 anos e mais; 

Na do Meier, 38,6% de 0 a 19 anos , 34,6% de 20 
a 39, 19,3% de 40 a 59, 6,8 % de 60 a 79 e 0,7% de 
80 anos e mais; 

Na de Madureira, 44,0% de 0 a 19 anos, 33,6 % de 
20 a 39, 16,7% de 40 a 59, 5,2% de 60 a 79 e 0,5 % de 
80 anos e mais; 

Na de Jacarepagud, 47,3% de 0 a 19 anos, 31,8% 
de 20 a 39 anos, 15,4% de 40 a 59, 5,0 % de 60 a 79 
anos e 0,5% de 80 anos e mais; 

Na de Campo Grande, 50,0% de 0 a 19 anos, 
31 ,5% de 20 a 39, 14,0% de 40 a 59, 4,1 % de 60 a 79 
e 0,4% de 80 anos e mais ; 

Nas Ilhas, 43,3% de 0 a 19 anos, 38,8% de 20 a 
39, 13,5% de 40 a 59, 3,9 % de 60 a 79 e 0,5 % de 80 
anos e mais; 

Na Rural, 49,4% de 0 a 19 anos, 30,3 % de 20 a 
39, 15,2% de 40 a 59. 4,6% de 60 a 79 e 0,5 % de 80 
anos e mais; 

Da ,popula<;iio em transito, 11,1% de 0 a 19 anos, 
38,7% de 20 a 39, 32,0% de 40 a 59, 7,8 % de 60 a 79 
e 10,4% de 80 anos e mais. 

0 Censo contou 2.897.701 pessoas de 5 anos e 
mais, das quais 81,9 % sabem ler, 17,7% nao sabem 
e 0,4 % nada declararam. 

Na zona do Litoral 86,2 % de sua populac;ao de 
5 anos e mais sabem ler, 13,6 % nao sabem; 

Na da baia de Guanabara, 82,6 % sabem ler e 
16,9% nao sabem; 

Na Orla Norte, 78,3 % sabem ler e 21 ,3% nao ; 
Na Orla Central, 87,0% sabem ler e 12,5% nao; 
Na Orla Sul, 88,0% sabem ler e 11,4 % nao ; 
Na zona da Tijuca, 85,1 % sabem ler e 14,8% nao; 
Na do Meier, 84,8% sabem e 15,0% nao; 
Na de Madureira, 83,3 % sabem e 16,5 % nao; 
Na de Jacarepagud, 79,3% saoem e 20,7 % nao ; 
Na de Campo Grande, 75,6 % sabem e 24,3% nao: 
Na de lrajd, 80,1% sabem e 19,8% nao ; 
Na de Anchieta, 73,9 % sabem e 26,0 % nao; 
Nas Ilhas, 81,6% sabem e 18,2% nao ; 
Na zona Rural, 59,0% sabem e 34,7 % nao; 
Na popula<;iio em t ransito, 96,9 % sabem ler e 

2,3% nao sabem ler. 
A densidade demognifica era de 2.420 habitan

tes por quil6metro quadrado. 
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Movimento da PopulafaO 

FoRAM registrados 116.087 nascimentos, em 1965, 
sendo o maior numero deles em Jacarepagua 08.057), 
seguido de Copacabana 03.118), Penha (10.499), 
Meier 00.459) e Santo Antonio (10.120). No 1.0 

semestre de 1966, registraram-se 54.340 nascimentos , 
sendo o mes de margo o de maior registro: 10.486. 

Em 1965, foram realizados 19.196 casamentos, 
sendo o maior numero no Centro (5 .616) e no Meier 
(3.242). 

Os 6bitos registrados, em 1965, totalizaram 36.817, 
sendo em maior numero em Jacarepagua (5.721), 
Penha (4.902), Meier (3.938), Vila Isabel (3 .688), Co
pacabana (3.571), Centro (2.482) e Sao Crist6vao 
(2.463) . Isto e devido, sobretudo, por nestas circuns
crig6es se encontrarem os maiores hospitais do Es
tado. No 1.0 semestre de 1966 registraram-se 19.228 
6bi tos, sen do o mes de janeiro o de maior n umero: 
3.550. 

Foram homologados, em 1964, 1.265 desquites, 
dos quais 1.048 amiga veis . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Abate de Arvores 

A PRonugA.o de lenha, em 1963, alcangou 3.827 ms, va
lendo 5,4 milhares de. cruzeiros novos . 

Pesca 

OONTAVAM-SE, em 31 de dezembro de 1965, 4.038 pes
cadores profissionais, todos colonizados, distribuidos 
por 10 col6nias . Segundo a idade, 41 eram menores 
de 18 anos e segundo a nacionalidade, 3.436 eram 
brasileiros, 568 portugueses e 34 de outras naciona
lidades . 

Havia 906 embarcag6es, com capacidade total 
de 1.782 t de carga, sendo 544 a remo, 41 a vela e 321 
a motor. Dispunham, aind.a, de 3 camaras frigorifi
cas, sendo 2 com maquinas e 1 com gelo, e mais 1 
fabrica de gelo. 

Mantem 3 escolas, 1 farmacia e 3 ambulat6rios. 

Os aparelhos e utensilios de pesca, de que elas 
dispunham, consistiam em 128 rectes de arrasto, 118 
redes de espera, 66 currais e 46 espinheis. 

A produ<;ao de pescado, em 1965, montou a 
22.224 t , sendo 20.391 de peixes, 1.276 de crustaceos, 
556 de moluscos e 1 de quel6nios. 
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Viaduto das Canoas 

0 valor do pescado alcan<;ou 7,6 milh6es de cru
zeiros novas, sendo de 5,9 milh6es de peixes, 1,6 mi
lhao de crustaceos, 66,9 milhares de moluscos, 0,5 
milhares de quel6nios. 

Entre as especies destacam-se, quanta ao valor, · 
a corvina, com 629 milhares de cruzeiros novas c 
2.110 t, a sardinha V.G. com 615,5 milhares e 4.645 t , 
a enchova com 1.080 t e 438,0 milhares, o namorado, 
com 427 t e 433 ,3 milhares, e a pescadinha A.M. , com 
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1.096 t e 350,8 milhares. Das demais especies, a mais 
importante e o camarao em seus diversos tipos. 

Censo Agricola 

0 cENso Agricola de 1960 pesquisou 6.258 estabeleci
mentos (5.266 em 1950), que ocupavam 46.781 ha de 
area, sendo de 23.510 os destinados a lavouras. 

A circunscriQao que possuia maior numero de 
estabelecimentos era a de Guaratiba, c.om 1.514, se
guida de Jacarepagua, com 1.326, Campo Grande, 
com 1.093, Realengo, com 939, Santa Cruz, com 717, 
Pavuna, com 196, Anchieta, com 108, Madureira, com 
97, !raja, com 74, Piedade, com 56, Tijuca, com 45, 
Meier, com 31, Inhauma, com 18 (nenhum em 1950), 
Engenho Novo, com 12, Rio Comprido, com 10, 
Gavea, com 8, Ilhas, com 8, e finalmente, Andarai, 
com 6. 

Segundo o tamanho dos estabelecimentos, 5.286 
possuiam menos de 10 ha, cada urn ; 947 estavam 
compreendidos entre 10 a menos de 100 ha; 21 de 
100 a menos d.e 1.000; 3 de 1.000 e mais; e, ainda, 
1 sem declaragao de area (na Pavuna). 

No grupo de area ate 10 ha, predominavam: 
Guaratiba, com 1.310 estabelecimentos; Jacarepagua, 
com 1.104; Campo Grande, com 903; Realengo, com 
813; Santa Cruz, com 521; Pavuna, com 193 e An
chieta, com 104 . 

No de 10 a menos de 100, avultavam: Jacare
pagua, com 212 estabelecimentos ; Guaratiba, com 
198; Santa Cruz, com 193 ; Campo Grande, com 186 
e Realengo, com 125. 

No de 100 a menos de 1.000, estavam: Jacare
pagua, com 9 estabelecimentos; Guaratiba, com 5; 
Campo Grande, com 4; Santa Cruz, com 2, e Rea
lengo, com 1. 

Estavam ocupados nesses misteres 19.937 pes
soas (16.541 em 1950) ; eram utilizados 123 tratores 
(58 em 1950) e 171 arados. Em 666 estabelecimentos 
havia bovinos que totalizavam 17.304 cabegas. Desses 
estabelecimentos, 639 possuiam menos de 100 ca
begas, em cada urn; 26, de 100 a menos de 500 ca
begas e 1, com 2.021 cabegas. 

0 pessoal ocupado predominava nas circunscri
Q6es de Guaratiba, com 4.810 pessoas, na de Campo 
Grande, com 4.082, na de Jacarepagua, com 3.961, 
na de Realengo, com 2.803, e na de Santa Cruz, 
com 2.336. 

Dos estabelecimentos que possuiam bovinos, 
avultavam os de Campo Grande, em numero de 148 
(144 com menos de 100 cabegas cada urn), seguidos 
dos de Jacarepagua, com 127 (118 com menos de 100 
cabegas), de Guaratiba, em numero de 110 (107 
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com menos de 100 cabec:;asl, de Santa Cruz, em nu
mero de 99 (94 com menos de 100 cabegasl, e de 
Realengo, em numero de 89 (86 com menos de 100 
cabec:;as) . 

0 maior numero de tratores estava em Santa 
Cruz, com 86 unidades, seguida de Guaratiba, com 
14, de Campo Grande, com 12, de Jacarepagua, com 
10, e de Realengo, com 1. Quanta aos arados, Santa 
Cruz possuia 82, Campo Grande, 40, Jacarepagua, 
23, Guaratiba, 21, e Realengo 2. 

Produ{ao Agricola 

EM FACE do elevado prego da terra, pouca atragao 
oferece, na Guanabara, a agricultura como campo 
de investimentos . 

Cultivaram-se, em 1965, 15.144 ha, com o ren
dimento de 18,7 milh6es de cruzeiros novas. 

Os dais principais produtos sao a lara:nja e a 
banana. A primeira ocupou 7.200 ha e produziu 720 
milh6es de frutos, contribuindo com 46,1% para o 
valor total. A segunda uti!izou 4.424 ha, produziu 
7 milh6es e 373 mil cachos e 30,7% para o valor. 

Foram produzidos, ainda, 7.125 mil c6cos-da
-baia 0 ,4 milhao de cruzeiros novas); 15.920 tone
ladas de mandioca 0,0 milharl ; "19.800 mil aha
cates (574,2 milhares) ; 5.240 toneladas de batata
-doce(366,8 milhares); 15.150 mil mangas (204,5 mi
lhares) ; 31.200 lim6es (274,6 milharesl ; 25 milh6es 
de tangerinac (245 milharesl; 900 t de tomates (171,0 
milhares) ; 10.350 t de cana-de-agucar (93,2 milha
res) ; 13 t de milho ( 12,4 milhares) e 15 t de arroz 
08,2 milhares de cruzeiros novas) . 

Pecuaria 

A PECUARIA, na Guanabara, data dos fins do pri
meiro seculo da colonizagao . Os campos de Santa 
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Cruz, onde os jesuitas exploraram grandes sesma
rias, chegaram a abrigar 13 mil cabegas de gada, 
alem de outros rebanhos. 

A populagao pecuaria guanabarina compunha
-se de 54 mil cabegas, avaliadas em 4,1 milh6es de 
cruzeiros novas, a 1.0 de janeiro de 1966. 

Predominava a especie bovina, com 20 mil ca
begas e 2,8 milh6es de cruzeiros novas; seguida, bern 
distanciada, da suina, com 25 mil cabegas e 940,7 
milhares; da muar, com 3 mil cabegas e 170,5 mi
lhares; e da eqtiina, com 4 mil cabegas e 162,7 mi
lhares. Havia, ainda, mil ovinos, mil caprinos, e 25 
asininos. 

A produgao de Ieite em 1965 alcangou 6,6 mi
lh6es de litros, no valor de 786 milhares de cruz.ei
ros novas. 

As aves existentes totalizaram 5 mil palmipedes 
( 10,1 milhares de cruzeiros novas), mil perus (9,6 
milharesl, 298 mil galinhas (924,9 milhares) e 1.404 
mil galas, frangos e frangas (2,4 milh6es). 

A produgao de avos de galinha, ainda em 1965, 
foi de 3,6 milh6es de duzias, valendo 1,8 milhao de 
cruzeiros novos. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial registrou 5.328 estabelecimentos 
existentes a 1.0 de janeiro de 1960. 

0 valor da produgao industrial alcangou 114,3 
milh6es de cruzeiros novas. Era a 2.a Unidade da 
Federac;ao nesse setor, s6 superada pelo Estado de 
Sao Paulo. o valor da transformagao industrial al
cangou 56,2 milh6es e as despesas de consumo, 57,8 
milh6es. 

