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Colegiio de Monogratias - N.o 446 

RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FfSI.COS - Area: 442 km•; altitude da 
sede: 5 m; temperaturas medias, em oc: das 
mtiximas, 30; das minimas, 19; precipitar;iio plu
viometrica anual: 2.040 mm. 

POPULA-9AO - 324.261 habitantes (estimativa em 
1.0 de julho de 1968) ; densidade demogrtijica : 
734 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON()MICOS - 4.000 im6veis rurais ; 
400· estabelecimentos industriais, 3.700 do co
mercia varejista, 1.820 de prestagiio de servil}os; 
24 agencias banctirias, 1 da Caixa Economica 
Federal; e 1 cooperativa de consumo. 

ASPECTOS CULTURAIS - 242 estabelecimentos es
colares de ensino primtirio e 32 de ensino medio; 
8 livrarias, 11 tipogratias, 1 biblioteca publica, 
6 jornais e 2 radiodifusoras; 15 cinemas e 
1 teatro. 

ASPECTOS URBANOS ·- 560 logradouros publicos, 
17.260 ligagoes eletricas, 2.000 aparelhos telefo
nicos; 26 hoteis, 2 pensoes, 100 restaurantes e 
700 bares. 

ASSISTP:NCIA MEDICA - 16 hospitais com 528 lei
tos; 220 medicos, 70 dentistas, 10 tarmaceuticos, 
140 enjermeiros e auxiliares de enjermagem; 
140 farmticias . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal, em 1.0 de janeiro de 1968) - 2.719 auto
m6veis e jipes, 2.135 caminhoes, 75 camionetas, 
716 onibus, 315 veiculos niio especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milhoes 
de cruzeiros novos) - receita prevista : 16,8 ; 
despesa fixada : 16,8. 

REPRESENTAQli.O POLfTI.cA - 19 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORJCOS 

0 DEVASSAMENTO do territ6rio foi motivado pelo 
interesse dos governos do Rio de Janeiro em coloni
zar e cultivar as terras que circundam a baia de 
Guanabara. 

Consulta aos assentamentos mais antigos refe
rentes a doag6es de sesmarias leva a certeza de que 
o povoamento da planicie que se estende do rio 
Meriti ao Estrela ou Inhomirim, e da baia a orla das 
serras foi contemporaneo ao da cidade fundada por 
Mem de Sa. A partir de 1566, se foram fixando os 
primeiros colonos em terras do atual Municipio de 
Duque de Caxias, localizando-se de preferencia nos 
vales dos rios Meriti, Sarapui, Iguagu e Estrela, assim 
como na orla praiana, dando inicio a exploragao do 
solo e das riquezas naturais. 

Entre os agraciados com as primeiras concess6es 
de sesmarias na regiao, figura Braz Cubas, que, se
gundo observa Jose Mattoso Maia Forte em seu 
l!vro Iguassu, outro nao deve ser senao o grande 
provedor da Fazenda Real, a quem a cidade de San
tos deve a sua fundagao. Concedeu-lhe o Governa
dor, em 1568, nada menos de 3.000 bragas de terra, 
de testada, pela costa do mar e 9.000 de fundos, pelo 
rio Meriti, "correndo pela piassaba da aldeia de Ja
cotinga". 

Por essa descrigao conclui-se que a sesmaria de 
Braz Cubas atingiu terras de dois dos atuais muni
cipios fluminenses. 

Segundo Monsenhor Pizarro, em suas Mem6-
das, nao se tern noticia de assistencia religiosa a 1 
populagao em periodo anterior a 1612, mas, quando 
se refere a freguesia de Nossa Senhora do Pilar le-se 
que "o visitador Araujo fixara o ano de 1637 como 
o da criagao da freguesia , servindo de capela curada 
a de Nossa Senhora das Neves", construida em area 
doada por Manuel Pires e sua mulher. Em 1696 ter
-se-ia fundado a capela do Pilar, "pouco distante da 
matriz atual (1820) ", passando para a mesma o 
titulo de par6quia. 

A "matriz nova" fora construida nas margens 
do rio Pilar, com auxilio da Fazenda Real, e mais 
tarde, reconstruida com luxo, com as esmolas da 
gente rica ou pobre que por ali passava, descendo das 
regi6es de serra acima. Acrescenta Pizarro que em 
torno da matriz existente em 1820, epoca em que 
foram publicadas suas Mem6rias, havia urn bonito 
arraial em que "habitava por todo o ano porgao no
tavel do povo" (Jose Mattoso Maia Forte - Iguas
su). 
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Alguns anos depois de criada a freguesia, surgiu 
na mesma zona da Baixada Fluminense outra po
voac;ao, fundada primeiramente com a denominac;ao 
de Sao Joao Batista de Trairaponga, em uma ele
vac;ao fronteira a baia, logo adiante da foz do rio 
Meriti. 

Criada durante a prelazia de Dom Antonio 
Marins Loureiro (1644) , recebeu o reconhecimento 
regio por f6rc;a de Alvara datado de 1647. 

Ha noticias de que a primeira capela dessa fre
guesia existiu no lugar entao conhecido por Traira
ponga, ate pouco depois de 1660, epoca em que per
deu a categoria de sede para outro templo existente 
nas proximidades do rio Meriti. Passados alguns 
anos, tendo-se arruinado o predio dessa Igreja, foi 
novamente desviado o nucleo social e religioso da 
freguesia para a zona portuaria, onde por essa epo
ca Joao Correa Ximenes havia erigido outra capela, 
em 1708, dedicada ao culto de Nossa Senhora da 
Conceic;ao. 

