


FUNDA!;i\ 0 IBGE 
Presidente: Isaa c Kersten etzky 

INSTITUTO BRA SILEIRO DE ESTATiSTICA 
Diretor-S uperin t ende nte : Rudol f W. F. Wun sc he 

DEPARTAMENTO DE DIVULGACi\0 ESTATiSTICA 
Diretor: Ovidio de Andrade Junior 

SETOR DE PUBLICA!;oES ESTATiSTICAS REGIONAIS 
Chefe: Celia Cortes de Figueiredo Murta 

Texto : Ri lza Ferre i ra Sa ldanh a, do Setor de Pu b l ica<;6es 
Estatist icas Regio nais 

Grilficos: Seta.- de Rep resenta<;ao Gratica 
Diagrama~iiu uu SERGRAF 



DA CIDADE 

1 Prefeitura Municipal - 2 Camara Municipa l - 3 Grupo Escolar Jo se Maria de Brito - 4 Gina sio Lui z Murat 
5 lnstituto Cruz e So uza - 6 Coletori a Estadua l - 7 Tabe lionato - 8 Forum - 9 Delegac ia de Polic ia -

10 Grupo Escolar Clodom iro Vasconcelos - 11 Tabe lionato - 12 Age nci a da Empr esa de Correios e Telegrafo s -
13 Posto Med ico - 14 Agencia do Mini sterio do Trabalh o - 15 Escritori o da ABCAR - 16 cartorio do Registro 
Civil - 17 Ag en cia do Banco do Comercio e Industri a de Minas Gerais S/ A - 18 Ho spital Sao Franci sco Xav ier 

19 lgreja Matriz Sao Franci sco Xav ier - 20 Cemiterio Mun icipal - 21 Patronato Sao Jose - 22 Tabe l ionato 
23 Agencia do Banco do Brasil S/ A - 24 Ag encia do Banco Mercantil e Industrial do Rio de Jane iro S/ A 

25 Bar LIDO - 26 Cine-Teatro IN O ~ - 27 Agencia da Uniao de Bancos Brasi lei ros - 28 Via,ao Guarani Lt da -
29 Agencia M11nicipal de Estatisti ca - 30 Esta,ao da EFCB (R.F .F.S .A.). 

'I 



COLEC~O DE MONOGRAFIAS N.o ~ 09 

2.• edi~a o 

RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 523 IC?n'; altitude da se
de: 3,8 m; temperatums em "C: 
tnlixi1na , 35,0; 1nini1na, 23,0,· 
precipita<;tio pluviometrica anua l 
1.348,0 m m . 

POPULACAO 
RECENSEADA 

57 .680 habitantes ( Censo D emo
gnijico 1970); densidade demo
grUjica: 110 habitcmtes par qui
lcnnetra quadrado. 

ECONOMIA - 13 estabelecimen tos industriais, 
233 comerciais (2 atacadistas, 
230 vaTejistas, 1 misto); 1.635 
im6veis rumis (INCRA ); 3 agen 
cias banclirias . 

CULTURA -

URBANI ZA()AC-

41 unidades escolares de en sino 
JJri?nci.rio, 8 cursos de ensino tne 
dio , 7 d e ensino supeTiOT; 3 bi
bliotecas, 2 revistas, 2 tipogra
jias, 2 cinemas; 10 associaqoes 
culturais e esportivo -Tecreativas. 

50 nws e tmvessas, 9 avenidas, 
11 praqas, 2 1Jarques e ja>·dins, 
1. 600 predios, 900 liga<;oes ele
tTicas dorniciliares, 6 aparelhos 
telejonicos; 5 hoteis, 22 ,-estau
mntes, 100 ba,-es e botequins. 

SA (/DE - 6 hospitais com 200 leitos, 1 
posto de Saude, 4 pTOntos -socor
TOS; 12 mediCOS, 3 dentistas, 2 
jannaceuticos, 40 enjermeiTOs, 7 
jarmacias e dTOgarias. 

VEiCULOS - ,-egistmdos (n a Prejeitura Mu-
nicipal em 1970) - 709 autom6-
v eis e jipes , 29 6nibus, 5 rni 
cra6nibus, 289 caminhoes e 40 
rnotonetas. 

FINAN ()AS - orqamento municipal para 1971 
( milh6es de cruzeiros) - recei
ta prevista e despesa jixada: 2,2 

POLiTICA - 15 vereadores . 
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Casa ond e n asceu Quintina B ocaiuva 

ASPECTOS HISTORICOS 
0 INicro do desbravamento do atual territorio do 
Municipio de Itaguai data de meados do seculo XVII . 

Segundo Monsenhor Pizarro , a colonizagao re
monta a epoca em que OS silvicolas da liha do J a
guaramenom, atraidos pelo Governador Martim de 
Sa, se transferiram para outra ilha , situada mais 
para o sul e conhecida por Piagavera - hoj e I ta
curuca. 

Foi desse local que, mais tarde, partiram os 
aborigenes para o continente, fixando-se nas terras 
compreendidas entre os rios Tiguagu e Itaguai, as 
quais denominaram Y-tinga. 

Logo ap6s a fixagao dos indigenas nessa locali
d!J,de, a ela chegaram os missionarios da Companhia 
de Jesus, que langaram as bases da futura povoa 
gao, erigindo uma igreja onde moraram e desenvol
veram a catequese dos gentios . Nao se sabe com 
precisao a data em que essa igrej a foi concluida, 
tendo-se, porem, como certo que tal fa to se haj a 
verificado em epoca anterior a 1688. 