A mectia mensa! de operarios, durante o ano 
.'l.nterior ao Censo, fora de 140.210. Foram gastos 
11,8 milh6es de cruzeiros novos em salarios a ope
rarios. 

A for~; a motriz utilizada alcanc;ou 364.510 cv. 
A industria extrativa de , produtos minerais era 

representada por 4 estabelecimentos, com 22 opera
rios em media mensa!, produgao de 6,5 milhares de 
cruzeiros novos, sendo de 6,2 milhares o valor da 
transformagao industrial. 
A Industria de Transjormaqtio era representada 
por 5.324 estabelecimentos, com 140.188 operarios 
em mectia mensa!, 364.510 cv de forga motriz utili
zados, 51,6 milh6es de despesas de consumo, 114,3 
milh6es de produgao e 56,2 milh6es gastos na trans
formagao industrial. 

0 principal genero de industria era o de pro
dutos alimentares, com 1.167 estabelecimentos, 11.183 
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operanos em media mensa!, 41.661 cv de f6rc;a motriz 
utilizados, e 16,0% do valor total da produc;ao. Se
guem-lhe, bern distanciados, os seguintes g€meros: 
metalurgica, com 492 estabelecimentos, 32.889 cv de 
f6rc;a motriz utilizada, 12.281 openirios ocupados em 
media, e 8,4% do valor da produc;ao; textil, com 84 
estabelecimentos, 69.027 cv de f6rc;a motriz (1.0 Iu
gar), 26.348 operarios em media (1.0 Iugar), e 8,5 % 
do valor da produc;ao; quimica, com 135 estabeleci
mentos, 28.581 cv de f6rc;a motriz utilizada, 3.480 
openirios em media e 8,0% do valor da produc;ao; 
produtos tarmaceuticos e medicinais, com 168 esta
belecimentos, 7.795 cv de f6r<;a motriz, 4.637 opera
rios em media e 8,0% do valor da produc;ao; editorial 
e gnifica, com 373 estabelecimentos, 14.205 cv de 
f6rc;a motriz, 10 .988 operarios em media e 6,7 % 
do valor da produc;ao; vestudrio, calqado e artetatos 
de tecidos, com 693 estabelecimentos, 5.424 cv de 
f6r<;a motriz, 14.933 operarios em media e 6,0% do 
valor total da produ<;ao. 

Os 38,4 % restantes do valor da produc;ao indus
trial carioca foram cobertos pelos seguintes gene
ros: minerai's nao metalicos (348 estabelecimentos); 
mecanica (136 estabelecimentos) : material ezetrico 
e de comunicaQ6es (121); material de transporte 
(94); madeira (255); mobilidrio (529); papel e pa
peUio (111); borracha (27) ; couros e peles e pro
du.tos similares (31) ; produtos de perfumaria, saboes 
e velas 040); produtos de materia plastica (43); 
bebidas (68) ; tumo (6) e diversos (303). 

Industria 

A COMPANHIA PROGRESSO DO ESTADO DA GUANABARA 
(COPEG) e uma autarquia, criada com a finalidade 
de promover a fixagao de maior numero de indus
trias no novo Estado, prestando auxilio financeiro 
e tecnico as mesmas, o que vern conseguindo com 
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a implantagao de novas industrias, de todos os tipos 
e tamanhos. 

Em 31 de dezembro de 1962, existiam na Gua
nabara 3.668 estabelecimentos industriais que ocupa
ram 5 ou mais pessoas, em qualquer mes do ano 
de referencia, e a media mensa! de operarios ocupa
dos fora de 155.959. 

As despesas de consumo totalizaram 174,0 mi
lhoes de cruzeiros novas, sendo 154,5 milh6es com 
materias-primas. 

0 valor total da produgao alcangou 362,9 milhoes 
de cruzeiros novas, sendo o da transformac;ao indus
trial de 188,9 milh6es. 

A Guanabara ocupava o 2.0 lugar, quanta ao 
valor de sua produgao industrial, s6 superada pelo 
Estado de Sao Paulo. 

Nas industrias extrativas de produtos minerais 
existiam 6 estabelecimentos, com 94 operarios ocupa
dos em media mensa! e produgao no valor de 64,8 
milhares de cruzeiros novas. 

Nas industrias de transformac;ao, contavam-se 
3.662 estabelecimentos, ocupando 155.865 operarios 
em media mensa! e produgao no valor de 362,8 mi
lhares de cruzeiros novas. 

0 principal genera de industria, quanta ao valor 
da produgao, era o de pmdutos alimentares, com 
13,3% do valor, 631 estabelecimentos (1.0 lugar) e 
9.769 operarios em media mensal. Em segundo lugar, 
com 10,1% do valor, 86 estabelecimentos e 29.232 
operarios em media (1.0 lugar), vern o textil; em 
terceiro, com 8,0% do valor, 337 estabelecimentos e 
14.739 operarios em media (3.0 lugar), o de meta
lurgica; em quarto, com 7,7% do valor, 115 estabele
cimentos e 4.485 operarios em media, o de quimica; 
em quinto, com 7,1% do valor, 129 estabelecimentos 
e 5.041 operarios em media, 0 de produtos tarmaceu
ticos e medicinais; em sexto, com 6,5% do valor, 301 
estabelecimentos e 13.266 operarios em media (4.0 
lugar)' 0 de editorial e grrifica; em setimo, 6,4% do 
valor, 471 estabelecimentos (2 .o lugar) e 15.329 ope
rarios em media (4.0 lugar), o de vesturirio, calc;ado 
e artetatos de tecidos; em oitavo, com 5,5% do va
lor, 123 estabelecimentos e 7.205 operarios em me
dia, o de material eletrico e d'e comunicac;6es; em 
nona, com 5,3 % do valor, 248 estabelecimentos (6.0 

lugar) e 12.710 operarios em media (5.o lugar), o 
de minerais nao metc'ilicos; e em decimo, com 4,6 % 
do valor, com 58 estabelecimentos, 6.443 operarios 
em media mensal, o de bebidas. 

Contavam-se, ainda, 370 estabelecimentos do 
genero de mobiliririo, 143 de ma:deira, 112 de 
mecanica, 97 de papel e papelao, 88 de ma
terial de transporte, 88 de produtos de per/uma
ria, sab6es e velas, 41 de produtos de materia plris-
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Vista parcial do centro da cidade 

tica, 32 de borracha, 30 de couros e peles e produtos 
similares, 6 de tumo, alem de 156 de generos diversos. 

Na rnesma data, havia, ainda, 1.941 estabeleci
mentos, com m enos de 5 pessoas ocupadas, cada urn , 
totalizando 5.936 pessoas (3.545 operariosl e 6,3 mi
lh6es de cruzeir()s novos de produgao. 

A principal Regiiio Administrativa, segundo o 
valor da produgiio, era a vrr.a RA - Sao Crist6viio 
-com 77,7 milh6es de cruzeiros novos, 3'5.695 pessoas 
ocupadas (26.127 operarios) e 604 estabelecimentos. 
Seguiam -!he: 

xrr.a RA - Meier - com 59,8 milh6es, 40.045 
pessoas ocupadas (32.016 operarios- maior numeral 
e 799 estabelecimentos; 

n.a RA - Zona Comercial - com 33,7 mi!h6es, 
25.562 pessoas ocupadas (17.729 operarios) e 1.045 
estabelecimentos (maior numerol ; 

r.a RA - Zona Portuaria - com 31,9 milh6es, 
17.372 pessoas 02 .429 operarios) e 271 estabeleci
mentos ; 

xrv.a RA - !raja - com 28,8 milh6es, 12.238 
pessoas ocupadas (9.067 operarios) e 338 estabele
cimentos; 

x .a RA - Ramos - com 26,2 milh6es, 14.982 
pessoas ocupadas (11.175 operarios) e 499 estabeleci
mentos ; 

VIIP RA - Tijuca - com 22,7 milh6es, 9.461 
pessoas ocupadas (7.169 operarios) e 139 estabeleci
mentos; 

xr.a RA- Penha- com 16,6 milh6es, 7.716 pes
soas ocupadas ( 6.024 operarios) e 270 estabeleci
mentos; 
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IX.a RA - Vila Isabel - 13,0 milh6es, 10.569 
pessoas ocup.adas (8.619 operarios) e 211 estabeleci
mentos; e 

xv.a RA- Madureira - com 10,7 milh6es, 7.727 
pessoas ocupadas (5.765 operarios) e 335 estabele
cimentos. 

Com produgao entre 8 milh6es e 1 milhiio es
tavam: 

xrn.a RA - Engenho Novo - com 240 esta
belecimentos; 

XVII.a RA - Bangu - com 134 estabeleci
mentos; 

nr.a RA - Rio Comprido, Santa Teresa e Ca
tumbi - com 177 estabelecimentos; 

vr.a RA - Lagoa - com 56 estabelecimentos; 
rv.a RA - Botafogo - com 153 estabeleci

mentos; 
xvr.a RA - Jacarepagua - com 101 estabeleci

mentos; e 
xrx.a RA - Santa Cruz - com 28 estabeleci

mehtos . 
Com menos de 1 milhao de cruzeiros novos: 
xx.a RA - Ilha do Governador - com 28 esta

belecimen tos; 
v.a RA - Copacabana - com 110 estabeleci

mentos; 
XVIII.a RA - Campo Grande - com 70 estabe

lecimentos; 
xxr.a RA - Paqueta - com 1 estabelecimento. 
A pesquisa por amostragem realizada pelo 

Grupo Especial de Trabalho para as Estatisticas 
Industriais (GETEI) ·com base no registro industrial 
de 1962, estimou a produgao industrial, nos estabe
lecimentos de 5 ou mais pessoas, em 1964, em 
1,3 bilhao de cJuzeiros, e o pessoal ocupado, em 31 
de dezembro, em 203.687 (sendo de 160.542 o numero 
de operarios) . 

0 principal genera de industria e 0 de produtos 
alimentares com 15,5% do valor total da rrodw;ao, 
seguido do de textil, com 9,0% do valor, do de 
quimica e de produtos farmaceuticos e medicinais, 
com 7,5 %, cada urn, de metalurgica, com 6,8%, de 
editorial e gratica, com 6,5%, de vestuario, calgado 
e artefatos de tecidos, com 6,3%, de material ele
trico e de comunica'g6es, com 6,2%, e de minerais 
niio metalicos, com 5,1 %. 

lnduJtria de Tramformafao 

CrMENTO- A produgao de cimento "Portland" bran
eo em 1965, foi de 32.369 t , no valor de 2,6 milh6es 
de cruzeiros novos. 
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Vista do Aterro da Gloria (foto de Tibor Jablonsky, do CNG) 

Metalurgica - Foram produzidos, em 1965, 
437 t de ligas de ferro-manganes (3.0 produtor do 
Pais, so superado por Minas Gerais e Sao Paulo ) ; 
8 t de ligas de ferro silicio C 4.0 do Pais) ; e 690 t de 
ligas de ferro- silicio-manganes. 

Papel e Papeltio - A produgao de papel, em 
1963, alcangou 20.017 t, predominando os papeis 
para embalagem, com 11.058 t, seguidos dos de 
impressao, com 5.813 t. 

Cow·os e Peles - Foram produzidos, em 1965, 
1.092 toneladas, valendo 162,9 milhares de cruzeiros 
novas: couros verdes de bovinos (571 t e 42,1% do 
valor ), couros salgados de bovinos (485 t e 49,9 % 
do valor), peles verdes de ovino (2 t e 0,9% do va·
lor) e de caprino (34 t e 7,1% do valor) . 

Quimica - A produgao de oleo de babagu ren
deu 1.566 t e 999,2 milhares de cruzeiros novas, em 
1965 (5.0 produtor). A de oleo de dende 524 t e 
334,7 milhares de cruzeiros novas (2° produtor, so 
superado pela Bahia) . 

A refinaria de Man guinhos processou 3 milhoes 
e 657 mil barris de petroleo, em 1965. Entre os pro
dutos derivados do petroleo foram fabricados 290,2 
mil barris de gas liqiiefeito, 2.061,4 mil barris de 
gasolina automotiva - tipo A, 1.261,1 mil barris de 
oleo combustive!, 9.535,6 barris de solventes para 
borracha, 65.817,9 de aguarras mineral e 4.881 barris 
de solventes diversos . 

Ha 4 destilarias de produgiio de alcool e aguar
dente . A produgao de alcool-motor, em 1965, rendeu 
131,4. milh6es de litros, sendo utilizados 16,5 milh6es 
de li t ros de alcool e 114,9 milhoes de gasolina. 
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Produtos Alimentares - Foram abatidos, em 
1965, 41.000 cabegas de bovinos, 27 .000 de suinos, 
31.000 de caprinos, 2.000 de ovinos, 28.000 patos e 
marrecos, 3.263.000, galinhas e frangos e 3.000 perus. 