Em 1747 voltou o nucleo social a localizar-se as 
margens do rio Meriti, no lugar onde outrora se er
guera o templo que substituira a capela de Traira
ponga. Por esta epoca passou a localidade a ser 
conhecida pelo nome de Freguesia de Sao J oao Ba
tista de Meri ti. 

A partir de entao, grande foi o progresso dessa 
regiao; seus rios, entao desobstruidos, davam facil 
escoamento aos produtos da lavoura. A navegac;ao 
de pequenos barcos se fazia francamente, por mui
tas leguas de sertao a dentro, onde o brac;o do escra
vo tornava rendosa a explorac;ao agricola. 

A revista do Instituto Hist6rico, t6mo 76 (parte 
l.a) , consigna que, no periodo compreendido entre 
1769 e 1779, a freguesia de Nossa Senhora do Pilar 
de Iguac;u possuia um engenho de ac;ucar, perten
cente ao Capitao Luciano Gomes Ribeiro; esse en
genho fabricava 40 caixas desse produto e 17 pipas 
de. aguardente, nele trabalhando 74 escravos. 

Tres engenhocas fabricavam aguardente: a de 
Matheus Chaves, a do Capitao Pedro Gomes de As
sunc;ao e a do Capitao Joao Carvalho de Barros. Pro
duzia, tambem, a freguesia 13.000 sacos de farinha. 
100 de feijao, 150 de milho e 2.100 de arroz, e o seu 
comercio fazia-se pelo rio, no qual se contavam 9 
portos, com 18 barcos e 1 lancha. Servindo a grande 
parte da regiao costeira da Guanabara existiam, 
nessa epoca, 14 portos, espalhados desde o rio Sao 
Joao ou Meriti ate o Sarapui. 

Durante muitos decenios, as lavouras de cana, 
arroz, milho, mandioca e feijao existentes nas terras 
do atual Municipio de Duque de Caxias prop•>rcio
naram aos seus proprietarios a acumulac;ao de for
tunas consideraveis para a epoca e para o meio. 
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Em 15 de janeiro de 1833, quando o Decreta da 
Reg€mcia erigiu em vila a povoagao de Iguagu, com
preendeu em sua jurisdigao as terras que hoje fazem 
parte do Municipio de Duque de Caxias e que a epoca 
constituiam territ6rio das freguesias de Sao Joao 
de Meriti e Nossa Senhora do Pilar. 

Ainda par alguns anos, notavel foi o progresso 
observado nessa regiao. Somente pela metade do . 
seculo XIX comegou a fase de decadencia. A devas
tagao das matas trouxe como resultado a obstrugao 
dos rios e consequente extravasamento, com a for
magao de pantanos, que tornaram a regiao pra
ticamente inabitavel. Abandonadas, as terras, ou
trora salubres e ferteis, cobriram-se rapidamente 
da vegetagao propria dos mangues. 

Em 30 de abril de 1854, Irineu Evangelista de 
Souza, depois Barao e Visconde de Maua, inaugura
va a primeira estrada de ferro do Brasil, tendo rea
lizado a construgao de 14,5 km, entre o porto de 
Maua e a fazenda do Fragoso, nas imediag6es da raiz 
da serra da Estrela. Dais anos mais tarde, os trilhos 
atingiam a povoagao de Raiz da Serra. 

Em 23 de abril de 1886, outro trecho ferroviario 
foi inaugurado pela "The Rio de Janeiro Northern 
Railway" ligando a cidade do Rio a Estagao de Meri
ti, onae, mais tarde, surgiria a povoagao que deu 
origem a sede do atual Municipio de Duque de 
Caxias. 

Meriti, hoje Duque de caxias, deve, em grande 
parte, o seu reerguimento ao iniciador das obras da 
Baixada Fluminense, Nilo Peganha. Foi em virtude 
do esf6rgo desse estadista que Meriti conseguiu ob
ter agua potavel, mediante ligagao a rede geral que 
abastecia a Cidade do Rio de Janeiro. A esse impor
tante melhoramento seguiu-se outro: o prolonga
mento das linhas da Estrada de Ferro Leopoldina, ate 
a zona marginal do antigo "Mangue", situado na 
'·Praia Formosa", o que motivou o aumento do nu
mero de trens e de viagens, melhorando o sistema 
de transportes entre a localidade e a Capital da Re
publica. 

Com a abertura da Estrada Rio-Petr6polis, 
ainda mais pr6spera se tornaram a Estagao de Me
riti e suas adjacencias . Data de entao o fraciona
mento das grandes propriedades locais, organizan
do-se empresas destinadas ao loteamento. 

A 14 de margo de 1931, foi criado o distrito de 
Caxias, com sede na antiga Estagao de Meriti e for
mado pelo territ6rio desmembrado do Distrito de 
Meriti , pertencente ao entao Municipio de Iguagu 
Catual Nova Iguagu). 

Rapido foi o progresso do novel distrito, que em 
31 de dezembro de 1943 foi elevado a categoria de 
Municipio, sob a denominagao de Duque de Caxias e 
tendo par sede a antiga Estagao. 
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0 Municipio, desde que se tornou autonomo, re
cebeu grande impulso em sua economia. A localiza
c;ao, em seu territ6rio de um parque de industrias, 
entre as quais a F.abrica Nacional de Motores, cons
tituiu fator de desenvolvimento acelerado, a que a 
refinaria de petr6leo, com seu extraordinario con
junto petroquimico em expansao, deu rapido e con· 
sideravel estimulo. 