Posteriormente, verificando os jesuitas que as 
terras da Fazenda Santa Cruz, por se encontrarem 
mais proximas do oceano, melhor se prestavam a 
servir de nucleo ao aldeamento, para la se transfe
riram, levando com eles todos OS habitantes do an
tigo arraial. Ainda dessa transferencia nao se pode 
precisar a data ; apenas que se verificou em epoca 
anterior a 1718. 

Tao cedo chegaram ao novo local escolhido pe
los jesuitas, os aborigines iniciaram, sob a orienta
gao dos religiosos , a construgao de novo templo, que 
ficou concluido em 1729, dedicado a devogao de Sao 
Francisco Xavier. 

Atingidos pelas leis emanadas da Corte , os je
suitas perderam em 1759 o controle da povoagao, 
da qual foram forgados a se retirar . 

0 Alvara, com forga de lei, de 5 de iulho de 
1818, "erigiu em Vila a aldeia de rtaguai, com a 
denominagao de Vila de Sao Francisco Xavier do 
Itaguai, cujo territorio e limites compreendiam a 
Freguesia de rtaguai do alto da sen·a para a var-
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gem, a Freguesia de Marapicu, do rio Guandu su
bindo a parte esquerda, todo o Ribeirao das Lajes 
e a Freguesia de Mangaratiba, ficando desde logo 
desmembrado do Termo da cidade do Rio de Janei
ro e da Vila de Angra dos Reis, a que pertencia". 

Com o correr dos anos, a localidade prosperou 
por ser o ponto de passagem preferido pelos via
jantes, que se dirigiam as terras de Minas e Sao 
Paulo. 0 proprio D. Pedro I hospedou-se na locali
dade quando se dirigiu a Sao Paulo, onde procla
maria a I ndependencia do Brasil. 

Em virtude do Decreto de 4 de novembro de 
1833 , a Regencia Permanente, ampliando a extensao 
dos limites fixados pelo art. 8.0 do Decreto de 15 
de janeiro de 1833 , determinou que se entendessem 
compreendidas no Termo da Vila de Itaguai as po
voac;6es denominadas Cantagalo e Cunhanga, que 
faziam parte da Fazenda dos Religi.osos do Carmo 
e ja anexadas ao Curato da Fazenda Nacional de 
Santa Cruz. 

Finalmente, a Regencia Permanente, tendo em 
considerac;ao ao que representam os moradores do 
Curato da F azenda Nacional de Santa Cruz, deere
tau a 30 de dezembro de 1833 , que este ficasse desli
gado do Termo da Vila de Itaguai, passando assim, 
a pertencer ao Termo da cidade do Rio de J aneiro. 

Dotado de terras ferteis, o Municipio de Itaguai 
desfrutou , no seculo passado, ate 1880, de animada 
vida rural e comercial, export ando em grande es
cala cereais, cafe, farinha, ac;tlCar e aguardente. 
Contribuiu de maneira acentuada para esse desen
volvimento a introduc;ao do elemento negro. 

0 advento da Lei Aurea ocasionou crise econ6-
mica, refletida no consideravel exodo dos antigos 
escravos. :Esse fato , aliado a falta de transportes e 
a insalubridade da regiao , concorreu para o desapa
recimento das grandes plantac;6es que constituiam 
a ·riqueza principal da localidade . 

A. passagem da antiga rodovia Rio-Sao P aulo 
por seu territ6rio , a instalac;ao da industria textil, 
aliada as obras de saneamento da Baixada Flumi-

Vista parcial da cidade 



nense que permitiram o aproveitamento ae grandes 
areas pelos nt\Cleos coloniais, possibilitaram ao Mu
nicipio readquirir sua antiga posigao de prestigio. 

Forma~ao Administrativa 
A FREGUESIA de Sao Francisco Xavier de Itaguai , 
criada pela Ordem regia de 22 de dezembro de 1795, 
par f6rga do Alvara de 5 de junho ou julho de 1818, 
foi elevada a categoria de vila , com a mesma deno
minagao, com territ6rio desmembrado da cidade do 
Rio de J aneiro e da antiga vila de Ilha Gran de 
(atua l Angra dos Reis). 

A vila de Sao Francisco Xavier de Itaguai, foi 
suprimida por aviso de 13 de novembro de 1818, sen
do, por em, restaurada pela provisao de 13 de n.o 
vembro de 1819 e instalada definitivamente em 11 
de fevereiro de 1820 . 

Os Decretos estaduais numeros 1 e 1-A, respec
tivamente, de 8 de m aio e 3 de junho do ano de 
1892, referem-se a criacao do distrito-sede de Ita-
guai. · 

Segundo a divisao administrativa referente ao 
ano de 1911 o Municipio de rtaguai era formado 
pelos distritos de Itaguai , Banana! e Paracambi. 

Na divisao administrativa do ano de 1933, o 
Municipio aparece constituido de 5 distritos: Itaguai 
(sede) , Seropedica, Pa racambi , Cagador (mais tarde 
Ibituporanga) e coroa Grande . 

Pela Lei estadual n.o 4.426 , de 8 de ag6sto de 
1960, perdeu o distrito de Paracambi, para formagao 
do Mun icipio do m esm o nome, ficando atualmente 
composto dos distl·itos de Itaguai (sede), Coroa 
Grande, Ibituporanga e Seropedica. 

Forma~ao Judiciciria 
A coMARCA de Itaguai, criada por f6rga do Decreta 
n.0 2.243, de 29 de setembro de 1877, foi extinta por 
Lei n.0 643, de 7 de setembro de 1904, passando o 
seu termo, com sede em Maxambomba , a pertencer 
a Comarca de Barra do Pirai. 

