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:~~~~~;~m~~j~ ·~·OJ~l!i:• -- Area: 4.469 km•; altitude da se-
:; de: 14 m; temperaturas em •c: 

maxima, 38,2; minima, 12,2; pre 
cipitar;iio pluviometrica anual: 
1.104,0 mm. 

389.045 habitantes (estimativa 
em 1.• de iulho de 1968); den
sidade demogr ajica: 87 habitan
tes por quilometro quadrado. 

13.003 estabelecimentos agrico
las (/BRA), 471 industriais, 48 
comerctais atacadistas, 1 . 880 va 
rej;,tas, 2.150 de prestar;iio de 
servir;os; 2 bancos (matrizes), 
12 agencias bancarias e 1 da 
Caixa Econ6mica Federal. 

358 unidades escolares de ensino 
primario comum, 29 de ensino 

illllllllllllllllllllll.ll media, 

4 

de ensino superior; 

11 
bibliotecas, 6 livrarias, 4 tipo -
grajias, 7 jornais, 6 estat;oes r a
diodijusoras, 27 cinemas e 2 tea
tros; 92 associat;6es cuzturais e 
esportivo- recreativas. 

·- 524 r uas e avenidas, 18 prar;as, 

21.760 pnidios; 32.000 ligar;6es 

e!etricas domiciliares, 3.158 apa
relhos telej6nicos; 15 hoteis, 15 
pens6es, 68 restaurantes e 335 
bares e botequins . 

7 hospitais com 1 .154 le itos, 4 
pastas de saude; 125 medicos, 83 
dentistas, 53 jarmaceuticos, 18 
enjermeiros e 118 auxiliares de 
entermagem; 105 jarmacias e 
drogarias, 10 laborat6rios de nna
lises clinicas . 

(na Prefeitura M u nicipal em 
1967) - 3.200 autom6veis, 192 
6nibus, 1. 650 caminh6es, 1 . 391 
camionetas e 3 . 636 outros vet
culos nao especificados . 

(m ilh6es de cruzeiros novas) -
receita prevista: 7,3 (renda tri

buttiria: 2,2); d espesa fixada: 
7,3 (1968 ) . 

19 vereadores, 
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ASPECTOS HIST ORICO:; 

DoAgiio de Martim Afonso de Souza, de 10 de man;o 
de 1:i34, confirmada por D . J oao III, a 28 de janeiro 
de 1536, a tribuiu a Pero G6is da Silveira a capitania 
de Sao Tome, com t errit6rio das m argen s do rio 
Macae, ate 30 leguas para o nor te, h abitado pelos 
Goitaca.~ ou Goitacazes e por esse motivo conhecido 
a seguir pela denominagao de "Campos dos Goita 
cazes" . 

Fracassan do os esforgos do donatario e de seu 
fil ho Gil de G6is para o aproveitamento desses do
minios, es te ul t imo, a 22 de m argo de 1619, r enunciou 
a seus direitos em favor da Coroa, r ecebendo, como 
com pen sagao, a merce de 200$000 Cduzentos mil r eis) 
de ten ga , da qual poderia testar metade a sua mu
lher . 

A 19 de agosto de 1627, o Governador Geral 
Martim de Sa out orgou concessao das t erras aos 
"sete capitaes" Miguel Aires Maldonado, Miguel da 
Silva Riscado, Antonio Pinto Pereira , Joao de Casti
lho, Gon galo Correia de Sa, Manuel Correia e Duarte 
Correia . A 24 de dezem bro de 1632, chegavam estes 
a regiao ; no ano seguinte iniciaram a divisao dos 
quinh 6es, par tindo da costa e seguindo ate a serra. 
Levantaram-se dois currais, o primeiro, a 8 de de
zembro de 1633, em Campo Limpo, ao norte da lagoa 
Feia , e o segundo a 10 do mesmo m es, n a ponta de 
Sao Tom e. Naquele ficm·am tres novilhas, urn a vaca 
e urn t ouro, aos cuidados do indio Valer io Corsunga, 
e n o outro cinco n ovilhas e urn t ouro , a guarda do 
escravo Antonio Dias . Urn terceiro curral, de Sao 
Miguel cha mado, foi confiado ao indio Miguel. 

A pecuaria foi , assim, a p rimeira a tividade or
ganizada na regiao, favorecida pela topografia e 
natureza das t er ras, desbravadas em vast as e exce
lentes campinas . 

A posse de Salvador Correia de Sa e Benevides 
n o cargo de Governador do Rio de Janeiro, em 1647, 
m arcou o inicio de lon go periodo de disseng6es e 
violen cias , que culminaram com verdadeira insurrei
gao popular, cern an os depois, sob a in.spiragao e 
comando de Benta Pereira de Souza e seus filhos 
Manuel Manhaes Ba rreto e Mariana Barreto, de 
Antonio de Oliveira Furao e outros . 

Durante essa fase turbulenta, en t retanto, pro
gredira a r egiao, h avendo o primeiro engenho sido 
inst alado em 1650 . E de 1652 a primeira t entativa 
de fundagao da Vila , frustrada por m an obras dos 
poderosos detent ores das terras, ap6s h aver sido de
ferida pelo Ouvidor do Rio de J aneiro . 

A partir de 1656, comegavam a fumegar as pri
meiras ch amines das engenhocas de aguardente, 
desenvolvia -se a lavoura de cana, multiplicavam-se 
os rebanhos na planicie. Nova t entativa de criagao 
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da Vila, em 1672, sem res"lltadl:, e, dais anos j epois, 
Salvador Correia. de Sa ~ E t-Devides obti:lln da 
Coroa doagao d :::. Capita:lla s :::eus filho.s .Martim 
Correia de Sa e Joao Corr-=ia ce Sa . 

A Vila de &1.o Salv:::dor des Campos ::oi, par 
fim, criada a 29 de maio de 13'7 7, dispondo d~ urn 
patrim6nio de meia legua ::~uadrsda de ten~ r ece
bidas em doagao. Alguns aubres, entre c:s quais 
Monsenhor Pizarro e An.11.jo . e Desiderio Luis de 
Oliveira Junior a::irmam, ;:x-Jrerr: , que a Vil a i c i cria
da par Ato de 2 cle set e:r_bro ct.= 1t3 73, da t.sndo de 
1676 a instala~ao. 

Vencida a ins·1rreigao de 171& e conden:::.d•)E seus 
principals autores ao degredo = out.ras pena::, a Co
roa deliberou adquirir. per co::nrra . a Capit :wia, j a 
en tao denominac a P araibs de E.ul. 0 pror;J:i) povo 
concorreu para -=ssa opEJ:aga:) com a qmrn tia de 
20 . 000 cruzadJs . 
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Sao do historiador Alberto Ribeiro Lamego os 
trechos que seguem, transcritos da obra 0 Homem 
e o Brejo : 

"A terra e livre, mas inculta ainda. Em bora 
predest inada para a lavoura da cana, pelo vasto len
c;ol de argilas aluvi6nicas sob urn clima propicio, 
nada faz prever em meados do seculo dezoito a no
t avel expansao futura da industria ac;ucareira, que 
viria m onopolizar os quefazeres do habitante da pla 
nicie . 

"Ja desde anteriormente a vinda dos Assecas, 
16ra a graminea introduzida com exito. Comec;ara
-se com engenhocas de aguardente e, a seguir, de 
ac;ucar . Mas as pesadas taxas dos donatarios abafa
vam a industria nascente e varios engenhos de 
"aguas ardentes e m eis" tiveram que fechar". 