F:'ibrica Nacional de Motores 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

0 DECRETO estadual n.0 2.559, de 14 de marc:;o de 
1931, criou o distrito de caxias, com sede no povoa
do da estac;ao ferroviaria de Meriti, e territ6rio 
desmembrado do 4.0 distrito (S. Joao de Meriti), do 
Municipio de Iguac;u. 0 Decreto-lei n .0 1.055, de 31 de 
dezembro de 1943, mudou a toponimia do distrito 
de Caxias para a de Duque de Caxias, criando o 
Municipio do mesmo nome, constituido dos distritos 
de Duque de Caxias (sede), Meriti, Imbarie (ex-Es
trela) e parte do de Belford Roxo, desmembrado do 
de Nova Iguac;u, e elevou a vila a categoria de ci
dade. 
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Na divisao territorial fixada pelo Decreto-lei 
n.0 1.056, de 31 de dezembro de 1943, o Municipio 
figura com os distritos de Duque de Caxias (sede), 
ImbarH\ e Meriti. Confirma esta situagao o Decreto
lei estadual n.0 1.063, de 28 de janeiro de 1944, que 
assim ordena os distritos: 1.0 Duque de Caxias, 2.0 

Meriti, 3.0 Imbarie. 
0 Ato das Disposig6es Constitucionais Transi

torias, do Estado do Rio de Janeiro, promulgado em 
20 de junho de 1947, desanexou do Municipio de 
Duque de Caxias o distrito de Meriti, para consti
tuir urn novo Municipio com a denominac;ao de Sao 
Joao de Meriti. Posteriormente, a Lei n.o 2 .157, de 
28 de maio de 1954, criou os distritos de Campos 
Elyseos e Xerem, com areas desmembradas do dis
trito de Imbarie. 

Em consequencia dessas alterag6es e a seguin
te a atual ordenagao: 1.0 Duque de Caxias (sede), 
2.o Campos Elyseos, 3.o Imbarie e 4.0 Xerem. 

A Comarca e o Termo de Duque de Caxias foram 
criados pelo Decreta-lei n.O 1.056, de 31 de dezembro 
de 1943, situagao confirmada pelas Leis ns. 1.429, de 
12 de janeiro de 1952, 1.895, de 6 de julho de 1953, e 
3.836, de. 10 de dezembro de 1958, abrangendo a Co
marca de Duque de Caxias apenas o Municipio de 
igual nome. 

ASPECTOS FlSICOS 

SITUADO na Baixada da Guanabara, limita-se Duque 
de Caxias com o Estado da Guanabara e os munici
pios de Mage, Nova Iguagu, Sao Joao de Meriti, Pe
tropolis e Miguel Pereira. 

A sede municipal, a 5 metros de altitude, dista 
24 km em linha reta de Niteroi, rumo ONO. Suas co
ordenadas geograticas sao: 22°47'10" de latitude s 
e 43°18'30" de longitude W. Gr . 

0 clima e quente, principalmente na cidade, 
amenizando-se na zona fronteira de Petropolis. As 
temperaturas medias, em 1967, oscilaram entre ma
xima de 30°C e minima de 19. A precipitagao pluvio
metrica atingiu 2.040 mm. 

0 solo do Municipio, cuja area e de 442 km', 
apresenta variag6es de estrutura e composigao, com 
predominancia de terras argilosas, arenosas, humo
sas e pequenas extens6es de pantanos. Os aciden
tes orograficos se caracterizam pelas serras da Boa 
Vista (ou Couto) e da Estre!a, nas divisas com Miguel 
Pereira e Petropolis, com o ponto culminante no 
Fico do Couto ou da Boa Vista, a 1.364 metros (di
visa de Petropolis) . 
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A rede hidrogratica e formada pelos seguintes 
rios, que tern foz na baia da Guanabara: Meriti 
(divisa com o Estado da Guanabara), Sarapui e 
Iguagu (divisa com o Municipio de Nova Igua<;u), 
Tingua, Mutum e Imbarie Oindeiro com Mage). 
De men or expressao: Pilar, Pia bas e Saracuruna. 

Cia. Uniiio Manufatora de Tecidos 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO dados do Censo de 1960, o Municipio, com 
243.619 habitantes, ocupava o 5.0 lugar em todo o 
Estado e o 3.0 em sua zona fisiografica. 

A populagao e principalmente urbana, onde es
tavam 72,4% das pessoas. 
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A cidade cresceu 135,4% no Ultimo decenio in-
tercensitario, passando a 173.077 habitantes. 

A populaQao rural, no mesmo intervale, cresceu 
em 276,2%, a urbana em 136,4% e o Municipio em 
163,5%, a mais elevada taxa de incremento demo
grafico do Estado. 

0 distrito-sede (nao tern zona rural), possuia 
173.077 habitantes; seguiam-se Campos Elyseos com 
36.657, Xerem com 19.939 e Imbarie com 13.946. 

POPULACAO 

~!!!!!!!!!!!) URBANA 

CJ RURAL 

Havia em todo o Municipio 51.470 domicilios, 
sendo 37.252 no distrito-sede, 7.433 em Campos Ely
seas, 2.895 em Imbarie e 3.890 em Xerem. 

Em 1.0 de julho de 1968 foi estimada a popula
gao municipal em 324.261, passando a densidade de
mografica de 551, em 1960, para 734 habitantes por 
quil6metro quadrado. 