0 resultado desse abate a tingiu 19.684 tone
ladas, valendo 18,6 milh6es de cruzeiros novos. 

A salsicharia a granel contribuiu com 30,8% para 
o valor total e 4.358 toneladas; a carne de ave fresca 
e frigorificada, com 26,4 % para o valor e 3.580 t; a 
carne verde de bovino, com 23,8 % para o valor e 
6.360 t; carne verde de suino com 3,5% do valor e 
560 t ; miudos de ave, com 2,2 % e 347 t; toucinho 
fresco , com 1,5% do valor e 303 t; carne salgada de 
suino, com 1,4% e 183 t ; carne verde de caprino, com 
1,4% e 178 t; sebo, com 1,4% e 478 t ; e presunto 
defumado, com 1,3% e 115 t . 

Os 6,3 % restantes do valor foram cobertos por 
31 outros produtos. 

Dos estabelecimentos existentes, em 1964, 3 es
tavam na Zona Comercial, 3 em Sao Crist6vao, 2 em 
Jacarepagua, 6 em Campo Grande e 1 na Ilha do 
Governador. 

Pasteuriza<;;iio do lei:te e tabrica<;;iio de latici
n ios - Em 1965, foram produzidas 28 t, no valor 
de 23,5 milhares de cruzeiros novos de caseina ; 
1.668 t e 1,4 milhao de creme ; 25 t e 17,3 milhares 
de leite em p6 industrial; 1.320· t e 134,6 milhares 
de leite pasteurizado; 842 t e 1,3 milhao de man
teiga. 

A fabrica<;;iio do ag'licar, em 1965, foi feita em 6 
refinarias, registradas pelo IAA . 

Bebidas - A fabricagao de bebidas nao alco6-
licas alcan<;ou, em 1965, 10 milh6es e 436 mil litros, 
no valor de 411,6 milhares de cruzeiros novos. 

As 23 fabricas de cerveja instaladas produziram, 
em 1964, 136,8 milh6es de litros de cerveja branca, 
27,7 milh6es de litros da preta. 

Energia Eletrica - Em 1965, a potencia termica 
instalada era de 73.260 kW, produzindo 37.159 kWh. 

A Guanabara e servida pela Rio Light, cujo Sis
tema Rio, em 1965, possuia 753.062 kW de potencia 
instalada 02.000 de geradores termicos) . :E:ste sis
tema produziu 5.062.488 mil kWh, em 1965, t6da de 
origem hidraulica. 0 consumo alcangou 2.794.160 mil 
kWh, dos quais 857.971 mil e 567.193 mil kWh no 
comercio e na industria, respectivamente. 

Em 1964, a Guanabara absorveu 74,8% de ener
gia fornecida pelo Sistema Rio; o Estado do Rio, 
25,0% e Minas Gerais, apenas 0,2% . 

Comercio 

0 CENSO Gomercial de 1960 pesquisou 16.856 esta
belecimentos do comercio varejista, com 49.878 
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empregados; 2.043 do atacadista, com 26.159 empre
gados; e 1.143 do misto, com 19.989 empregados. 

Entre os varejistas, predominaram os de pro
dutos alimenticios, bebidas e estimulantes, com 
8.194 estabelecim.entos e 12.395 empregados e os 
de tecidos e artefatos, artigos de vestuario e de ar
marinho, com 3.062 estabelecimentos e 12.053 em
pregados. 

Entre os atacadistas, os de produtos alimenti
cios, bebidas e estimulantes, com 472 estabelecimen
tos e 5.701 empregados. 

Entre os mistos, predominavam os de produtos 
alimenticios, bebidas e estimulantes, com 231 esta
belecimentos e 1.216 empregados, seguidos dos de 
tecidos e artefatos, fios texteis, artigos de vestuario 
e de armarinho, com 223 estabelecimentos e 2.184 
empregados. 

Em 1965, foram exportados 3,0 milh6es de toneladas 
de produtos, valendo 232,6 milh6es de cruzeiros no
vas, e importados 6,3 milh6es de toneladas, no ya
lor de 602,6 milh6es, movimento s6 superado pelo 
do porto de Santos. 

No comercio de cabotagem, a Guanabara expor
tou 1.999,4 mil toneladas, valendo 270,5 milh6es de 
cruzeiros novas (1.0 do Pais), e importou 1.782,8 mil 
toneladas, no valor de 87,0 milh6es (5 .0 do Pais) . 

No comercio por vias internas, em 1964, expor
tou 1.535,0 mil toneladas, valendo 1.022,1 milh6es de 
cruzeiros novas (s6 superado pelo Estado de Sao 
Paulo). A principai via e a rodoviaria. 

0 giro comercial, em 1964, alcangou 3,0 bilh6es 
de cruzeiros novas, (s6 superado pelo do Estado de 
Sao Paulo) . :Este valor, em 1965, subiu a 4,8 bilh6es. 

Armazenagem e Silagem - Na Guanabara 
havia, em 1965, 91 depositos para armazenagem (81 
para generos alimenticios, 1 para forragens e 9 
mistosl ; segundo a utilizagao 41 eram publicos e 
50 privativos. 

Na mesma data, os dep6sitos em geral com
punham-se de 110 armazens (207.280 m"l, 46 silos 
(89.159 t de capacidade total) e 10 frigorificos 
(54.632 t) . 

Seguros - 0 .IPASE emitiu, em 1965, 7.449 ap6-
lices de seguros privados, alcangando 11,7 milh6es 
de cruzeiros novas o total d0 capital segurado. 

Servi[OS 

0 CENSO dos Servigos de 1960 contou 15.611 estabele
cimentos, na Guanabara, assim discriminados se
gundo as classes de atividade: Alojamento e Alimen-
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tar;rio, 6.352, ocupando 24 .645 pessoas; Reparar;rio, 
2.654, empregando 9.936 pessoas; Pessoais, 4.798, com 
13.831 pessoas; Comerciais , 1. 652, com 10.966 pes
seas; e Divers6es, Radiodifusrio e Televistio, 155, com 
3.677 pessoas ocupadas. 

Segundo os generos de s'ervigos, predominaram 
os cafes, bares e botequins, com 4.585 estabelecimen
tos e 12.219 pessoas, seguidos dos de confecgao sob 
medida e repara<;ao de artigos de vestuario, com 
2.037 estabelecimentos e 3.875 pessoas; dos de higiene 
pessoal, com 1.820 estabelecimentos e 5.698 pessoas; o 
de reparagao de veiculos, com 1.234 estabelecimentos 
e 5.763 pessoas; e dos restaurantes, com 1.147 esta
belecimentos e 7.842 pessoas ocupadas. 

Os meios de hospedagem, em 1964, na Guana
bara, dispunham de 195 estabelecimentos, tota
lizando 5.446 quartos e 5.467 apartamentos. 0 movi
mento de h6spedes, no ano de referencia, chegou a 
1.025.543 pessoas. 

Segundo as Regioes Administrativas, os estabe
lecimentos eram distribuidos : 9 na Zona Portuaria; 
91 na Comercial; 13 na do Rio Comprido, Santa Te
resa e Catumbi; 25 na de Botafogo; 24 na de Copa
cabana; 9 na da La goa; 3 na de Sao Crist6vao; 7 n a 
da Tijuca; 1 na de Campo Grande; 3 na de Santa 
Cruz; 5 na da Ilha do Governador e 5 na de Paqueta. 

Estavam inscritos, em junho de 1966, 16.622 
advogado~ na O.A.B. 

Transportes 
ESTRADAS DE FERRO - A principal ferrovia do Pais , 

Estrada· de Ferro Central do 
Brasil , tern a sede e inicio de linhas n a Guanabara, 
de onde parte a linha tronco, com os ramais, 
ligando o Estado com os do Rio de Janeiro, 
Sao Paulo e Minas Gerais. 

Serve a area suburbana e rural do Estado, com 
70 estagoes e paradas. 

Da estacao D. Pedro II ( inicio da linha do cen
t ro) parterii 2 ramais: Maritima e Campo dos 
Afonsos. 

Outra ferrovia sediada na Guanabara e a Es
trada de Ferro Leopoldina, com 14 estag6es e pa
radas. 

Rodoviac;ao - A rede rodoviaria do Estado, a 
1.0 de janeiro de 1966, possuia 

1.076 km, sendo 1.006 km estaduais (563 pavimen
tados) . Os 70 km federais de estrada sao todos pa
vimentados. 

As estradas federais possuem as seguintes de
signagoes: BR-135, BR-462, BR-464 e BR-465. 

Em 1964 havia 235 empresas de servi<;os 
(102 pa ra passageiros e 133 para carga) , com 7.080 
motoristas, que transportaram 790.965.272 passa
geiros durante o ano. 
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Em 1966 receberam placas no Servigo de Empla
camento de Veiculos 26.010 veiculos para passagei
ros: 23.957 de particulares, 79 de aluguel, 35 para 
aprendizagem, 620 oficiais e 1.319 onibus; 2.601 para 
carga: 2.215 particular, 266 aluguel e 120 oficiais; 
325 motos: 309 particular, 1 carga e 15 oficiais; e 
381 reboques: 200 particular, 20 oficiais e 161 ex
peri€mcias . 

Foram renovadas, em 1966, licen<;as de 282.825 
veiculos para passageiros: 220.000 particular, 14.800 

ACESSOS DA GUANABARA 

a luguel, 2.540 aprendizagem, 19.985 oficial e 25.500 
onibus; 15.484 de carga: 10.140 particular, 3.344 alu
guel e 2.000 oficial; 1.991 motos particulares; e 
2.900 reboques: 1.700 particular e 1.200 experiencia. 

Foram dadas baixas, no mesmo ana, em 1.928 
veiculos de passageiros: 1.400 particular, 116 aluguel, 
10 aprendizagem, 50 oficiais e 352 onibus; 152 para 
carga: 142 particular e 10 oficial; 46 motos: 6 car
ga e 40 oficiais; e 40 reboques oficiais. 
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A transformagao, ai·rida em 1966, de veiculos 
para passageiros: 54 particular, 2 aluguel, 23 apren
dizagem, 10 oficial e 16 onibus, e 10 motos para 
carga . 

Foram cobradas 9.099 multas e feitas 27.535 vis
torias. 

Transporte Aqulitico - 0 porto do Rio de Ja-
neiro data de 1910. 

Possui as seguintes coordenadas: 22° 54' de latitude 
sul e 430 11' de longitude W. Gr., fica a 286 milhas 
de Vit6ria, a 4 de Niter6i e 210 de Santos; a pro
fundidade do canal de acesso e de 10 metros e do 
fundeadouro , de 24; a amplitude maxima da mare . 
e de 1,8 metro ; o cais acostavel mede 6.792 metros; 
ha 229 guindastes e 197 pontes rolantes, possui 
90 km de linhas ferreas, 34 armazens 057.530 m' 
de area util) e 1 armazem frigorifico (33 mil m' ). 

Em 1965 entraram no porto 2.618 navios, sendo 
a tonelagem de registro de 12,5 milhoes de toneladas. 

Segundo a nacionalidade, 1.008 navios eram bra
sileiros (825 de cabotagem e 183 de longo curso) e 
1.610 de bandeira estrangeira, sendo a tonelagem de 
registro de 3.014 e 9.451 mil toneladas, respectiva
mente . 

Servigo de Barcas - Apreciavel e o movimento 
de passageiros que se uti

lizam dos servigos de barcas e lanchas no percurso 
Rio-Niter6i e Rio-Paqueta. Em 1965, 20.392 mil pas
sageiros foram levados do Rio para Niter6i e 20.507 
mil trazidos. Representam urn fluxo media de cerca 
de 56 mil pessoas para ida e outro tanto para volta. 
Para Paqueta 1.319 mil passageiros. 0 movimento 
total de veiculos (ida e volta) entre Rio e Niter6i, 
foi de 456.227 autom6veis e 263 .899 caminh6es. 

Transporte Aereo - Ha 2 aeroportos comerciais: 
Galeao e Santos Dumont, 

o primeiro para avioes internacionais. 
0 movimento, em 1966, do Galeao foi o seguinte: 

10.155 pousos; 306.163 passageiros embarcados; 
300 .320 desembarcados; 535,3 t de correspondencia 
embarcada e 581,2 t desembarcada; 2.807,1 t de car
ga embarcada e 2.253,6 t desembarcada. Do Santos 
Dumont: 23.563 pousos; 499,722 t de corresponden
cia embarcada e 6.074,0 t desembarcada; 460,8 t de 
carga embarcada e 2.890,0 t desembarcada. 

Comunicafoes 

A RENDA industrial do Departamento de Correios e 
Telegrafos no Estado montou, em 1965, a 6,1 mi
lhoes de cruzeiros novas, sendo 4,1 milhoes prove
nientes dos correios e 2,0 milh6es dos telegrafos. 
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Telefones - Em 1877, o Rio conheceu o seu 
primeiro telefone. 

