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PREFÁCIO 

giCIA-SE neste XIV volume a apresentação dos verbetes municipais, nos quais se pro

curou enquadrar, em síntese, os elementos necessários aos conhecimentos da vida e da estru

tura dos municípios brasileiros. 

Êste volume trata dos Estados do Amazonas e do Pará e dos Territórios do Amapá, 

Rio Branco, Acre e Rondônia. Aprecia, realmente, a região Norte do Brasil que se poderia 

melhor chamar a .. 1mazônia ou ainda o Inferno Verde, pela exuberância de suas matas e 

pela potencialidade de suas terras irrigadas por êste verdadeiro mar doce, que se estende e 

se embrenha, numa penetração magnífica, pela região tórrida do Brasil. 

Essa zona representa uma reserva econômica em potencial com perspectivas admi

ráveis a se projetar no futuro. É verdade que as condições agrestes do clima, a falta de 

densidade humana na sua demografia, as distâncias imensas que medeiam os centros po

pulosos, as condições do solo que se exaure com imensa rapidez, as dificuldades de uma 

defesa sanitária suficiente, tudo isso conspira contra o progresso e o desenvolvimento do 

N arte brasileiro . 

Aberta a ci:areira da mata, a fermentação da matéria orgânica depositada numa 

espêssa camada de húmus, exala cheiros vivos com o ataque solar e a primeira plantação aí 

floresce com sucesso impressionante. Mas as enxurradas levam êsses depósitos, e um areal su

cede em pouco tempo à gigantesca mata que retinha os fertilizantes que serviram para o 

sucesso da primeira colheita. 

Por outro i~ado, as terras caídas, resultantes do efeito dinâmico das águas sôbre as 

margens não defendidas do grande rio e dos seus notáveis afluentes, vai colaborando nas 

dificuldades do aproveitamento agrícola dessa região. Já é quase um lugar-comum classi

ficar-se o Amazona;~ como o mais impatriótico dos rios, pois que ao se desmancharem essas 

terras caídas aumenta a descarga sólida que desemboca no Atlântico e vai até à Flórida, 

levada pelas correni~es oceânicas para ser depositada nessa península americana. 

O Amazonas tem um módulo impressionante para a medida de suas coisas; tudo 

por lá é grande. Grande na medida do volume de suas águas, grande é a sucuri-açú, que 

por vêzes vai a dezenas de metros, grande a formiga que chega a representar perigo à so-
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brevivência do homem, grande os peixes, os saúrios, como os Caiman Niger, grande a va

riedade das aves, grandes são as possibilidades econômicas dessa terra, mas difíceis são os 

seus aproveitamentos em razão do vulto dos empreendimentos necessários a dominar a 

inconstância dos leitos, a fúria das águas, o traiçoeirismo dos animais selvagens e a agres

são dos germes patológicos. 

É verdade que a lenda nos revive a existência de tribos de anões no vale do Ju

ruá e Gonçalves Dias a prestigia veiculando. 

O próprio tipo brasileiro do Amazonas, que se vem formando com o entrelaça

mento do emigrante nordestino e o índio, que se vem incorporando à civilização, se apre

senta com estatura inferior à média geral do País. Mas o que é verdade é que se 

agigantam na bravura de sua cotidiana luta frente a agressão da natureza exuberante. 

Quando Gonçalo Pizarro desceu a encosta dos Andes para a descoberta do Amazo

nas, descreveu a epopéia dramática dos pioneiros do sertão e, ao mandar Orelana com 50 

companheiros num barco que construíram calefetando-o com a lã de suas vestimentas, 

buscar a jusante alimentos e meios de subsistência, perdeu-se dêle. Orelana não podendo 

voltar desceu o grande rio. Enquanto Gonçalo Pizarro, desiludido de esperá-lo, regressou 

ao Peru com a miséria dos seus andrajos e menos da metade de sua gente. 

Orelana, no trajeto, foi descobrindo populações nativas que lhe encantaram pela 

novidade de seu sistema de vida e lhe permitiram atingir o Atlântico. Acontece que nos con

ta da existência de tribos femininas, guerreiras indômitas que lhe castigaram a viagem 

origem do nome que deu ao grande rio e à notável região que atravessou. 

Hoje não há nenhuma reminiscência dessas habitantes do vale, mas guardaram-se 

na fibra do amazonense essas qualidades de temperamento necessárias à sobrevivência na 

situação de luta permanente contra a natureza. 

O seringueiro, postado em sua habitação paleolítica e deslocando-se na sua mon
taria, a canoa, que lhe serve de condução, é o exemplo do heroísmo na luta permanente 

pela vida. 

Certo é que as facilidades dos piscosos rios, a caça abundante e a extraordinária adu

bação das matas, oferecem ao homem isolado nas margens dos igarapés, uma maior facili

dade na obtenção dos alimentos. Isso o deixa contemplativo diante da grandeza do es

f8rço necessário a qualquer atividade econ8mica que se integre na comunidade nacional. 

Vive como marginal, no ponto de vista econômico, em ciclos fechados. As pequenas povoa

ções oferecem por isso motivos muito reduzidos para um florescimento muito lento. 

O ciclo da borracha deu, entretanto, um impulso vigoroso na economia amazo

nense e gravou, principalmente, nas páginas da sua história, o heroísmo dos seringueiros. 

A falta de ordenação, o espaçamento na coleta do látex, foi tornando econômica

mente impossível à Amazônia concorrer com as plantações regulares, realizadas nas colô

nias do Extremo Oriente. Por outro lado, a política de valorização fomentou essas plan

tações estrangeiras que vieram destruir a principal fonte de riqueza em que se estribava a 

economia amazonense. 

Êste fenômeno deveria ter servido de advertência à política de valorização cafeeira 

que faz com que o Brasil venha perdendo o seu monopólio nos mercados internacionais 



quanto àquele produto. Não valeu, entretanto, a história da valorização da borracha como 

advertência na nossc~ política financeira e a idéia de viver o dia de hoje na ganância ime

diatista dos lucros rápidos, fizeram com que perdêssemos o domínio do mercado da borra

cha e agora estamos assistindo à debilidade de nossa posição no mercado internacional do 

café. 

Mas deixemcs o ciclo da borracha que nos deu momentos de euforia focalizados nos 

lendários gastos de Ma naus onde o dinheiro corria em abundância e que permitiu a constru

ção da encantadora cidade que domina a embocadura do rio Negro. 

Hoje outro ciclo se nos entalha na economia da região. É a bacia petrolífera, que 

se perjura dando a contribuição energética necessária à obra ciclópica que se desenha como 

necessária, para o aproveitamento dêste potencial magnífico de riqueza, que é, sem dúvida, a 

Amazônia. 

Os portuguéses reconheceram bem o seu valor quando procuraram localizar, as ci

dades que criaram, nos pontos estratégicos, para defender a propriedade destas terras e nos 

legar êsse tesouro de riqueza. 

Riqueza certamente não aproveitada, nem mesmo possível de um aproveitamento 

global num prazo curto, mas riqueza fabulosa que permitirá uma enorme localização hu

mana, quando se puder defender as terras das enxurradas que lhe desnudam a crosta, e ofe

recer condições de j:ransporte que lhe atendam econômicamente ao escoamento de sua 

produção. 

De jato, durante a estiagem, há, em certos rios navegáveis da bacia amazônica, di

ferenças enormes no volume de suas águas, afastando os barcos de maior calado da faina de 

seu trabalho . 

O Acre, por exemplo, só é servido por uma navegação econômica durante seis meses 

por ano. Na estiagem a altura dágua no Juruá e no Purus chega, em certos pontos, a me

nos de dois pés, o que encarece, sobremaneira, o custo das utilidades transportadas. Nas 

cheias, ao contrário, permite uma navegação franca de 8 a 10 pés de calado. É verdade 

que existe, próximo c~ Lábrea, um boqueirão no vale do Purus, que a natureza reservou ao ho

mem para um dia realizar um empreendimento e, substancialmente, melhorar os transpor

tes por via líquida, para essa parte daquele território. Território que tantas esperanças 

tem congregado como fonte de riqueza nacional. 

O Acre é a última incorporação territorial brasileira conseguida no Tratado de Pe

trópolis. Êle teve, no período áureo da borracha, um impulso de impressionante prospe

ridade. 

A crise que adveio da concorrência internacional no mercado do látex causou pro

fundo abalo na sua titalidade econômica. Contudo seu progresso se tem manifestado nestes 

últimos anos com uma vivacidade digna de ser ressaltada. 

Rondônia, o território que se localiza na bacia do Madeira, é, no momento, o que 

maiores perspectivau oferece como base civilizadora do interior da América Meridional. 

Desde Pôrto Velho até Guajará-Mirim, já no Mamoré, o rio Madeira apresenta uma série de 

quedas que oferecem um formidável potencial energético avaliado em milhões de c. v. Essa 
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energia será forçosamente a base de um centro industrial capaz de levar a civilização ao co

ração da América do Sul. 

A navegação do Mamoré e de seu afluente Ichilo segue até penetrar na zona petrolí

fera da Bolívia. 

Ainda hoje grande parte do escoamento da produção boliviana da fralda leste dos 

Andes se processa pelo Pôrto Grether e vai ser tributária da Estrada de Ferro Madeira

-Mamoré. 

Cabe aqui um parêntesis para lamentar um êrro que repetidamente cometemos: 

Quando uma cachoeira interrompe uma linha regular de navegação temos optado pela so

lução de vencer o empecilho por uma estrada de ferro. Assim fizemos para vencer o Tocan

tins, na Cachoeira de Itaboca, assim para contornar Paulo Afonso no São Francisco e assim 

para ligar os estirões navegáveis do Paraná interrompidos por Sete Quedas. Em nenhum 

dos casos o êxito correspondeu à expectativa. De jato, um sistema de transporte mais nobre 

não satisfaz, como ligação de dois sistemas mais pesados. As estradas de rodagem não 

satisfazem como ligações de trechos ferroviários, e as linhas de aviação não completam ro

dovias interrompidas. 

Construímos com sacrifícios ingentes a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Se, ao 

contrário, tivéssemos procurado o aproveitamento das escadinhas do Madeira, com a intro

dução de um sistema de eclusas, além de obtermos o caminho natural de escoamento da pro

dução da vertente oriental dos Andes, teríamos um disponível energético para fomentar a 

industrialização do centro da América Meridional. 

É êsse o ponto mais alto a focalizar no estudo da Amazônia. 

Um centro industrial em Rondônia, alimentado pela energia dos desníveis do Ma

deira, oferecerá, para localização humana nas terras hoje pràticamente desertas da Bolívia e 

do Peru, o elemento de seu progresso. Além disso, dará, fatalmente, à gleba fértil do terri

tório de Rondônia, a expansão por todo o vale do alto Madeira. O Madre Dias leva a nave

gação até Pôrto Maldonado no Perú e estende-se mesmo até Manu. O Mamoré nos oferece 

uma navegação regular que atinge a confluência do Rio Grande com o Rio Ichilo e, por êsse 

último, vai até pôrto Grether já no extremo da faixa petrolífera da Bolívia. Pelo Bauré 

se navega até Huacaraje e Baures e pelo seu afluente San Martin até Pôrto Saucedo. O 

Par aguá se mantém navegável até Frey e Monte Cristo. Mas a montante de Pôrto Velho 

não são só cidades bolivianas e peruanas que se atinge numa expansão penetrante, pois, 

pelo rio Branco se atinge Oriente, pelo rio Cabixi vai-se até Pôrto Amarante, pelo Corum

biara até Pôrto Triunfo, pelo São Miguel ao Pôrto Treze de Maio, pelo Guaporé até Pôrto 

Telha e pelo Alegre até Piúva. 

Os empecilhos do Madeira são, contudo, numerosos desde as cachoeiras de Santo An

tônio, dos Macacos, do Salto do Teotônio, as cachoeiras de Morrinho, o Caldeirão do In

ferno, Salto do Girau, Cachoeira de Paredão e várias outras, como as cachoeiras de Araras, 

Periquitos, Pau Grande e Guajará-Açu. São dezoito lances principais afora algumas cor

redeiras de menos destaque. Mas todos êsses saltos somam apenas um desnível de 62 me

tros ao todo, que poderiam ser vencidos por eclusas de 4 metros de altura. 