A Lei n.o 740 , de 29 de setembro de 1906, trans
feriu a sede do termo pa ra Itagua i, ficando o mes
mo subordinado a Comarca de Iguagu. 

Em virtude da Lei n.o 1.804, de 12 de janeiro de 
1924, foi restaurada , com sede no tenno do mesmo 
nome, assim permanecendo ate 1938. 

De ac6rdo com o Decreta estadual n° 641 , de 15 
de dezembro de 1938, a Comarca de Itaguai e com
pasta dos termos de Itaguai e Mangar a tiba . confir
mados pelo Decreta-lei estadual n.0 1.056, de 31 de 
dezembro de 1943. 

Atualmente e Comarca de 2a en tranci.a , com
pasta de 3 cart6rios, nos qua is estao distribuidos 
tabeli6es de notas, Oficiais priva t ivos do Registro 
de Protesto de Titulos e Oficia is do Registro de 
Im6veis, a lem de um Oficial de Registro Civil em 
cada distrito . 

4 

'' ' 

' ,., 



Uniyer.sidcrde Federcl Rural cfo 
Rio de J (jJ neiro 
A. u rnvERSIDAI•E InJRAL cch.c.- se tns ; alada no distr".kl 
de S~~·J;J ecii ~a io Munic'.p ~o de Itaguai, na arEa ter
rit·Jr:c : do CcRtr o Nac :J"'1cZ G.e E::Lsino e P rc.s q?ti~c:: 
Agron61'tic7S, r. a altura do km Q , fia antigo. r .Jdooz;ic 
Rio-3'io P~';i,l •J . Lista cc •·c2 i e 25 .£171 da est~caJ ae 
Ca:m-pc Grc..ni~, da & -::raia d~ J'erro Ce-:1 !ra~ oo 
Bns ll e 7 1cm do Trevo G.a Viuta G-rac;a, na T•Jdov~ 
?rcs< G.ente iJ1:-tra;__ 

D i.>p6e ics nais moder:1as in ; talaq6es ET:'L ed:
j icio:;, espEcic l:n rcnte c C-;?,.> t ~·~t,ido s, ~m estilo .::oloni~! 
brasil.;;iro, .t:is ~rib '.lidos E:-r. flmplo e belissimc parq>L . 

.d.3 ter·'Js pErtence~ a rr. a cnti.ga Fazerria. 11li
pe;-- icl 6.e ;;;a.r .ta Cruz, : r.. d:!, en: 1938, teve 1:'1-icio c 
c:orrs ~ruqao ic. Ur..iversic :u:i. c. . 

C~· icda. pel? Decret : - le:i n.o 6. ~ 55, de 31.'1 de 6.E
zemt•ro de 1943, e reguilarr.e:ntada pelo D ec•·ew n:l! 
merc 16.7~, de 11 de IW'PEmbm de 1944, &e ac.'zt: 

Hos~i::«l de v ererharia , Fet ilii. C:o d e s :ologia e Aw 'amm~ct 



assim estruturada : Escola Nacional de Agronomia; 
Escola Nacional de Veterinciria ; Cw·sos de Aperjei
qoamento, Especializa<;ao e Ex t ensao ; Escola Agro
tecnica Ildefonso Simoes Lopes; Servi<;o Escolar; 
Serviqo de D esportos e Turmas de Administm<;tio. 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janei
r o tem seu alicerce na antiga Escola Superior de 
Ag1icultura e Medicina Veterinciria, tundada a 4 de 
julho de 1913 . Sua primeira local izaqao foi no Pa
lacio do Duque de Saxe, onde e hoje a Escola T ec 
nica F ederal Celso Suckow Fonseca, no Maracanii, 
na cidade do Rio de Janeiro - GB; em 1915 passou 
para Pinhei1·o, hoje Pinheiral , no Estado do Rio de 
Janeiro, onde tuncion a atualmente a Escola Agro
tecnica N ilo Peqanha. Em 1918, joi transterida para 
N iter6i, ocupando o predio da atual Secretaria de 
Agricultum ; ai pe-rmaneceu ate 1927, quando toi 
mudada para a Praia Vermelha, Estado da Guana-

Alojamento Feminino 

bara, no edificio atualmente utilizado pelo Depar
tamento Nacional da Produ<;ao Mineral e pelo De
partamento de Censos . 

Pelo Decreta n .0 23.857, de 8 de fevereiro de 
1934, a antiga Escola Superior de Agricultura e Me
dicina veterinciria joi dividida em Escola Nacional 
de Agronomia, Escola Nacional de Veterinciria e Es
cola Nacional de Quimica, esta ultima transjerida 
para o Ministerio da Educa<;ao. 

Em 1948, finalmente, a Escola Nacional de Agro
nomia passou a ocupar as atuais instala<;6es espe
ciais e definitivas que integram a Universidade Ru- .. 
ral. 

'Este estabelecimento de ensino universitcirio tem 
po1· jim ministrw· instruqao superior projissional e 
t ecnica rejerente a Agronomia. 

Pelo Decreta n.0 60 .731 , de 19 de maio de 1967, 
a Universidade Rural do Brasil joi transterida do 
Ministerio da Agricultura para o da Educa<;ao e 
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Pavi l hiio d e Experimenta9ao Agricola 

Cultura, de ac6rdo com o que disp6e o D ecreta nu
m ero 200, de 25 de tevereiro de 1967, que tra<;ou as 
bases da R ejonna Administrativa . 