"Em meados do setecentos, com suas "12. 000 
pessoas de Sacramento", o pa is onde "as terras sao 
as mais deliciosas, por serem de massapes legitimos, 
extensas, planas, cercadas de rios e lagoas que faci
Utam o comercio", ja "exportava para o Rio de 
J aneiro e a Bahia s6 em gado vacum 15.600 cabec;as, 
em cavalar 3 . 000, em mantimentos 85.000 alqueires 
de farinha e algumas centenas de caixas de acucar 
no valor de 400. 000 cruzados". · ' 

"A pecuaria e dominante ainda, mas 0 ac;ucar 
tende a sobrepuj a-la com o aumento da populac;ao 
rural, a divisao da propriedade e o conseqiiente 
acrescimo dos transportes n ecessarios. 

"Para que se avalie a extraordinaria expansao 
da industria a c;ucareira n a regiao de campos, du
rante os seculos dezoito e dezenove e anteriormente 
a construc;ao das usinas modernas bastam os se-
guintes dados: ' 

ANOS 

1737 
1750 
1769 
1778 
1783 
1819 
1828 

ENGENHOS 

34 
50 
50 

113 
278 
400 
700 

"Pelo correr do Imperio, h avera uma floresta de 
ch amines sabre a planicie. 0 mapa de Couto Reis, 
de 1785, mostra-nos que quase t6da a massa de 
proprietarios rurais se enc_ontra acumulada _na zona 
de aluvi6es entre o Para1ba e a lagoa Fe1a. Fora 
dessa zona, escassos sao os moradores pela costa, ao 
norte daquele rio , e pelas m argens de outros cursos 
de agua, incluindo o Ururai. . 

"Al em da area de massapes, por todo o lltoral 
do Itabapoana a Macae e, pelo interior, ate a ~ordi
lheira ou sao as areias despovoadas das restmgas, 
OU sa~ a floresta virgem e OS pantanais. 
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"Mesmo nesta privilegiada faixa de argilas do 
Para iba onde todos os moradores sao discriminados, 
a mata cobre ainda quase t6da a area. 

"J a nao e possivel, como outrora, a expansao da 
pecuaria ante essa aglomerac;ao humana, a nao ser 
nas planicies abertas e incultivaveis das restingas . 
E e assim que as 15.000 cabec;as de exporta<; ao dos 
m eados do seculo baixam en tao a 6. 000. E ja em 
principios de novecentos, o Visconde de Araruama 
a da nao s6 como extinta, mas t ambem como j a 
iniciada a importac;ao de Minas "pelo caminho novo 
que se abriu h a pouco tempo" : e antes de ter feito 
esta comunicac;ao, vinha pelo Rio de Janeiro com 
m ui to trabalho. 

"De expor tadora de milhares de bois para a 
Guan abara com sua desenvolvida pecuaria, Ca mpos 
torna -se ate importadora. 

"Ve-se por ai a corrida para a construc;ao de 
engenhos. T6da a gente esta fascinada pelo a c;ucar. 
Mas nao se deve julgar por isso a criac;ao do gado 
abandon ada . 0 consumo tambem so be. "E certo que, 
crescendo a populac;ao e edifican.do-se tantos enge
nhos de ac;ucar, consome-se na terra muito gado, 
nao s6 para a fabrica dos mesmos engenhos como 
para os diferentes ac;ougues que ha no pais". 

"De qualquer maneira, porem, os rebanhos di
minuem com a mente do lavrador enlevada para o 
ac;ucar, "porque se tem ocupado com grande nume
ro de engen.hocas o melhor campo criador que e o 
do distrito de Campo Limpo, que , sendo onde anti 
gamente se criava a melhor e maior quantidade de 
gados, hoje se acha ocupado com muitas plantac;6es 
de canas e muitos engenhos". 

"A imigrac;ao ativada e quase exclusivamente 
portuguesa ate o seculo XX. 0 cam pones minhoto, 
beirao ou transmontano, impossibilitado de melhoria 
de vida em suas glebas minusculas, - quando as 
possuem, - ou cansados de cavar brac;as de solo 
exausto entre avassalantes e desanimadoras penedias 
de granito, ali chega e pasma de ver a terra fe
cunda, de posse e credito facilitados. E logo tambem 
se lanc;a na corrida para o aGucar." 

"Mais de duzentos engenhos e engenhocas ja 
possui a planicie nessa epoca." 

":E nesse periodo que "o impulso do progresso dos 
Goitacazes tin.ha feito com que se importasse entao 
avultada c6pia de escravatura". 

"Com o estimnlo extraordinario da lavoura, a 
planicie e tao instigada de iniciativas, que , ja em 
1785, os dados de Couto Reis impressionam pelo 
contraste com os de pouco mais de trinta anos 
antes. 

"Assim e que o numero de engenhos e eogenho
cas ja sobe a 245 . Ha 218 currais . 86 de escravos 
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ha 12.085 numero aproximado ao da populagao to
tal dos m~ados do seculo, quando comegara o "Ciclo 
do Ac;ucar" . 

"E a seguinte a estatistica extraida do cronista 
insigne, que no-la da minuciosamente de lavrador 
para lavrador : 

Arr6bas d e a9U.ca1' 
Medidas d e aguardente 
Cabe9as de gado bovino 
Cabe9as d e ga d o cavalar 
Alqueires de feijiio 
Alquieres de f a rinha 
Alquieres de milho 
Alq uieres d e arroz 
Arr6bas d e Algodiio 

128 580 
55 905 
55 672 
13 201 
12 032 
55 109 
17 102 
4 458 
2772 

"0 extraordinario e que na terra ja tao grande
mente dividida se nota a preocupagao da oniprodu
tividade. Os seus 3 . 160 fazendeiros querem bastar
-se tanto quanto possivel a si m esmo, num judicioso 
equilibria de economia coletiva . 

"Os pr6prios escravos sao vestidos com roupas 
da terra, on de os seus 99 teares tecem 48. 000 varas 
de pano bran co, 630 de riscado e 550 trangado. 

"0 numero de casas construidas pode ser ima
ginado pelas 51 olarias, que tambem fazem tijolos 
para o gasto e exportagao. 

"Mas t6da a civilizagao de Campos e exclusiva
mente rural. Toda essa rude sociedade de senhores 
de engenho mora no campo . A cidade, ainda um 
vilarejo, continua lentamente a progredir com sua 
casaria terrea de pau-a-pique e tijolos. Dos edificios 
dessa epoca n ada resta em pe. Nenhum chegou a 
n ossos dias denota ndo opulencia e gosto a rquiteto
nico, a nao ser as igrejas, de que adiante fal aremos. 
A propria casa da camara e cadeia, demolida em 
fins de novecentos, e estampada numa gravura do 
volume II de A Terra Goitaca, e urn casarao sem 
qualquer carater distintivo . 

"Mas a importancia de Campos por esse tempo 
ja se faz tamanha, que o vice-rei do Brasil, Conde 
de Azambuj a , em 1768, r eparte os seus moradores por 
dois tergos, sendo urn de auxilia r es e outro de orde
nangas. 0 primeiro com 14 companhias, sen do duas 
de cavalaria, oito de infantaria de homen s brancos 
e quatro de pardos, totalizando 1 . 800 alistados. 0 
de ordenangas com 10 companhias e uma de foras
teiros. 

"Em 1797, o tergo de auxiliar es e transformado 
em Regimento de Milicias. 