Se isso é rei~ativamente fácil nesse estirão do Madeira, já não se pode dizer o mesmo 

das demais obras necessárias à melhoria da navegação da bacia amazônica no estado atual 

de nossa economia. Essas dificuldades entretanto talvez tenham sido um fator de preser

vação para guarda dessas riquezas a serem exploradas no futuro em condições mais ra

cionais. 

As ocorrênc·ias de petróleo aproximam-se êsse futuro fazendo desde já se prever um 

centro de civilização no coração da Amazônia. 

Por tôda a Amazônia não existem pràticamente estradas de rodagem dignas dês

se nome. Hoje nascem aqui e acolá algumas iniciativas dêste gênero, tôdas apresentando 

sucesso que tem ido além das expectativas de seus construtores. Além da Madeira-Mamoré 

existe uma estrada de ferro no Amapá indo de Macapá à Serra do Navio; outra no Pará, a 

antiga Estrada de F' erro Bragantina. Poder-se-ia também mencionar aquela construída 

para vencer a Cachoeira de Itaboca no Tocantins, cuja vida foi pràticamente efêmera. 

É verdade q~tte no princípio dêste século foi construída no Amapá uma Estrada de 

Ferro Mono Rail, qw~ entretanto foi abandonada e hoje dela se tem apenas ligeiras infor

mações. Contudo era de se focalizar menos pelo efeito econômico que não atingiu, mas 

pelo significado histórico de ser uma das poucas Estradas de Ferro em todo o mundo 

construída com um único trilho. 

A navegação aérea tem tido um papel relevante na civilização da Amazônia. Ela 

estabelece principalmente os contatos humanos e elimina o dramático isolamento das popu

lações, antes desassi5tidas, do interior. 

Uma riqueza da Amazônia e que deu, durante muito tempo, a base da economia 

do Estado do Pará, é a floresta de castanheiros. É claro que tôda a economia extrativa 

define um grau de dvilização muito baixo, mas os castanheiros do Pará elevam a quali

dade humana dos seus exploradores pelo heroísmo de sua penetração na selva agreste. 

A Amazônia é, por outro lado, a penetração do interior do Brasil pela sua Zona Norte. 

A navegação regular se faz pelo Madeira até Pôrto Velho, pelo Tocantins em condições eco

nômicas até Tucuruí, vencendo dramàticamente a cachoeira de Itaboca pelo Canal do In

ferno e penetrando no Planalto Central de Goiás. Pelo rio Negro vai-se ao rio Branco e 

por aquêle se vai, também, às fronteiras do Norte do Brasil, extravasando-se dela ainda 

pelo Canal de Casiquiare para se entrosar no sistema fluvial do Orenoco, mas isso já em 

terras venezuelanas. 

O Amazonas tem a sua grande riqueza extrativa florestal ao longo dos seus cur

sos dágua. Ela é vigorosa no Madeira, no Tapajós, no Xingu, no Purus e no Juruá, sendo de 

destacar a produção de madeira do Acre. 

A borracha e a castanha-do-pará são realmente as duas mais fortes rubricas da 

economia amazônica, mas lá se pode mencionar com destaque a produção de guaraná, 

sôrva, timbó, piaçavc~, tucum, balata, juta, malva, pimenta e de cacau. 

Boa Vista tem uma pecuária extensiva. A agricultura é pouco desenvolvida, mar

cando apenas algumc~s manchas nas proximidades da barranca do Amazonas e vai se apre

sentar na faixa litorá.nea do Pará, com uma intensidade digna de relêvo. 
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Vale também notar que a zona de pastagens e a agricultura do Amazonas se de

senvolve na floresta equatorial latifoliada exatamente na zona em que predominam várzeas 

e igapós. Aproveita-se a baixa das águas para obter-se um resultado agrícola intenso pelos 

húmus depositados nas inundações. 

Mas, no ponto de vista de reservas minerais, o Amazonas ainda é uma interro

gação. A bacia carbonífera, que se imagina existir, ainda não foi descoberta, a bacia petrolí

fera apenas se apresenta com seus dois primeiros poços, o de Nova Olinda e o de Abacaxis, 

como uma esperança magnífica pela felicidade da amostra. O manganês do Amapá e as ja

zidas de ferro do mesmo território dizem das qualidades que apresenta para a formação de 

um futuro centro industrial. 

Quanto ao ouro, êle aparece, aqui e acolá, do Oiapoque ao Araguari, pelas nascen

tes do rio Branco e no vale do Gurupi. Mas trata-se de ouro de aluvião, que tem sido até ele

mento perturbador na atividade produtora da Amazônia. 

O Estado do Pará está fadado a ser um dia o escoadouro da produção do planalto cen

tral do Brasil, zona absolutamente marginal na economia brasileira. A zona do Tocantins e 

do Araguaia que se destaca pelas qualidades impressionantes de suas terras e pelas possibi

lidades enormes de sua mineração, principalmente no vale do Tocantins, são hoje, zonas 

francamente marginais em virtude das dificuldades de transporte que deixam essas zonas 

improdutivas. 

O aproveitamento da cachoeira de Itaboca podendo levar uma navegação regular 

a montante de Tucuruí em condições econômicas, levará para Belém do Pará a produção 

que se fomentará em todo o curso do Tocantins e do Araguaia. A obra de aproveitamento 

dêstes rios foi sonhada, e planejada no fim do século passado, como imprescindível para a 

ocupação humana no centro do Brasil. Hoje volta de novo à ·ordem do dia o problema de 

penetração por via do Tocantins como o único caminho seguro à integração econômica da 

região do planalto central na economia do Brasil. 

O canal do Inferno, acesso racional para atingir Marabá, passa ao lado das quedas 

de Itaboca, grande potencial energético capaz de reter um núcleo de civilização a par de 

uma industrialização pilôto necessária a atender às populações a se fixarem no vale dos dois 

grandes rios confluentes. Só assim se poderia elevar o nível econômico das populações do 

planalto e ao mesmo tempo atender aos mínimos necessários às condições de dignidade hu

mana, para retê-las aí, criando uma civilização interior com estabilidade nos valores econô

micos da produção. 

O Estado do Pará, por outro lado, como todos os Estados do Brasil, tem tido apenas 

uma civilização litorânea, conseqüente das dificuldades de transporte para a penetração 

em seu interior. A Amazônia, pode-se dizer que não foge também a esta regra, porque a 

sua navegação interior se faz pelo canal oceânico do Amazonas. 

É de tal importância o vale do Amazonas que a Constituição de 46 reservou uma 

parte da receita nacional destinada à sua valorização. 

Organizado que foi o plano da valorização econômica do Amazonas, à base de um 

programa de agricultura, pecuária, riquezas naturais, transporte, energia, colonização, saú-



de, ensino, crédito e comércio, embora só se tenha esboçado a sua atividade, já se sente o seu 

magnífico efeito. 

O primeiro volume desta Enciclopédia tratou exatamente da Amazônia no ponto de 

vista geográfico; o presente volume analisa especificamente cada Município e as condições 

de sua vitalidade. Daí a importância dêste volume que abrange exatamente a ação sôbre 

a Amazônia e ofere.ce ao conhecimento dos estudiosos o esfôrço realizado para localização 

humana na grande região Norte e o desenvolvimento das células componentes do seu teci

do estatal. 

Completam êste volume os mapas de relêvo, de economia, de clima, de população, de 

vegetação, mapas que melhor estariam talvez no primeiro volume onde o panorama geográ

fico da região foi e~~austivamente apreciado. Mas, neste volume êles nos dão uma idéia pa

norâmica da grande região Norte, destacando, com uma vivacidade chocante, a intensidade 

desta localização ht~mana nas beiras das praias e o despovoamento impressionante do inte

rior da Amazônia. 

Dêsse despovoamento é que vai a alcunha de se chamar o Deserto Verde, compara

ção sugerida pela ·pujança de suas essências nas florestas virgens que lhe vestem a gleba, 

inabitada. 

A Amazônia reflete a grandeza de uma natureza, fixando mais a extensão humi

lhadora da gleba ante a nulidade populacional de sua ocupação. Pode-se dizer que a Ama

zônia é uma reserta econômica para o futuro, pode-se dizer que a Amazônia é um tesouro 

em potencial no patrimônio do Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Com o prese~nte volume- XIV, o I.B.G.E. dá início à série de publicações de ver
betes estatístico-descritivos municipais, contribuição dos órgãos do Conselho Nacional 
de Estatística à Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. 

Em conjuga,~ão com a matéria do I volume, da responsabilidade do Conselho 
Nacional de Geogra:[ia, abre esta obra aos olhos dos estudiosos a intimidade das comu
nas da Grande Região Norte- a Amazônia. 

* * * 

Muito já se 1em escrito e divulgado sôbre a Amazônia, que conta, presentemente, 
com elevado número de obras, cêrca de 2.000, além de monografias, artigos, reporta
gens, sueltos e outro::;. 

Assim é que, há quatro séculos, vem o mundo tomando conhecimento dessa re
gião ainda hoje cercada de particularidades que permanecem insondáveis. 

Vários já a ~~studaram e a descreveram, embora por longo tempo ainda venha 
a preocupar, como objeto de prospecções científicas e indagações culturais, os que procura
rão desvendar seus misteriosos recônditos. 

Abrange a região Amazônica a totalidade de 118 municípios, assim distribuídos: 
43 no Amazonas; 59 no Pará; 5 no Amapá; 2 em Rio Branco; 2 em Rondônia e 7 no Acre. 

A sua densidade demográfica média é ainda hoje muito baixa, situando-se em 
menos de l habitan1e por quilômetro quadrado, o que vem demonstrar as dificuldades 
à vida e ao povoamemto naquele rincão. Não obstante, a riqueza natural e o colorido de 
suas lendas continuum a dar-lhe hoje, como no passado, a convergência do interêsse 
dos estudiosos nacionais e a atração da curiosidade aventureira dos estrangeiros. 

O conhecimento mais particularizado dessa vasta área do território nacional 
deve-se às explorações e monções que tiveram a marcar o seu início com a viagem do 
explorador espanhol Francisco de Orellana, em meados do Século XVI. Registra a his
tória que Orellana, e:n busca do país da canela, como imaginava, saiu do Peru e desco
briu a Amazônia, de1nominando ainda o rio em que navegava - das amazonas, dado 
o aguerrido encontro que tivera com mulheres guerreiras. 

Foi a lenda ~~m tôrno de riquezas fabulosas existentes na região a principal ala
vanca que impulsionou, daí por diante, aventureiros e descobridores da rica Amazônia. 

Cada qual o:>m seu intento mais ou menos paralelo- a conquista e exploração 
do Eldorado, muitas foram as expedições organizadas por peruanos, portuguêses, holan
deses e outros, as qtmis contribuíram, grandemente, para o conhecimento da região, sua 
delimitação, povoam•mto e colonização, mercê da complexa e extensa rêde fluvial. 
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Após as naturais refregas, ocorrências características de empreendimentos dessa 
natureza, firmou-se, com a separação do jugo espanhol, o domínio português, que, 
auxiliado pelos próprios brasileiros, levou a cabo notável obra expansionista da gleba 
amazônica. 

As congregações religiosas, particularmente os jesuítas, procurando atrair os 
silvícolas para a vida civilizada, defendendo-os do cativeiro, e, ainda, fundando aldeias, 
através dos tempos, prestaram inestimável serviço na obra de progresso da região. 

A todos êsses desbravadores e outros grandes vultos que os seguiram, já com a 
responsabilidade de firmar tratados sôbre fronteiras e dirimir atritos, implantando uma 
política de bem-viver, em que se destacou a figura legendária de Alexandre de Gus
mão - glória, honra e o reconhecimento de nossa terra. 

Foram homens dessa têmpera dignos de ser ressaltados, capazes de conservar 
a integridade territorial, não obstante as lutas e adversidades, ao defenderem a vastidão 
dos lindes da desconhecida região, como legítimos patronos da imensa área constituí
da pela exuberante Amazônia. 