No ano do Quarto Centenario, surgiu outra 
empresa, a CETEL, para cobrir o deficit de telefones 
existentes na ,zona rural. Atualmente ja possui 
trafego mutua com a Companhia Telef6nica 
Brasileira (CTB). 

Em outubro de 1966, havia 368.195 aparelhos 
instalados (240.104 assinantes), ocupando 6.207 
pessoas. 0 numero de linhas era de 236.799 e o de 
extensao, 81.234. 

Mercado de Capital 
As EMrss6Es de capital, em 1965, alcangaram 484,4 
milhoes de cruzeiros novas. Os investimentos de ca
pital estrangeiro, na Guanabara, no mesmo ano, al
cangaram 285 milhares de d6lares. 

0 numero de titulos protestados em 1963 foi 
de 17.800, no valor de 1,3 milhao de cruzeiros novas. 

Balsa de Valores 
EM 1966 (de janeiro a junho), o valor total das 
vendas comuns, judiciais e em leilao, de titulos, na 
Balsa de Val6res, alcangou 99,1 milhoes de cruzei
ros novos. Os titulos publicos contribuiram com 9,6 
milhoes e os privados com 89,4 milh6es. 

As letras de cambia em 1965 predominaram, 
com 55,6% do valor total, seguidas das ag6es priva
das, com 32,7% do valor, e bern distanciadas, dos 
titulos da Uniao, com 6,8 %, e das debentures priva
das, com 2,3%. 

Bancos e Estabelecimentos Financeiros 
HAVIA, na Guanabara, 712 estabelecimentos banca
rios, em 31 de dezembro de 1965, sendo 77 matrizes 
(inclusive as matrizes das casas bancarias) e 635 
agencias, e suas sucursais metropolitanas, e agencias 
de 8 bancos estrangeiros. 

Vista noturna do contorno do morro da Viuva e praia do 
Flamengo (foto da Revista Manchete) 



0 capital, nas matrizes, elevou-se a 72,7 milh6es 
de cruzeiros novas. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1965, em milh6es de cruzeiros novas, fo
ram: caixa em moeda corrente, 50,3; emprestimos 
em contas correntes, 274,0; emprestimos hipoteca
rios, 3,2; titulos descontados, 695,2; depositos a vista 
e a curta prazo, 2.301,5 e depositos a prazo, 80,4. 

A Carteira de Credito Agricola e Industrial do 
Banco do Brasil, em 31 de dezembro de 1965, acusava 
os seguintes saldos dos emprestimos, em cruzeiros 
novas: agricolas, 74 milhares; desenvolvimento in
dustrial, 895 milhares, industria, 1,8 milhao; para 
investimentos, 9,4 milh6es; e pecuarios, 87 milhares. 

Esta carteira, em 1965, concedeu financiamentos 
de 328,0 milhares de cruzeiros novas as atividades 
rurais e de 5 milh6es as industriais. 

A Carteira de Credito Geral do Banco do Brasil : 
comercio, 28,1 milh6es; industria, 68,2 milh6es; la
voura, 138 milhares; e pecuaria, 131 milhares. 

0 Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
n6mico, em 1965, autorizou financiamentos, na Gua
nabara, no montante de 6,1 milh6es de cruzeiros 
novas. 

0 Banco do Estado da Guanabara (BEG) , em 
1964, atraves da sua Carteira de Crectito Agricola e 
Hipotecario, tendo em vista a solugao para o abas
tecimento da populat:;ao carioca, fez financiamentos 
no valor total de 356,7 milhares de cruzeiros novas, 
sendo 193,9 milhares para atividades da avicul
tura, 105,1 milhares para a lavoura e 48,6 milhares 
para a pecuaria. 

Compensac:;ao de cheques - Em 1966, fo-
. ram compen-

sados 28.551.943 cheques, no valor total qe 31,4 1Ji
lh6es de cruzeiros novas, sendo o valor medio por 
cheque de 1.099,20 cruzeiros novas (movimento so su
perado pela praga de Sao Paulo). 

Caixa Econ6mica Federal - Ha 1 matriz, 
35 agencias de 

depositos (3 subagencias) e 8 agencias de penho
res na Guanabara. Montava a 245,4 milh6es de 
cruzeiros novas o saldo dos emprestimos, em 31 de 
dezembro de 1966 (sob garantia hipotecaria, 69,0 
milh6es e sob consignag6es de vencimentos, 
62,6 milh6es) e em 227,6 milh6es os dos depositos 
(populares, 59,9 milh6es; sem limite, 74,7 milh6es). 

Propriedade Imobiliaria 

As TRANSCRrg6Es de transmiss6es de imoveis, em 1965, 
montaram a 20.357, sen do de 15.739 por compra e 
venda. 0 valor destas transmiss6es alcangou 40,2 
milh6es de cruzeiros novas, sendo de 26,9 milh6es 
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Vista do Aterro da Gloria, com o Monumento dos Pracinhas 
(foto da Revista Manchete) 

por compra e venda. Em 1966 (de janeiro a junho) 
as primeiras totalizaram 7.963, sendo de 6.370 0 nu
mero das segundas. 0 valor total alcangou 28,5 mi
lhares, sendo 18,3 milhares por ·compra e venda. 

As hipotecas inscritas totalizaram, em 1965, 
6.483, valendo 30,2 milh6es de cruzeiros novos. Em 
1966 (de janeiro a junhol, o numero era de 
2.285 valendo 23,7 milh6es. 

Construfoes Civis 

A ESTIMATIVA de predios existentes, em 1962, era de 
409.942. 

As licengas novas de construc;6es particulares, 
de setembro de 1964 a outubro de 1965, totalizaram 
4.285, com area de 2.042.841 m•. 

Segundo as Regi6es Administrativas, 7 licengas 
foram na Zona Portuaria (32 .224 m•) ; 43 na Comer
cia! (241.900); 68 na do Rio Comprido, Santa Teresa 
e Catumbi (69.897); 68 na de Botafogo (107.103); 
49 na de Copacabana (105.718) ; 61 na da Lagoa 
(116.471); 65 n.a de Sao Crist6vao (274.567); 82 na 
da Tijuca (56 .705); 83 na de Vila Isabel (62.947!; 
294 na de Ramos (127.775) ; 297 na da Penha 
(63.714) ; 106 na do Meier (60.526) ; 163 na do En
genho Novo 028.686); 867 na de !raja 083.769); 
302 na de Madureira (75.262) ; 302 na de Jacarepa
gua (50.376); 784 na de Bangu (106.426); 227 na de 
Campo Grande (35.751); 63 na de Santa Cruz 
(15.053) e 354 na da Ilha do Governador (127.971). 

A Companhia de Habitagao Popular da Guana
bara - COHAB, em 1964, fez 4.088 edificag6es, tota
lizando 98.963 ffi2 de area. 
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Na Vila Esperanc;a, Regiiio Administrativa da 
Penha, foram feitas 465 edificag6es, cobrindo, ..... 
14.573 m2

; e nas vilas Alianga e Kennedy, na cir
cunscric;iio de Realengo, Regiao Administrativa de 
Bangu, 3.623 edificag6es, com 84.390 m2 de area. 
Em 1965 (de janeiro a setembro) as edificag6es 
subiram a 6.480 nas vilas Alianga e Kennedy, 
passando a area para 158.372 m2

• 

Estavam registrados na CREA, em maio d.e 
1966, 16.331 engenheiros. 

Consumo 
0 coNSUMe, no Estado, de derivados de petr6leo, 
em 1965, foi (em 1.000 litros) o seguinte: gasolina 
34.738 tipo aviac;iio, 503.108 automotiva A e 21.882 
automotiva B; querosene, 44.842; combustivel para 
jato, 175 .576; o de 6leo diesel, 494.463, Stanship, 
400, lubrificante, 32.087, signal, 586 e combustivel, 
509.863 toneladas (este ultimo) . Asjalto, 15.272 t; 
gas liqilefeito, 104.139 t; graxas, 1.670 t ; para/ina 
3.912 e solventes, 19.633 mil litros. 

0 consumo de energia ezetrica na Guanabara, 
em 1965, foi o seguinte, em 1.000 kWh: total 
2.794.160; industrial, 567.193; residencial, 848.891; 
comercial, 857.971; iluminagao publica e poderes pu
blicos, 290.494 e outros consumos, 229.611. 

Na cidade do Rio de Janeiro, em 1965, o consu
mo totalizou 2.768.046 mil kWh, dos quais para ilumi
nac;iio publica 55.965, iluminagiio particular, 1.233.291, 
para f6r c;a motriz particular, 1.077.472 e publica, 
46.076. 

0 cimento consumido, em 1965, totalizou 812.028 
toneladas, sendo de 805.975 t o portland comum. 

ASPECTOS SOCIAlS 
0 ASPECTO social que marcou o inicio da evolugiio do 
Rio de Janeiro, tornando-a, de fato, uma cidade que 
dai em diante precisaria de sempre crescer e trans
formar-se , foi a vinda da Familia Real de Lisboa 
para o Rio. 

0 afluxo de milhares de cortes6es, funcionarios, 
militares, e a abertura dos portos, atraindo nume
rosos comerciantes e artifices estrangeiros, a trans
formariam em pouco tempo . Houve mudanga no es
tilo da vida, nos trajes e no transporte, ate na ali
mentac;iio. 

Com o entrosamento dos diversos elementos so
ciais, aprimoraram-se os usos e costumes . Uns ele
mentos influem nos outros - antigos nobres e novas 
burgueses . Assim o Rio de Janeiro cresce e civili
za-se. 

Urbaniza{ao 
A CIDADE CoLONIAL- 0 mar, em 1750, das encostas do 
outeiro da Gloria, seguia, quebrando-se ao longo d::t 
atual rua do Russel, e dai, passando pelo largo da 
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Gloria de hoje , prosseguia paralelo a atual rua da 
Gloria, ate o Passeio Publico, ocupado por suas 
aguas, formando o Boqueirao. 

Seguia, junto a rua Santa Luzia, que invadia as 
vezes, danificando o entao Caminho da Forca, ate 
alcan~;ar a ponta de Pia~;aba, depois chamada de 
Calabou~;o. Ultrapassando esta ponta, corria o mar 
pela frente do atual Museu Hist6rico e paralelo as 
hoje ruas D. Manuel e Clapp, alcangando a pra~;a 
15 de Novembro. 

Dessa praga, quebrando proximo ao local onde 
depois se ergueria o Chafariz da Piramide, corria 
paralelo a rua Visconde de Itaborai, cortando pelo 
meio a atual praga Barao do Ladario, ate as en
costas do morro de Sao Bento . 

Contornava esta eleva~;ao , passando pelo fundo 
da atual pra~;a Maua, nas proximidades da jungao 
com a avenida Rio Branco, e fronteando o local on
de se encontra o edificio de A Noite, prosseguia para 
oeste, colada a atual rua Sacadura Cabral, para ai 
quebrar-se aos pes do morro da Saude. 

A Cidade Imperial - Decorrido urn seculo 
(1850) o mar ainda se quebrava aos pes do outeiro 
da Gloria e ao longo da serra do mesmo nome; logo 
adiante, porem, estava consideravelmente recuado, 
com a lagoa do Boqueirao e a praia da Ajuda ater
radas. 

Ligeiramente retifica:da , prolongava-se a praia 
de Santa Luzia , ja com nome de rua, ate a ponta 
do Calabougo. 

Dessa ponta, em linhas de pequenos e sucessivos 
cais, passava o mar pelas atuais ruas Pharoux e 
Borja Castro, indo ate o Cais dos Marinheiros, e dai 
fronteando a face leste do Arsenal de Marinha, con
tinuava rente ao morro de Sao Bento, tambem ao 
longo de pequeno cais. 

Passando aproximadamente pelo meio da atual 
pra~;a Maua, seguia o mar em linhas quebradas de 
pequenos cais e ancoradouros, numa faixa bern dis
tante da rua Sacadura Cabral, ate o morro da Saude. 

A Cidade na Republica - Na planta do prefeito 
Pereira Passos, mostrando as obras realizadas e pro
jetadas, nota-se sensivel recuo do mar, a comegar 
pelas encostas do outeiro da Gloria, ja retificadas e 
acrescidas em toda a sua orla, com a denominagao 
geral de praia do Russel. 

Em seguida vern a praia da Lapa, onde esta 
hoje a alameda central da avenida Augusto Severo. 

Em continuagao ao morro, prossegue a linha da 
armada, passa pelo Passeio Publico, indo pouco alem 
do Obelisco, no fim da avenida Rio Branco. 

Desse ponto, por meio de pequenos cais e amu
radas, era o mar contido, ate a ponta do Calabougo, 
contornando-a . 

Urn pouco antes de frontear o atual edificio do 
Ministerio da Agricultura, defletia o cais em angulo 
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reto, mostrando consideravel area conquistada ao 
mar, onde seria edificado o Mercado Municipal 
Catualmente so com a cupula central). 