"Paralelamente a evolugao de Campos cresce a 
outra vila da planicie, Sao Joao da Paraiba do Sul, 
h oje Sao Joao da Barra. 

"Unica saida para produtos campistas, a nave
ga gao se desenvolve nesse arriscado porto da foz do 
Paraiba ... " 



Vista aerca: rio Paraiba 

"Chegamos deste modo aos fins do setecentos , 
com grande area da planicie invadida e partilhada. 
Grande area, pon§m , continua em la tiflmdios de 
quatro propriedades principais: o Colegio dos J esui
tas, adquirido agora por Joaquim Vicente des R eis, 
Sao Bento, Quissama e, finalmente, o Visconde ... :E 
o morgado dos Assecas ." 

"Na primeira m etade do novo seculo, continua 
a crescente partilha das fazendas em lotes a forados. 
Centenas e centenas de novas engenhocas sao levan
tadas. " 

"0 "Ciclo do Ac;ucar", ja bern iniciado, absorve 
tudo e relega a urn plano secundario qualquer outra 
atividade." 

"0 homem pode veneer o h omem , porem nao 
quando este se alia a maquina. E e isto o que vai 
suceder . Desde o advento des engenhos a vapor, 
o que se passa na planicie nada mais e que a luta 
da enxada contra o maquinismo. Do senhor de en
genhoca contra o senhor do engenho. Deste contra 
o usineiro. E, afinal , de t6da a grande mass a prole
tarizada dos descendentes daqueles que invadi ram e 
amansaram a terra, contra umas duas dezenas de 
ocupantes atuais das grandes fabricas m odernas, em 
sua quase totalidade chegadic;os, que enfeudaram 
t6da a planicie a desmedidas ambic;6es." 

"Com o advento da Lei Aurea muito sofreu a 
agrtcultura do Municipio; t odavia, rapida foi a sua 
adaptac;ao. Se bem que menos opulentas que no Pe
riodo Imperial, as suas lavouras resistiram , galhar
damente , as conseqi.iencias das inovac"ies trazidas 
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pela Aboli<;ao e pela Republica . Atualmente, o Muni
cipio de Campos e considerado urn dos mais ricos e 
progressistas da comunidade fluminense e a cidade 
de mesmo nome e tida como uma das maiores e 
mais m odernas do Estado do Rio de Janeiro". 

"Riquezas Minerais e Petr6leo - Na luta em 
busca do "ouro negro" , e outros minerais , a Bai
xada dos Goitacazes tern sido alvo de varios estudos. 

Em 8 de novembro de 1856, pelo Decreta numero 
1. 838, foi autorizado o senhor Caetano da Rocha 
Pac6va, bacharel em ci€mcias fisicas e antigo encar
regado do laborat6rio de Ensaios da Casa da Maeda, 
a explorar carvao mineral. 

Segundo Ladislau Neto: "nas escavat;6es do en
genho "Restaurado", propriedade de Dona Francis
ca Claudia da Mota Cortes, freguesia de Sao Gon
galo, foi encontrado um pedago de antracito". 

Par volta de 1922, o problema do petr6leo surgiu 
amplamente com os estudos realizados na Bai
xada Campista pelos senhores Morais Rego e 
Mathias Gon~;alves de Oliveira Roxo, cujas conclu
s6es, segundo consigna o relat6rio do senhor Gonza
ga de Campos, fizeram sentir a necessidade de uma 
"sondagem penetrante para a pesquisa de petr6leo, 
cujas perfurag6es, embora curtas, denunciaram 
grande quantidade de gases, indicag6es ja anterior
mente emitidas por Horace E. Williams", digno dis
cipulo de Orville Derby. 

Nesses estudos, foi reconhecida uma grande par
te da zona sedimentaria que se estende desde Macae 
ate bem proximo do Estado do Espirito Santo, con
forme se podera verificar pela colegao do Boletim 
Geologico do Geverno F ederal." 

Formrt[ao Administrati IJO-/ ttdiciarirt 

SEGUNDO alguns autores, a vila, com a denominagao 
de Sao Salvador dos Campos, teria sido criada par 
Ato de 2 de setembro de 1673 e o distrito par Alvara 
de 1674. A instala~;ao se teria verificado em 1676. 
Segundo outros, a vila teria sido criada em 29 de 
maio de 1677. Par efeito do Decreta de 1.0 de junho 
de 1753, foi incorporada a Capitania do Espirito 
Santo, retornando a Provincia do Rio de Janeiro par 
Lei de 31 de ag6sto de 1832. Em virtude da Lei 
provincial n.O 6, de 28 de marco de 1835, foi elevada 
a categoria de cidade, com a denominagao de Cam
pos dos Goitacazes. Deliberagao estadual de 10 de 
ag6sto de 1891 e os Decretos numeros 223, de 6 de 
maio do mesmo ana, 1, de 8 de maio e 1-A, de 3 de 
junho de 1892, referem-se tambem a criagao do dis
trito. 
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'Oegundo a divisao admin istra tiva de 1911, o Mu
n icipio era formado dos seguintes distritos : Campos 
(sede, 10 e 20 distr it osJ, Sao Gonc;alo, Sao Martinho, 
Mineiros, Sao Sebastiao, Guarulhos , Travessao, Ca
ch oeiras, Sa o Ben edito, Santa R it a d a Lagoa de 
Cima , Dores de Macabu, Vila Nova , Santo Eduardo, 
Porto do Braga e Paciencia . 

Na divisa o admin istra tiva de 1933, assim como 
nas de 31-12- 1936 e 31-12-1937, aparec ia com os dis
t ri tos de Campos (com 2 subdistritos), Sao Gon
c;alo, Santo A.maro, Mineiros, Sao Sebast iao, Guaru
lhos, Travessao, Mongao, Sao Ben edit o, San ta Rita 
da Lagoa de Cima , Dores de Macabu, Vila Nova , 
Morro do c oco, Porto do Braga e Paciencia. Em 
1933, a sede do distrito de Sao Benedito foi locali
zada em Novo Horizon te; em 1936, Dores de Macabu 
passou a denominar- se somente Macabu. 

No quadro a nexo ao Decreto-lei n° 392-A, de 
31 de m ar go de 1938, o Municipio fi gura com os 
m esmos distritos, sendo o da sede subdividido em 
2 zonas e h avendo Sao Benedito torna do a deno
ni.inac;ao de Novo Horizonte. 

Pelo Decreta-lei esta dual n .0 641, de 15 de de
zembro de 1938, que fixou o quadro t erritorial para 
o quinqti enio 1939- 1943, o Municipio e form ado pelos 
distritos de: Campos (sede - 1.a e 2.a zonas) , Goita
cazes (ex-Sao Gonc;alo) , Santo Amaro, Mussurepe 
Cex-Mineiros ), Barao de Sao Jose (ex- Sao Sebas
t iao ), Guarulhos, Travessao, Novo Horizonte, Itaoca 
(ex-Sa nta Rit a d a Lagoa de Cima ) , Dores de Maca-· 
bu , Morro do coco (ex-Vila Nova), Santo Eduardo 
(ex-Morro do Coco) , Cardoso Moreira (ex-Porto do 
Braga) , Paciencia e Mongao . 