Pelo mesmo decreta passou a antiga Universi
dade Rural do Brasil a denominar-se Universidade 
F ederal Rural do Rio de Janeiro, mantendo, entre
tanto, t6da a sua estrutura e gozanrlo de autonomia 
didtitica, adm inistrativa, financeira e disciplinar . 

A Universidade mantinha em 1967, os seguintes 
cursos: de Engenharia Agron6mica, de M edicina 
Veterintiria, de Engenharia Quimica, de Engenha
ria Florestal e Escola de P6s-Graduagrio. 

Em 1970, toram criados e entraram em funcio 
narnento cinco novas cursos, para a jonna<;rio de 
projissionais de nivel superioT: Zootecnia, Geologia, 
Administragrio, Econornia e Ciencias Contabeis . 

Alern dos cuTsos supeTioTes, jti rnencionados, 
rnantern a UFRRJ, dais cuTsos tecnicos de nivel me
dia rninistrados n os colegios Ildejonso Simoes Lo
pes e nos de Econornia Dornestica, e rnais as cuTsos 
de Licenciatura ern Ciencias D omesticas , ern Ci
encias AgTicolas, em Quirnica e em Hist6ria Natural. 

As atividades de ensino, pesquisas e extensrio, 
sao exercidas atraves das unidades (Institutos) e 
sub-unidades (D epaTtarnentos). 

Institutos : a) Basic as - I nstituto de Biologia, 
I nstituto de Materntitica, Fisica e Qui rnica e I nsti
tuto de Ciencias Sociais: b ) PTotissionais - I nsti
tuto de AgTonornia, Instituto de Educa<;rio, I nstituto 
de FloTestas, Instituto de T ecnoWgia, I n stituto de 
VeteTintiTia e lnstituto de Zootecnia. 

Pav olhao d e Ecologia 



Departamentos de: Biologia Animal, BiOlogia 
Vegetal, Ciencias Econ6micas e Sociais, Ciencias Fi
siol6gicas, Ciencias Pedag6gicas, Clinica Veterina
ria, Economia do Lar, Engenharia Rural, Fisica e 
Quimica, Filotecnia, Gen€tica, HO'rticultJura, Lin-
guas, Maternatica e Estatistica, Patologia, Silvicul 
tura, Solos, Tecnologia e Zootecnia. 

Funcionam no campus universitario: Funda<;ao 
Professor Waldernm· Raythe, Grupo Escolar Presi
dente Dutra e Escola Primaria do Instituto de Zo
otecnia. 

Administrativamente, tern a Universidade Fe
deral Rural do Rio de Janeiro a seguinte organiza
<;ao: 6rgaos Centrais - Assembleia Universitaria, 
Reitoria, Conselho Universitario, Conselho de Cura
dores e conselho Coordenador do Ensino, Pes
quisa e Extensao ; 6rgaos Auxiliares - Diretoria de 
Administm<;ao, Diretoria de Bibliogmfia e Docurnen
ta<;ao, Diretoria de Educa<;ao e Ensino, Diretoria de 

Extensao e Prefeitura Universitaria; e 6rgaos su
plementares - servi<;o de Assistencia ao Estudante, 
Centro de Produ<;ao e Centro de Piscicuztum e Pesca 
Continental. 

No terreno da pesquisa, mantem a Universidade, 
convenio com as seguintes entidades: Instituto In
teramericano de Ciencias Agl"icolas, Centro Pana
mericano de Aperfei<;oamento para Pesquisas de 
Recursos Naturais, Centro Panamericano de Febre 
Aftosa, D epartamento de Defesa e Inspe<;ao Agro
pecuaria, Conselho Nacional de Pesquisas, D iret6rio 
Academico da Escola Nacional de Agronomia, Di
ret6rio Acadernico Guilherme Her msdorff e Iri Re 
search I nstitut. 

A Universidade tem recebido auxilio para rea 
liza<;ao de planos de pesquisas, instala<;6es e balsas 
de estudo a protess6res e estudantes, das seguintes 
entidades: Campanha de Aperfei<_;oarnento de Pes 
soal do Ensino Superior, Conselho Nacional de Pes
quisas e Ministerio da Educa<;ao e Cultura. 
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Na parte reterente a assistencia e auxilio aos 
estudantes, a UFRRJ, alem de possuir aloj~J,mentos 
para a quase totalidade dos alunos de ambos os 
sexos, mantem o refeit6rio universitario e os dos 
colegios. 

Finalmente, destacamos uma enfermaria e um 
hospital de emergencia dotados de moderno e com
pleto aparelhamento, sala de operaq6es e gabinete 
dentario; uma biblioteca, com ampla e contortavel 
sala de leitura; campos de bola ao cesto, volibol, tu
tebol, tenis, bem como pista para corridas, piscina 
e um amplo e moderno ginasio; uma cooperativa, 
que mantem pequena loja, bar, barbearia, li
m·aria e vultoso serviqo de poligrafos; uma tazenda 
piloto, com horta, pomar, agricultura em geral, cria
c;ao de aves, suinos, gada de leite e corte, onde as 
crlunos desenvolvem seus conhecimentos . 

. ASPECTOS JiSICOS , 

A TOPOGRAFIA de Itaguai se distribui por duas regioes 
distintas: a das montanhas e a das planicies. Ao 
Norte e Oeste, estao as grandes elevagoes, estenden
do-se a regiao plana ao Sul e Leste , onde se loca
lizam alguns terrenos pantanosos e alagadigos . 

A Serra do Mar, separa o Municipio dos de 
Rio Claro e Pirai . 