Por largo tempo, vencidas as etapas fundamentais de sua civilização, passou a 
contribuir, destacadamente, para o enriquecimento pátrio, com o látex de seus serin
gais. Essa fase áurea da privilegiada região, marcando o chamado "ciclo da borracha," 
foi, infelizmente, cedo demais ultrapassada. 

Seguindo-se a quase paralisação do surto vertiginoso dessa sua riqueza, muitos 
anos se passaram sem mutação, apoiando-se a economia regional não apenas na dádiva 
espontânea da natureza - a borracha, mas na indústria extrativa com velhas raízes 
ali. Ao lado do guaraná, resinas e sementes oleaginosas, encontrava-se na região rico 
potencial de madeiras, fibras vegetais, cacau e castanha, além de outros produtos, va
lendo ressaltar a indústria pastoril e a pesca. 

Prosseguiu a Amazônia na procura do seu reerguimento econômico, com o 
extraordinário esfôrço e labor de seus filhos e o auxílio dos governos. E, nesta luta, 
ainda estão empenhados seus vaqueiros e pescadores, seus seringueiros e desbravadores, 
num quadro gigantesco de brasilidade. 

Dentro em breve, certamente, poderá a Amazônia reassumir a posição de relêvo 
de que desfrutou, concorrendo, em escala ponderável, para a robustez da economia na
cional, com o petróleo de seu subsolo. 

* * * 

Que a par de tudo quanto já se divulgou sôbre o Inferno Verde ou o Eldorado 
Brasileiro, possam atender aos estudiosos e leitores da Enciclopédia dos Municípios Bra
sileiros os subsídios que estão contidos nesta obra - retrato do Brasil -, como um fiel 
reflexo da atual posição sócio-econômica das células municipais da Grande Região 
Norte. 

Por certo os estudiosos apreciarão o valor inestimável dessa contribuição que leva 
a pesquisa histórica, a apreciação geográfica e a tabulação estatística ao detalhe menor, 
à conformação de célula primária da nossa divisão política. 

Na sistematização dos dados históricos, serão encontradas as constantes da for
mação e manutenção da unidade nacional, milagre da nossa gente; na apresentação 
igualmente metodizada dos demais elementos está a avaliação dos recursos, do povoa
mento, da potencialidade, do trabalho, das manifestações de cultura de cada município, 
de sorte a habilitar as mais penetrantes análises e a estabelecer, com detalhes, as coorde
nadas para o estudo do desenvolvimento pátrio. 

Luxz DE ABREU MoREIRA 
Secretário-Geral do 

Conselho Nacional de Estatística 
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RELÊ VO 

O traço maia cerecteríatioo do relêvo da ~(ronde Re&ião Norte 
é a ntenaa planície que ae estende entre 01 planaltos Oulanenae oo 
norte e o Brasileiro ao aul. 

Etta vasta área sfodiment.r é constitui.da em tua maior super· 
fícia dor uterras f'irmet", que üo do fim da era terdária. itto é. 
do phoceno, enquanto at v.írJ-ea& ou "terre-nos alaaadoa'" constituem 
depósitos mais recentes do plalttoc:eno e do holoceno ou atual. 

A ••xlemta planieie da Ama.aôni. Brasileira, ê eompotta por se· 
dimentoa que se depositaram desde o período pót-cambrlano até os 
nonos dia .. A delimitação antre a re.iio da planície a as enco•las 
do• planalto• guianense e br••ileiro, é fe-ita, usualmente, pelas pri~ 

meiraa coo·redeiru que Aparecem no leito doa afluentes de ambas 
as mar&ena do rio Amaaonaa, qua atraves!lll a planlcia em sentido 
oeste-leste. O âmbito da planíc-ie ultrapassa at fronteiras nacionais 
checando a oeste. até o sopé da Cordilheira doa Andes. Eata &i&ao· 
tesc:a planura se ettende pera 1•te, entra no Bretil na altura do 
meridiano de 70" W . O r ., d eacendo para o Atlântico com uma (roea 
declividade, uma vez qua a mala da 3 mil quilômetros do litoral, 
oua altitude é apenas de 65 matroo (Tabatloga) . 

No EsiAldo do Pará e ao noroaate do Maranhão até o rio Mearlm, 
a área oedimentar, ao sul da Re1iio da PJarúcie Litorânea, acha-sa 
enquadrada na Regiio da Plaoic:ie Amaaôniea. A leste daquele rio, 
trandorma·ae a paiaa&em que jll apreaeota caracterlaticaa da Orande 
Re&iio Nordeate. 

Aa ooc:ilaçóes do nível daa terra• e das ácuu oceinlcaa operada• 
no quaternário antico produziram forte encaixamento do Amazo
na• a da MUI alluentea, cujoo valn, no platô terciário, foram alar
l•dot e aprofundadoa pala erotio re&ressiva, tranoformando-se oo 
trechoa f inais da seut cu.- Ul'l vardtodeiraa "riu de ácua doce". 
lato te verificou em virtude daa tranqreasóes marinhaa que auc .. 
deram aoa diveraoa abaix.mantoa do nivel de btoae oceânico. 

O problema da formaçio da rias de IÍ&Ua doca na planície ama· 
IÔnica foi primeiramente eatudado por Piarre Oourou em 1948. 
Posteriormente êate anunto foi retomado com mala profundidade 
por Francla Ruellan. 

A reciio da planície litorânea pode aer dividida noa aeguintft 
trechoa: I) Litoral Amapaenae; 2) Qol(io Marajoare; 3) lAate Pa
raanaa e Ouiaruo Marenhenaa a 4) Oolfio Maranhenaa . 

No litoral, daataq11e aspacial dava Mr feito àa rias e aoa nlveia 
aac:alonedoa de terraços que cha1am à cota de 100 metrOL No 
litoral Amapaeme além ditsaa traços morfol6t:icos tam·M também, 
oportunidade de identifiur linhas de faléaiaa mortaa, aa qualo cons
tituam maia um &f1:umento pera explicar a oacilaçio do nível daa 
terra a a á&Uaa. 

Aa zonu das baixada• inundávaia conatltuldas de vaaa, me
recem daataque especial, pois aio aa áreas de "terraa Imaturas" ou 
em uformaçio", cujo aprov.;.tamento para a earicultura é muito 
importante. 

Aa tarTU dtoa baixadu inundadu aio conatltuidaa de lama ou 
vaaa, e podem ter divididaa, do ponto da vista morfol6&ico, em 
achorra a alild<e. Nelaa aa eatabalace a ve&etaçio do tipo da man&U.,.• 
Na zona costeira do Amapá exlate um &rande número da lacoo, prin· 
cipalmante no município da Amapá, alguna quilômetroa o.o norte 
do rio Araau.ari, o que motivou o aparecimento de uma aona conhe.. 
dda por re.iio do' lato• do Amapá. Estudando-te a &êneae dessa 
1ona lacuatre, pod&-se diler que •• trata de Jaco• de barragem, isto 
é, formados por flechaa sucaulvas de lama, hoje tranlformadas em 
terra a firme•. 

O Ool(io Marejoara ou, como di.&em alguna autorea, Oolfão 
Amaaónico, compreenda o tr.c:ho de zona coateira, da &rende Ioz 
do Amazonas, CODttituído por um &rende arquipélaco, cujas ilhaa 
maia importantes sio: Manj6. C.aviana. Mexiana . 

O estudo morfolócJco de embocadura do rio Amazonas tem dado 
oportunidade a vários comentjrioa, uma ve.z que nio •• t_rata de um 
delta típico. No lado nordeste da ilha de Marajó, obterva·te uma 
ativa fase de solapamento, enquanto no sudoeate hoi um processo 
ativo de deposi~ão. A chamada re1iào dtn lur<n de Breve• é cons. 
tituida por um grande número da ilhas separada• umaa du outras 
por canaia. Nesta região eatá ae proceuando ativa faaa de edi
mentação. Nu.tn lapso de tempo nio muito r~moto, ae:olô&icamente 
c:oneiderando. ter--se-á completa colmatacem da. antiao• •*furos'' . 

Os eatudoa da estrutura &eológica, em profundidade. da foz 
do Ama•ona.s, vieram. provar a exi1tência de uma arande fossa. de 
direçio &eral N.N.W.·S.S.E., podendo se observar um espéuo pacote 
oedimentar. segundo •• prospecçõu "'ali.radas pelo Con•elho Na
cional do Petróleo, na pesquiaa de lençôis petrolífero• . 

Na foz do grande rio, o Conselho Nacional do Petróleo fez 
trio perf\11'ações a aaber, em ordem cronológica: 1.•) na locelidade 
chamada Limoeiro. à maraem esquerda do rio Tocantins, chegãndo 
a 4 027 metros, sem contudo ating;r o embasamento cristalino; 
2.•) poço do vale do rio Cururu, na ilha de Marajó, lendo sido o 
emba111manto (&ranitoa e diontoa) alcançado a 3 848 metroo de 
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profundidade, tendo a oondacem proase&uido até 4 048 metros; a 
3.•) poço aituado próxim? à loc:alldada de Badajóa, à mor&em direita 
do rio Capim, tendo sido atingido um quartzito a 2 159 metros, que 
•• acredito pertencer e o emba111mento cristalino. 

No foz do Ama&onaa deve-ae considenr o Canal do Norte e 
o rio Parâ. Êste último constitui o braço aul, através do qual oo 
navio~ penetram, passando poateriormente pelo r•••io de Breves, 
a fim da alcançar as áruas do Ama•onas, prôpriamente dito . 

O fato de te observar atualmente na foz do Ama.zonas uma 
2ona interna de deposição, e, no nordeste da ilha de Marajó a de•· 
trui~io feita pela erosão, tem proporcionado aos que escrevem tôbre 
o •••unto a~ mais variada• idéias. Una a conaideram como uma 
foz uaui generis.,, tratando-ae de um deh.a-el'tuário, ou mesmo de 
uma foz mista. Neste particular deve-se considerar uma zona própria 
ia sedimentação - região doa furoa de Breves - e, outra aona de 
dHtruição. No seu conjunto pode-ae dizer que a fo& do Amuonaa 
é do tipo dei!Alico, salientando-ta meuno a existência de um delta 
fóssil encaixado. Na p ai!lll&em morfolágica de Marajó, deataque H

pedal d•ve ser dado aoa ••te.aa'', que são níveis de ter·raços. cuja 
altitude máxima ê da ordem doa 15 metros . 

Oa trechoa do litoral danominadoa Leste Par .. nae e Ouiana 
Mar~nhenae abrangem a faixa costeira de terrenos da série Barreiras 
doa Ettadoa do Pará e Maranhão. Nessa planície aedlmentar <'n· 
contra·•• um pequeno núcleo de rochas do embaoamento cristalino 
que aflore ent"' os rioa Ourupi e Turiaçu, conhecido por núcleo 
do Ourupl e terrenoa da formação Pirabaa. 

Ao ce6logo HAllRJSOH cabe a responsabilidade da denominação 
da litoral do tipo Ouiana, para o trecho da zona eoataira da América 
do Sul que vai da (o& do rio Orenoco até a (os do rio Amaaonaa. 
Todavia , OLYCOJI DB PAIYA estendeu essa denomínaçio até a (os 
do rio Turlaçu, também apliuda à faixa costeira planicl6ria, que 
aa encontra a pouca dietância da zona do embaumento c:rittalino, 
a que oofreu várias perturbtoçóes oro&enéticas que permitiram a for
maçio da vieiJ"o&. Eataa 6reaa de rocha• antlcaa foram arrasadas 
e paneplanadas. 

No Oolfio Moranhense daataca-sa a exiatênda da ilha de São 
Luía, a maia ao sul um pequeno núcleo de rochaa criatalinaa (Pe
rliH). Os terreDOS desta &ona pertencem 8 aéria Barreiras, como 
oa que afloram também na zona litorinea, situada a 081ta do colfiio. 

O planalto du Guianu, ou uja a reliio da enco$18 Guia-
6 a parte maia utantrional do Brati l, onde aflonm rochaa do com
plexo criatalino braaUeiro ou, maia prÕpriamente, do escudo 1uianense. 
Apreaanta esta reclio em cartoa trechos, &r•ndao maa1111 de rochas 
do alconquiano e também intruaõea como aa observada• Da provinda 
ma&rnitiea do Roroimã . 