No quinqtienio 1944-48, segundo o Decr eto-lei es
tadual numero 1.056, de 31 de dezembro de 1943, a 
constituic;ao do Municipio e a seguinte : Campos; 
Barao de Sao Jose, Cardoso Moreira, Dores de Ma
cabu , Goitacazes, Guarus (ex-Guarulhos), Ibitioca 
(ex-Itaoca) , Italva (ex-Monc;ao), Morangaba (ex
Novo Hor izonte), Morro do Coco, Mussurepe, Pa ci
en cia , San to Amaro de Campos (ex-Santo Amaro) , 
Santo Eduardo e Travessao. 0 distrito de Campos 
e divid ido em 2 circunscrig6es. 

No Recenseam en t o Ger al de 1960, o Municipio 
est ava integr ado pelos distritos de Campos (sede) , 
Car doso Moreira, Dores de Macabu, Goitacazes, Gua 
rus, Ibit ioca, Italva, Morangaba , Morr o do Coco, 
Mussurepe, Paciencia, Santo Amaro de Campos, San
to Eduardo, Sao J oaquim , Sao Sebastiao de Cam pos, 
Tocos, Travessao e Vila Nova . 0 distrito de Santa 
Maria , criado pel a Lei est adual n .o 4 . 342 , de 17 de 
junho de 1960, s6 foi instalado ap6s o c enso de 1960. 

0 Municipio sofreu ainda modifica c;6es, com a 
criagao dos distri tos de Dr . Matos (deliberagao da 
Cama ra Municipal n .o 1 . 505, de 12-11-1963 ), Murun-
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du Cdeliberagao da Camara n.0 1.587, de 17-12-1963), 
Para iso (resolugao n .0 1.600, de 14-1-1964 e Lei nu
m ero 5. 999, de 6-12- 1967, da Assembleia Legislativa 
do Esta do ) e Pogo Gordo (r esolugao n .0 857, de 2 
de fevereir o de 19;)9) . :Esses distri t os a inda nao fa
ram instalados. 

P ela Lei 6.001, de dezembro de 1967, os distritos 
de Guar us e Goitacazes passam a fazer parte inte
gr ante do 1.0 distrito do Municipio com a denomi
n agao de 3.0 e 40 subdistritos, respectivam en te. 

Assim sendo, Cam pos se constitui, efetivam ente, 
dos segu intes distritos, j a inst alados: Campos Csede) , 
Cardoso Moreira, Dores de Macabu, Goitacazes , Gua
rus, Ibitioca, Italva, Moran gaba, Morro do Coco, 
Mussurepe, Pacien cia, Santa Maria, Santo Amaro 
de Cam pos, Santo Eduardo, Sa o Joaquim, Sao Sebas
t iao de Campos, Tacos, Travessao e Vila Nova de 
Campos . 

A Comarca de Campos, n a qual trabalha m 145 
advogados, foi criada por Decreta de 15 de j aneiro 
de 1833 e e atualmen te de 3.a entrancia. 



Jose do Patrocinio 

f/11/tUJ lfmlreJ 

No panoram a hist6rico brasileiro, destacam -se na
m es r epresentativos de personalidades nascidas erri 
Campos. 

Entre os vultos ilustres ja desaparecidos citam -se 
o de Berda Pereira de Sousa (1675- 1760) - desempe
nhou papel de relevo nas lutas que culminaram com 
a sublevar;ao de 21 de m aio de 1748; o de Nilo Per;a
nha (1867- 1924) - teve brilhante carreira politica, 
ate chegar a Presidencia da Republica; o do Almi
rante Saldan ha da Gama (1846- 1895) - partici
pante da revolta contra o Governo de Floriano 
Peixoto; o de J ose clo Pcdrocinio (1851-1905) 
escritor e jornalis;;a, m embra da Academia Brasileira 
de Letras, cuj o nom e ficou ligado a hist6ria da Abo
lir;ao : o de Joao Antonio de Azevedo Cruz 
0870-1905) - bacharel em direito deputado a As
sembleia Legislativa do Estado do Rio, chefe de 
Policia no governo Bocaiuva, Pa trono nas Academias 
Campistas e Fluminense de Letras, n esta ultima, da 
cadeira n .o 8; Conselheiro Tomas Coelho estadista 
do Imperio, fundador do Colegio Milita r do Rio de 
J"a ·:~ e iro. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 PROSPERO municipio fluminense, cujo territ6rio 
cobre uma area de 4. 469 km', esta situado na zona 
da Baixada de Goitacazes. Limita-se com os mu
nicipios de Sao Fidelis, Itaperuna, Cambuci , Born 
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Viaduto sab re o rio Paraiba, da E. F. Leopoldina 

J esus de Itabapoana, Sao Joao da Barra, Macae, 
Santa Maria Madalena e Concei<;ao de Macabu, com 
o Estado do Espirito Santo e o Oceano Atlantica. 

A cidade de Campos, a 14 metros de altitude, 
dista 224 km, em linha reta, de Niter6i, rumo ENE. 
Determinam sua posi<;ao geografic a as coordenadas 
de 21° 45' 23" de latitude Sui e 41° 19 ' 40" de longi
tude W. Gr. 

0 clima do Municipio, apesar de quente, e par 
vezes umido em algumas localidades, apresenta boas 
condig6es de salubridade . As temperaturas variam 
an ualmente entre a maxima de 38,2°C e a minima 
de 12,2.oc. A precipitagao pluviometrica, em 1967, 
totalizou 1.104,0 mm. Normalmente, a epoca das 
chuvas se estende de outubro a fevereiro. 

0 solo , quase todo plano, apresenta, entretanto. 
eleva<;6es ao norte , noroeste e oeste, onde se en
contram, entre outras, as serras de Santo Eduardo, 
Pedra Lisa, Bau, On<;a, Sapateiro e Mocot6; acha-se 
n esta 'L1ltima o ponto mais alto do Municipio, pico 
de Sao Mateus, com 1 . 800 metros. 

0 territ6rio e banhado por muitos rios, entre OS 

quais sobressai o Paraiba do Sui , que recebe como 
afluentes, pela m argem direita, o Preto, e, pela m ar
gem esquerda, o Muriae. De m en or importancia 
sao o Imbe, Ururai, Macabu, On<;a, Quimbira ou 
Umbu , Morto, Caxeixa, Novo, Barra Vermelho e Vie
gas, a lem dos canais Macae-Campos, Cula ou Gran
de , e da Flexa que liga a lagoa Feia ao Atlantica. 



15 

A lagoa Feia, a maior do Estado do Rio de 
J aneiro, mede 130 km de circunfer€mcia. Completam 
o sistema hidrografico as lagoas do Vigario , de Cima, 
tambem conhecida por Lagoa dos Sonhos, do Cam
pelo , das Pedras, da Onga, da Saudade, do Tai Pe
queno e do Salgado. 

A bacia do Muriae e rica em j azidas de mar
more e cal. 

Nos distritos de Cardoso Moreira e Morro do 
Coco, principalmente, as matas permitem a extra
Gao de varias qualidades de madeira, dormentes e 
lenha . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

PaR ocasiao do ultimo Recenseamento Geral, em 
1960, a popula<;ao de Campos chegava a 292.292 ha
bitantes, acusando urn acrescimo de 23,0 % sabre os 
efe tivos apurados pelo Censo anterior, ou seja, em 10 
anos . Na mesma epoca, a populagao da zona urbana 
se elevava a 131.974 pessoas, isto e, um acrescimo 
de 58,8%, enquanto a rural subia a 160.318 pessoas, 
seja urn acrescimo de 3,7 % . Cabe observar que a 
zona rural concentrava en tao 54,8 % da populagao. 