0 territ6rio municipal mede 523 km0 e se limi
ta com os municipios de Nova Iguagu, Paracambi, 
Rio Claro, Pirai, Mangaratiba e Estado da Guana
bara. 

0 clima apresenta caracteristicas diferentes nas 
regioes montanhosas e nas de planicie. Na primeira, 
e seco, ameno e bastante saudavel; na segunda, 
quente e tlmido, tornando-se insalubre nas grandes 
baixadas. De novembro a janeiro as chuvas incidem 
com maior frequencia. Em 1968, a precipitagao plu
viometrica observada no P6sto Agrometeorol6gico 
IPEACS foi de 1.348.0 mm, e a temperatura oscilou 
entre maxima de 35°C e minima de 23 . 

As principais serras sao as de Itaguai, Caga
dor, Guarda Grande, Pouso Frio e Mazomba. Nos 
limites com Rio Claro esta o ponto culminante de 
seu sistema orografico, com 1.136 metros de alti
tude , seguindo-se-lhe o Alto da Boa Vista e o pico 
das Duas Orelhas, ambos na mesma regiao, com 
1.016 e 853 metros, respectivamente . 

A mais importante COlTente fluvial do Munici
pio e o rio Guandu, o qual recebe as aguas do ri
beirao das Lajes; seguem-se o rio Valao de Areia, 
e o Itaguai , que se comunica com o Guandu, 
tendo por afluentes os rios Valao dos Bois e Ma
zomba. 

Localizada a 3,8 metros de altitude, a cidade e 
definida pelas coordenadas geograficas de 220 52' 02" 
de latitude Sul e 430 46' 43" de longitude W.Gr. 
Dista 70 km, em linha reta, de Niter6i rumo ONO. 
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ASPm'QJS DEMOGRAFICOS 

EM 1970 o Censo revelou que 69 ,3% da populac;aJ 
se concentravam na area rural, conforme o quadro 
seguinte : 

MUNICfPIOS E POPULAQAO 

DISTRITOS 
Total Urbana Rural 

ltaguai. . . . . . . . . . . . . . . . 57 680 17 726 39 954 
Itaguai (sed e) ... 23 527 13 7G9 9 8J8 
Cora a Gran de 4 559 883 3 676 
Ibituporanga 1 419 58 l 361 
Seropcdica .. 28 175 3 076 25 099 

Verificou-se no decenio intercensitario 1960-
1970, urn incremento da ordem de 29 ,6% no Muni
cipio (apesar do desmembramento do distrito de 
Paracambi) , e de 67 ,1% n a zona urbana. 

No mesmo periodo a populagao da cidade cres
ceu de 211 ,9% e entre os nucleos urbanos, o de Sero
pedica (274,2% ) apresentou o maior desenvolvi
mento. 

Houve aumento , tambem, n a densidade demo
grafica, de 70 h abitantes por quil6metro quadrado 
em 1960 para 110 em 1970. 
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Quanta a populagao r esidente, foram apuradas 
55.860 pessoas, das quais 28.688, do sexo masculine. 

Eram em numero de 13 .470 os domicilios, sen do 
3. 443 os que se ach avam ocupados na zona urbana 
e 7.269 na rural. Ha via, ainda, 2.758 vagos e fecha
dos na ocasiao do Censo. 

Registro Civil 
0 MOVIMENTo no t ri i'mio 1968-70 foi o seguinte: 

REC ISTROS 1968 1969 1970 

N asci mentos ... 2 166 2 176 2 596 
N ascidos no a no . . 1 258 1 174 1 233 

VIVOS .. l 178 1 109 1 166 
mortos . . 80 65 67 

Nascidos em a nos anteriorcs 90 1 002 1 363 

Cas a mentos .. . . 682 832 900 
Obitos . 399 391 362 

de meno1·es de 1 a no. 89 98 61 
de maiores de 1 ano . . 310 293 301 

TOTAL .. 3 247 3 399 3 858 

ASPECTOS ECONDMICOS 

Agricultura 
A PRoougAo agricola alcan gou Cr$ 20,7 milh6es, em 
1969, sendo a area cultivada de 9.781 ha. Os pro
dutos discriminavam-se segundo a quantidade e 
valor : · 

VALOR DA 

QUANTI- PRODUQAO 
PRODUTOS 
ACRfCOLAS DADE 

(t) Numeros % s6bre absolu tos 
(Cr$ 1 000) o total 

Banana (1) 5 000 16 000 77,2 
Tomate .. 5 000 2 000 9,7 
Mandioca ... .... .. .. .. 6 000 900 4,3 
Laranja (2) .. 20 000 800 3,9 
Outros (3) .. 1 029 4,9 

TOTAL .. 20 729 100,0 

(1) 1.000 cachos. (2) 1.000 frutos . (3) Em "outros" incluem-se 
a n·oz , feijiio, milho, cana-de-aGlicar, batata-doce, abacate, 
c6co -da-baia, manga e cafe 

11 



PRODU<;:;AO AGRICOLA 

Va\or-1969 

flllil Bona no 

[;!Rl Tomate 

D Outros 

A banana, que lidera a safra municipal, ocupa 
uma area de 6.250 h a, o toma te 500, a mandioca 400 
e a laranja 275 . 

0 Municipio possui urn Escrit6rio Local do Sis
tema Brasileiro de Extensao Rural - ABCAR, su
bordinado ao Regional de Niter6i. Ha, tambem, urr_ 
Posta A.gron6mico e os nucleos: Colonial de Santa 
Cruz e Colonial Santa Alice, o primeiro localizado 
em Piranema no Distrito de Itaguai, e o segundo 
no de Seropedica, ambos do INCRA. 