A eatrutura geolócica daua 6rea da Amuônia d6 aparecimento 
a forma de relêvo diferentes da planície sedimentar . 

A re•iio da encoota fulananae apresenta duaa &randaa manas 
oroarif icet, den.ominadaa .. ,.. acidentai• e .. ".. orientais, que 
conatituem 01 diviaorea de 'IIU"' entre 01 rioa que vertam para a 
bacia amazônica, e os que correm para o litoral Mtentrionel da 
Am~rlca do Sul. 

O exame da paisacem morfolé&ica de11a re&iio demonstra a 
e.-iatência de várias unidadea menores como: 1 -- Peneplano do 
A/ro rio Ne1ro; 2 - Re.iio Montanha .. Períma-Pecaraimi; 3 - Pe
neplano do Alto Rio Branco; 4 - Reliiio montanha•• da Serra da 
Lua it de Tumucunuoqua; 5 - Penep/anoo do Amapá. 

O ponto culminante do Planalto das Ouianaa • o monte Ro· 
roírni com 2 870 metroa, localizado n<> ponto de trljunçio da fron
teira do Bra•il com a Venuuela e a Guiana lncliaa . Nas aerras 
Ori .. taia o ponto mais elevado é o monte Tirnotaquem com 8SO 
matroa de altitude. 

A Refião da Encc.ata Setenlr~onal do Planelro Bruileiro com· 
preende a âr€.a do escudo Sul Amuônico, peneplenado pela erosão 
no decorrer dos períodos caolé&icos. O contacto das rochaa antigas 
com •• sedimentarex nio j assinalado por modificaçio sensível na 
polugem. No leito dos rioa formam·Je de&raus em conseqüência do 
aparecimento de rochas maia duras. o relêvo sobe aredativamente 
no dir•çio do sul, até ch~ar ao nível dos cbapadóea que conotituem 
o rel&vo típico do Planalto Central . 

Na "'gião da encoata aatentrlonal do planalto brauleiro, do· 
minam, do ponto de viata ceoió&ico, as rocbaa do complexo &ranito
·&n8iuico; havendo no entanto. pequenas áreas de terrenos cretáceos. 
entre os rios juruena e São Mat\oet ou Teles P ir•a. formadores 
do Tapajós, e o leste do Xinau. estendendo-se até o Aracuaia . 

Nesta região aparecem formas de relévo relativamente 11\aia 
enCrgicas, como as chamadas serras do Cachimbo, no tudoeate do 
Estado do Pará, e a serra do Norte localizada a noroeste do Estado 
de Meto Grouo, entre os rioa Juruena a Aripuanõ . 

Concluindo pode-se reualtar que a planície amaaônica conatitui 
o trac;o da pai•agem morfolé&lc:a que maior individualidade dá à 
Grandv R~gião Norte. 
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TIPOS DE CLIMA DA REGIÃO NORTE 

A 6r .. amuônica em virtude de aua pot•ÇOIO &eocr6fiea e de 
seu relevo, apreaenta temperaturb médiaa elavadaa. poueo otei· 
lendo em tômo doa 2S"C, amplítude térmica anual inle.rior a 3"C, 
ehuvet abundant .. que por viua ultrapa-m a 3 000 mm, e alto 
creu de umidade relativa, mais de 80% em m4clie. 2st.. vários 
fatôrao meteorolócicos correlacionados, deram marcem a " conside.rar 
o clima da Orende Re&iâo Norte como inôsplto ~ vida hWIUina, fa
vorecendo o d-nvolvlmento de uma Mrle da aaentn vetores do 
complexo patocinieo tropical capazes de transmitir v6riu doenças. 

O clima amuôn.ico tem sido vítima de falaos e axecerado1 
conceitos. A. R. WALLACE, por exemplo, afirmou Mr doa mail aau
d6veit a amenos. Ao lado disso, 11tudos diveraos condenaram defl. 
nitlvamente a Reclio Amazônica em função do teu clima htntll, 
da seu ce/or inwportivel, de sua e/evada umidade. 

Sem cair em tais exc...., e apÔI a aniolisa dos dedos meteoroló
rtcos. pode-.. dizer como LE CorNTll que "o clima da Amuônia é 
q&Mnte aem ter t6rrido, muito úmido, debilitante e enervante .em 
aer -nela/mente ln .. lubre". É capaz, por conMruinte, de permitir 
o d-nvolvimento de uma civillaçio .. t6val e eficiente dada que 
.. consica "tabelecer na reclio. depois do conhecimento de "Sue 
realidade climática, uma economia da besa, cujos principais pro
dutos sajam favor6veia aos doia fatôr" locais prepondarantea: ealor 
e umidade. 

Tratando-se do cUme de Amazônia, deve-sa pôr em evidência 
qua na aclimação do homem à racião, o nível da vid.a é multo im
portante, pois detde que se consica maios tKnicos, como ar re
fricarado nas habitações, aeladelret, etc., além da alimentos e roupu 
próprias, imediatamente 01 ricor" climático• lio amenizados. 

O clima da Amazônia ainda "t6 lonca da sar be.m conhecido, 
contribuindo para este fato • dafidinda do radu.tido número de 
"taçõeo mataoroJócieaL Em vattas 6reat, perfazendo eentenas da 
milharao de quilômetros quadrados não "' multa• via~~, um simples 
pÔito pluviométrico. 

A cla11ifieação dimíitiea que melhor retrate o compluo clima
·vecatação nos arandes conjuntos raalonait, é a da KISPP&H. Apli
eando-~ ~ Ama.aónia, obterv- que tóda - reciio acha-se com
praandida no arupo A - climas quent" a úmldoa. dlatin(Uindo-te 
v6rioa tlpoa que M dif.....,dem pelo total da precipitação ou pela 
{poca de ocorrinda do periodo aico, que M at..... credativame.nte 
do Interior para o litoraJ, em conseqüência de evanço procraosivo 
da ma- Equatorial ContlnentaJ. 

CLIMA Am 

N10 raclio da planície ama.aon•ca impera em arande e:ortamão, 
um clima quente e úmido com precipitações alavadat, compantendo 
a axirtênda da uma estação aêca, embora não muito aeentueda 
(dpo monções - Am), permitindo que a verataçio dominante 
Mja a floraata danaa e pujante. Conttitul itte clima uma transição 
entra o auperÚmido aem ntiecem e o da duao 11taçôes diatintu: 
a chuvosa e a aiea . 

O tipo climático, de monçõu, embora domll'l8 em q- tóde 
• reciio de planlcie ttmuônlca, .. tenda- também para o norte, 
pala re,;io da encoata ,Wanena, na dJreçio do aul, peJe ra,;io da 
enco.ta aetentrioMJ do pieM/to brailelro, e para latta, na re,;io 
da p/anicia 1/torionea. At.é recentemente tóda "ta imensa V.. era 
eOnflderada como de clima auperúmido (Af) o qual nio ocorre aí, 
sanio no trecho do alto Amuonas. 

ObterVa·sa, portanto, que 01 limites dos diveraos tlpoa de clima 
quente a úmido da Arna%Ônia, não coincidam com as reciõea geo
ar6flcaa, basa .. dat not traços morfolôlicos . 

Na raalio da planície, onde domina o clima Am, a temperatura 
aa mant6m beatante elevada dura.nte todo o ano, variando entre 
24"C e 26"C. O ~"'! térmico reflete a exirtêoc:ia de estação aiea; 
COITIIponda o 1'11811 """' quente ao fim do período de estiacam, va
riando de outubro a dezembro. Antacade quesa aampra o aobtício 
de vario, aend.o neste ponto aemelhenta ao reclma d~ raalio do 
Oances na Aala . 

Quanto it precipitações, apr-tem totail anueie elevad01, 
prindpalm.nta na reclio de planície litorin .. , onda Soure (ilha de 
Meraj6) ... Inala 2 917 mm a Clevalindia 3 264 mm anuais . 

• O raclme pluviométrico 6 Mmelhante ao do <:lime tuperúmido, 
recutrand.,..., no entanto, WIUI estaçio aiea na primavera, devido 
ao recuo da falu da caJmaa equetorlait pera o norte netta pariodo. 
Ali6t, ""ta 6poca tamb6m 18 verifica um daeritclmo nb preci
pitaçóet na aona de clima superúmido. 

CLI MA A.f 

A zona ~o ~lto Amezonaa, abrancendo o alto rio Naaro, aofre 
mais a lnlluenae das caJmes equatoriais causadoras das chuva• 
de convecção, abundantes a freqúantes durante todo o ano, aendo, por 
tal motivo, • ,,.. da meior precipitação de Re,clio Amazônica 

Pala obaervaçio do. dados mat:eorolócicos deste aooa de di ma. AI 
conclui- que mesmo nio uiltindo urna estação Ma. nítida há 
uma. diminuição na aJtura du chuvas, corraopondando aos 0:..... 
da Junho • Mtembro, enquanto que o lonao perlodo chuv010 11 "'anela da primavera ao outono, com urna llaelra quede da pluvio
sidade em favarei.ro . 

A temparatu... mádia é icuelmenta elevada neste raaJio ca
racte~l~ndo-ae o rallme térmico por tua pequena variação .;,ual. 
A rnédta malt ele vada corresponde em aaral, ao mio da novembro 
um dos de menor precipitaçio. No inverno, observa·•• urna '~ 
menos quente tltuada a oeste da planic:ie isto á netta zona de 
clima. tuparúmido a outra mais quente ~ lette, 'de temperatura 
supe!•or • 25°C. lato se ezp'ica pelo fato de o Alto Amazonu ter 
f~equentamanta atlncldo, nesta eatação do ano paiol ventot frios 
VIndos do sul, atravit do vale do Paran6-Pararuei ocasionando 0 fenômeno da "frlaaem" . 
. Nos invernoa maia rirorosos, estes ventos checam. além da 14-
n~a da O"C • ~pôt provocarem uma elevação das temperaturas 
~~· multo aame do normal (aquecimento pré-frontal) um ou 
do•• dtas ant" da friaaem, fuem cair a temperatura da muitos 
creu., cata saje muito elevada a invttlio fria.. As minime1 reli• 
tradet ~ frlaaem nio se mantêm contudo, mais ele 4 dia., em 
média, neo t6 pala destruição do anticiclone, cÓrno ainda porque 
• . rnatsa da retômo à sue retacuerda a a fraca nebulosidade, per. 
m•tem o aquecimento solar, que termina eom o fenômeno. 

Icm:z AMELIA LEAJ. TErxErRA GuERRA 

AI temperaturas mínimas abaolutaa maia babat provocadn 
pela friaaem sa recittram em Sane Maduraira, d...,..,do a tem
peratura 4 7,3"C. 

Há .,_ em que as inv"**t fria• não ocomtm, poli. nem 
sempre oa anticicton .. consegtUOm ultrapa11ar a ma- tropicaJ, de
vido ao maior aquecimento equatorial; por6m, em outros há v'ries 
arandet invatÕes, tendo já .. realttrado, até cinco, em invemoa 
excepcionalmente fortes. 

A umidade relativa é muito elevada nnta zona da clima AI, 
~endo sempre auperlor a 80%, metmo por oc:atlio da quadra menos 
chuvosa. 

Na Amazônia há outra árl!8 de clima Af, que aporece na reliio 
da planlcie litorânea, formando uma "Ilha" em tómo da cidade 
de Belém. Tamb6m · oí, u precipitações lio bettante intensas du· 
rante todo o ano, não se registrando uma estação eêc:a ricorou, 
embora sa note uma dife~ entra o outono. cttractariudo peln 
calmarias, chuva• abundantes e diériaa. a a primavera maia lica. 
atincide por ventos Utorãneos de E. a S.E. a.t•m. portanto, constitui 
um cato "sul aeneris", pou rodeada pelas reciõao de clima monçônico 
com chuvas abundantes, mas com 11taçio aica definida na prima· 
vara, apresanta um ~:Uma aupe.rúmido (Af). Seu total anual da 
c.huvas atine• a média de 2 804 mm, com maior pluviosidade em 
março, 457,6 mm e menor em outubro, 86,5 mm . 