LOCALIZA~AO DA POPULA~AO 
Mil hobitontes 

10 

. 
MUNICIPIO RURAL URBANA 
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A. cidade cresceu 47 ,0% n o ultimo decenio inter
censitario, passando a 90 . 601 h abitantes . No mesmo 
periodo a Vila de Italva teve incremento de 233,4% ; 
a de Ibitioca, 158,7 % ; a de Guarus, 89 ,4 %; a de Sao 
Sebasti3. o de Campos, 87,1 %; a de Santo Eduardo, 
84,9 % ; a de Travessao, 77,6% ; a de Paciencia, 55,2% 
e a de Cardoso Moreira, 53,6 % . 

R avia 51.366 domicilios em todo o Municipio , em 
1960, sendo 17.361 no distrito-sede. 

0 Laborat6rio de Estatistica do IBE estimou 
em 389.045 habitantes a populac;ao de Campos, em 
1.0 de julho de 1968. 

A densidade demografica, de 65 h abitantes por 
quil6metro quadrado, em 1960, passou para 87. 

Segundo essa estimativa, o Municipio ocupa o 
segundo lugar dentro do Estado - superado apen as 
par Nova Iguac;u , com 457.521 - e o decimo primeiro 
no Brasil, vindo logo ap6s os municipios de capitais : 
Sao Paulo, Guanabara, Bela Horizonte, Recife, Porto 
A·legre, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Belem , alem 
do de Nova I guac;u e seguido pelo Distrito Federal 
(Brasilia) . 

Em 1967, for am registrados civilmente 7.146 nas
cimentos ( 459 n ascidos mortos), 2 . 249 6bitos (872 
menores de urn ana) e 1. 823 casamentos. 

ASPECTOS ECON OAllCOS 

CAMPos alia s11a ccndic; ::' o de nrincipal centro a - l'.
careiro do Pais a de urn dos mais desenvolvidos 
municipios do interior brasileiro. Sua vida econ 6-
mica gira em t 6rno do canavial e da usina . Cons
ti tuem as usinas centros econ6micos regionais ; em 
t6rno da sede se localizam , alem das plantac;6es, a 
destila ria, as oficinas e os armazens; produzem, em 
m tJ itos casas, sua propria energia , pa ra o que dis
poem de centrais termeletricas. 

!ndtlstria 

EM 1965, havia 47 1 estabelecimen t os industriais, que 
ocuparam 9. 760 pessoas e cuj a produc;ao alcanc;ou 
NCr$ 70,7 milhoes. Contavam-se 20 estabelecimentos 
de industrias extrativas de produtos minerais e os 
dem ais da de transformac;ao . Destacavam-se o ge
n era de produtos alimentares, com 181 estabeleci
mentos, 74 ,8 % do valor da produc;ao e 6.657 pessoas 
ocupadas; o de minerais nao metalicos, com 127 es
tabelecimen tos , 17,3% do valor e 1.327 pessoas. 

Segundo estimativa local , em 1966, s6 os 199 
estabelecimentos fabris dos existentes ocupavam 



INDUST RIA 

!I[m\~ MINERAlS NAO METALICOS 

- PRODUTOS ALIMENTARES 

OU T ROS GENEROS 

Vista aerea da Usina Sao Joiio 
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13.486 pessoas, das quais 10.175 eram openl.rios. 0 
valor t otal da prodU<;ao alcangou NCr$ 86,5 milh6es. 
sendo de NCr$ 45,2 milh6es o da materia-prima. 

Na safra de 1967/ 68, a produgao de alcool, fo
necida pelas 10 fabricas existentes, eievou-se a 
41.039.206 litros, representando 81,1 % do total do 
Estado. Dessa produgao 26. 111.997 litros eram de 
alcool anidro (95,15% do total do Estado) e 14.927 . 209 
de hidratado (64,1% do total do Estado), dos quais 
14.810.774 retificados (64,0 % do total do Estado) . 

A produgao de agi1car, na safra de 1966/ 67 , 
alcangou 4.548.984 sacos de 60 kg, o que representa 
62,2 % da produgao total do Estado. Contribuiram 
para essa produgao as usinas de Cambaiba, Cupim, 
Mineiros, Novo Horizonte, Outeiro, Paraiso , Pogo 
Gordo, Queimado, Santa Cruz, Santo Amaro, Santo 
Antonio, Sao Joao, Sao Jose e Sapucaia. 

\. 

• 
~· 
• 
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A safra de 1967/ 68 camnista subiu a 5. 411 . 182 
sacos de 60 kg cobrindo 66,0 % da produgao de seu 
Estado. 

Campos e o 5.0 produtor de agucar do Pais, s6 
superado pelos estados de Sao Paulo, Pernambuco, 
o proprio Estado do Rio de Janeiro e Alagoas. Indi
vidualmente e J primeiro de todas as comunas bra
sileiras, sen do a prodU<;ii.o da 2a de 2. 152 . 185 (Pira
cicaba). 

Agricttlttt fa 

As atividades agricolas constituem a base da econo
mia campista , yOr serem essenciais a manutengii.o e 
desenvolvimento da industria agucareira. As plan
tag6es estendem-se, nao s6 pela planicie argilosa, 
como pelas areas conquistadas par drenagem. 

Vista parcial da cidade 
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A area global cultivada, Em 1967, ele>·ou-se a 
68 _ 718 hectares, alcangando a prod w;ao o valor de 
NCr$ 40,1 milh6es. A area ocupada pela cana-de
-agucar foi de 63.000 hectares, atingindo a produgao 
o valor de NCr$ 37,8 milh6es, correspondente a 3,2 
milh6es de toneladas e a 94,2 % do valor total. 

Os restantes 5,8 % do valor da produ<;ao referi
ram-se a 21 outros produtos . 

PRODU(:AO DE ACUCAR-SAFRAS 1960/ 1967 
MILH 6E S DE SACOS 

B-

7-

6 -

:mil,-2 I CA MPOS . • 

! ' . 

0 ' . . 

MILH6ES OE SA COS 

B-

1960/6' 61162 62/63 63/64 64/65 6~6 66/67 1960/GI 61/62 62A)3 Gl/6<1 64/65 65/GG 66/67 

Uma parte ponderavel da produgao se deve a 
pequena propriedade. Gira em t6rno da produgao 
de cana a vida agricola do Municipio, se bern que o 
cafe seja cultura em estagio de d.esenvolvimento , 
tal como o arroz, o milho, o feijao, a mandioca, a 
batata-doce e a banana . 

Campos e sede de urn Escrit6rio Local da ACAR, 
subordinado ao Regional de Miracema . Ha 17 agr6-
nomos em atividade . Foram cadastrados pelo IBRA 
13.003 im6veis rurais, ate 31 de junho de 1967. 

:E sede, tambem, de urn notavel centro de estu
dos - a Estagao Experimental de Cana-de-Agucar, 
na qual se realizam pesquisas e se processa a expe
rimentagao em t6rno da graminea, em busca de 
novas variedades de maior resist€mcia e rendimento. 