Prosseguindo, passa o mar pela estagao das bar
cas e praga 15 de Novembro, continuando pelas 
atuais linhas de cais ate o Arsenal de Marinha. 

Desse ponto- tambem em linhas de cais- al
canga o angulo do morro de Sao Bento, e, no cais 
continuo, deixando interiorizada a orla maritima de 
1850, vai ate o cais da Saude. Dai, voltando-se para 
o norte, corre pela linha atual do cais, ate a foz do 
canal do Mangue, deixando para tras o que foi o 
movimentado perfil do cais de 1850. 

0 Rio do IV Centenario 
0 RIO e urn prodigio urbanistico: suas amplas ave- · 
nidas, seus parques e jardins foram, em sua maioria, 
conquistados pelo homem a extensos pantanais, ao 
mar e as montanhas. 

0 aterro da Gloria - a maior obra urbanistica 
do Rio Quatrocentao - e urn exemplo atualissimo 
desse diligente trabalho do povo carioca. Numa 
imensa area de 1,2 milhao de m2

, receberam as aguas 
da baia a terra proveniente do morro de Santo An
tonio, arrasado por imposigao inadiavel do cresci
mento constante da metropole, que dia a dia se 
renova. 

No aterro da Gloria florescera, em futuro pro
ximo, urn dos mais magnificentes parques citadinos 
do mundo. 

Logradouros Publicos 
0 N1JMERO de Iogradouros publicos reconhecidos, em 
1961, assim se discriminavam: avenidas, 193; estra
das, 239; pragas, parques, lagos e campos, 495; praias, 
42; ruas, becos, travessas, caminhos, ladeiras e 
outros, 6. 397. Destes logradouros, 1.173 eram so
mente arborizados e 214, arborizados e ajardinados. 

Em 1966, ja se contavam 337 avenidas, 9.486 
ruas, 317 estradas, 721 pragas, largos, parques e 
campos, 58 praias, 905 travessas, caminhos, becos e 
Iadeiras, 5 parques, 1 rodovia, 5 tuneis, 44 ilhas, 53 
passagens e viadutos e 80 outros logradouros, se
gundo o cadastro, do Servigo de Planejamento do 
Cadastro Fiscal · da Secretaria de Finangas do Es
tado. 

Agua 
A AGUA sempre foi problema na vida do Rio. 

A medida que o Rio de Janeiro se desenvolvia, 
aproveitavam-se os mananciais existentes na ci
dade, tanto para a zona norte, como para a zona 
sui. 

A partir da metade do seculo XIX o aproveita
mento dos mananciais se intensificaram e no inicio 
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do nosso seculo estavam praticamente aproveitados 
todos os existentes nos limites do entao Distrito Fe
deral. 

Em 1876, o governo imperial contrata a constru
<;ao da rede de abastecimento dagua a domicilio, 
sendo assim abolido o antigo barril carregado a ca
bega e as bicas nas esquinas. Ja en tao se cogitando 
da medigao do liquido fornecido Co melhor meio de 
poupanga do liquido: 0 pagamento da agua gasta, 
pelo usuario) 0 

Durante todo este seculo o governo tern procura
do cobrir a deficiencia do abastecimento . 

0 rio Guandu tornou-se o principal fornecedor 
dagua a cidade. As atuais obras, com os recursos 
disponiveis e a maneira como foi equacionada, 
dao ao carioca a esperanga de ver resolvido este 
secular problema definitivamente. 

0 abastecimento dagua na Guanabara, em 31 
de dezembro de 1965, possuia 628 km de linhas adu
toras, 4.399,2 km de linhas distribuidoras, 66 estag6es 
elevat6rias, 40 reservat6rios; e 6.950 Iogradouros pu
blicos com canalizagao. A agua e captada de 33 ma
nanciais. Contavam-se. ainda, 90 .068 hidrometros e 
150 mil penas dagua, ligados a redes distribuidoras. 
A adugao era de 1.200.000 m3 depois da subadu
tora Jacques - Acari, com 8 km de extensiio e dia
metro de 1 metro, entrar em funcionamento inter
ligando os sistemas Guandu, Ribeirao das Lajes e 
Acari. 

Esgotos Sanitarios 
EM 25 de abril de 1857, foi dado privilegio, por 90 
anos, para a construgao e administragiio da recte 
publica de esgotos sanitarios, exec'ugao de instala
g6es de esgotos dos predios de determinadas zonas 
do Rio . Foi a 5.a cidade do mundo a ser dotada 
deste servigo e a 3.a a possuir uma estagiio de tra
tamento de esgotos. Hoje o servigo e afeto ao Depar
tamento dte Esgotos Sanitarios da SURSAN. 

Acham-se em franca construgao as novas redes 
de esgotos sanitarios por todo o Estado. 

0 servigo de esgotos sanitarios, em 1965, possuia 
rede de 1.716 km, sendo de 8,1 km de emissario. 
Contavam-se 28.626 pogos de inspegao de visita . 
0 sistema e separador absoluto. 

Compreende as seguintes bacias: 
Dos rios Timbo e Faria, com rede de 175 km de 
extensao, servindo a 33.300 domicilios; 
Do rio !raja, com rede de 193 km, servindo a 
39.600 domicilios ; 
Da Ilha do Governador, com extensiio total de 142 
km, serve a 9.958 domicilios; 
De Jacarepagua, com 110 km de coletores, serve a 
11.000 domicilios; 
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De Pedra. de 
Guaratiba, a 
construgao da 
recte de esg6to 
data de cerca 
de 15 anos. A 
entrada em 

· .1 funcionamen -
to do sistema 
atendera a 
cerca de 650 
domicilios. A 
extensao total 
da ja existen
te e de 3.423 
metros, senclo 
a extensao da 
complementar 
projetada de 
2.570m; 

Igreja do Rosario e Sao Benedito destruida Do rio das Pe-
por incendio recente. Desenho de dras, com 269 

Q. Campofiorito. 
km, servindo a 
41.742 domici
lios; 

Interceptor Oceanica da Zona Sul, devera escoar 
par gravidade todos os esgotos sanitarios da zona 
litonlnea que se estende de Santa Luzia (Castelo) 
ate o Arpoador ·ou ate o Leblon. 
Esgotos Pluviais e Unitlirios - nos anos de 1961 a 
1963, foi construida uma extensao total de 88 km 
de coletores em diversos logradouros do Estado, 
acrescendo os ja existentes. 

Iluminafao 

A ILUMINAgli.o do Rio comegou com lampadarios 
suspensos, candeeiros com azeite de peixe ou velas 
de cera, acesos P,Dr particulares. 

A iluminagao a gas foi inaugurada a 25 de margo 
de 1854 . Os ult imos 490 combustores a gas, em lo
gradouros da cidade, foram retirados a 31 de de
zembro de 1933 . 

A utilizagao da luz eletrica data de 1879, em pe
quenos locais, porem s6 em 1905 comegou a ilumi
na<;ao nas vias publicas. 

Luz Eletrica - Epoca houve em que a ilumina
gao publica era o unico servigo oficial existente em 
muitos logradouros da cidade. Em 1954, cerca de 1.827 
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quilometros de rede desenvolviam-se no Rio de Ja
neiro, com perto de 40.000 lampadas. Dez anos mais 
tarde ja havia aproximadamente 2.560 quilometros 
de recte, com 48 .600 lampadas incandescentes e 2.100 
lampadas fluorescentes. Em 1963, cerca de 2.850 qui
lometros de recte e 60 . 400 lam pad as instaladas, sen do 
55 .100 incandescentes, 5.160 fluorescentes e 150 de 
vapor de mercurio . 

0 consumo de energia eletrica residencial, em 
1965, foi de 848.891 mil kWh e para iluminagao 
e poder publicos de 290.494 mil kWh. 

Em 30 de junho de 1966, o numero de consumi
dores faturados pela Rio Light era de 703.157 dos 
quais 580 . 693 residenciais. 

Luz Fluorescente - Com o progresso da tecnica 
de iluminagao das cidades, foram surgindo varios 
tipos de lampadas mais eficientes e vantajosas, co
mo a iluminagao fluorescente, a iluminagao por 
meio de lampadas com vapor de s6dio e com vapor 
de mercurio. 0 advento das lampadas fluorescentes 
trouxe incontestavel vantagem na tecnica da ilu
minagao de ruas e o Rio, com a iluminagao da Ave
nida Brasil, passou a apresentar na epoca (1950) a 
mais extensa arteria com iluminagao deste tipo , 
instalando-se 744 aparelhos. 

0 progresso foi constante, a partir dessa 
ocasiao : 2.100 aparelhos em 1955, 5.160 em 1963. 

Atualmente diversos bair.ros ja possuem suas 
ruas e avenidas com esse sistema. 

Transportes Urbanos - Os primeiros meios 
de transporte do · carioca foram a rede e a 
cadeirinha. Para maiores distancias, o lombo de 
burro ou cavalo, e carros de tragao animal. Mais 
tarde, o trem, ligando o centro da cidade a subur
bios, o bonde (1868) e, logo depois, os onibus, com
pletaram a interligagao dos bairros. 

No comego deste seculo o autom6vel comegou a 
percorrer a cidade. As primeiras carteiras de mo
toristas datam de 1907 . 

A diligencia foi superada pelo bonde, este, por 
sua vez, ultrapassado pelo onibus moderno e o de
nominado "eletrico". 0 autom6vel superou a velha 
carruagem e outros tipos de carros que fizeram as 
delicias do Rio Antigo. 

Gas para emprego industrial e domiciliar 
No comego do seculo possuia a "Societe" cerca de 
567 quilometros de canalizag6es instaladas . Em 
1920, 825 quilometros, em 1930, 988, em 1940, 1.043, 
em 1950, 1.090, em 1960, 1.160 e, finalmente, em 
1963, 1.175 quilometros. 

o consumo de gas da "Societe", em 1965, al
cangou 244.664 mil metros cubicos. 
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Trabalho 

GONTAVAM-sE, na Guanabara, em 1965, 616.725 
empregados sobressaindo os das industrias (307.150), 
seguidos dos de comercio com 175.475. Foram pagos 
sahirios no montante de 70,2 milh6es de cruzeiros 
novas, predominando os das industrias, com 
30,4 milh6es seguidos dos de comercio, com 20,2 mi· 
!hoes. 

Existiam 45 federa<;6es sindicais, em 31 de 
dezembro de 1964, sendo 12 de empregadores, 31 de 
empregados e 2 de profiss6es libera is, na Guanabara. 

0 numero de sindicatos, naquela data, era 
de 241 , sendo 131 de empregadores, 97 de empregados 
e 13 de profiss6es liberais . 0 numero de associados era 
de 437.552, sendo 45.385 nos de empregadores, 372.192 
nos de empregados e 19.975 rios de profiss6es 
liberais. 

Nos sindicatos de empregadores foram arreca
dados 621,1 milhares de cruzeiros novos de impasto 
sindical e 248,4 milhares de contribui<;6es, em 1964 
Nos de empregados foram arrecadados 1,2 milhao de 
impasto sindical, e 474,7 milhares de contribui<;6es. 
E, nos de profiss6es liberais foram arrecadados 33,2 
milhares de impasto sindical e 13,3 milhares de con
tribui<;6es. 

A despesa realizada em assistencia social, em 
1964, foi de 1,4 milhao de cruzeiros novos, sendo 1,1 
nos sindicatos de empregados, 343,3 milhares, nos 
de empregadores e 8,0 milhares nos de profiss6es 
liberais . 

Ha via 51 escolas ( 11 primarias, 6 secundarias, 
24 prevocacionais e 10 outras) com 2.338 alunos, 
(620 primarios, 679 secundarios, 830 prevocacionais 
e 209 outros) mantidas pelos sindicatos de emprega
dos, em 1964. 

Foram, expedidas, em 1965, 61.803 carteiras pro
fissionais pelo Ministerio do Trabalho e Previdi'mcia 
Social, na Guanabara. 

As Juntas de Concilia<;ao e Julgamento, da Jus
ti <;a do Trabalho, em 1965, receberam 37.862 recla
ma<;6es e solucionaram 31.914. 

SatUe 

QuANDo D . Joao VI chegou ao Rio, a higiene pu
blica era privilegio da ·natureza: as chuvas e o sol. 
Ele, por Alvara de 9 de agasto de 1814, determinou 
a. obrigatoriedade dos atestados medicos de 6bito 
para os enterros. 

As molestias epidemicas por muito tempo domi
naram o Rio . 

A grande obra de saneamento surgiu em 1902, 
na administra<;ao do prefeito Pereira P assos, com 

38 - GUANABARA 



a remodelac;ao do 
Rio. A higiene 
publica teve em 
Oswaldo Cruz um 
grande batalha
dor, que dominou 
a febre amarela. 
A vacinagio obri
gat6ria veio com 
a Lei n .0 1.261, 
de 31 de outubro 
de 1904. 