Comparando-aa Be.lém com a cidade próxima, Soure, situada 
lauelmante à beira-mar, atin&ida com aquela, pelos vantoo da N.N.E. 
chamado• comumente de MerajÓ, sujeita ao mesmo re&ime t~rmico 
• às mesmas mauaa de ar, observa·sa aranda diferença no que diz 
retpelto à altura das chuvas. Todavia, quanto e dlstrlbulçio du 
precipitações durante o ano, há eatte semelhança, poia. embora em 
Belém nio ae registre uma estação sêca acentuada como em Soure, 
na maorna fpoca observa- uma diminuição du chuvas naquela 
cidade, ocorrendo em ambas u •-çõet, o mlnlmo pluviométrico 

·no mn da novembro e o máximo em março . 

CLIMAS Aw e Aw 

O clima tropical úmido de duas estações bem dlfaranciadaa. aiea 
no Inverno e chuvosa no verão (Aw) aparac:e na Re,;io Arn~~Zônlce 
em dols trechos: 1.0 ) no limite oriental da raaiio da planície, com 
a Orande Rerlio Nordeste, no estado do Maranhão. Compreende 
tamb6m, parte da encosta oetentrional do planalto braailairo, nos 
ettados do Par6, Ooiát e Maranhão; 2.0 ) na raglio da encocta 
~ulanenae, compreendendo os campoa do alto Rio Branco {Territ6rio 
do Rio Branco) proloncand......, para o sul pela reciio da p/anlcie, 
na raclio aproximada dos vales dos rloa Trombeta• e Erapecuru 
(Par6). 

No primeiro trecho observa·oe, durante o varão o dominlo da 
me- equatorial continental, ocorrendo antão as chuvao - pe
ríodo, em virtude do contacto com a ma- tropical atlântiea (frente 
intartroplcaJ) . Reci•tram-sa ainda neua 6raa, pradpitaçóaa locais 
produxidb pelo forte aquecimento dlumo e e convacçio . 

AI <:huves tim intcio em novembro ou daembro por6m, .Omente 
em janeiro sa tornam maia intensu, proloncando-sa até abril ou 
meio, ~. portento, nos meses de janeiro a abril que ocorre a quadra 
rnait c.huvosa do ttno, •ndo quase aampre março o mn de maior 
precipitação. A eatiaaem tern início em meio ou em junho, erten
dendo-M at6 outubro, tendo o mínimo de pluvloaidade relimado 
em julho ou aaõsto . 

Quanto às temparatura.s, mantêm-se elevadas durante todo o 
ano, sendo pequena a amplitude térmica anual. O mês mait quente 
é tetembro ou outubro, antecedendo dêtse modo o parlodo chuvoso 
do vario. Quanto ao mio maia frio, coincide com a estação aiea, 
regirtrando-ae •• m~ias mais baÍJ<aa da temperatura em julho, 
quando sa verifica a menor precipitação mensal. 

AI ettractarlstieaa do rellme plu.nornétrico, lio, portanto, ea 
mnmat da arande reclio da <:lime tropieal típico ( Aw) do Pla
nalto Central, exbtindo uma diferença quanto eo li&eJro retarda. 
manto de 81tação chuvooa. Na ,...lidada nesta ,,.. ,.rir-- um 
atraao dN chuva• o qual vai aumentando para o norte, até checar 
à reclio litorlnee onde, embora o período chuvoao saje o verio, 
•• precipitaçóet 11 aatendem por todo o outono quando ae raaistram 
as mioximu. lttta fato contribui para o aparecimento da um aubtipo 
de clima - Aw', que domina no litoral do Par6 a na beiude me
ranhensa. AI oa totail anuail lio ain.de elevados, diminuindo, no 
entanto aradatlvamanta de W .N.W. para Jt.S.E . Este diminuição deve
.... ao fato de ação arercida pala faixa de calmas equotoriah aa 
faur sentir com maior intamidede na zona meia pr6xima do equador, 
atenuand.,... para o sul. A bllÍl<ade meranhansa, por eftmplo, ainda 
apresenta no aeu t.recho a oatte, caractorlatleas aemelhant• lo raciio 
amazônica, não t6 do ponto da virta do clima, como também do 
relevo • "&•taçio. 

Quanto i aeaunde ,,.. de cUme Aw que corratponda aproxi
madamente 101 eampos do alto Rio Branco, dlatinru- apenes 
quanto ao periodo chuvoto, que .; co....oponde ao vario boreal, 
uma vaa que • realio esâ situada no hemisfério norte. 

O clima do Território do Rio Branco tem como fator datanni• 
nanta o relevo, Jl')io os ai~ de N.E. eo aalpram 01 f1encoa das 
Ouianu, deixam na encoste norte tua umidade em forma da crend" 
chuvas, checando et ancoatu voltadea para o sul, em tarrit6rio bra· 
ailelro, como ventos datcendentll e mais - Em Boe Vista, 
situada no hemh"rio norte, o total anual t6 aleanc;e I 523 mm. 
ocorrendo a época chuvose, no período de melo a aaõtto, em pleno 
verão boreal, ocasião am que o Equador t6rmlco desloca-se pera o 
hemitfério sete~~trlonal, atraindo para o norte, os ventos alíteoa de 
rnasse JtquatMiaJ atlântica, que vão eausar chuva• nesta reciio. 
Além ditao, •• chuva• de convecçio, de rneaaa equatorial eot:~tinentaJ 
que permanece nesta irea durante todo o ano, aio rhpOnMvels pelo 
acréscimo da pluvioaidede de Boa Vista, na época citada . 

O pariodo oico que aa obMrva .-ta raalio vai afetar o ear6tar 
da con.tanta umidade mcontredo na Amazônia, raflatindo.aa na ve
getação que corrasponde no alto Rio Branco, - eampoa, redu· 
aindo-sa a floresta, a oimples matas-plerlas que vivem, em função 
da umidade do fundo doa vaiH. 

Em aínt-. obaarva-M que quanto ao clima predomine na 
Grande Realio Norte o tlpo Am. t ... nslçio entra o sampra úmido AI 
e o da duet 11tações distintas Aw ou Aw', que ai ocorrem em 6reu 
menorat . 
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TIPOS DE VEGETAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA 

Do ponto de vitta dos tipos de vegetação. a Reaiio Amazônica 
pode- ter carac:terieada. e.m linhas gerais., como uma área c-uja maior 
porção é ocupada pela floresta equatorial, a "evergrHn tropical 
rainforeat .. a que HUMBOLDT denominou Hiléia: uma faixa Co3teíra 
de veaetaçio hidrófila. o mangue, manchas campestres disseminadas 
no âmbito da floresta bem como uma pequena porçào da chamada 
Zona dos Cocais, compÕem o quadro fitofision6mico regional. 

A lloreata equatorial é comumente dividida em trés subtipos 
associadot a outras tantas feições mor·fotóaicas caracteriatieas da 
ár•a: a mata de várua, de terra firme e de iaapó. t.sses três sub
lipot: da floreata apresentam diferencia(Õet que lio devidtts nio 
iÓ À aua distribuic;io espacial em relação às Lres fei(Ões tnorfológicas 
acima refendas. mas também às suas respectivas C'Omposit;'Ões no
riJticas 

A mata de terra firme, no entanto, apresenta certas cararte.ris
ticu que definem o a1pecto geral da formação • que podem ser eo
tendidao aoo d011 outros subtipos. t; uma formaçio que apreeota 
três andares ou estratos, a partir do solo, respectivamente composto1 
por uma C"'bertura de gramínea.! mais ou menos rerereita, elementos 
de porte arbustivo e. finalmente. indiv-íduos arbóreos. 

Duas de suas careeteristicas es1enciais sôo encontradas no alto 
poTte dea Árvores que compÕem o estrato superior e pela diversidade 
de espécies que o constituem: um outro asp&c:to a ressaltar é sua 
heterogeneidade, isto e. o grande número de espécie• diversa• qu .. 
ocorrem por unidade de area . 

A principal dlferenciaçào entre os trêo tlpoa acima apontados 
re1ide, aperentemente, na correla ção com aa feiçõea morfológicas indi· 
c;adas. hav~ndo, não obatante, espécie• que são próprias da mata 
de terro firme. do de várz"a e de de icap6. Como exotmploo, citamos, 
na mesma ordem, a cartanbeira (Bertholletia excel .. ), • sumaúma 
(Ceibll pentandra) e a oeirana (A/chomea u.lfaneifo/ia). Esta con
dição não impede, t"Ontudo. a ocorrind.a de erpéciet ubiqüistas, isto 
ê. que aparecem indiferentemente na contlituiçio de qualquer dos 
subtipot referidos, como é o cuo do murumuru ( Astroc:.oryum mu· 
Tumutu) e da pa11iúba {/riartea uhoni••> . 

Outra caracteriatica da flor.,sta equatorial é encontrada nào sõ 
no i"rande nCamero de eapecies que fornecem valiosas madeiras de lei 
mas também v'riot tipos de látex (como 01 da Hrínaueira e do 
caucho) e eaJências de e h o valor econômico que, pelo uso de técnica.$ 
tradicionala na região. constitue-m mesmo a base de sua economia. 
A borracha, a cutanha. o caucho, a meçaranduba, o pau-rosa. a an
diroba. o murumuru. o acapu. o babaçu, o ana•Bm. o c.edro, o mogno, 
o pau .. amarelo, e a copaiba. compõem um patrimônio natural que 
é intensamente utilizado. 

Como ae observa oo mapa, a floresta equatorial ocupa talvez 
Wo/o de Rre• da re1iio: suas penetrações mais meridionais. nos li
mitH sul e audeste da Amazônia. em contato com aa formaçõe-s cam .. 
peslret do Centro·On-te brasileiro, de um lado. e com a aona de 
transiçio para a flora nordestina. de outro. se fazem pela redução 
da floresta a mata ... galeria que acompanham 01 cunos dos aflu .. 
entes da mar1•m direita do Ama•onao sem que ae altere de modo 
apraciáve1 o ~rátar da formacão . 

No limite audeste da ce:giio imiscui·•e na floresta, net. dissemi· 
nada • com limites extremamente impredtot, • chamada Zona dos 
Cocais, da qual os elementos mais rep resentativos são o babeçu (Or
bylnla M arfi•n•) e a carnaúba (C<>pernicio cerifer•). 

Os bab&(uai.s constituem um aspecto importante da vegetação 
dessa Área não •ó pela sua importânc:ia ~mo produto exportável mas 
ainda pela indúttria ·e gên~ro de vida que condicionam. O grega
riamo do babaçu t'orreoponde a urt1JI re&ião fltogeoaráfica. interca· 
lendo--se entre • regiio úmida e ílorestal da Arna~õnia e a região 
semi·ârida das caatineas nordestina•. projetando·le para o interior 
no rumo N.E.-S.W •• segundo BUEIIRA DOS SANTOS. Sua área de 
ocorrénc:ia enaloba a planície ma.ranhense, c:otne('ando próximo ao 
litoral noroeste, junto ao Turiaçu, abranaendo 01 cunos dos rios 
Pindaré, Gra;.ú. Mearím e, rinalment.,, quase t odo o ltapecuru. É im· 
portante reaultar que. a nio se-r em al,-umas áreas da planície.. ioterpõ
am .. se à homoceneidade do babaçual outras formações, tais como 
o• carnaubait, ecime citados, açalzais. etc.; o contato entre e-ssas 
~orrnaçÕH é sempre impreciso. aparec:endo interlittaÇÕes com ce:"a
dos e caatingas. mangeis, no litoral. e com o~ tombadores (Carrascos 
altos) no plonalto. -

No enlantü, t·omo se observa nu mapa, apenat uma estre-ita 
faixn dM zon(l cfo1 cocais está incluída na reRiào amaz6nic-e. Além de 
seu limit~. prultutRO·se ess.A zoua nh~ J'tóximo dw extremidade se ... 
tentriona:.J (IH tHtH elo Bananal, avan<;ando do M aranhão. como vimos. 
em rlireçilu N.K-S.W. 