Em 1968 o registro civil apresentou os seguintes 
dados: 20.662 nascimentos; 4.141 casamentos e 3.515 
6bitos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

lndzlstria 

0 MuNrciPIO de Duque de Caxias cuja industria pio
neira fora a Fabrica Nacional de Motores, em menos 
de 20 anos de existencia surpreende pelo seu parque 

L--------------------------------------------- ---
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industrial, em que repousa a maior parte de sua 
vida econ6mica. 

ll:sse parque vern crescendo continuadamente, 
com a instalac;ao de novas industrias de todos os 
generos. 

A tabela a seguir demonstra esse crescimento 
dentro do periodo de 1962/1967. 

N"OMERO I VALOR DA 
ANO DE ESTABE- PESSOAL PRODUQAO 

LECIMENTOS EMPREGADO (NCr$ 1 000) 

1962 . .. . . . .... . . 215 13-742 62 044 
1963 .... . . . . .... 208 14 219 122 442 
1964 ..... . .. . . • . 216 12 973 264 126 
1965 . . . . . . . ... .. 327 15 150 412 712 
1966 . . . . . .. . .. . . 337 14 148 680 000 
1967 .. . ...... . .. 400 15 500 800 000 

' 
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Assume posic;ao bastante destacada no pro
gresso industrial do Municipio a Refinaria Duque de 
Caxias da Petrol eo Brasileiro S/ A (Petrobras) , a 
margem da Rodovia Washington Luiz, hoje centro 
nervoso daquele parque industrial. 

Encontram-se na referida rodovia as seguintes 
industrias: Petroleo Brasileiro S/A (refinaria, bor
racha sintetica) ; Fabrica Nacional de Motores S/A 
(veiculos) ; Quimica Farmaceutica Proquifar (pro
dutos farmaceuticos); Sedabel Ltda (vitaminas); 
Sansao Vasconcelos S/ A (carroc;arias de ferro); 
Naegeli S/ A Ind. Quimicas (produtos quimicos) ; 

I 
I 
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PETROQUISA - Conjunto Petroquimico Presidente Vargas. 

Incomex S/ A (produtos quimicos); Bertec Ind. Com. 
de Borrachas e Plasticos Ltda; Concentrados Na
cionais S/ A (essencias arom.aticas) ; Montanai S/ A 
(premoldados para construc;ao civil) e Decer Ind. 
Tapetes Ltda. 

Em 1967, contavam-se 400 fabricas, onde traba
lhavam 15.500 operarios, em media mensal. 
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Por ocasiao do Censo de llJ60, contavam-se 206 
estabelecimentos com produ~ao de NCr$ 5,3 milh6es. 
0 pessoal ocupado era em numero de 7.738 dos quais 
5.591 operarios. 

Na tabela seguinte esta a discrimina~ao de suas 
industrias segundo os generos: 
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VALOR DA 
ESTA- PESSOAL PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- OCUPADO DE 1965 
GENEROS DE MENTOS 
INDOSTRIAS EM EM 

31-12-1965 1965 Numeros % s6bre absolutos 
(NCr$ 1 000) o total 

I ndiistrias de Transfo r • 
ma;ao ... . ..... ... . .. . 327 15 150 412 712 100,0 
Minerais niio metalicos 28 449 1 959 0,5 
Metalllrgica . . .. . . . ... . 35 732 6 184 1,5 
Mecfmica . . ........... 3 68 614 0,2 
Material e!etrico e de 
comunica~oes ..... .. 7 226 950 0,2 

Material de transporte 12 4 877 42 164 10,2 
Madeira . .. ........... 8 87 1 084 0,3 
Mobiliario ..... . .. .. .. 33 439 2 703 0,7 
Borracba ..... . . . .... . 4 25 166 0,0 
Quimica . ......... . ... 23 6 035 330 867 80,2 
Produtos de perfumaria, 

sa hOes e velas ...... 4 62 1 040 0,3 
TMil. ..... . .. . ...... 6 792 6 789 1,6 
Vestuario, cal~ado e 

artefatos de tecidos 17 92 591 0,1 
Produtos alimentares .. 117 910 12 909 3,1 
Bebidas ..... ······ 14 131 3 205 0,8 
Editorial e gnifica . ... 10 37 107 0,0 
Outros generos . ... .... 6 188 1 380 0,3 

Abate de Reses 

DUQUE DE CAXIAS importa gada para abate, sendo 
que em 1967 o nfunero de cabegas subiu a 36.500. 

Na mesma data, for am abatidos 36 . 502 bovinos, 
12 . 593 suinos, 3 . 777 caprinos e 198.110 aves. 

0 produto desse abate elevou-se a 11. 871 tone
ladas, no valor de NCr$ 11,7 milh6es. 

A maior parcela, de 7. 340 toneladas, correspon
dente a carne verde de bovina, cobriu 67,7 % do 
valor. A seguir, 754 toneladas de salsicharia a gra
nel com 7,3 % , carne frigorificada de ave com 259 t 
e 5,3 % e 470 t de sebo, com 5,0 % . 

Representavam os 14,7 % restantes o mocot6 de 
bovina, as carnes verdes e frigorificadas de suino 
o caprino, as peles verdes e secas de caprino, o couro 
verde de bovina, o toucinho fresco e frigorificado, 
miudos frescos e frigorificados de bovina, suino, ovi
nos, aves e caprinos, linguas frescas em geral, tripas 
frescas de bovina e suino, chifres, cascos, unhas, 
cerdas, crina e pelo, farinha de carne, de ossa e de 
sangue e carne. 
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Agricultura 

0 RECENSEAMENTO de 1960 cadastrou em Duque de 
Caxias 1.295 estabelecimentos rurais, cobrindo uma 
area de 14.351 hectares, dos quais 9.269 de planta
c;6es. Desses estabelecimentos, 1.011 possuiam menos 
de 10 hectares, 281 de 10 a menos de 100 e 2 de 100 
a menos de 1.000. 