Passarela do Ati\rro da GI6ria 
(foto da Revista Manchete) 

A Santa Casa da Miseric6rd1a, fundada por An
chieta, e o mais antigo hospital da cidade, reergui
da definitivamente em 1852. Em 1763, surgiu o pri
meiro hospital de pestosos - Recolhimento Nossa 
Senhora do Parto. Em 1755, o Hospital Real Militar 
Ultramarino . Na Praia Vermelha, em 1852, o Hos
picio D. Pedro II . :E, ainda, bern antigo o Hospital 
de Sao Sebastiao, no Caju, para molestias infecto
-contagiosas . A Policlinica do Rio de Janeiro foi 
inaugurada a 28 de junho de 1882 . 

A assistencia hospi!;alar e para-hospitalar, em 
1964, contava com 407 eutabelecimentos : 80 federais , 
50 estaduais e 277 particulares, totalizando 38.814 
leitos. 

Segundo as Regi6es Administrativas, 20 estavam 
na Zona Portuaria, 55 na Zona Comercial, 16 na do 
Rio Comprido, Santa Teresa e Catumbi, 43 na de 
Botafogo, 14 na de Cop-acabana, 20 na da Lagoa, 17 
na de Sao Crist6vao, 36 na da Tijuca, 18 na de Vila 
Isabel, 11 na de Ramos, 11 na da Penha, 13 na 
do Meier, 17 na do Engenho Novo, 21 na de !raja, 
28 na de Madureira, 21 na de Jacarepagua, 15 na 
de Bangu, 23 na de Campo Grande, 2 na de Santa 
Cruz, 4 na da Ilha do Governador e 2 na de Paqueta. 

Os servir;os ojiciais de saude publica, em 1964, 
possuiam 87 estabelecimentos: 21 federais e 66 es
taduais, totalizando 290 leitos. 

Assim eram distribuidos pelas Regi6es Adminis
trativas: 1 na zona Portuaria, 10 na Zona comercial, 
2 na do Rio Comprido,, Santa Teresa e. Catumbi, 8 
na de Botafogo, 3 na de Copacabana, 3 na da Lagoa, 
4 na de Sao Crist6vao, 3 na da Tijuca, 5 na de Vila 
i:sabel, 5 na da Penha, 2 na do Meier, 4 na do En
genho Novo, 1 na de !raja, 4 na de Madureira, 3 na 
de Jacarepagua, 2 na de Bangu, 11 na de Campo 
Grande, 13 na de Santa Cruz e 3 na da Ilha do Go
vernador. 

A campanha contra a ancilostomose, em 1965, 
trabalhou 12 localidades, realizou 179.140 exames de 
fezes 07.255 positivos), fez 150.869 medicac;6es, con
sumiu 316.939 unidades de ferruginosos e 688.364 
unidades de antielminticos. 
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A campanha contra a esquistossomose mans6-
nica, em 1965, examinou 130 colec;6es aquaticas, to
das com focos planorbideos e consumiu 157 kg de 
pentacloro. Foram realizados 179.140 exames de 
fezes (1.426 positivos), tratadas 126 pessoas, 
consumidas 3.582 unidades de medicam:ntos 
especificos e 2.802 unidades de medicamentos coad
juvantes. 

A campanha contra a febre amarela, em 1965, 
trabalhou 4 Iocalidades, 389. 649 predios (27 .160 de
sinsetizados) e 1. 2·67. 835 depositos ( 492.610 desinse
tizados) e foram dadas 5.619 vacinac;6es antiamari
licas na zona urbana. 

A campanha contra a filariose, em 1964, fez 14 
amostras de sangue, nao se registrando nenhum 
caso positivo. 

A campanha contra a peste, em 1965, trabalhou 
12 localidades, inspecionou 61.010 predios, armou 
28.333 ratoeiras, fez 233.832 aplicac;6es de cianogas, 
355.021 doses de t6xico, foram capturados 3.465 ratos 
e destruidos 131.319, feitos 1. 014 exames de labora
t6rio. 

0 Servir;;o Nacional de Doenr;;as Mentais regis
trou, na Guanabara, 62.228 consultas em ambulat6-
rios de higiene mental, em 1965, sendo 9.089 primei
ras consultas. Daquele total, 12.111 consultas eram 
de crianc;as. 

0 Servi<;o Nacional de Lepra mantinha, em 1965, 
2 Ieprosarios, com 916 internados; durante o ana 
foram fichados 311 novas doentes. Foram dadas 76 
altas (34 definitivas) em 1964. Havia, ainda 3.039 
doentes sob vigilancia. 

0 Servir;;o Nacional de Tuberculose registrou, em 
1965, na Guanabara, 17 hospitais especializados, 
9 nao especializados e 18 dispensarios. Foram expe
didas 181.867 vacinas BCG. 

Medicos 
0 CADASTRO medico da Guanabara, em 1964, totaliZOU 
8.783 profissionais de medicina. 

Segundo as circunscric;6es fiscais, 2 estavam na 
da Candelaria, 28 na de Sao Jose, 19 na de Santa Rita, 
5 na de Sao Domingos, 5 na de Sacramento, 34 na 
da Ajuda, 67 na de Santo Antonio, 295 na de Santa 
Teresa, 1.279 na da Gloria, 473 na da Lagoa, 770 na 
da Gavea, 2.487 Ha de Copacabana, 23 na de San
tana, 97 na da Gamboa, 25 na do Espirito Santo, 223 
na do Rio Comprido, 251 na do Engenho Velho, 84 
na de Sao Crist6vao, 669 na da Tijuca, 583 na do 
Andarai, 171 na do Engenho Novo, 267 na do Meier, 
158 na de Inhauma, 122 na da Piedade, 96 na da 
Penha, 105 na de !raja, 44 na de Pavuna, 67 na de 
Madureira, 30 na de Anchieta, 119 na de Jacare-
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pagua, 70 na de Realengo, 43 na de Campo Grande, 
2 na de Guaratiba, 18 na de Santa Cruz e 52 na das 
Ilhas. 

Ate novembro de 1966 estavam registrados no 
Conselho Regional de Medicina, 10.985 medicos em 
atividade na Guanabara. 

Contavam-se ate dezembro de 1966, cerca de 
6.000 dentistas, na Divisao de Fiscaliza<;ao da 
Medicina (cadastro profissional) . 

Previdencia Social 
0 IAP::: pagou, em 1965, na Guanabara, 30,3 milhoes 
de cruzeiros novos em auxilios e beneficios e recolheu 
52,0 milh6es de contribuig6es de empregados e em
pregadores. 

0 IAPI pagou 48,6 milh6es de cruzeiros novas 
em auxilios e beneficios e recolheu 54,3 milh6es de 
contribuig6es de empregados e empregadores (re
ceita realizada) . 

Associafoes de Beneficencia 

.As 87 associag6es de caridade, com 743.463 socws, 
efetuaram, em 1964, despesas no montante de 
3,7 milh6es de cruzeiros novas, sendo 1,8 milhao na 
concessao de auxilios e beneficios. Foram atendidas 
173.650 pessoas. Contavam-se 66 asilos e recolhimen
tos, dos 91 estabelecimentos existentes. 

Ravia 113 associag6es de beneficencia mutuaria, 
com 1.140.114 associados, que, em 1965, prestaram 
368.669 auxilios, sendo 28.535 pecuniarios e 2.936 
funerarios, 2.540 pens(ies permanentes, 10.681 tem
porarias, 184. 903 assistencia medica, 71.765 denta
ria, 21.526 escolar e 45.783 auxilios diversos. 

Cooperativismo - A Guanabara contava, em 
1964, com 198 cooperativas: 74 de consumo, 68 de 
credito, 24 de produgao e 32 diversas. Havia 289.589 
associados, sendo 115.838 nas de consumo, 86.876 nas 
de credito, 57.917 nas de produgao e 28.958 nas di
versas. 

Associag6es Rurais - Em 1965 havia 14 associa
g6es rurais, com 1.507 . s6cios. 

Religiao 

Culto Cat6lico Romano - Ravia, em 31 de de
zembro de 1964, 139 par6quias (Igrejas Matrizes) e 
395 igrejas e capelas, onde foram realizados 
91.736 batizados e 15.632 casamentos, durante o ano. 
Existiam 458 sacerdotes na.s par6quias. 

0 maior numero 'de batizados - 9.0.39 - foi 
feito na XIV RA - Iraja, e de casamentos - 1.70.4 
- na da Tijuca- VIII RA. 
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Contavam-se 833 associac;6es religiosas, com 
77.090 associados. Possuem administrac;iio religiosa 
26 hospitais, 7 asilos, 4 abrigos, 95 escolas e 
69 outros. 

Culto Protestante - Existiam, em 1964, 345 
templos e 356 sal6es, 93:059 membros; e foram rea
lizados 2.507 batizados e 884 casamentos. 0 maior 
numero de batismos - 949 - e de casamentos -
197 - verificou-se em Madureira - XV RA. 

Culto Espirita - Havia, em 1964, 411 locais de 
culto, com 132.631 adeptos, e se realizaram 50.301 
sess6es. 0 maior numero - 71 - de locais de culto 
estava em Madureira- XV RA, seguida dade !raja 
- XIV RA, com 69 . 

ASPECTOS CULTURAIS 

0 RIO deve, tambem, a D. Joiio VI, o inicio de seu 
desenvolvimento cultural. Sob seu Governo dotava-se 
a cidade de urn Jardim Botanico, de uma Academia 
Militar, franqueando-se a Biblioteca Real. 

Aos pendores musicais do Rei, deveu o Rio sua 
rapida evoluc;ao artistica, podendo-se assinala-la 
como o maior acontecimento cultural que a vinda 
da Corte lhe proporcionou. 

Maior centro de atrac;iio cultural do Pais, revela 
talentos vindos de todos os quadrantes do Brasil, 
afora os cariocas que se destacam nas ciencias, 
artes, politica e na administrac;ao. 

Censo Escola?" de 1965 

FoRAM contadas 711.198 crianc;as de 5 a 14 anos, 
das quais 9.079 isentas da obrigac;ao escolar (1,3%), 
97.718 (13,7%) abaixo da idade escolar obrigat6ria 
(5 e 6 anos) , 15.417 (2,2%) na faixa da obrigato
riedade escolar, 5.072 (0,7%) que concluiram o 
curso primario, e 583.912 (82,1%) formava a popula
c;iio escorarizada. Das crianc;as contadas, 108.436 
05,2%) estavam em favelas. 

As vagas nas escolas oficiais do Estado, na epo
ca do Censo, eram de 25.521, para 15.417 crianc;as na 
faixa de obrigatoriedade escolar. 

Segundo as Regi6es Administrativas: 
Foram registrados maiores contingentes, na 

faixa de 5 a 14 anos, na XV RA - Madureira, com 
75.932, seguida da XVII RA - Bangu, com 70.072, 
e da XIV RA - !raja, com 67.985 e os menores, na 
XXI RA - Paqueta, com 620, II RA - Comercial, 
com 5.468, e I RA - Portuaria, com 8.424. 

As taxas mais elevadas · na populac;iio escolari
zada verificaram-se na XXI RA - Paqueta, com 
91,6%, na V RA- Copacabana, com 89,8%, na II RA 
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- Comercial, com 89,7%, e na IV RA - Botafogo, 
com 89,4%; e as mais baixas, na XVIII RA - Cam
po Grande, com 77,8% , na XVI RA- Jacarepagua, 
com 77,9%, na X RA - Ramos, com 78,0% e na 
XIX RA - Santa Cruz, com 78,6%. As demais Re
gi6es colocavam-se em torno da media geral. 

Estavam na faixa da obrigatoriedade escolar, 
porem nao freqiientavam escolas, em maior numero, 
na III RA - Rio Comprido, com 3,2%, I RA -
Portuaria e XIX RA- Santa Cruz, com 3,0%, cada 
uma, e a X RA- Ramose XVIII- Campo Grande, 
com 2,7%, cada uma; e em numero mais baixo, na 
XXI RA- Ilha de Paqueta, com 0,7%, na V RA
Copacabana, com 1,3%, e nas IV RA - Botafogo, e 
XX RA- Ilha do Governador, com 1,5%, cada uma. 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario comum, em 1964, era adminis
trado em 1.365 unidades escolares, sendo 508 es·
taduais e 857 particulares. 

0 corpo docente totalizava 15.647 professores: 
10.948 estaduais e 4.699 particulares. 0 numero de 
normalistas era de 10.599; segundo a categoria, 
14.812 com regencia de classe. 

A rna tricula ger.al alcangou 522.232 criangas: 
390.146 no ensino publico e 131.686 no particular. 
Segundo o sexo 261.164 eram meninas; segundo a 
serie 122.699 foram matriculados na l.a serie. 