Al)C'Hr d~ cxercmw impr-ed$Õo de seut contalow cum as formações 
boliiuirHs ~ue • hmitam. a rona dos cuca•~ é uma das región Cito
geo«.riihcas IJrasiletr&-5 mellmr indivldualizudaw 

RoBERTo GALvÃo • 

As oc:orr~nc1as campestTPs na reaiio apresentam dH~volvimentD 
e:spaci"l reduzido em comparação com a área ocupada pela floresta. 
como rol visto . 

Antes dê procedermos à descrição das principais carac:teris-ticat 
dos campo• amazônic:os, convém atentar para o fato de que nio 
ocorntm em grundes extensões contínuas mas ••m em manchas iso· 
ladas no â mbito da Hitéia que apresenl&nl, de modo geral. limites 
bem definidos com a floresta . 

AI formações campestres que ai ocorTem titc.. c:ompost&J, na 
maior pane, por C'ampos cerrad"C:Is, eparecendo também os campos 
limpos. 01 campos da_s várzeas inundáveit, bem como .. caatingas'' 
(no rio Negro) 

Os tampos cerrados aparecem com maior extensio no Territór-io 
do Amapa. em longa faixa que ac-ompanha em hnbas gerau o c:on· 
cõrno da costa a d11·timcia variável. e no Território do Rto Branco, 
de que c)('upam tÕda a porção nordeste; no extremo sudette da r-e-
gião. asto é. no norte goiano e em parte do sudoeste maranhense. 
acha-se u prolongam-ento dos cerrados do Centro-O•stlf, que aí entTam 
em contato com a floresta ama2óníca e com a zona dos cocais. Excecão 
feita doa c:ampos de vár&ea, dos campas lim-pos e das caal1ngas típicBs. 
parecem sempre ocorrer, associados aos compot da região. aJguos 
elementos do cerrado. 

S:ote não se apresenta na Amazônia de modo acentuadamente 
diverso das dêmais regiões brasileiras em que ocorre, 1endo de notar 
que em al&uns loe-ois há uma redu.;ão do número de espécies que 
o compÕem (~omo acontece no Amapá) , redução esta que é talvez 
devida às características dos solos em que " instalou . 

O aspe-cto do cerrado lembra a vegeuçio dos p•rques: árvores 
espar .. a de r.alhos retorcidos que apresentam fo!haçio pouco d~t-n· 
volvida e uma camada suber-cs.a grossa e fendilhada; o solo é recoberto 
por um tapêle d~t gramíneas. de modo aeral. na região. o capim 
" Barba de bode" (Ariktid• paJJeru). ali denommado "rabo de burro" . 

Ncx chamados campos de Macapi. no Território do Amap<i. o 
cerrado ('. quau exclus-ivamente compot~to d~ hxeinn (Curare/la 
amtr~cana) e murici\ ou mur-uchis ( Bvrsonimlt aptctUIJ, 8 vetbasci· 
loJi4). aparecendo raramente o barbatimão ( Striphnodendrum bsr
b atimao) . Em outros casos. como oc:ontece nn mergtm sul do lado 
de Vila Franca. /> aquela última espécie que domina, sendo a mda 
o cobe•·tura do solo composta pela Aristida . 

O• t'ompot limpos da região são geralmente compostos. segundo 
H UOKR. por &ramíneas do gênero Panicum, o mesmo acontecendo 
no' c•mpos de várzea. onde o elemento mais cu.rac:terl!!itiro é a t:o

nh&cida unarana ( Panicum specrabile). parecendo. atnda s~(tundo 
aqu~l~ autor. c-orrcborado por OLÍMPIO OA FONS&CA, que a principal 
diferencio(iio entre o• dois tipos de campo re11de na condiçào de 
tnund1heia par• 01 de várzea . 

Finalment•. os campos de M arajó apresentam algumas dife
rendaçõet em tua composicào que. pensamo~ não cabe aqui a 
análi11, e que não modificam no conjunto o upecto doo ·campo•. 

Resta detttever os mangul's ou mangaas. que oc:orrem bordando 
a c:otta em extenaão variável para o interior 

Sob o ponto de vista mesotôaico. o mangue locahza .. se. por 
fôrça de nu acentuado hidrofilismo, na zona inundeda pelas marés 
e acima do limite da baixarnar. O mengue ~ um upo de vegetação in· 
ccnfundivel que .-preseota caracterÍsticas muito c~peciais; vive em 
ambitintll 10lgado ou oalobro, tem grande t'apac1dade de reproducão 
e invade fàci!mante as zonas lodosas, para cuja con•olida<;>ào con
tribu• como importantl> fator. 

O manaue, em certos locais. acompanha o curso dos rios for· 
mando pestant~s, enquanto ocorrem ao ton1o dat margens terrenos 
alagadiços " enquanto a salinidade permite sua lnnalação 

Dininauem-se trft tipos de man&ues: o manaue vermelho. onde 
predom•nam H Râzoforâe:eas ( Rhizophor•. sp ) • o mangue branco 
( 1-a~uncu/ari• racemosal e o mangue seriba. sJr•ba ou s1riúba ( A.ví
cenní•. •p.). 2stet ues tipos se sucedem~ aenelmente, a partir da 
linhe da baixamar para o inter-ior, ocupando os dOIS primeiros a 
frente e o auiubul a retaguarda, em terreno já menos aunaido pelas 
águ&$ des marês . 

O mHngue vermelho apresenta aspecto característ ico causado pelo 
verdadeiro emaranhado de raizes aereas e pneumotõfnros: a siriúba 
não apresenta i•sse tuspecto, sendo seu tronco rctu c de porte mais 
elevado do que o• dus munguE."s vermelho e bronco . 

Resum,ndu, o principal a!tpectu fleufislonômiro da região é 
repre~ntado na Krande área ocupada p~la floresta equatorial: as 
formo'7Ões campestres não apresentam erpressão re&ional. como vimos 
e fin .. lment.:o l.i mengu~. t!mpresta a~ctu caracten\UCu ô regtào para 
quem. vindo do oceano. penetra seu interior 

Falt<"1do ~m Julho de 1957, quando tá ~stava <Ompesto o preaent~ ro""'ntáno 
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POPULAÇÃO 

O povoamento da Amazõnia Brasileira estêve inteiram~nte li
gado ô expansão lusitana para o norte da coiOoia nos st!cu lo.s X VI 
e XVIl. A finalidade precípua era a expulsão de piratas fran<:-eses, 
holandPses e ingl~ses que não só no M aronhõo, mas. em tôda a área 
da embocadura do rio Mar estabeleciam;·se em pe-quenos fortins ou 
feitorios~ &arantiam por êste meio o comércio com os meios das 
nações européias que representavam . 

Foi ('lm (unção desta rePçào portuauêsa que surgiram os núcleos 
que correopondem atualmente a São Luío do M aranhão e Belém do 
Pará (ambas e m inícios do séc ulo XVll ) origeno dos dois centros 
urbano• mais importantes da Grande R egião Norte . 

A necessidade de um lugar Mtra tégico. que comandasse a de
fesa da re&iào assim como a explotação das áreo1 à montante ori
entaram a escolha dos sítios, muito especialmente o de Belém. 

A prOt:ura das "drogas do sertão'' na fase colonial, e já ern nossos 
dia s, da H evea Bra,itiensit. se constituem nos dois mar·cos funda· 
mentais da explora ção da hinterlândia amazônke e de seu posterior 
povoamento. Em amba.s as fases a rêde hidroaráfic•, possibilitando 
uma nave1ação livre foi o ele-mento bá!ico que orientou o desbra .. 
vamen to ama&Õnico. 

A f ixaçio do homem à terra teve oriaem na1 miuões religiosa!, 
disseminadas em tóda a região, e, nos fortes, cuja finalidad e era a 
defesa e enrai.z:ação do domínio Juzitano. Nê les encontram·se o inicio 
de ume agricultura rotineira e de subsistência, que até hoje. perdura. 

No wéculo XIX s colonização da zona bragantina, a nordeste 
do E~tado do Porá se fêz através da construçiio da Estrada d" Ferro 
de Bragança . 

Finalmente, a coloniza ção d o Acre foi uma conseqüência da 
migraçõo sobrll!tudo nordestina, 3 procura ds borracha. E screve.ram 
páginas de história embalados pela cobiça do ouro negro. 

A rf.de hidrográfic" não facilitou api!nas a penetração do homem. 
Ela constitui, ainda hojP. o meio de transporte mais importante e 
orientou dêste modo a distribuição do elemento humano, dando uma 
característica marcante - distribuição linear. bem visível no mapa 
de Populacão da Grande R egião Norte . 

A extensâ'l do espaço geográfico a ser CKupado, o amb.ier.te 
misterioso e lendário que perdura até os dias atuais; a florHte densa 
e luxuriante: a hostilidade apresentada pelos indigenas; as mais di. 
versas endemias; a escassez do elemen1o humano; o descaso dos go
vernantes fgram e ainda são fatôres responsriveis pela fraca 
densidade da população, colocando a Amazônia em uma das áreas 
subdesenvolvídas do Globo. Salienta-se auim outra carac:teristica 
do "hAbitat'' - Habitat disperso. Faze m exceção apenos a pequena 
área no N.E. do Estado do Pará. a zona Brogantina, denominada por 
P . GOVRROV "le pays de Belém " pelas func;ões que desempenha 
no aba stecimento da capital paraense, a ilha de M 8rajó, o N .W . cfo 
Maranhão e a ilha do Careiro no Estado do Amtuonas !Jão áreas que 
apresentam uma dentidade mais acentuada. São núcleos isolados na 
vasta reciio quase vazia. Nelas p redominam a agricultura e a pecuária 
como atividades permanentes de seus habitantes embora praticadas 
por métodos extensivos, rudimentares e rollneiros, que dominam no 
Brasi l. 

Com uma superfície de 3 579 991 km;t, na r•cião se radica uma 
população de &P"nas 1 844 655 hab., com uma densidade da ordem 
de 0,52 hab./km•. Dêste modo a contribuição da Amazônia à P o
pulação Busileira é de 3,55% •ó ouperior é da Região Centro-Oeste 
(3,34%). Devido à deoigualdade da diotribuiçio do e lemento humano 
o Estado do Pará concorre com 2,160/o e os 1,39% são complementado~ 
pela• demai s unidades federais que constituem a Região Norte . 

O e fetivo populacional da Amazônia pode ser esquematizado no 
seguinte quadro: 

POPULAÇÃO l VIl 50 
UNIDAOSS Otnsidadc 

I'BDitRADAS ReiAtiv• de popul~tc-lo 

Abtclut• ih•b. kmll 
~ dn Br••il ~ d• R"'-tio 

Rood6n•• 36 935 0,07 2.0l) O,IS Ane 114 7S5 0,22 6,22. 0,7S Ama• on•e . 
Rio Branco 

.. SI• 099 0.99 27.87 0.32 

Pa.r• 
18 116 O.IM 0,98 0.08 

Amapi . 
I 123 173 2.1e •o.9o 0,91 

37 477 0.07 2,03 0.27 Rqilo No.r·t~ I 844 6.SS 3.55 100,00 O.S2 

O quadro ocíma demonstra o deoigua ldade 
população, a fraca densidade populacional , pois 
apesar de apresentar maior densidad! esta 
0,91 hab./km' . ' 

da distrib;:.ic;ão da 
o Estado do Pará, 
não ultrapassa a 

. A mMmR característica é encontrada nas unidades administra
tJves menor~s; . abstra.in~o·se os municípios onde se acham locaJi .. 
u_das "! capotaos - Bel"m (254 949 hab.), Manaus ( 139 620 h ab.), 
Sao _ Lu•• 119 785 bab. ), os municípios onde se encontram maior~ 
efe11vo.s hu~a_nos são: Santarém (na zona do Baixo Amazonas, es .. 
tado do. Para) com 60 229 hab.; B.raganc;a (zona Bragantina. estado 
do P ara) co~ 57 888 hab.; Cametá com 46 844 hab.; Abaetet uba 
am~s no B~o~o T ocantins, estado do Pará ) com 36 587 hab.; e Ita
coat~ara (medoo Amazonas, estado do Amazonas) com 30 102 hab. 
É ?Inda , no. Estado do Pará que se enconlram os 4 municípios de 
maJores tnd•ces de população absoluta. na Amazônia, e a causa pode 
ser enc~ntrada na sua loc:alizaçãu geográfica, na atividade econômica 
predom~na.nt~ _- a agricultura, nos recursos naturais, nas facilidades 
de comu01caçao com outros centros urbanos, sobretudo com B~lém .. 

