
NILÓPOLIS 
 
 

Durante o seu processo de formação, o município 
esteve sempre sob influência direta da cidade do Rio de 
Janeiro e de outros municípios da Região Metropolitana.  

No primeiro império e em grande período do 
segundo, as terras que hoje se acham dentro do 
perímetro de Nilópolis foram motivo de intensa 
exploração, graças ao trabalho escravo e à 
extraordinária fertilidade dos solos.  

O progresso e a riqueza da região subsistiram 
ininterruptamente até essa época. Daí por diante, a 
devastação de suas matas trouxe como resultado a 
obstrução de rios e regatos, e ocorreu o abandono 

definitivo da via fluvial para o transporte dos produtos dos engenhos e das 
lavouras com o aparecimento dos trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II e da 
Empresa Melhoramentos do Brasil. Em 1858, a atual RFFSA inaugurou a 
estação de Engenheiro Neiva, hoje Nilópolis. 

Abandonados os rios, suas margens, desertas de vegetação, caíram 
sobre os leitos em muitos trechos, ensejando a formação de extensas áreas 
inundadas com água estagnada e a proliferação de doenças como a malária. 
Mais tarde, as obras de saneamento da Baixada Fluminense, iniciadas por Nilo 
Peçanha, muito contribuíram para o soerguimento da região. Os sucessores do 
primeiro Barão de Mesquita fracionaram a área da antiga Fazenda São Mateus 
em lotes, vendidos a preços baixos e parcelados, adquiridos por operários nas 
áreas próximas à estação de trem, começando a formação do povoado de São 
Mateus. A propaganda para venda das terras chamavam-nas de Nilópolis, em 
homenagem àquele presidente. 

Em 1916, São Mateus foi elevada à categoria de distrito, pertencente ao 
município de Iguaçu e, em 1921, foi-lhe dada oficialmente a denominação de 
Nilópolis. 

A denominação de São Mateus persistiu apenas na estação da linha 
auxiliar, situada a alguns quilômetros de Nilópolis, onde se formou outra 
povoação, originária da sede do atual distrito homônimo, pertencente ao 
município de São João de Meriti. 

Em 1947, tal era o progresso verificado em Nilópolis que foi elevado à 
categoria de município. 

 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
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POLIS 

Região de Governo – Metropolitana 
Origem - Nova Iguaçu 
Legislação de Criação - Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição 
Instalação - 22/8/1947 
Aniversário – 21/8 
Distância da Capital - 23,6km 
Destaques* – Primeira Sinagoga Israelita e Primeira Loja Maçônica 
da região, Capela de São Mateus, Laranjal situado na antiga sede da 
residência da Família Queiroz Lopes, Escola de Samba Beija-Flor. 
*Prefeitura Municipal de Nilópolis 