:Este cadastrou, em 1969, 1.625 im6veis rurais . 
H a 43 agronomos em atividade. 

Pecuaria 
A CRIA<;A.o de bovinos (indubrasil e caracu) e de 
suinos Cmestigo) destina-se ao corte e revenda. 

Segundo dados relativos a 1969, a populagao pe
cuaria era de 36.111 cabegas, no valor de Cr$ 6,0 
milh6es, assim discriminadas: 

Especies 

Bovinos . . ... . . . ... . . .. . . . . . ..... . 
Eqliinos ....... . . . .. . .. ...... ... . . 
Asininos ..... . .. . . .. .. . ...... .. . . 
Muares .. . .. .......... .. . . .... .. . 
Suinos . . .. .. . ...... . .. . ... . . .. . . . . 
Ovinos ... . ............ . ...... ... . 
Caprinos ........ . ......... . .... . . 
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Os bovinos e os suinos contribuiram com 74,9 
e 17,8 %, respectivamente, para o valor total da p ro 
dw;ao. 

No m esmo ano , a produ<;ao de leite atingiu a 
470.000 litros, n o valor de Cr$ 164,5 milhares . 

Foi calculado em 85.000 o numero de cabecas de 
aves existentes, valendo Cr$ 404,2 milhares. A pro
dugao de ovos alcan<;ou 360.000 duzias, no valor de 
Cr$ 360,0 milhares. 

0 m el e a cera de abelha tot alizavam 6,5 tonela 
das, no valor de Cr$ 14,8 milhares. 

A produgao de casulos alcan gou 1,0 ton elada, no 
valor de Cr$ 3,0 milhares . 

Os pecuaristas de Itaguai contam com os servi
gos profission ais de 33 veterinaries. 

As exposig6es pecuarias sao organizadas pela 
Universidade Rural Federal do Rio de J aneiro. 

Industria 
EM 1967 h avia 13 estabelecimentos de in dustrias de 
t ransform a<:;ao, com 325 operarios, sendo 5 de mine
rais n ao m etalicos com 91 trabalhadores . 

Soment e as 8 principais industrias ocuparam 
315, oper arios e r enderam Cr$ 7,5 milh6es. 

Mer ece destaque entre os m ais importan tes es
tabelecimen tos a Cia. Mercantil e Industrial Inga, 
a pr imeira usina brasileira a produzir zinco e cad
mio eletroliticos. 

Instalada em 1965, proporciona m ao-de- obra 
a m aioria dos trabalhadores locais, treinados n a pro
pria fabrica . 

Em pesquisa r ealizada em 1969 e que a tingiu as 
em presas cuj o valor de p rodu<;ao excedia a Cr$ 70,0 
milhares, pr estar am informes 11 firm as ocupando 
418 pessoas. 0 valor total arrolado se elevou a 
Cr$ 12,1 milh6es. 

Abate de Reses 
FoRAM aba tidas, em 1969, 2.427 bovinos e 1.353 sui
nos. 0 p roduto desse abat e totalizou 604 toneladas, 
n o valor de Cr$ 1,3 milhao. 

Compunha-se o abate de 80,9 % de carne verde 
de bovino , com 435 t; 8,2 % de t oucinho fresco, com 
54 t ; 8,1 % de carne verde de suino, com 47 t ; 2,8 % 
de couro verde e seco de bovino , com 68 t . 

Comercio 
0 coME:Rcro e constituido de 2 estabelecimentos ata
cadistas, 230 varej istas e 1 misto, predominando os 
ramos de ma teriais de construgao e generos ali
men t icios. 

Ha expor tagao para os demais municipios do 
Estado e para a Guan abara. Ent r e os p rodutos ex
portados, em 1969, encontram-se banan a, tomate, la 
r anj a, m ass as alimen ticias, zL1co, t ij olo, a reia be
n efi ciada, etc . 
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A importagao procede, em sua maior parte, dos 
estados da Guanabara, Sao Paulo e Rio de J aneiro, 
e compreende enlatados, tecidos, moveis, eletrodo
mesticos, etc. 

Bcincos 
CoNSTITUEM a r ede bancaria de Itaguai as seguintes 
agencias: Uniao de Bancos Brasileiros S .A., do Ban
co Comercio e Industria de Minas Gerais S.A. e do 
Banco Mercantil e Industrial do Rio de J an eiro 
S.A.. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de 
zembro de 1968, eram os seguintes, em milhares de 
cruzeiros: caixa, 182 ; emprestimos, 1.891; depositos 
a vista e a curto prazo, 2.258 e depositos a medio 
prazo, 298. 

0 Municipio conta a inda com 12 cooperativas: 
7 de consumo, 4 de produgao e 1 nao especificada. 
Ha 1 sindicato de profissoes liberais. 

Presta~iio de Servi~os 
EM 1969, entre os estabelecimentos de prestagao de 
servigos, Itaguai possuia 100 bares e botequins, 22 
restaurantes, 20 barbearias, 4 cabeleireiros, 13 pos
tos de gasolina e 5 hoteis : Sao Francisco Xavier , 
Itaguai Ltda., Beiramar, Vila Geni e Hospedaria 
Cabral. 

Exercem suas profissoes 2 engenheiros. 

Transportes e Comunica~oes 
OORTAM o Municipio a Rodovia Presidente Dutra 
(BR-465) , a antiga Estrada de Rodagem Rio-Sao 
Paulo (BR-462) , ambas federais ; a estrada estadual 
RJ- 14; a estrada municipal "Reta de Santa Cruz", 
alem de 84 km relativos as dem ais estradas muni
cipais. 

