
QUATIS 
 
 

A origem do município de Quatis encontra-se ligada à de Barra Mansa, 
município ao qual pertencia, até recentemente, como sede distrital. 

Originalmente habitada pelos índios puris e acaris, a região custou muito 
a ser desbravada, devido à barreira geográfica da Serra do Mar. Em 1724, 
iniciou-se a abertura de um novo caminho para São Paulo, sem os 
inconvenientes da travessia marítima até Paraty. 

Quatis passou a ser o caminho natural dos bandeirantes, tropeiros e 
boiadeiros, além daqueles que recebiam concessões de sesmarias e se 
encaminhavam para as atuais cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. 

O desbravamento da região veio a tomar impulso, no entanto, no final 
do século XVIII, coincidindo com o declínio do ouro de Minas Gerais. Foram 
concedidas inúmeras sesmarias, devido ao incremento do cultivo do café e, na 
área do atual município, em 1820, há registro de duas importantes fazendas. 

A formação do primeiro povoado data de 1832, onde se iniciou a 
construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. O fato 
de o distrito ter-se formado ao redor dessa igreja determinou uma cultura 
particularmente impregnada de manifestações religiosas, o que lhe é peculiar. 

Em 1897, houve a fundação do primeiro colégio, Ateneu Quatiense. A 
conclusão, em 1915, do trecho da Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
atravessando quase todo o distrito em direção a Minas Gerais, resultou na 
vinda de muitos colonos e fazendeiros daquele Estado para aquisição de 
fazendas de café, trocando muitas vezes a atividade de lavoura pela pecuária. 

Por volta de 1950, surge a primeira linha de ônibus, que ligava Falcão a 
Barra Mansa, passando por Quatis. Ainda naquele ano foi inaugurado o 
primeiro hospital pela Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 
Infância de Quatis. 

Somente em 1958 foi feito o calçamento da rua principal do distrito, a 
Rua Nossa Senhora do Rosário. Em 1963, registra-se o auge do "Trem 
Mineiro", que ligava Quatis a Andrelândia, com viagens diárias. Era muito 
procurado por estudantes de Resende, Porto Real, Quatis, Barra Mansa e Volta 
Redonda que iam passar o final de semana nas cidades do sul de Minas. 

Quatis permaneceu como distrito durante 158 anos, quando, através de 
um plebiscito popular em 1990, emancipou-se, juntamente com dois outros 
distritos de Barra Mansa: Falcão e Ribeirão de São Joaquim. O decreto, que 
criou um dos mais novos municípios do Estado, data de 9 de janeiro de 1991. 
 
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 – Médio Paraíba 
Origem - Barra Mansa 
Legislação de Criação - Lei Estadual nº 1787 de 9/1/1991 
Instalação - 1/1/1993 
Aniversário - 25/11 
Distância da Capital – 121km 
Destaques* – Igreja de Nossa Senhora do Rosário (1853), Museu 
da Roça, Sede da Fazenda Bom Retiro (século XVIII), Horto 
Florestal de Quatis, Sede da Fazenda das Pedras (século XIX), Sede 
da Fazenda do Roma, cachoeiras diversas. 
*Turisrio 