0 pessoal ocupado elevava-se a 4.678 pessoas -
3.719 homens (3.175 de 14 anos e mais) e 959 mulhe
res (643 de 14 anos e mais). 1.364 eram empregados. 

Segundo a atividade predominante 1.237 dessas 
unidades se destinavam a agricultura e a agrope
cuaria, 35 a pecuaria, 4 a horticultura e floricultura, 
16 a avicultura e 3 a atividades de experimenta<;ao e 
pesquisa. 

Em 1967, a produc;ao agricola atingia a NCr$ 971,4 
milhares, assim distribuida: 

PRODUTOS ~ AGR1COLAS 

Ban ana ........•..... ... . .. . . . 
Ma ndioca ...... 00 .... . ...... . . 

To rna te .. .... ... ... . . . . . .. 00 • • 

Lar anja ... .... ......... 00 . . ... 

Arr oz . 0 0 0 0 0. 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 

Mil ho .. ...... .. .. 00 •• • • •• • • • • • 

Out ros (1) 0 •••• 0 0. 0 0 •• • 0 0 0 0 0 •• 

TOTAL.. .... oo .... .. . ... 

AREA 
VALOR DA 
PRODUQAO 

CULTIVADA 1-----:---
(ha) l N ' 

ab:~~~~ % sobr~ 
(NCr$ 1 OOO) o total .. 

900 600 61,8 
100 160 16,5 
20 60 6,2 

160 58 5,9 
100 20 2,0 
140 20 2,0 
182 53 5,6 

1 602 971 100,0 

(1) Em outros se incZuem batata-doce, cana-de-a9'1lcar, 
teijao, abacate, 4bacaxi, manga, Zimao e tangerina . 

A banana rendeu 1 milhao de cachos, a mandi
oca 2 mil toneladas, o tomate 200 t, a laranja 2 
milh6es e 880 mil frutos, o arroz, 132 t e o milho, 
168 t . 

Funcionam no Municipio 5 postos do Ministerio 
da Agricultura. Ate 30-8-68, o !BRA havia cadastrado 
cerca de 4.000 im6veis rurais. Ha 10 agr6nomos em 
atividade profissional. 
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Pecuaria 

A popula<;ao pecuaria, em 1966, se compunha de 
8.830 cabe<;as, avaliadas em NCr$ 751,0 milhares : 

Suinos . .. . ..... .. ... . .. . .......... . 
Bovinos . . . ........... . . .... ....... . 
Muares .. . . .. . . . ... . ...... .. ... . .. . . 
Eqti.inos .... .. ...... . . ..... . . ...... . 
Caprinos ....... . . . .... .. ....... . .. . 

6.450 

1 .680 

200 

200 

300 

Em 1968 os bovinos eram 2 . 570 e os suinos, 
9 .650. 

0 plan tel avicola, em 1966, totalizava 69 .500 ca
be<;as avaliadas em NCr$ 218,0 milhares. Em 1968 ja 
se contavam 87 .000 cabe<;as. 

Funciona 1 posto de Vigilancia Sanitaria Ani
mal e 10 veterinarios prestam assist€mcia aos pecua
ristas. 

A produ<;ao de leite foi de 370 millitros, avaliada 
em NCr$ 111,0 milhares, e a de ovos 300 mil duzias, 
no valor de NCr$ 240,0 milhares. Em 1968 ja eram 
604 mil litros e 350 mil d'uzias de ovos. 

Quimica e Fa rmaceutica Proquifar S.A. 
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Comercio e Bancos 

TEM GRANDE movimento a praga comercial de Duque 
de Gaxias, formada, em 1968, por 3.700 estabeleci
mentos varejistas. 

0 municipio exportou, em 1966, cofres de ferro , 
gasolina, veiculos motorizados, sacos de juta, s6ro 
hospitalar, oleo lubrificante, produtos farmaceuticos 
e quimicos, moveis de madeira e de ago e maquinas 
pesadas, com destino a varias Unidades da Federagao 
e a diversos paises. 

A rede bancaria se compunha, em 1.0 de janei
ro de 1968, de 24 agencias dos seguintes bancos: 
Agricola de Cantagalo, Andrade Arnaud, Brasileiro 
de Descontos, Comercial e Industrial do Estado do 
Rio de Janeiro, comercio e Industria de Minas 
Gerais, da Bahia, da Lavoura de Minas Gerais, do 
Brasil, do Estado do Rio de J aneiro, Irmaos Guima
raes, Mercantil de Niteroi, Nacional de Minas Gerais, 
Novo ~undo, Comercio e Industria da America do 
Sul, Predial do Estado do Rio de Janeiro, Credito 
Real de Minas Gerais, Araujo, do Estado de Minas 
Gerais, Borges, de Minas Gerais, Intercambio Na
cional, alem de 1 agencia da Caixa Econ6mica Fe
deral e 1 Cooperativa de Consumo. 

Em 31 de dezembro de 1967, as contas principais 
apresentavam os seguintes saldos (em milhares de 
cruzeiros novosl : caixa, em moeda corrente, 1.666,4; 
emprestimos em contas correntes, 2.038,9; titulos des
contados, 12.042,7; depositos a vista e a curto prazo, 
45.772,0; e depostitos a prazo, 846,6. 