A Estrada de Ferro central do Brasil, ramal de 
Mangaratiba, possui as estagoes e paradas de Ita
guai, Vila Geni, Coroa Grande e Brisamar. 

rtaguai liga-se aos municipios vizinhos e as ca
pitais federal e estadual pelos seguintes meios de 
transporte: 

Rio Clw·o - rodovia, 2 h ; Mangaratiba - fer
ravia, 1 h 20 ,min ; Nova Iguw; u - terrovia, 1 h 
45 min, rodovia, 1 h ; Paracarnbi - ferrovia, 2 h 15 
min, rodovia, 50 min ; Pirai - rodovia, 1 h 05 min; 
Rio de Janeiro- GB - ferrovia, 1 h 40 min, rodovia , 
1 h 30 min ; Capital Estadual - rodovia, 2 h 50 min; 
Capital F ederal - rodovia , 21 h. 

Ha 2 empresas com linhas interestaduais, 4 in
termunicipais, 3 interdistritais e 2 urbanas . 

Ate 31 de dezembro de 1970, estavam registra
dos, na Prefeitura - 709 automoveis, 2 autolotagoes, 
29 6nibus, 289 caminhoes, 3 micro6nibus e 40 mo
tonetas . 
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IIOOOVU P[DIIIA l 
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/IODOYIA Ptp.lN COtt:rTII Ufi:O --

1"/ lttO 0C .IA NIIRO 

UANABARA 

ATlANTICO 

A Companh ia Telef6nica Brasileira, que esta
belece ligagao com outras em presas, mantE~m 6 apa
: elhos instalados no Municipio. Itaguai conta, ainda., 
::om 3 agen cias post ais e 1 postal-telegrafica da Em
presa Brasileira de Correios e Telegrafos. 

ASPECTOS.: C_ULTURAis 

Ensino Primario 
SEGUNDo o Cen.so Escolar , r ealizado em 1964, 72,0% 
jas criangas de 7 a 14 anos, freqiientavam escolas 
3.tingindo percentagem de 81 ,0% nas areas urbana 
= suburbana. 

Grupo Escolar C lodomiro Vasconcelo~ 



Escola Normal :.~Liz Murat 

Em 1970, o ensino primario ere. minis ::.rado em 
43 unidades escolares, com 411 pro fess6reE e 10.311 
alunos m atriculados no inicio do ana. 

Ensino Media 
No ana de 1969, contavam-se no setor ce ensino 
media 8 cursos, sendo 4 do secundario, con 78 pro
fess6res e 1.395 alunos ; 2 do normal, com 27 e 276 ; 
1 do comercial, com 18 e 221 ; e 1 do agri ~ ola, com 
30 e 1!51. 

Ensino Superior 
0 ENSINO superior e m inistrado pela Universidade 
Federal Rura l do Rio de J aneiro. 

Em referencia ao ano de 1970, contava 13 cur
sos, 204 profess6res e 1.627 alunos. 

Patronah Sao Jooe 
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Cultura 

As BIBLIOTECAS existentes em Itaguai , afora a da 
Prefeitura, com 2.600 volumes, pertencem as i;:J.stitui
goes de ensino: a da UFRRJ, com 70.000 volumes; a 
dos IPEACS, com 24.200 e da Juventude Universita
ria Cat6lica, com 5. 000 . 

Ex~stem dois cinemas: Vania e Cine-teatro Inoe, 
com 200 e 500 lugares, respectivamente. Ha boa 
recepti·.ridade da TV -Tupi , Canal 6, da Guanabara. 

A imprensa e representada por duas revistas 
dos Centros Academicos das Faculdades de Agrono
mia e de Veter lnaria, de periodicidade irregular, com 
tiragem de 2. 000 exemplares , cada. Ha 2 tipografias. 

As associa<;6es, em numero de 10, congregam 
2.005 socios e denomin am-se: Itaguai Atletico Clube, 
Itaguai Bunka Clube. Mazombinha Atletico Clube, 
Piranema Atletico Clube, Coroa Grande Futebol Clu
be, Seropedica Atletico Clube, I nstituto Zootecnia 
Atletico Clube, Atletico Clube Ecologia, Associac;ao 
Atletica da Escola Nacional de Agronomia e Associa
c;ao Atletica d a Escola Nacional de Veterinaria, as 
cinco ultimas filiadas a Universidade Rural. 

ASPECT.OS SOCIAlS 

Urbaniza~;iio 

A FrsroNOMIA urbana vai- se transformando, com 
urr.a linha moderna de construg6es. Nao se apaga
ram, contudo as tragos caracteristicos da arquitetura. 
tradicional, que dao a cidade especial enca nto . 

Jardim Cinco de Julho 
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Ha 45 ruas, 2 prac:;as e 2 parques e jardins. Dos 
49 logradouros existentes, 20 sao pavimentados, 10 
arborizados, 30 com rede de esg6to, 36 com rede 
de abastecimento de agua e 29 com iluminagao pu
blica e domiciliar . 

Contam-se 1.600 predios, sendo 800 servidos pe
la r ede de abastecimento de agua, 1.250 pela de 
esgotos. A voltagem da en ergia eletrica distribuida 
(residen cial ) e de 110 com a freqi.iencia de 60 ci
clos; segundo, e o numero de ligag6es eletricas atin
giu a 900. 