Pecuaria 

A CRIA<;A.o de gada assume tradicionalmente lugar 
de importancia na economia do Municipio, tendo 
como objetivos principais o corte e a produgao de 
leite. As ragas bovinas preferidas sao a holandesa e 
as zebuinas; entre os su inos, a duroc, jersey e a 
essex. Entre os equinos, cujo rebanho e urn dos maio
res do Pais, predcmina o mangalarga. Ha importa
gao de gada para melhoria da raga e engorda, esti
mando-se em cerca de 32. 000 cabegas anuais. 
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Em 1967, as estatisticas oficiais acusavam a exis
tencia de 353. 207 cabeGaS de gada, no valor de 
NCr$ 59,6 milh6es: 

Bovines 
Suinos 
Eqi.iinos 
Muares 
Ovinos 
Caprinos 
Asininos 
BUfalos 

273 850 
27 500 
25 400 
10 600 
8 500 
7 300 

47 
10 

Quanta a produgao leiteira, estimou-se em 7,5 
milh6es de litros, no valor de NCr$ 1,8 milhao. 

0 plan tel a vicola er a calculado em 506. 000 ca
begas , entre as quais 8. 500 palmi pedes e 6. 000 perus. 
0 valor total elevava-se a NCr$ 1,4 milhao. A pro
dugao de avos de galinha alcangou 2.924.000 du
zias, valendo aproximadamente NCr$ 2,3 milh6es. 

0 Municipio produziu, ainda , 3. 000 kg de m el de 
abelha, avaliados em NCr$ 6,0 milhares. 

Realiza-se periodicamente uma exposic;ao agro
pecuaria, visando especialmente ao gada bovina. 

Exerciam atividades profissionais em Campos, 7 
veterinaries. 

Prodttfao Extrativa Vegetal 

EM 1967, foram extraidos 2.950 m" de Jenha , no valor 
de NCr$ 20,7 milhares; 900 m" de m adeira no 
montante de NCr$ 4,7 milhares e 24.850 m" de dar
mentes, calculados em NCr$ 37,3 milhares. 

A bate de Gado 

EM 1967, o abate de gada forneceu 16.765 toneladas 
de carnes e outros produtos , no valor de NCr$ 9,6 
milh6es. :Esse abate compreendeu 25 .472 cabec;as 
de bovines, 25.281 de suinos, 402 de caprinos e 392 
de ovinos . 

A carne verde de bovina representou 79 ,0% da
quele total, seguindo-se, bern distanciados, a carne 
verde de suino, com 8,8% e o toucinho fresco , com 
8,5 % . 

Comercio e Banco.r 

CENTRO principal de rica e vasta zona agricola, Cam
pos assume o Iugar de verdadeira prac;a comercial 
de uma regiao formada par municipios do Norte 
do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e 
do Espirito Santo . Como grande centro urbana do 
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Norte fluminense, constitui o principal nucleo im
portador e redistribuidor de produtos m anufat urados. 

Seu comercio conta com 48 est abelecimentos 
atacadistas e 1. 880 varejistas. A expor tagao abrange 
o agucar , alcool, aguardente de cana, bebidas em 
geral, sab6es, cimento, marmore e gada. Principais 
pragas - Guanabara, Sao Paulo, Minas Gerais e 
Espirito Santo . 

Cam pos e urn dos principais centros ban carios 
do Estado do Rio de J an eiro. 2 ban cos t ern suas 
matrizes no Mun icip io - Comercial e Hipotecario de 
Campos e Lavradores de Cana- de-Agucar do Es
t ado do Rio de J aneiro - a par das ag€mcias dos 
bancos do Brasil, Estado do Rio de J an eiro , Nacional 
do Espirito Santo, Predial do Estado do Rio de 
J aneiro, Portugues do Brasil, Brasileiro de Descon
tos, da Bahia, Credito do Estado do Rio de J an eiro, 
do Estado de Minas Gerais, Comercio e Industria 
de Minas Gerais, Credito Real de Minas Gerais, La 
voura de Minas Gerais e Andrade Arnaud; alem de 
um a agencia da Caixa Economica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1967, os saldos das prin
cipais contas bancarias er am os seguin tes, em mi
lhares de cruzeiros novas: caixa, em moeda car
rente , 1.338,0 ; emprestimos em contas correntes, 
7. 042,8; emprestimos hipotecarios, 4,1; titulos des
contados, 20.385,1; depositos a vist a e a curta prazo, 
30.831,0 e depositos a prazo, 1. 201 ,6. 

Em 1968, a Cam ara de Compensagao de Ch eques 
registrou o movimento de 266.546 ch eques, no valor 
total de NCr$ 353,1 milh6es, sendo o valor media , 
par ch eque, de NCr$ 1. 324,65 . No primeiro semestre 
de 1969, o n tlmero de cheques era 150 .392 e o valor 
NCrS 211 ,8 milh6es . 

No m esmo ano, Campos possuia 2.150 estabele
cimen t os de prestagao de servigos, entre os quais, 
9 h ot eis, 15 pens6es. 119 barbear ias, 48 cabeleireiros. 
68 rest aurantes e 335 bares e botequins. 

Esta~ao Rodoviiiria 
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Trcm.rportes 

0 MUNiciPio e a Cidade de Campos sao servidos pela 
Estrada de Ferro Leopoldina, Linha Tronco - Ba 
rao de Maua-Vit6r ia , com ~3 estac;C.es; Linha Trans
versal - Campos- Cisn eiros , com 7 estag6es; Ra
m al de Atafon a - Cam pos- Barcelos, com 3 esta
g6es ; sub- ramal de Santo Amaro de Campos -
Seguro- Santo Amaro de Campos, com 15 est ac;6es; 
sub-ram al de Cambaiba - Martim Lage- Cambai
ba, com 2 esta g6es e Linha Transversal - Mur un
du- Porciuncula , com 8 esta c;6es . 

?( £SP i RITO S A NTO 

~ SOM JESUS 00 ITASA~e"'C ;;;.-.~ 
, I TA PE R: U NA ' 

r /S ALVAOOA 
'g HQI'li Z().ITl: 

~~ N I T E q c) r 

P IOrt:J ~ E I RO 

CO NVEN<; OES 

POOOVIA FEDERAL 
AO OOV tA EST ~OUA L -
f"E R R OV I A 

A rede r odoviaria se constitui das estra das fe
der a is BR- 101 e BR-040 , e de rodov- ias estaduais e 
mun icipais. Ha um aeroporto , o de Bonsucesso . 



24 

Podem ser assim indicadas as ligag6es entre 
Campos, municipios vizinhos e as capitais federal 
e estadual : BRASiLIA-DF, rodoviaria, via Macae, 
Araruama, Tribob6, Mage, Tres Rios, Juiz de Fora e 
Belo Horizonte, em 25 h oras e 30 minutos (1.524 km) ; 
NITER6I , rodovia, via Macae, Araruama e Tribob6 
em 5 horas ou ferrovia, em 8 h oras e 15 minutos 
(276 km); BOM JESUS DO ITABAPOANA, rodovia , 
via Santo Edua rdo, em 3 horas e 15 minutos (105 
km); CAMBUCI, rodovia, •ia Sao Fidelis, em 4 ho
r as e 10 minutos (128 km ), ou ferrovia, em 2 horas 
e 40 minutos (78 km) ; CONCEIQAO DE MA
CABU, rodovia, via Fazenda :los Quarenta, em 2 
horas (1 11 km); ITAPERUNA, rodovia , via Ca rdoso 
Moreira, em 3 horas e 20 minutos (108 km) ou fer
ravia, em 4 horas e 15 minutos (130 km); MACAE, 
rodovia, em 1 h ora e 50 minutos (107 km) ou ferro 
via, em 2 horas e 45 minutos (93 km); SANTA MA
RIA. MADALENA, rodovia, em 3 horas (103 km) ,; 
SAO FIDELIS, rodovia, em 2 horas e 20 minutos (79 
km) ou ferrovia, em 1 h ora e 50 minutos (52 km) ; 
SAO JOAO Dl\. BARRA, r odovia , 1 hora e 10 minu
tos (38 km ), ou ferrovia, em 1 hora e 55 minutos 
(40 km); e MIMOSO DO SUL, rodovia, via estrada 
para Vit6ria, em 2 h oras e 30 minutos (87 km) ou 
ferrovia , em 3 horas e 40 minutos (109 km). 