A matricula efetiva, no fim do ano de 1964, 
ficou em 454.890 criangas: 330.724 no ensino publico 
e 124.166 no particular. Na primeira serie ficaram 
106.961 alunos. 

Em 1965, existiam 531 unidades escolares es
taduais e 723 particulares, totalizando 7. 752 salas 
de aulas. 0 corpo docente era de 18.713 professores 
dos quais 15.653 normalistas e professorandas. A 
matricula, no inicio do ano, foi de 481.308 dos quais 
367.196 estaduais. Das criangas, 241.419 eram meni
nas. Na 1.a serie matricularam-se 111.960 alunos. 

Ensino Medio 

A GUANABARA, em 1964, contava com 359 estabeleci
mentos; 20 do Governo Federal, 58 do Estadual e 
281 de particulares. Ministravam o secundario, 275; 
o industrial, 22;' o comercial, 69; o normal, 30; 
somente o secundario, 209, o industrial, 18, o comer
cia!, 28, e o normal, 4. 

Existiam, em 1965, no ensino Illtdio, 596 cursos, 
onde estavam matriculados 226.659 alunos (106.985 
meninas), 32.240 estudantes terminaram seus cur
sos no ano anterior (15.091 mogas) e 14.153 profes
sores lecionaram durante o ano de 1964 (6.356 pro
fessoras). 
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Mantidos pelo Governo Federal funcionaram, 
em 1965, 16 cursos secundarios 00 ginasiais), onde 
se matricularam 18.957 alunos (6.932 meninas), no 
inicio do ano Ietivo. Lecionaram 2.365 profess6res 
(1.076 profess6ras) e terminaram seus cursos 
3.210 alunos (1.098 mogas); 3 comerciais (2 cole
giais), com 297 alunos 064 meninas), 63 profess6-
res (28 profess6ras) e 70 conclusoes de cursos (27 
m:ogas) ; e 16 industriais (9 colegiais), com 3.999 
alunos (257 meninas), 560 profess6res (69 profess6-
ras) e 388 conclusoes de cursos (24 m6gas) . 

Mantidos pelo Estadual, 73 cursos secundarios 
(56 ginasiais), com 59.393 alunDs (30.658 meninas), 
2.483 profess6res (1.423 profess6ras) e 5.206 con
clus6es de cursos (3 .198 m6gas) ; 16 comerciais (9 
colegiais), com 5. 228 alunos (2. 334 meninas), 321 
professores (129 . profess6ras) e 794 conclus6es de 
cursos (357 m6gas) ; e 7 industriais (6 ginasiais), com 
4.212 alunos (731 meninas), 472 professores (211 pro
fess6ras) , 211 conclus6es de cursos (52 m6gas) ; e 6 
norma is (todos colegiais), com 7. 201 alunos (6. 942 
meninas), 444 profess6res (376 profess6rasl e 2. 078 
conclus6es de cursos 0. 986 m6gas) . 

Mantidos por particulares, 241 cursos secunda
rios (233 ginasiais), 103.751 alunos (49.335 meninasl, 
5.872 professores (2.525 profess6ras) e 16.408 con
clusoes de cursos (7. 684 mogas) ; 79 comerciais (52 
colegiais), com 19.354 alunos (7.372 meninas), 1.037 
profess6res (232 professoras) e 3.294 conclus6es de 
cursos (1.118 m6gas) ; 11 industriais (todos cole
giais), com 1.586 alunos (51 meninas) , 175 profes
s6res 06 profess6ras) e 170 conclus6es de cursos 
(3 m6gas) ; 3 agricolas (ginasiais), com 1.004 alunos 
(534 meninas), 30 profess6res (6 profess6ras) e 92 
conclus6es de cursos (35 mogas) ; e 25 normais 
(colegiais), com 1.677 alunos (1.675 meninas), 331 
professores (265 profess6ras) e 319 conclusoes de 
cursos (mogas). 

Ensino Superior 

A CIDADE do Rio de Janeiro e sede das Universidades 
Federal do Rio de Janeiro, da Fundagao Universi
dade do Estado da Guanabara e da Pontificia Uni
versidade Cat6lica . do Rio de Janeiro. Possui, ainda, 
32 Estabelecimentos Isolados. 

A UniversiJdade do Brasil e composta de 15 esta-
belecimen tos: Escola de 

Enfermagem · Ana Neri, Escola NaciDnal de Belas
Artes, Escola Nacional de Educagao Fisica e Des
portos, Escola Nacional de Engenharia, Escola Na
cional de Geologia, Escola Nacional de Musica, Es
cola Nacional de Quimica, Faculdade NaciDnal de 
Arquitetura, Faculdade de Ciencias Economicas, 
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Faculdade Nacional de Direito, Faculdade Nacional 
cie Farmacia, Faculdade Nacional de Filosofia, 
Faculdade Nacional de Medicina, Faculdade Nacio
nal de Odontologia e Instituto de Nutri<;ao. 
Na Unive1·sidJade da Guanabara estao 8 estabeleci-

mentos: Escola de 
Enfermagem Raquel Haddock Lobo, Faculdade de 
Cii'mcias Economicas, Faculdade de Ci€mcias Mecticas 
(particular), Faculdade de Direito (particular), 
Faculdade de Engenharia, Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras (particular), Faculdade de 
Servi<;o Social e Faculdade de Administragao e 
Finangas (particular). 
Na Universidade Cat6lica, 5 estabelecimentos: Es-

. cola de Sociologia e 
Politica, Escola Politecnica, Faculdade de Direito, 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras e Instituto 
de Fisica. 
Os Estabelecimentos Isolados, sao: Academia de 

Music a Lorenzo 
Fernandez (particular), Conservat6rio Brasileiro de 
Musica (particular), Cons. Nacional de Canto Or
feonico (fed.), bons. Nacional de Teatro do Servi<;o 
Nacional do Teatro do MEC (fed.), Curso de Museus 
do Museu Hist6rico Nacional (fed.), Cursos da 
Biblioteca Nacional (fed.), Esc. Brasileira de Admi
nistragao Publica (part.) , Esc. Central de Nutrigao 
SAPS · (fed.), Esc. de Biblioteconomia e Documenta
<;ao do Instituto Santa ursula (part.), Esc. de 
Educagao Familiar (agregada a Pontificia Universi
dade Cat6lica do Rio de Janeiro, part.) , Esc. de 
Enfermagem Alfredo Pinto (fed.), Esc. de Enferma
gem Luiza de Marillac (agregada a Pontificia Uni
versidade Cat6lica do Rio de Janeiro, part.), Esc. de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (part.), Esc. 
de Reabilita<;ao do Rio de Janeiro (part.) , Esc. de 
Servigo Social (agregada a Pontificia Universidade 
Cat61ica do Rio de Janeiro, part.), Esc. Medica do 
Rio de Janeiro (part.l, Esc. Nacional de Ciencias 
Estatisticas (fed.), Esc. Sup. de Desenho Industrial 
(est.)•, Fac. Bi:asileira de Ciencias Juridicas (part.), 
Fac. de Giencias Economicas Contabeis e Atuariais 
do Rio de Janeiro. (part.), Fac. de Ciencias Juridi
cas do Rio de Janeiro (part.l , Esc. de Ciencias Po
liticas e Economicas do Rio de Janeiro (part.) , Fac. 
de Direito Candido Mendes (part.) , Fac. de Econo
mia e Finangas (part.) , Fac. de Filosofia, Ciencias e 
Letras do Rio de Janeiro (part.) , Fac. de Filosofia, 
Ciencias e Letras Santa Ursula (part.), Fac. de 
Filosofia de Campo Grande (part.) , Fac. de Servigo 
Social da Guanabara (part.), Fac. de Servigo So
cial do Rio de Janeiro( part.), Inst. Militar de En
genharia (para civis e militares, fed.), Inst. de Nu
trigao Anes Dias (est.) e Inst. Rio Branco (fed.). 
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Segundo os ramos de ensino, existiam, em 
1965, os seguintes cursos: 152 de graduagao (50 de 
filosofia, ciencias e letras, 28 artistico, 15 de 
administragao e 16 de engenharia, principais) ; 14 
de p6s-graduagao e especializagao. 

0 corpo docente era composto de 4.867 profes
s6res nos cursos de graduagao 0.423 no de engenha
ria, 994 no de filosofia, ci€mcias e Ietras) ; 202 nos 
de p6s-graduagao (81 no de artistico, 48 no de di
reito, 24 no de educagao fisica e desportos), em 
1964. 

A matricula no inicio do ano de 1965, era a 
seguinte: 24.513 estudantes nos cursos de graduagd.o 
(5.564 no de direito, 4.545 no de filosofia, ciencias e 
letras, 4.194 no de engenharia, 2.495 no de medicina, 
324 no de estatistica, 523 no de servigo social, 947 
no de arquitetura e urbanismo, 3.406 no de adminis 
tragao e economia) , 499 nos de p6s-graduagao e 
especializagao (300 no de direito, 59 no de educagao 
fisica, 5 no de administragao e economia e 87 no 
artistico l . 

As conclus6es de cursos, em 1964, alcangaram • s 
seguintes numeros: 3.443 estudantes concluiram os 
de graduagao (849 de filosofia, ciencias e letras, 726 
de direito , 30 de estatistica, 101 de servigo social, 319 
de medicina, 44,4, de engenharia, 438 de administragao 
e economia, 117 de arquitetura e urbanismo, 67 de 
artistico) e 130 os de p6s-graduagao e especializagao 
(65 de direito, 21 de educagao fisica e desportos, 22 
de artistico, 4 de estatistica, 8 de farmacia , 4 de 
arquitetura e urbanismo, 3 de medicina, 3 de filoso
fia, ci€mcias e letras) . 

Associa{oes D esportivas 

HA'VIA, em 1964, 329 associac;6es desportivas , com 
548.024 s6cios, sendo 44.192 desportistas (366 pro
fissionais) . 

0 maior numero de associag6es - 49 - estava 
na XV RA - Madureira, com 38.174 associados e 
4.767 desportistas, enquanto que o maior numero 
de s6cios - 141.413 (1.931 desportistas) - estava na 
VIII RA - Tijuca, com 10 associag6es. 

Segundo a Federac;ao Carioca de FutebJl, em 
1965,· compareceram 2.897.200 torcedores de futebol, 
dos quais 2.773.737 ao estadio do Maracana, produ
zindo 1,7 milhao de cruzeiros novos, nos 9 torneios 
realizados. 

Associa{oes Culturais 

GONTAVAM-SE, em 1964, 14 associac;6es artisticas, 
12 literarias e 23 cientificas, com, respectivamente, 
4.451, 13.407 e 16.998 associados. 
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0 Pao de A~ucar visto dos jardins de Botafogo 

Cinemas e T eatros 

ExrsTIAM, em 1964, 20 teatros e 162 cinemas e 
cine-teatros, com lotac;ao de 11.457 para os primei
ros e 151.218 para os segundos. Durante o ano foram 
dadas 4.924 sess6es teatrais e 225.186 nos cinemas 
e cine-teatros, para, respectivamente, 467.877 e 
36.614.365 espectadores. 

Imprensa Peri6dica 

Os JORNArs matutinos cariocas, em 1964, eram 
em numero de 13, com tiragem de 522.190 exempla
res, os vespertinos, 5, com 329.340 exempl3.res, os 
semanais, 10, com 101.380 exemplares, os quinzenais, 
3, com 14.500, e de outr.as periodicidades, 6, com 
47.000. 

Radiodifusao e Radiotelevisao 

EM 1964, existiam 23 estac;6es de radio e 5 de televi
sao em funcionamento, com 64 estudios, 10 palcos e 
com 4.038 lugares em seus audit6rios. 

Editoras 

REGISTRARAM-SE, em 1964, 55 empresas edit6ras e 
impressoras de livros e folhetos, que publicaram 
1.330 livros, dos quais 74 s6bre religiao e teologia, 68 
direito, administrac;ao, etc., 52 ensino e educac;ao, 
·502 generalidades, 251 literatura, 110 manuais es-

GUANABARA - 47 



colares. A tiragem alcangou 22.237.785 exemplares, 
dos quais 5. 496. 863 sabre generalidades, 3 . 905. 709 
religiao e teologia, 6.186.960 literatura, 3.567.999 
manuais escolares e 565.968 ensino e educac;ao. 

Foram editados, ainda, 243 folhetos, com tira
gem total de 4.131.117 exemplares. 

Foram editados, em 1964, 1.330 livros (909 pri
meiras edig6es), com tiragem total de 22.237. 785 
exemplares (8.722.130 de primeiras edig6es) e 243 
folhetos (200 de primeiras edig6es), com 4.131.117 
exemplares (2.916.916 de primeiras edig6es). 