Dentre as principais arterias, destacam-se as 
Av. Paulo de Frontin, Piranema, r et as de I taguai 
e Amelia Louzada ; as pragas: Cinco de Julho e 
Aclam agao ; e as ruas: Getulio Vargas, Nilo P ecanha, 
Gal. Bocaiuva, Dr. Curvelo Cavalcanti, Cel. Freitas 
e Dr. Monteiro Mendes . Encontram-se na cidade um 
Obelisco em homen agem a FEB, as estatuas do Ba 
rao de Tefe e de Fernando Costa e o Engenho dos 
J esuitas . 

Assistencia Medico-Sanitaria 
0 sERvi<;:o m edico conta com seis hospitais gerais, 
com 200 Ieitos : Divisao de Assist en cia Medica Hos
pitalar da Universidade F ederal Rural do Rio de 
J an eiro, Sao Francisco Xavier, Rural de Piran em a, 
Hospital Maternidade do SASE e Nossa Senhora da 
Guia. 

Os servigos oficiais de saude sao constituidos de 
1 p6sto de saude e 4 prontos-socorros. 

Em atividade no Municipio, 12 medicos, 3 den
tistas, 2 farmaceuticos, 40 enfermeiros. Ha 7 far
macias. 

Religiao 
A POPULAgli.o cat6lica conta com vanas capelas su
bordinadas a par6quia de Sao Francisco Xavier, na 
cidade e a de Nossa Senh ora das Gragas, no distrito 
de Seropedica. 

Os protestantes tem a sua disposigao 2 igrejas 
Batistas e 2 igrejas Assembleia de Deus. 

Turismo 
As coNDig6Es cl im[dicas de zona montanhosa e o 
grande numeTO de pTaiaS tornam a Cidade pTOpicia 
ao veraneio . 

As regi6es de Mazomba e Ib ituporanga, poT suas 
belezas naturais apresentam passeios agradaveis aos 
visitantes. Na ilh a da Madeira, situam-se n ove 
praias : a dos Ing leses, Corar;;ao, Engenho, Ita puc a, 
de D entro, Guaia, Ponta, de Fora e Prainha; na 
vi la CoTOa Grande, ainda exist em a de Coroa Gran 
de e de Vi la Geni. 
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Praia d e Fora, Ilha da Madeira 

No riistrito de Seropedica encontra-se a Univer
sidade F ederal Rural do Rio de Janeiro, que e sem 
duvida a 1Jrincipal atrac;;tlo turistica. 

No distTito de Cor oa Grande acha-se instalada 
a Cornpanhia Mercantil e I ndustrial Inga, fundada 
em 1958, a prirneira industria brasileira a produzir 
zinco rne ta l ico elet r olitico. 

Na sede encontra-se a matriz de Sao Francisco 
Xavie1·, de l inhas e caracter isticas coloniais, obra dos 
jesu itas. Foi tundada a 3 de d ezernbro de 1759 e 
situa- se no alto de uma colina, de onde se descorti 
na a B aixada de Santa Cruz. 

ASPECTOS AOMINISTRATIVOS E POLITICOS 

Finanqas 
A ARRECADAgi\o m unicipal, em 1969, alcan gou Cr$ 1,4 
milhiio, sendc de Cr$ 324,3 milhares a renda t r ibu
taria. A despesa realizada foi de Cr$ 1,1 milhiio . 

0 orgam ento municipal para 1971 previu receita 
de Cr$ 2,2 milh6es e f ixou igual despesa. 

Represen taqiio Politica 
A CAMARA Municipal de Itaguai e composta de 115 
vereadores. Achavam-se inscritos, a te 15 de novem
bro de 1970, 21.531 eleitores. 
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FONTES - As informag6es divulgadas neste traba
lho foram, em sua m aioria fori1 ecidas pelo Agente 
de Estatistica de I taguai, Ossonor Guimaraes . 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumentagao municipal do IBE, de diversos 6rgaos 
do sistema est a tistico nacional , da 1.a edigao da 
Monografi a, e da publicagao Universidade Rural do 
Estado do Rio de Jane-iro. 

; '· .. 

EST A publicagao faz parte da serie de monografias munici
p ais organizada pelo Departamento de Divu lgagao Estatistica 
do Institute Brasileiro de Estatistica. A nota in trodut6ria, 
s6Jore asJ?ectos da evolucao llist6!·ica do Municipio, COlTesponde 
a u m a tentati va visando sintetizar , com a dequada sistem a
tizagao, elementos esparsos em d iferentes docum entos. Ocor
rem. em alguns oaso,s, di vergencias de opinHio, cmnu ns em 
assuntbs dessa natureza, n ao sendo raros os equivocos e con.
tradi <;6es veri f.icados nas p r6prias fontes de pesquisa. Por 
isso, o IBE acolh eria con1 o 1naior interesse qualquer colabo 
ra<;ao, espec ialmente de llistoriadores e ge6grafos. 
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I COl ECAO DE MONOGRAFIAS I 

6.• S~RIE A 

500 Criciuma, SC 
501 Ribeirao Pre to, SP (4.• ed .) 

502 Cornelio Procopio, PR 
503 Petrolina, PE 
504 l tumbiara, GO 
505 Sape, PB 

506 Barra de sao Francisco, ES 
507 Cachoeira do Sui, RS (2• ed.) 
508 Sao Manuel, SP 
509 ltaguai, RJ (2• ed.) 

Acabou -se de imprimir aos vinte e tres dias clo mes de 
jevereiTO de miL novecentos e setenta e clois, nas 0 jici -
1WS do Servi{'O GTtijico da Funda{'aO IBGE - 4 841 
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