0 movimento de compensagao elevou-se, em 
1968, a 356 .020 cheques, no valor de NCr$ 389,4 mi
lh6es (NCr$ 1 . 093,84 de valor medio por cheque) . 

EM 1967, existiam 1.820 estabelecimentos desta classe, 
entre os quais 26 hoteis, 2 pens6es, 700 bares e bo
tequins, 100 restaurantes, 40 cabeleireiros, 180 bar
bearias, 30 oficinas de automoveis, 6 laborat6rios de 
analises, 2 laboratorios farmaceuticos, 45 oficinas 
mecanicas e 53 postos de gasolina. 



18 

Transportes 

P/SAO 

RODOVIA FEDERAL 
ROOOVIA ESTAOUAL 
I'ERROVIA 

P/CAMPOS 
VITORIA 

DUQUE DE CAXIAS e servido, no setor rodoviario, pelas 
federais: BR-135 (Sao Luis, MA-Rio de Janeiro, GB) , 
com 38,5 km, e a BR-464 (de ligac;ao, Mage- BR-135 
- Campo Grande-Santa Cruz), com 12 km; as es
taduais : Rio-Petr6polis, com 15 km; Autom6vel 
Clube, com 10 km, e Rio-Mage, com 4 km; as muni
cipais: Xerem, com 4 km, e Provedor da Moeda, com 
30 km ; e as particulares: Cachoeira, com 12 km, e 
Saracuruna, com 6 km. 

Duque de Caxias esta ligado por estrada de ro
dagem as capitais federal e estadual e aos vizinhos 
municipios de: 

Mage, em 40 minutos (43 km); Miguel Pereira, 
via Nova Iguac;u e Japeri, em 2 horas (89 km); Nova 
Iguagu, em 40 minutos (24 km); Petr6polis, em 1 
hora e 20 minutos (49 km) ; Sao Joao de Meriti, em 
15 minutes (10 km) ; Rio de Janeiro, GB, em 35 mi
nutes (23 km) ; Niter6i, em 1 hora e 20 minutes (93 
km) e Brasilia-DF, via Tres Rios, Juiz de Fora e 
Belo Horizonte em 20 horas (1 . 183 km) . 

As empresas de 6nibus Limousine Carioca, Ju
rema, Uniao, Municipal, Vera Cruz, Sol, Paredense, 
Fluminense Auto 6nibus, Intermunicipal, June! e 
Albion fazem o itinerario entre a cidade e o Estado 
da Guanabara, com varios horarios di!irios. 
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Estavam registrados na Prefeitura, em 1.0 de 
janeiro de 1968, 2.719 autom6veis e jipes, 2.135 ca
minh6es, 716 onibus, 75 camionetas e 315 outros vei
culos. 

A Estrada de Ferro Leopoldina (da Rede Ferrovi
aria Federal) serve ao Municipio atraves das linhas 
Barao de Maua-Vit6ria e Saracuruna-Caratinga, 
com total de 10 estag6es e paradas no territ6rio mu
nicipal. A Estrada de Ferro Central do Brasil serve, 
ainda que precariamente, atraves do Ramal Xerem, 
trecho Belford Roxo-Xerem, que corta o seu quarto 
distrito . .E o meio, quase unico, de transporte para 
passageiro ou carga, utilizado pelos moradores da
quela area do Municipio. 

A distancia ferrovhiria que separa Duque de 
Caxias de Mage e vencida em 1 hora (38 km) ; de 
Nova Iguagu, em 2 horas e 15 minutes (55 km) ; de 
Sao Jotio de Meriti, em 1 horae 10 minutes (46 km) ; 
do Rio de Janeiro-GB, em 45 minutes (18 km). 

Comunicafoes 

As COMUNICA({OES sao proporcionadas pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) , que man
tern 4 agencias postais: em Gramacho, em Campos 
Elyseos; em Jardim Primavera e em Saracuruna; 
e 3 postais-telegrlificas: 1 na sede, 1 em Imbarie e 
1 na FNM, alem de 1 Central Radio Transmissora de 
Sarapui. 

De uso privative das respectivas entidades fun
cionam: estagao radiotelegrlifica da Delegacia de 
Policia e da Estrada de Ferro. 

A Companhia Telef6nica de Duque de Caxias 
mantinha em funcionamento 2.000 aparelhos em 1.0 

de janeiro de 1968. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao 

A CIDADE de Duque de Caxias progride vertiginosa
mente. A construgao civil processa-se em ritmo ace
lerado. 

Dos 560 logradouros publicos existentes, 362 tern 
agua encanada, 72 iluminagao publica, 360 ilumi
nagao domiciliar, 13 sao arborizados e 65 possuem 
calgamento. 

A energia eletrica e fornecida pela Rio Light 
S .A. 

Existem 55.000 predios, sendo 25.000 servidos de 
agua encanada e 17.260 de luz eletrica. 

Ha 15 pragas: Emancipagao, Roberto Silveira, 
Humaita, Vila Sao Luis, do Pacificador, Leandro da 
Mota e da Bandeira, sao as principals. 

As vilas de campos Elyseos, Imbarie e Xerem 
possuem iluminagao eletrica. 