Bibliotecas 

ToTALIZAVAM as 163 bibliotecas 4.879.949 volumes, 
sendo 4.368.482 catalogados em 1964. 0 movimento 
de consultas durante o ana alcangou 1.338.886, 
sendo 836.550 nas bibliotecas. 

i\1useus 

OoNTAVAM os cariocas, em 1963, com 21 museus de 
varias naturezas, 19 dos quais especializados. 15 sao 
oficiais e 2 aut6nomos . Dez deles possuem catalogos 
de suas coleg6es e 5 edi.tam publicag6es peri6dicas. 

0 principal e o Museu Nacional, instalado no 
outrora Palacio Imperial da Quinta da Boa Vista . 
0 mais antigo e o Museu Nacional de Belas-Artes, 
fundado par D. Joao VI, em 1816. 

Com a mudanga da Capital da Republica, surgiu 
o Museu da Republica, no antigo Palacio do Catete, 
onde tambem tern sede o Museu Literario. 

Estadio do Maracana, na zona norte da cidade 
(foto da Revista Manchete) 



Tern rename internacional o Museu de Arte Mo
derna, particular, que desenvolve intensa atividade 
no sentido da difusao cultural. 

0 Museu da Cidade, na Gavea, na antiga cha
cara do Marques de Sao Vicente , data de 1943, e 
exp6e pegas de inestimavel valor hist6rico. 

Como parte dos festejos do 4.° Centenario do 
Rio, o Governo fez inaugurar mais urn museu, o 
Museu da Imagem e do Som, com preciosidades da 
musica antiga e urn grande numero de gravag6es 
sonoras, bern como ricas coleg6es fotograficas do 
Rio antigo e atual. 

0 Museu da Pesca surge com grandes coleg6es 
de especimes. 

Atualmente ja estao registrados 28 museus. 

Patrimonio Hist6rico e Artistico 

ExisTEM na Guanabara 87 bens tombados pela Dire
toria do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional: 
25 palacios e casas, 23 igrejas, 8 chafarizes, 4 port6es, 
2 fortalezas, 3 coleg6es, 3 parques, alem de areas e 
marcos hist6ricos. 

Centro de Turismo 

0 RIO de Janeiro foi dotado de todos os predicativos 
para satisfazer urn turista. 

Os principais passeios sao: 
Corcovado - a 710 m de altura, tendo no seu 

t6po o maravilhoso monumento ao Cristo Redentor ; 
descortina-se dai o mais amplo e bela panorama 
do Rio. Acesso par estrada de ferro (em cremalhei
ras) ou por autom6vel. A estrada de ferro trans
portou, em 1965, 543.581 passageiros. 

Piio-de-w:;ucar - Elevagao granitica de 395 m 
de altura, ligada pelo "Caminho Aereo do Pao-de
-agucar", que sai da praia Vermelha, descortinando 
tam bern magnifico panorama. 

Quinta da Boa Vista - Grande parque onde se 
encontra o Museu Nacional, instalado no antigo pa
lacio que serviu de residencia a D . Pedro I e onde 
nasceu D . Pedro II, imperadores do Brasil. No 
mesmo parque encontra-se o Jardim Zool6gico, urn 
dos maiores da America do Sul. 

Jardim Botiinico - Com mais de 60 mil espe
cimes vegetais, datando sua fundagao de 1808, pelo 
principe regente D . Joao, quando instalou a Corte 
Portuguesa no Rio. 
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Ilha de Paqueta - Situada no fundo da baia de 
Guanabara, recanto de grande beleza, oferecendo 
suas praias alvas e suas aguas tranqi.iilas o mais re
pousante dos ambientes. :E alcan<;ada por barcas 
que partem do cais Pharoux, na praga 15 de No
vembro. 

Floresta da Tijuca - Floresta virgem, cortada 
por magnificas estradas, permitindo ao visitante a 
contemplagao da natureza bruta, sem abdicar dos 
meios de conf6rto e seguranga. Encontram-se ai 
varios restaurantes e locais para piqueniques, em 
pontos pitorescos. 

Estlidio Municipal - Grande e monumental 
praga de esportes, situada na avenida Maracan§.. 

Passeio na baia da Guanabara - ?ercorrer t6da 
a baia, em rebocador ou lancha e passar pela en
trada da barr a. :E urn passeio emocionan te. 

Praias - 0 Rio e dotado de belas praias, mun
dialmente conhecidas, como Copacabana, Ipanema, 
Leblon (no oceano), Botafogo, Flamengo e Urea (na 
baia). 

Parque do Flamengo - Grande orgulho do Rio 
Moderno, ja quase totalmente concluido, ocupa area 
de 1 milhao e 200 mil metros quadrados. Vai da 
Fraga Paris aos jardins de Botafogo. Sera o mais 
longo jardim arborizado da America do Sul. Fazem 
parte deste o mundialmente famoso Museu de Arte 
Moderna e o · Monumento aos Mortos da II Guerra 
Mundial; a nova praia do Flamengo, com 1 quil6-
metro e meio de extensao e 50 metros de largura; 
8 campos de futebol; 600 mil m" de jardins; 7 qua
dras de basquete e futebol de salao e 10 de volibol; 2 
pistas de aeromodelismo; uma de modelismo naval; 
2 "play-grounds"; urn teatro de marionetes e fanto
ches; uma cidade em miniatura; uma pista de dan
ga; 1 coreto; pistas de trenzinhos (para a garotada) 
e urn ancoradouro. Is to tudo j a em pleno uso. Fu
turamente estara completo com os demais postos de 
gasolina e parques de estacionamento, viveiros de 
passaros, aquarios e muitas outras atrag6es e be
lezas. 

cw·naval - Tradicional festejo popular, ja uni
versalmente conhecido, dura 4 dias, comegando no 
sabado e acabando na terga-feira. 

Ha, ainda, inumeros outros lugares para o visi
tante, desde as pragas, ruas, edificios, tuneis e pon
tes, os Museus Hist6ricos, do Som, do indio (com urn 
indio autentico como cicerone), igrej as e urn a infi
nidade de passeios. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

E POLITICOS 

Rio - Sede do Gove1'no 

EMBORA as cupulas ministeriais e autarquicas de ad
ministragao federal ja estejam em Brasilia, a 
maio ria de seus 6rgaos ainda funciona no Rio. 

Os principais corpos de tropa, de tadas as armas, 
ainda estao aquartelados na Guanabara, onde e sede 
da 1.a Regiao Militar, 3.a Zona Aerea e 1.0 Distrito 
Naval. 

Finan{as Publicas 

A UNIAO arrecadou, em 1965, na Guanabara, 707,6 
milh6es de cruzeiros novos (666,7 mlh6es de renda 
tributaria), s6 superada pela do Estado de Sao Paulo. 

0 Impasto de Renda na Guanabara, recebeu, 
em 1965, 96 664 declarag6es (59 983 de pessoas fisi
cas), no valor total de 293,4 milh6es de cruzeiros 
novos (s6 superado pelo Estado de Sao Paulo). 

0 impasto sabre vendas e consignag6es contri
buiu com 250,4 milh6es de cruzeiros novos para a 
receita estadual de 1965, a taxa de 5%. ' 

A arrecadagao estadual, na rubrica receitas 
correntes, em 1965, alcangou 371,4 milh6es de cru
zeiros novos. 

0 orgamento estadual para 1967 previa receita 
de 875,9 milh6es (renda tributaria 575,3 milh6es) e 
fixava igual despesa. 

fusti{a e Segu1'an{a Publica 

0 PESSOAL judiciario do Estado da Guanabara, em 
1963, compreendia 65 juizes de direito e 42 substitu
tos; 35 promotores publicos e 20 substitutos ou ad
juntos; 30 curadores; 42 advogados de oficio ou de
fensores publicos; e 14 outros membros do magis
terio publico. 

Cart6rios - Em 31 de dezembro de 1965, conta
vam-se 167 cart6rios: 14 de registro civil (10 
acumulando outros oficios) e 143 escrivanias tabe
lionatos e outras especies. 

Segunda as atribuig6es, 24 sao para o registro 
civil de nascimentos, outros tanto para 6bitos, 19 
para casamentos, 35 sao tabelionatos; 48 escrivanias 
civel e 26 criminal; 11 de registro de im6veis, 6 de re
gistro de titulos e documentos e 4 de outros registros 
publicos; 4 de protestos de titulos e 19 contadorias, 
partidorias, distribuidorias e depositadorias publicas. 
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Representa[ao Politica 

PARA o referenda de 6 de janeiro de 1963, compare
ceram 1.047.359 eleitores. Elevou-se para 1.176.014 
o eleitorado nas eleig6es para o seu governador, a 
3 de outubro de 1965. Nas eleic;:6es de 15 de novembro 
de 1966 o numero de eleitores alcanc;:ou 1.500.127. 

A Assembleia Legislativa e composta de 55 
deputados. A representac;:ao da Guanabara na Ca
mara dos Deputados e de 21, e no Senado de 3. 

FONTES 

As INF'ORMA<;:oEs divulgadas foram na maioria forne
cidas pelos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro, 
arquivos de documentac;:ao da Diretoria de Documen
tagao e Divulgac;:ao (Secretaria-Geral do CNE), 
varios 6rgaos do Governo do Estado da Guanabara e 
0 hist6rico baseou-se na serie das palestras promo·
vidas pelo Instituto Hist6rico e Geografico sabre o 
Estado da Guanabara, par oc.asiao de seu 4.0 cente·
nario. 
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EST A publicw;ao taz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgaqao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lugao hist6rica do Municipio, corresponde a uma ten
tativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizaqao, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros as equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o 
maior interesse qualquer colaboraqao, especialmente 
de historiadores e ge6grajos . 
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COLE(:liO DE MONOGRAFIAS 

4." serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, sc. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - P enapolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 
- Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Uba.iara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.a edi~ao). 320 - Porto das Pedras , AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2 .a edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2." edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oliven~a , 
AM. 328 - lta pemirim, ES. 329 - Maceio , AL (2.a edi~ao) . 330 
- Jaf1, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 
- Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, 
SP (3." edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.a edi~ao). 337 - Caran
gola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, MG. 340 -
Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 
- Patos <Le Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 345 ,__ 
Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Teresopolis, RJ (2." edi~iio). 
350 - Mage, RJ ( 2." edi~iio). 351 - Aimores, MG . 352 - Rio 
Claro, SP (2." edi~iio). 353 ,..- Foz do lgua~u, PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2." edi~ao). 355 - l gre ja Nova AL. - 356 - Con
tagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 359 - Lu
ziinia, GO. 360 - Maringi, PR. 361 - Concordia, SC. 362 -
Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras de Mangabeira , CE. 364 - Tu
barao, SC. 365 - ltabaianinha, SE. 366 - Areias, SP. 367 -
Santa Adelia, SP. 368 - Tres Pontas , MG (2." edi~iio). 369 -
Corumba, MT. 370 - Bento Gon~alves , RS. 371 - Guarabira, 
PB. 372 - Macae, RJ (2.a edi~iio) . 
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COLEI;A.O DE MONOGRAFI AS 

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 - Divinc'ipolis, MG. 8 -
Saito urau.::, SP. 9 - Riachao do Da n tas, SE. 10 - Sao 
Cristc'ivao, SE. 11 - Sao Mateus, ES . 12 - Codo, MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Maues, AM. 16 
~ l eo, CE. 17 - Maran, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirun e 
pe, AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres La
goas, MT. 23 - Pianc6, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia 
Branca, RN. ·26 - Rio La rgo, AL. 27 - Cajitzeiras, 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, MA. 36 -
Araran gua, SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinhei
ro, MA. 39 - Jiina , ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto 
Uniao, SC. 42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 
44 - Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Mu
rici, AL. 47 - Caldas, MG. 48 - Tutoia, MA. 49 - Jara
gua, GO. 50 - Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canho
tinho, PE. 53 - Joao;aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - San
tan a do Acaraii, CE. 56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 
- Apucarana, PR. 59 - Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do 
Sui, RS. 61 - Vitoria de Santo Antao , PE. 62 - Tobias 
"Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 64 - Itamarandiba, MG. 65 -
Maraba, PA. 66 - Bacab a l, MA. 67 - Luis Correia, PI. 68 

Pedro Velho, RN. 69 - Orleaes, SC. 70 - Sao Fra ncisco 
de Assis, RS . 71 - Dourados, MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 
- Rosa rio Oeste, MT. 74 - Jnhumas, GO. 75 - Sao Bor
ja, RS . 76 - Sao Mateus do Sui, PR. 77 - Barra do Gar
c;as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 - Conceic;ao do Rio Ver
.de, MG. 80 - Santiago, RS. 81 - Cacequi, RS . 82 - obi 
'.Pos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, RS. 85 - Manga
.ratiba, 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 - Cabedelo, PB. 

97 - Manicore, AM. 98 - Borba, AM. 99 - Riachuelo, SE. 100 
- B?..rras, PI. 
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