Estavam registra dos na PrefP- itura . em 31 de de
zembro de 1967, 3 . 200 autom6veis, 192 6nibus, 1 . 650 
caminh6es, 1.391 ca mionetas e 3.636 outros nao es
pecificados (inclusive jipes ). 

0 Municipio conta com 31 linhas r egula res de 
6nibus urbanos, 22 interdistritais, 8 intermunici
pais e 4 in terestaduais. 

C omunica{oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos tern 
em Campos 32 agencias p ostais e 11 postais-telegra
ficas e a Companhia Telef6nica Brasileira, 3. 158 
aparelhos in stala dos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE e arquitet6nicamente de tipo tradicional, 
pelo menos em parte, e embora tenha crescido sem 
plano diretor - que s6 agora esti sendo tentado -
e basta nte a t raen te. Algtom as ruas conser vam o tra
ga do primit ivo , mas a execu gao de um pla no urba
nis tico procura fazer face ao desenvolvimento na
tural do Municipio - centro rodoferroviirio, quase 
a embocadura de urn grande rio. 
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Santa Casa de MisericOrdia 

A cidade se distribui por 561 logradouros , dos 
quais 524 ruas e avenidas e 18 prac;as. Ha 139 
pavimentados, 127 arborizados, 243 beneficiados 
com iluminac;ao publica e 378 com iluminac;ao domi
ciliar. Destacam-se as avenidas - Alberto Torres , 
Ruy Barbosa, Sete de Setembro e Vinte e Oito de 
Marc;o; as prac;as - Barao do Rio Branco, Bandeira, 
Cinco de Julho, Prudente de Morais, Republica, Nilo 
Pe<;anha e Sao Salvador; e as ruas - Dom Bosco, 
Gil de Gois, Siqueira Campos, Saldanha Marinho, 
Salvador Correa, Teixeira de Freitas, Teixeira de 
Mello, Treze de Maio, Visconde de Itaborai, Volun
tarios da Patria, Quinze de Novembro, Marechal 
Deodoro, Marechal Floriano e Vinte e Quatro de 
Outubro. Existem na cidade 21.760 pn§dios, sen do 
19.480 abastecidos de agua e 8. 940 ligados a recte de 
esg6to. 0 numero de ligac;6es eletricas domiciliares 
a t inge a 32.000. 

Campos foi o 1° Municipio brasileiro a possuir 
iluminac;ao eletrica, inaugurada solenemente por 
Dom Pedro II, a 24 de junho de 1883. 

Sazlde 

No setor mectico-hospitalar, conta o Municipio com 
os hospitais da Santa Casa de Misericordia, Socie
dade Portuguesa de Beneficencia, Plantadores de 
Cana e Sao Jose (gerais); Sanatoria Ferreira Ma
chado (tisiologia) ; Abrigo Dr. Joao Vianna, San.a
torio Henrique Roxo e Clinica de Repouso (psiquia
tria), num total de 1.154 leitos. Ha 105 farmacias. 

Existem ainda 4 postos de saude, 1 centro de 
puericultura, 10 laboratorios de analises clinicas. 



Benef icCnc ia Portuguesa 

Em atividade profissional ha 125 medicos, 53 
farmaceuticos , 83 dentistas, 18 enfermeiros e 118 
auxiliares de enfermagem. 

Religiao 

A RELrGrlio cat6lica disp6e de 33 templos e 103 ca
pelas, entre os quais a Basilica Menor de Sao Sal
vador, Igreja de Nossa Senhora do Ten;o, Igreja 
de Nossa Senhora da Boa Morte, Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo e o Santuario de Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro. 

Os protestantes contam com 76 temp1os e 30 
sal6es. Os espiritas, com 11 locais de reunifw. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

DE ac6rdo com os resultados preliminares do Censo 
Escolar de 1964, assim se pode estabelecer a posi<;ao 
de Campos no Estado e no Pais, quanto ao grau 
de escolaridade: o numero de menores em idade 
escolar (7 a 14 anos) matriculados chegou a 78,3% 
no Municipio - 85,7 % na cidade e 70 ,4 % na area 
rural - contra 76,0 % no Estado e 66 ,1% no Pais. 
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CRIANQAS RECENSEADAS 

RSPECIFIC:\Qi\ 0 De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 

a nos Frcqlientam Tota l escola 
---~~-- --~- -----

Mun icipio 127 378 62 030 48 568 

,\reas urbana c suburb:ma 64 6GO 32 037 27 459 
Area rural 62 71 8 29 993 21 109 

Foram recenseados 1. 351 profess6res regentes de 
classe (1.348 do sexo feminino) e 178 n ao regentes 
(177 do sexo feminino). Dos regentes, 921 eram nor
malistas , todos do sexo feminino e 430 n ao norma
listas, dos quais apenas 3 do sexo masculino. 

Emi11o 

P ARA o ensino primano, em 1967, h avia 358 unida
des escolares, sendo 227 esta duais, 106 municipais e 
25 particulares. No mesmo ano for am matriculados 
46.683 a lunos, para um quadro de 1.519 profess6res. 

Contava o ensino m edio com 29 unidades esco
la res, 868 profess6r es e 13.713 alunos m atriculados , 
em 1968. 

Quanta ao ensino superior, acham-se em ativi
dade a Faculdade de Direito de Campos, a Escola 
de Servi<;o Social, a Faculdade de Filosofia e a Fa
culda de de Medicina de Campos. As 3 primeiras 
possuiam, em 1967, 62 profess6res e 606 alunos . 

C nl I ma 

CAMPOS disp6e de 11 bibliotecas totalizando 16.175 vo
lum es. Acessiveis ao publico: Municipal de Campos, 
com 3.116 volumes; Socieda de Portuguesa de Bene
ficenc ia, com 1.720 ; Sociedade Fluminense de Medi
cina e Cirurgia , com 1.839, e Associa<;ao Atletica 
Banco do Brasil , com 1 . 943. 

Ha 7 j ornais em circula<;ao: dia rios, a F6lha do 
Comercio, com tiragem anual de 928.000 exempla
r es; Monitor Campista, com 387 .160 ; A Noticia, com 
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764.000 ; A Cidade, com 457.600; semananos: Repor
tagem, com 104.000; Correia de Campos, com 208.000, 
e mensal, Catolicismo, com 120.000 e Guia Geral da 
Cidade de Campos, com 1. 000 (anual) . Funcionam 
6 livra rias e 4 tipografias. 

