
NATIVIDADE 
 
 

Sua evolução acha-se vinculada à de 
Itaperuna, com origem na penetração do 
desbravador José Lanes Brandão na área, por 
volta de  1831, que desencadeou fluxo migratório 
para a região. Em decorrência disso, em 1853, foi 
criada a freguesia de Nossa Senhora de 
Natividade do Carangola e, a partir do final do 
século XIX, com o advento da ferrovia, sua 
colonização se processou de forma rápida e 

contínua. 
A freguesia chegou a tornar-se vila e sede do então recente município de 

Itaperuna, em 1885. 
Logo depois, contudo, perde sua hegemonia, passando por período de 

modificações administrativas. Em 1947, foi promulgado o desmembramento, 
de Itaperuna, dos distritos de Natividade do Carangola, Varre-Sai e Ourânia, a 
fim de constituírem o novo município de Natividade do Carangola. 

Enquanto essas modificações se processavam, as lavouras existentes na 
região floresciam, permitindo aos seus proprietários usufruírem lucros 
fabulosos em grande parte devidos ao suor do negro escravizado. Com o 
advento da lei abolicionista, em 1888, esta situação de prosperidade sofreu um 
sério abalo de que, durante longo tempo, se ressentiu a economia da 
localidade. 

Mais recentemente, registra-se a alteração do nome para Natividade e o 
desmembramento do distrito de Varre-Sai, constituindo novo município na 
Região Noroeste Fluminense. 

A cidade desenvolveu-se isoladamente, junto às margens do Rio 
Carangola e em vasta zona montanhosa e fragmentada, tornando-se 
importante centro ferroviário para embarque da produção cafeeira da região. O 
café aproveitou antigos solos da mata e as 
condições climáticas favoráveis. 

A partir da década de cinqüenta, a 
decadência da lavoura do café teve como 
conseqüência a estagnação da dinâmica urbana. 

Natividade dedicou-se, no decorrer do século 
XX, cada vez mais à pecuária, deixando o café de 
ser a cultura mais importante na cidade. A 
agricultura passou a ser dirigida para o arroz, milho 
e feijão.  

 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Geral de Planejamento 
Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
In www.cide.rj.gov.br/cidinho 



 
 
 

 
 

Região de Governo – Noroeste Fluminense 
Origem - Itaperuna 
Legislação de Criação - Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição 
Instalação - 22/8/1947 
Aniversário – 20/6 
Distância da Capital – 242,8km 
Destaques* – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Natividade (1845), 
Rio Carangola com grande quantidade de árvores frutíferas em suas 
margens e a presença de pacas, capivaras, piau, cascudo, bagre e 
tainha. 
*Inepac e Turisrio 