20 

Saude 

DUQUE DE CAXIAS conta com 16 estabelecimentos hos
pitalares, totalizando 528 leitos. Os principais sao: 
Hospital Infantil Ismelia Silveira, Hospital e Ma
ternidade do SASE, e as Casas de Saude: Nossa 
Senhora de Lourdes, Santo Antonio, Santa Rita de 
Cassia, Sao Jose, Santa Helena, Santa Cecilia, Nossa 
Senhora Aparecida, t6das com servigo de materni
dade. Prestam servic;os para-hospitalar os am
bulat6rios: da Cidade dos Meninos, em Campos Ely
seas; da Fabrica Nacional de Motores; da Refinaria 
Duque de Caxias; do Conjunto Petroquimico da Pe
trobras; 4 postos do INPS ; alem dos postos de saude: 
Centro de Saude Duque de Caxias (estadual) , e De
partamento Nacional de Endemias Rurais. 0 INPS 
mantem convenio, tambem, com casas de Saude, ser
vic;os medicos e odontol6gicos. 

Exercem atividades profissionais, no campo da 
saude, 220 medicos, 70 dentistas, 10 farmaceuticos, 
140 enfE:rmeiros e auxiliares de enfermagem. As far
macias existentes se elevam a 140. 

Religiao 

0 cuLTO. cat6lico disp6e de 7 par6quias: Santo Anto
nio, Santa Terezinha do Menino Jesus, Nossa Senho
ra do Pilar, Imaculada Conceigao, Nossa Senhora de 
Fatima, Nossa Senhora das Grac;as e Sao Sebastiao. 

0 protestantismo surgiu no Municipio em 1913, 
com a fundac;ao da Igreja Metodista do Brasil. Atual
mente, conta com 52 igrejas. 

0 espiritismo se pratica nas seguintes entida
des: Associagao Espirita Amor ao Proximo, Centro 
Espirita Sao Joaquim, Filhos da Luz, Associagao 
Espirita Caibar Schute!, Centro Espirita Tiago Ap6s
tolo e Cruzada Espirita Discipulos de Allan Kardec , 
todos kardecistas alem de inumeras organizac;6es 
umbandistas e quibandistas . 

ASPECTOS 
CULTURAIS 

Censo Escolar 

OS RESULTADOS do 
Censo Escolar de 
1964 revelaram a 
existencia de 100.480 
crianc;as de 0 a 14 
anos, assim distri
buidas: 

FREOUENCIA 
ESCOLAR 

Mil olunos 
35-----

[,] FreqUentam escolo 
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CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO 
De 7 a 14 a nos 

De 0 a 14 
anos 

Total Freqiientam 
escola 

Municipio ··· · ··· · ·· ... 100 480 47 045 35 134 
Areas t:rbana e sub urbana 66 931 31 135 24 202 
Area rural . . . . . . . . . . . . . 33 549 15 910 10 932 

" 

Instituto de Educa~lio Roberto Silveira 

Foi apurado que 74,7% das criangas de 7 a 14 
a nos frequentavam escolas (Estado, 76,0 %), subindo 
este indice para 77,7% n a area urbana e descendo 
para 68,7% na rural. 

Ravia 825 profess6res regentes de classe, dos 
quais 215 na zona rural ; 775 eram do sexo feminino 
(206 na zona rural ) ; 403 eram normalistas, sendo 
393 do sexo feminino (120 na zona rural) 0 Dos 422 
nao normalistas, 382 pertenciam ao sexo feminino 
(86 na zona rural) 0 Os profess6res nao regentes de 
classe eram em numero de 41 , dos quais 40 do sexo 
feminino (3 na zona rural) 0 
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Ensino Pt"imario 

Os 242 estabelecimentos de ensino primario se dis
tribuiam em 34 estaduais, 107 municipals e 101 par
ticulares. Dos estaduais, 28 sao grupos escolares, 5 
escolas e o Instituto de Educagao Roberto Silveira. 

No inicio do ana letivo de 1968, matricularam-se 
57.817 alunos, sob a orientagao de 2.067 professores, 
no ensino primario comum. 

Ensino Medio 

Dos 32 estabelecimentos de ensino media, 29 sao 
particulares, 2 estaduais e 1 municipal. 

0 ensino secundario e ministrado em 32 unida
des, par 592 professores, a 12.110 alunos matriculados 
em 1968; o comercial, em 4 unidades, par 37 profes
sores a 520 alunos; o industrial, em 1 unidade, par 
15 professores, a 100 alunos, e o normal, com 6 uni
dades, par 92 professores, a 934 alunos. 

Ensino Superior 

0 !NSTITU'l'O de Educagao Roberto Silveira e destl
nado, principalmente, a formagao de professores 
para 0 ensino media; possuia 14 professores e 181 
alunos matriculados no inicio do ano letivo de 1968. 

Cultut"a 

EM DuQuE de Caxias ha 4 semanarios: F6lha da Ci
dade, com tiragem de 5.500 exemplares; 0 Municipal, 
com 3.500; Correia de Caxias, com 3.000 e A Solur;ao, 
com 5.000. Circulam, ainda, quinzenalmente, o Jor
nal do Povo, com 6.000, e mensalmente 0 Caxias, com 
1.000 exemplares. 

Funciona, no Shopping Center de Duque de 
Caxias, 1 teatro, com 99 lugares. Ha 15 cinemas, sen
do as principals: Cine Caxias, com 1.800 lugares; 
Santa Rosa, com 1.500; Brasil, com 900; Paz, com 
889, e Central, com 800. Duas sao as esta<;6es radio
difusoras: Radio Difusora Duque de Caxias, ZYP-24, 
freqiH~ncia 1.590 kc/s, em ondas medias, desde 1957, 
e a Radio Clube Fluminense, PRK-2, freqii€mcia de 
1.550 kc/s, em ondas medias, desde 1961. 