, A J>?PUlaçâo urbana também se encontra distribuída de ma. 
neuit desaaual . 

Estado do Pará . . 
Estado do Amazonas 
Território do Ac't'e . 
Terr"itório do Amapá 
Território de R ondônia 
Ter.itório do R io Bcanco 

389011 hab. 
137 736 
21 272 
13 900 
13815 
s 132 

CATARINA VERCOI.INA OrAs 
As cidades mais importantes são: Belém (255 218 hab.); São 

Luís (93 764 hab.) e M anaus (89 612 hab. ) , cu jos efetivos popu
lacionais r"fletem as funções urbanas que detemP"nham . 

De todos éles o mais important~ i- Belém, capital do Estado 
do Paríi situado ng R "gião Litorânea da Grande R egião N orte é o 
pÔrto internacional por excel~nc:ia de todo o ExtremO Norte do 
Brasil e tua função pod~ ser definida romo a upitttl econômica da 
A mai'Ônia. É um entreposto. onde se acumula tÔdQ a produção tia 
RegiÃo Norte - borracha. castanha, peles, juta. . . . - exportando-a 
para o Brasil t! pa ro o mundo. Aos poucos vem se desenvolvendo 
uma indlluria, uo início de benefici9mento de produtos regionais e 
mais recentemente uma indústria mais diversificada, que tornam êste 
núcleo urbano como um dos pontos de etrac;õo do e lemento humano , 

Se&ue-se São Luís, Capital do Esudo do Maranhão, ligando-se 
por uma rêde fluvial ao interior do Est ado e runciona como en
treposto comercial. abastece-ndo os centros urbanos localizados na 
hinterlôndia mar·anhense. 

F inalmente. Manaus. localizada na "''iêo do Planic:ie da Grande 
R egião Norte. capit al do E stado do Amazonas. Sua locaiUaçâo geo
gráfica explica a função comercial que possui em relação ã Ama
zônia interior. e; a segunda metrópole da R egião Norte. A importância 
da localiu,ão de Manaus pode ainda ser examinada pelo ponto de 
apoio que o aeroporto da capital amaronense desempenha na ligacão 
aérea das Amérícas (rota Rio- M iami) . 'É ainda o centro de ir .. ra
diaçiio des comunicações fluviais e aé-reas de tôda a Amazônia 
Ocidental . 

O utros centros u rbanos menores: Santorêm ( 14 061 hab.), Ita
coati•ra (S 867 hab. ), Paríntins (5 865 hab.), Bragança (5 495 hab) , 
Abaetetuba ( 5 449 hab.), Soure ( 5 264 hab.) são P"qu.,nos núcleos, 
onundos e-m sua grande maioria d as sêdea de missões religiosas do.s 
séculos XVII e XVIII e que hoje d"sempenham paP"I não menos 
importante como verda deiras capitais regionaia, centros reabastec:e-
dor3s das âr·eas que lhes ficam próximas . 

As demais cidades da Grande Região Norte muitas vêzes nada 
meis sÃo que sede-s administrativas de munidpios sem uma _vida 
prõpriamente urbana . , 

A distribuição do efetivo humano nas áreas rurajs também é 
heteroaênea , mas sempre distribuída ias marcens dos rios. Isto se 
explico pelo Cato da rêde fluvial ser verdadeiramente a única via 
de P"netraçio. O mapa de população da Grande Região Norte sa
lienta de modo marcante e-stas características. Uma concentracão 
muito acentuada na foz do rio Pará, as zonas Bragantina e do s 'al· 
gado no N.E. do estado Paraense, o GoHiio maranhense e numa es
~ala menos acentuada no Baixo Amazonas, na ilha de Marajó (estado 
do Pará) " n a ilha do Careiro (estado do Amuonao). 

Excetuando-se as ilhas de Marajó, área d e Rem6rie e do Careiro 
(atividade egrop.sstoril) , as demais são t radicionalmente agrícolas, 
embora os sistemas empregados pouco •• afastem dos processos 
indíe:enu . 

As z.onas econômicas da Bragantina • do Salcado s.ão as mais 
importantH. Nio só a atividade agricola é a dominante. mas o 
próprio povQflmento desta região foi orientado em início pelo G o
vêmo, com distribuição de colônias. A população para aí dirigida 
deveria ter como atividade econômica primordial a agricultura. Em· 
bora a colonização não representasse um sucesso, esta região se 
transformou deode logo a abastecedora de Bel,m. Em função da 
capital paraense. bom centro de consumo. desenvolveu .. se a Bra· 
gantina. ttte é sem dúvida o motivo de ter aido denomineda por 
P. GouRROU como /e pays de Belém. R epresentando perto de 1 130 km' 
da •uperfície do estado do Pará, nela se concentra cêrca de 50% da 
população paraense. A densidade relativa atinge me1mo 8 hab./km'. 
O município com maior efetivo populacional é Bragança com 
48 136 hab . 

Segue-oe a ~le, Cametá com 41 559 hab., Aba etetuba 30837 
( ambos no Baixo Tocantins), B reves eom 26 4 79, todos ê les oob a 
área de inlluencia da cidade de Belém . 

O Oollão M ara nhense também é uma zona por ucelência agri
co1a. Oa municípios ond~ se verifica maior concentra('io humana 
soio: Bacabal (50 092 bab.), Pedreiras (40 0 18 hab.), P inheiro• 
(34 625 hab), Curupuru (30 403 hab. ) . 

A ilha de M arajó e o Baixo Amazonas também são áreas com 
uma densidade de população apreciável, sobri!tudo comparada a 
outras re&iões da Amazônia. Santarém no Babo Amazonas é o mu ... 
nicipio ma is importante com 41 016 hab. na zona rural. A função de 
oua sede, capital regional do Baixo Amazonas está diretamente ligada 
a portos europeus. 

No Estado do Amazonas na ilha d o Careiro no M édio Amazonas 
se encontra uma concentração do elemento humano bem apreciável: 
É a zona agropastoril mai.s importlillnte do estAdo amazonense, es. 
tando Inteiramente ligado a Manaus. A relativa fertilidade da várzea 
justifica esta eoncentracâo. 

Nat outres áreas da região Norte, verifica-ae fraca populaÇ'.ão. 
Em muitos municípios, grandes espaços vazios podem ser observados. 
A economia da região, baseando-se sobretudo na Indústria Extrativa 
justifica a preferência da população P"las marceno dos rios. sobre
t udo à jusante da z-ona das rorredeires . 

Em boletim de outubro-dezembro de 1956, n .• 56, o IBGE pu
bliNu p ara as unidades que constituem a Grande Região Norte o 
seguinte estimativa. 

R ondt.nla 
Acre ., . 
Amuonat 
Rio Bra nco 
Par6 
Amap• 

UNI DADES PEDBRADAS 
ESTIMATIVA 

PARA 
1•111957 

53 226 hab. 
145 914 
5A4 378 

23 616 
na asa 
54 OIS 

Verifica·ae um aumento apreciável, do efetivo humano desta re
giio brasileira, conMq ü_incia sem dúvida de r•ali&açóes em certos 
setores da economia regional. que te vem nota.ndo nos úJtimos anos . 
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ECONOMIA 

O Mapa da economia da Re&lão Norte mostra que o eatrati
vismo florestal abrange a quaM totalidade do npaço amaz&nico. 
A lavoura e a pecuária sio duu atividades econ&micas qua pouco 
atraem o homem da retião . 

No presente mapa procuramos dar urna idéia da ,, .. ocupada 
pelos doia tipos de lwtveaa maia elll)lotadaz na re&iio. Além disso, 
repreMntamot também os 15 municípios com produçio superior a 
SOO t de borracha . 

Nos outros produtos também damos urna idéia da localiza.;ão 
dos municípios de maior produção. No presente mapa pode-se ver 
que a ocupação do solo é maia importante ao longo do eixo do 
grande vala. Enquanto na encosta setentrional do planalto brasileiro 
a quase totalidade dos recursos explotáveia permanecem f:omo ri
quezu latentes, já que é um deserto do ponto de viata populacional. 
Também na encosta guian•nae há e;randes extentõea Inteiramente 
desconhecidaL De modo que só no alto Rio Branco e partes da 
área do TerritÓrJo do Amapá, localíaada na encosta estio fom«endo 
recu n.os 8 economia da reaiio 

Na recião litorânea a at1vidade •cropastoril é maia importante 
que a extrativa vegetal. Também a pesca tem certa Importância 
na vida econômica de alguna municípios do estado do Pará e do 
território do Amapá.. Neste particular não se pode deiur de frisar 
que a pesca fluvial tem Importância em todos os rio1 da Amazônia 
já que esta constitui a fonte de carne fresca pera a alimentação 
diária 

Ne produc;iío extrativa veaetal, especial destaque deve Mr dado à 
borrach.e e à castanha, que constituem os produtos de maior 11gnifica
~io na economja regional, loca1iz.ando-te de preferência na Amazõn.ia 
Ocidental 01 municípios de maior produção. 

A coleta da borracha já deaempenhou importante pepel na eco
nomia do Brasil. No ano de 1912 quando teve inicio a arande débâc/e 
como conseqüência da produção oriunda do sudeste aalátlco, a eco
nomio de todo éste vasto espaço do norte do Brasil foi profundamente 
atinaida . 

A castanha é importante no Baixo Amuonaa, aendo de destaque 
a produ~io dos municipios de Alenquer e Parintina. No utado do 
Pará o município de m•ior produção é Marabá, localiz.ado n• ~n· 
cotte setentrional do planalto brasileiro. Também neste recião tem 
aranda deataque a produ(io do munjcípio de AJtamira, no rio Xinau. 

Na Amazônia Ocidental a coleta de castanha é Importante nos 
vales do Modeira e do Purus . 

No dominio da produção extrativa vegetal citam-se além da 
borracha • castanha, a balata, ucuquirena, tucum (amêndoa), mu· 
rumuru, babaçu, maçara.nduba, sôrva, timbó (raiz), madeiras, &uax-i.ma 
e cacau. Quanto ao guaraná, deiumoa de citá-lo entre os produtos 
ertTativos, já que sua maior produ~io é oriunde do cultivo 

No tocante à lavoura, deve-se destacar: a lavoura de aubsJs. 
tência e a lavoura comercial. A primeira é ~nte insuficiente. de 
modo que a Ama:&ônia ae vi forçada a importar um arande nú_mero 
de &ênarot de primeira neceSSidade de outras partes do paÍs. 0 
principal produto agrícola usado na alimentação diária do homem 
da reaião é a mandioca. principalmente sob a forma de farinha. Na 
agricultura comercial o plantio da pimenta e da juta apresentam 
arando sianifícao;ão. 

ANTÔNIO Tti XEJRA GuERRA 

Nat vára:eat do Baixo Amuonas pratica-ae a pecuária ex-tensiva 
e a l&rtC'Uitura c-omercial, além da lavoura de aubaiatêncla. A juta 
é o produto mait cultivado. Na ~:ona Brac,antina o euluvo da malva 
e da P•mantA constitue-m amportantes produções desta área. Tam. 
bém a aua.xama. fibra natava, é coletada em vános mun.cip•o• desta 
zona. 

Deve-M ainda salientar que a totalidade das outras cuJtura!i 
na zona Bragantina se vêm abandonadas em favor do cultivo da 
pimenta e do malva. Esta afirmativa será melhor compreendida, 
quando ae levar em conSidereção que o principal produto cultivado 
na Bragantina era a mandioca para a produção de far1nha. Etta ó 
exportada para tÕda a Ama.cônia e mesmo pa,.. o Nordeste. Oa anos 
de bona '"invernos" no Nordftte aio anos de crises na Bragantma~ 
uma vez que o mercado nordestino fit:a abastecido pela tua prôpna 
produção onunda do Sertão. 