Existem 6 emissoras: R adio Jornal Fluminense 
de Campos - ZYP-37, frequencia de 1. 330 kc/ s, 
ondas m edias; Campos Difusora- ZYP-36, freqiien
cia de 1. 450 kC / S, ondas m edias; Radio Campista 
Afonsiana - ZYP-35, fr equen cia de 1. 550 kc/ s, on
das medias; Emissora Continental de Campos -
ZYP-29, freqiiencia de 1.490 kc/ s, ondas medias ; 
Radio Educa dora Goitaci - ZYP-28, frequencia 
de 1.110 kc/s, ondas medias e Radio Cultura de 
Campos - PRF-7, freqiiencia de 4. 955 kc/s, ondas 
m edias. Dais sao os teatros: Cine-Teatro Trianon, 
com 1.145 lugares e Goitaci, com 1.480. Funcionam 
normalmente como cinema. 0 Municipio capta com 
boa r ecep t ivida de a TV Tupi - Canal 6 do Rio de 
J aneiro. Ha 27 cinemas, destacando- se o Cine Sao 
Salvador , com 1 . 012 lugares e o Coliseu dos Recreios , 
com 800 . 

Contam-se 92 associa<;6es: 5 cultura is e 87 r e
creativas e desportivas com urn total de 29 .063 s6-
cios. Destacam -se : a Academia Campista de Letras, 
Pedra lva, Uniao Brasileira de :&;scritores, Clube de Es
peranto de Campos, Orfeao Santa Cecilia (cultu
ra is) , J6quei Clube de Campos, Clube de Regatas Rio 
Branco, Americana Futebol Clube, Iate Clube Lagoa 
de Cima e Clube de Regata Saldanha da Gama, que 
con ta com o m aior n umero de s6cios ( 5 . 500) e e o 
m ais antigo do Municipio, fundado em 1906, junta
m en te com o Clube de Natagao e Regatas Campista. 
Em segundo lugar, em numero de s6cios, vern o Au
tom6vel Clube Fluminen se, com 3. 005 . 

Alem de advogados, medicos e outros profissio
na is liberais que r esidem e exercem suas atividades 
em Campos, h i que r egistr ar 72 en genheiros. 

Bew T ombados 

NUMERosos predios testemunham a tra digao hist6ri
ca de Campos: Cas a da Fazenda dos Airizes, cons
truida hi pouco mais de cern anos pelo Comendador 
Claudio do Couto e Souza, na margem direita do 
Paraiba; Casa e Capela do Engenho do Colegio, em 
Goitacazes ; Capela de Nossa Senhora do Rosario , do 
antigo Engenho do Visconde e Casa do Engenho 
Santo Antonio, ou Casa da Fazenda Grande do Beco, 
atual sede do Asilo de Nossa Senhora do Carma -
todos tombados pelo Servi <; o do Patrimonio Hist6-
rico e A.rtistico Nacional. 



Colegio N. s.a Auxifuduu 

Colegio Es tad ual 

Jnstituto de Edu.:a.,;l•J 
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ASPECTOS AD.MINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

A FUNDAgilo Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatistica mantem a Agencia Municipal de Estatis
tica, 6rgao de coleta do !BE, e os governos federal 
e estc.dual as respectivas coletorias. 

A Coletoria estadual arrecada, tambem. no Mu
n icipio de Sao J oao da Barra. 

Finan faS PJiblicas 

EM 1967, a Uniao arrecadou, em Campos, NCr$ 3,8 
milh6es, o Estado, NCr$ 5,8 milh6es e o Municipio, 
NCr$ 4,3 milh6es. A despesa municipal, no mesmo 
ana, foi de NCr$ 4,8 milh6es . 

0 orgamento municipal , para 1968, previa re
ceita de NCr$ 7,3 milh6es (NCr$ 2,2 milh6es de renda 
tributiria) e fixava igua l despesa. 

ARRECADACAO 

~~~ UNIAO 

- ESTADO 

(JJ.NBd MUNICiPIO 
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Representa[ao Politica 

A CAMARA Municipal se comp6e de 19 vereadores. 
Em mart;o de 1968, estavam inscritos 99.644 elei

tores. 

TURISMO 

CoMo atrat;6es turisticas, Campos apresenta, a lem 
das usinas, diversos locais pitorescos e apraziveis, 
dentre eles as regi6es do Rio Preto e do Imbe; a 
Lagoa de Cima, entre os distritos de Morangaba e 
Ibitioca, formada pelos rios Quimbira e Imbe, poe-

Yacht Club - Lagoa de Cima 
J6quci Clube 



32 

Aspecto central 

Pra~a Sao Salvador 
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ticamente denominada "0 Lago dos Sonhos"; a La
goa Feia, a maior do Estado, muito procurada pelo 
alto indice de piscosidade; a praia - o Farol de 
Sao Tome -, no distrito de Sa ;1to Amaro de Campos, 
alem das A<;u , Barra do Fur ado e outras . 

No tocante a arquitetura, entre os velhos solares 
do passado merecem referencia especial o Palacete 
de Pirapetinga, em plena centro da cidade; o Solar 
dos Bar6es da Lagoa Dourada, hoje Colegio Estadual 
de Campos, antigo Liceu de Humanidades de Cam
pos; o Asilo da Lapa, cujo centenario transcorreu 
recentemente; as igrejas de N. sa do Ter<;o, N. s.a 
do Carma e Sao Francisco, que ostentam em seus 
interiores trabalhos de taiba e finos lavores de arte 
barroca; e o Mosteiro de Sao Bento que data dos 
tempos colon iais. 

Destacam-se, pela arquitetura moderna, o edifi
cio do Foro, de linhas greco-romanas, a Basilica 
Menor de Sao Salvador, o Santuario do Perpetuo 
Socorro, a Igreja Batista, o edificio do Banco Predial 
do Estado do Rio e o novo predio do Banco do Brasil, 
o maior da cidade, em fase final de acabamento. 

E, ainda, o Hip6dromo Lineu de Paula Machado, 
no bairro do Turfe-Clube e o Kennel Clube de cam
pos. 

Como meios de hospedagem, o viajante conta 
(maio de 1968), entre outros , com os seguintes 
hoteis: 

ESTABJ\LEC ffi1ENTOS 

Plan ic ie Hotel. 
Hotel Central 
Palace Hotel. . 

Grand e Hotel Gaspar .. 
Hotel Silva . 

Hotel Flavio . .. 

Hotel Am1zon:1s . 

ENDEREQOS 

PREQOS DAS 
Dr ARIAS 

(NCr$) 

Solteiro Casal 

R. 13 de Maio, 56 20,00 clref. 28,00 apt0
• 

R. 13 de Maio, 53-sob. 6,00 s/rcf. 11 ,0~ 
Av. 15 de Novembro, 

143 6,00 c/cafc' 11,00 c/cafe 
P~a. S. Salvador, 30 12,00 c/rcf. ::!4,00 c/rcf. 
R Vigario J oao Carl os, 

15 113,00 c/ref. 24,00 c/ref. 
R. Carlos de Lacerda, 

46 14,00 c/ref. 28,00 c/ref. 
R. B~rao do A mazo-

nas, 58 
Hotel Esta~ao .. P9a. 5 de Julho, 33 
Hotel N. S". de Lourdes R. 21 de Abril , 222 

3,00 s/ref. 4,00 
3,00 s/rcf. Nao ha 
6,00 s/ref. \1,00 
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Foru m Nilo Pe~anha 

Faculdade d e M edicina 
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FONTES 

As intormaroes divulgadas n este trabalho joram, na sua 
maioria, jornecidas p elo Agente de Estatistica de Campos, 
Le'nyr de Mel!o Araujo. 

Foram utili zados, tambem, dadoM dos arquivos de documen
ta(;iio municipal do I BE, e de diversos 6rglios do sistema esta
ttstico brasi leiro. 0 hist6rico joi extraido do Centenar io da 
In depend encia d o Brasl! - Album d o Estado do R io de J a
neiro . 
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