Funcionam tambem, em Duque de Caxias a Bi
blioteca Publica Municipal Dr. Gastao Reis, com 
1.145 volumes, 8 livrarias e 11 tipografias. 

. • 
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0 movimento associativista do Municipio cir
cunscreve-se as atividades de 36 clubes, dentre eles: 
Clube dos Quinhentos, com 1.500 s6cios; Recreativo 
Caxiense, com 800; Silvestre Parque Clube, com 650; 
Oriental Esporte Clube, com 650 e Alianga Atletico 
FNM, com 350. 

0 Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional tom
bou a Igreja de N. s.a do Pilar, a Casa e Capela da 
Antiga Fazenda de Sao Bento, em Campos Elyseos. 

Entre os profissionais liberals em atividade, 
contam-se 130 engenheiros e 130 advogados. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ACHAM-SE em funcionamento em Duque de Caxias, 
entre outras, as seguintes reparti<;6es publicas: Exa
toria Federal, Recebedoria de Rendas do Estado e 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta 
da Funda<;ao IBGE. 

Finanfas 

EM 1967, a Uniao arrecadou, no Municipio, NCr$ ~94,0 
milh6es, o Estado NCr$ 26,0 milh6es e o Municipio 
NCr 8,7 milh6es. As despesas realizadas pela muni
cipalidade atingiram NCr$ 14,6 milh6es. 

0 orgamento municipal , para 1969, preve re
ceita de NCr$ 16,8 milh6es e fixa igual despesa. 

Representafao Politica 

A CAMARA Municipal comp6e-se de 19 edis. Ate 31 
de julho de 1968 havia 123.975 eleitores inscritos. 

FONTES 

As intorma96es divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, tornecidas pelo Agente de Estattstica de Duque de 
Caxias, Jose Franklin Faria. 

Utili zados, tambem, dados dos arquivos de documenta9do 
municipal do IBE e de diversos 6rgdos do sistema estatistico 
brasileiro. 

_______ _.. 



COLEI;OES DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 402 -
Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG (2 .a edil;ao). 404 - Bo
tucatu, SP (2.a edio;ao). 405 - Cachoeiro do Itapemirim, ES 
(2.a edio;ao). 406 - Paranavai, PR. 407 - Nova Friburgo, RJ 
(2." edio;ao). 408 - Florianopolls, sc (3." edio;ao). 409 -
Ana polis, GO (3." edio;ao) . 410 - Limeira, SP. 411 - Itaperuna, 
RJ. 412 - Macapa, AP. 413 - Recife, PE (3." edio;ao) . 414 -
Vallnho s, SP. 415 - Porecatu, PR. 416 - Olinda, PE. 417 -
Boa Vista, RR. 418 - Canoas, RS. 419 - Porto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. 421 - Santo Angelo, RS. 422 - Taubate, 
SP. 423 - Tira dentes, MG. 424 - Belo Horizonte, MG (2.a 
edi o;ao). 425 - Vil;osa, AL. 426 - Caruaru, PE ( 2." edi<;ao). 
427 - Marilia, SP (3." edio;ao). 428 - Sao Sebastiao do Alto, 
RJ. 429 - Sao Leopoldo, RS. 430 - llheus, BA (2." edio;ao. 431 
- Itapipoca, CE. 432 - Barbacena, · MG ( 2.a edi<;ao) . 433 -
Ponta Grossa , PR (3." edi<;ao). 434 - Cameta, (2." edio;ao). 
435 - Piui, MG. 436 - Vit6ria da Conquista, BA (2." 
edi <; lio) . 437 - Itabuna, BA (3." edi<;ao) . 438 - Londrina, PR. 
439 - Tupa, SP (2." edio;ao). 440 - Catu, BA. 441 - Niteroi, 
RJ. 442 .,.-- Angra dos Reis, RJ (2.a edi<;ao) . 443 - Santo Andre, 
SP. 44 - Sorocaba, SP (2 ." edi<;ao). 445 - Arao;atuba, SP. 446 
- Duque de Caxias, RJ. 

2.a serie B 

101 - Marulm, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, GO. 
104 - Florii.nia, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato Branco, 
PR. 107 - Xanxere, sc. 108 - Piracuruca, Pl. 109 - Linhares, 
ES. llO - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 112 - Te6-
fllo Otoni , MG. 113 - l guatu, CE. 114 - Goianinba, RN. 115 
- Ncopolls, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Jacupiranga, SP. 118 
- Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 120 - Castanhal, PA. 
121 - Mlmoso do Sui, ES. 122 - Cachoeira do Arari, PA. 123 

- Guadalupe, PI. 124 - Deirniro Gouveia, AL . 125 - Caracarai, 
RR. 126 - Mazagao, AP. 127 - Amarante, Pl. 128 - Niquelandia, 
GO. 129 - Marechal Deodoro, AL. 130 - Amapa, AP. 131 - lga
rape-Miri, PA. 132 - Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 
- Domingos Martins, ES. 135 - Born Jesus, RS. 136 - Concel
'<;iio da Barra, ES. 137 - oleo, SP. 138 - Nova Venecia, ES. 
139 - Tres Rios, RJ. 140 - Laranjal Paulista, SP. 141 - Cer
queira Cesar, SP. 142 - Jaboticabal, SP. 143 - Guariba, SP. 
144 - Ituao;u, BA. 

Acabou -se d e imprimir, no Servi()o Grlijico da Fundar;ao 

IBGE, aos quinze dias do m es d e ;ulho d e m il n ovecentos 
e sessenta e n ove - 2 094 . 
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