O culbvo da cana..de.açUcar no baixo Tocantins, ou maiS espe
Cialmente em Abaetetuba e arredort1s, merece destaque em Ylrtude 
da produção de aguardente, exportada para t&da a Amazônia. Em 
posição secundária, esiÁ a produ~io do a~úcar rnaacavo • do élcool . 

Aa dua& áreas mais importantes da pecuáría na Amazônia são: 
Marojó e o oho Rio Branco. Nestes trechos de campoa da Grande 
Reaião Norte a criação constitui a atividade econômica preponde· 
rante. Em outras áreas da Amazônia a pecuária também tem certo 
destaque, como por exemplo, no Baixo Amazonas, nos campos do 
Amop8, etc . 

No tocante aos recuraos minerau, grande e.-pe,..~ eat8 sendo 
depo111ado nas perfurações realizadas pela Petrobrás ne recião, tendo 
em viata 01 resultados prom•ssores de Nova Ohnda. Em Manaus 
acha-se paentemente em funcionamento uma refinana de petróle-o 
que está trabalhando com o óleo da Companhia Ganso Azul, do 
Peru. Futuramente, se os po<;ot ora em perfuração se tomare-m 
realmente produtores. do ponto de vista econômico, a localização 
dessa refinaria em M a.naus, terá aido providencial, poia dtsta apenas 
150 lrm de Nove Ollnda 

Noa recursos minerais d•taque especial deve Mr feito ao man· 
&anê-1, ora ern explotaçio na serra do Navio, no território do Amapá. 
Aindtl neste território, no rio Vila Nova, existem importantH ja.zidas 
de minéroo de ferro com capacidade calculada em 9 m11hôes de 
toneladas . 

A garimpagem do ouro e do diamante ê importante em certas 
4reas, como por exemplo, na região montanhosa do Rao Branco. 
território do R io Branco, no medio e e1to Oiapoque, Hrra Lombardé, 
no médio e alto vale do Jari (no território do Amap.t) nu rio 
Gurupi (Para-Maranhão), no médio Tocantins (estado do Pará), 
por exemplo, grande importioncia teve a explotaçio doa diamantes 
e tambem em Roodônia, et~almente no rio Mach.e.do . 

No litoral do Pará a extraçio do sal já teve importincia du
rante certo tempo no mun1CÍp10 de Salinôpolis, tendo deiOparecido 
quas.e •nteinmente nos dias atuaiS. No litoral do Maranhão o sal 
é extra1do na área do Golfio . 

No tocante À indústna de tranlforrnação, esta é muato pouco 
desenvolvida, sendo nos maiores centros urbanos deata "~&iâo: Selem 
e M anaus, onde ela apresenta maior destaque. 
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VIAS DE TRANSPORTES 

Como é possível obs.ervar no mapa dos transportes, o rio Ama· 
z.onas, bem como os seus arlutntes. lio navea,veis em crandes ex· 
tensões. E11a imenu rêde hidroaráfica c-ondicionou a ocupação inicial 
da l'e&iio, tendo os contingentes humano• que para aí se desloear•m 
ae locolizado ao longo de sua• margens. 

Essa disposição da ocupação humana reflete-se até hoje no 
quadro rea•onal, sendo os rlos utili&edot normalmente nas llaações 
entre •• tedes municipais. 

A naveaação fluvial é sobremodo •ntenaa no Amazonas nos 
baixo• cursos de atauns afluentes e, em outros, que são navee;ados 
ate o alto curso, como acontece 001 rios Purua, Mad•ira • juruá. 

A naveaaçio re&lonal pode ser claAohcada em doos tipos gerait: 
e) a naveca~o a vela. que é e:xec:uuc:t.. com antenaidade nas costas 
do Pario a noroeste do Maranhão, na costa do Ama~ e em tôda a 
chamada re,rão du ilhiU, e b) a ruovegaçio a remo e a motor, sendo 
a primeora muito difundtda em tõda a Amuônaa • a seaunda mais 
utilizada no crande rio P nos seus afluentes. é: óbvio que uma tal 
div1aio nio é ricida. porm será fàc:ilmente compreendida pelo fato 
dP ocorrerem, com ac-..rueda re&ularidade, em tõda a porção oriental 
da área, OI alíseos de nordeste; além di110, 0 reaime de ventos DO 

ontenor da re&ião não í. tão rerular qua permita a pratica1em dos 
cursos mitdio e alto dos afluentes por embarcaçõea a vela, devido 
à relativa lentidão com que aio manobrado• 01 barcos dotados dêste 
siatema propulsor. Não obttante, ine fato nio impede qu• aquelal 
embarcac;õe1 sejam usadas no Baixo Ama%onaa paraenae-amaaonense; 
• clara, porém, IU8 pr@<iominâncie na parte oriental da re&iio. 

Os tipos de embarca~• uti1i.zadoa variam deade a pequena 
.,montaria" até os navios. de grande calado, pauando pelos navios 
de tal1\8nho médio que, t.rafecando em hnhas que têm oric•m ern 
Belém a Maruouo, li&am nio IÓ essas cidades entra ai mas talnMm, 
a •1aa, •• M-<lea municipats s:ituad.es ooa ahoa rio. 

Aa '*montarias" tio usadas comumente noa pequenos desloca .. 
maot01: na parte oriental da re&ião aio •• embarcaçõe-s a v•la, com 
o nome aenérico de ucanoas" ( aeteiraa, viait•nt••· etc.) que reali
um arande parte do tráfego; no tnterior, os ' 1batelões" e *'motores .. 
predominam. Dentre as linhu trafe&adu por navi011 de maior ca
lado, cumpre diatinguir: as linha• extra-regionais, ilto •. aquelas 
que pro.:.dendo do Sul do peía ou do enran1eiro, penetram o grande 
rio servindo os portos de Belém, Sant1rém, Manaua, etc., e mesmo 
che&ando até lquhos, no Peru, e aqualaa que, executada& pelos na
vios particulares com sede na própria reaião ou pelos barcos doa 
Serviços de Navegação da Amazônoa e Administração do Pôrto do 
Par' (SNAPP), servem aos portos aparelhados ou nio, realizando 
intenso tráfa&o 

S: importante renaltar que no conJUnto das comunica~ flu
viais da Amuônia, as embarcações menoreo, ceralmente particula
, ... aio r•ponaáveis por uma porcentaaem do movimento de cargaa 
qua parece oer bem maior do que a transportada pelos navios de 
maior catado e tonelagem, principalmente devido • predominànc•a 
daquetaa e também pela frequênc•a das v•aaent realizadas. 

Em contraposição, o sistema rodo-ferrovuirio reaional quase de
taparace frente 11 magnitude da naveaaçio fluvoal As rodovias ama
&ônicav. não 16 em virtude das arandes distância• que separa m os 
núcleos populacionais mas t.ambêm por fórça da prôpria facilidade 
representada pelo~ grandes cursos fluviais nave&ávels, foram rele ... 
&ada• a um plano secuodáno no quadro reaional; apenas no leste 
paraense, na chamada Zona Braaantina, •dquirem maior expressão. 

O.tanvolveu-se ali um sistema rodovíério satisfatório que liga 
as c1dades daquela zona de colonizac;ão antiaa ao maior centro da 
re&uio - Belém, para onde aio drenados aeus produtos, principal
mente •&ricotas. 

Alt'm ~· Zona Bra&antina, sõroent~ no Território do Amapá e 
no Maranhao, apresentam as rodovias alauma importância; no res· 
tente da reaiio. a.a 8StTadas sio &era)mente de pequena extensão e 

RoBERTO GALVÃo • 

aervem, muitaa vhas, para licar uma •de munidp81 ao núcleo 
a&ricola que a abaatec:e, como é o caso em Santarém e Monte 
Alegra. 

No Amapá, o rodovia Macepé~lavelindia, ainda nio inteira
monte construída (até Calçoene) é utilizada mais intensamente no 
seu trecho inicial ( Macapá--Pôrto Platon-Ferraira Oomeo), sendo 
juntamente com o trecho já pavimentado da estrada BR-2.2 to~ 
Zona Bracantlna (entre Belém a um ponto al6m da João ~lho 
e a pé. Castanha! até Santa Maria), as únicas estradas da re&iio 
que podem ter consideradas de primeira claiM. De ntlto, redu.nm-se 
·~ rodovias • a:randH veredas, quase aem conMrvaçio, e que muittlt 
vens só permitam • passacem durante a época Mc:a. 

Das quatro ferToviu amuônícas, trio nio foram pro;..tadao 
com o obJetivo precípuo de franquear interrupçõea nos leitos doa 
rios: a utrada da feno Madeira-Mamoré a a estrada da feno To
canuns obedeceram àquel• objetivo ruo sua construção. 

Ao estradas da ferro do Amapá, da Braaa.nça a a Sio Luít-Tere
aina apreaentam objetivos diveraos, estando "ta 6Jtima incluída 
epenaa em pequena parte na reaião. A primeira, rec,m .. inaucurada, 
deaUna·•• ao transporta do minério de man&anês proveniente da 
Serra do N•vio: • secunda, / oi conatrulda como estrada da penetração 
com o objetivo de facilitAr a colonl.caçio da Zona Bracentina. 

A nio ser pala E. F. do Amap6, as ferrovias ama.õnicas aten
dem da modo precário aos serviços a que se daatinam, apresentando 
de/leito orçamenúrioa em anos consecutivos a, a pe .. r de procramas 
da recuperação a reaparelbamanto, seu equipa mento nio á inteira
m*Dta suficiente para atender à demanda eorlstante. Citamoe o caso 
da E.. F. da Bragança, e da Zona Bracantina, onda, com o Mtabe· 
lacúnento do ailtema rodomrio, o transporta da cera•• é feito pr• 
ferenclalmente por ceminhio. 

De modo aeral, prevalece a meema aituaçio econômico-finan
ceira daavantajou nu demais ferrovias, é 6bvio que com v.n..ções 
locais. como no ceao da E. F. Madeira-Mamoré que, apesar de Mtar 
incluída nas.. caso, ainda atende setbfatõrlamenta à reciio que 
1erve. 

Lu&ar preponderante e de cranda importância ra&lonal é ocupado 
pelas u,açóat aéreas; esus, que apresentaram cranda desenvolvimento 
nos 6ltimot du anoo, ligam um crande número - meomo a maioria, 
de cidades entre si, ao Sul do pals e ao estranceiro. 

Como se observa no mapa., quase tôdas ao l@dea municipais 
estio em comunicação permanente com Manaua, Belém • as demais 
capitais do pais por meio de uma bem distribuída tida de rotas 
aéreas. 

Belém, Manaus e Santarém dispõem da aeroportos de primeira 
claue, com pious pavimentadu • aperelhaaem de proteçio ao vôo, 
aendo os dois primeiros freqüentado• por um n6mero apreciável de 
lonbas aéreas uec:utadas por companhias comerciais e pela Fôrça 
Aérea Brarilaira. O aeroporto da Belém é escala, ainda, para u 
compenhiae esuanceiraa e nacionais que liaam o país à1 Guian.aa, à 
Venuuela, b Antilhas e à América do Norte. 

Manaus, com tua privilepada posição caoaráfi<:a, servirá como 
e1cala a apoio à rota inlernacional Rio da janalro--Miami. 

Nu cidades que não dispõem da campoa da pouso, é ainda 
ao rio que oa recorre, pelo uso de aviões anfíbios; é o caso da muitas 
comunidade• amaz&nicas, como Altemira, Monta Atecre e Óbidos. 

Pod••• declarar, em resumo, qua a situaçio doa tranaportes na 
ra&iio ' a uguinte: a na ve&ação fluvial, embora abundante ao longo 
do Amazona• e do• baixos curso• dos aeuo afluentes, é precária e 
incerta nos altot rloa, situação esta que M vem modilie:a.ndo com a 
introdução de novas unidades pelo SNAPP: o sittame rodo-ferroviário 
aó apresenta importância local e nio re&tonal, como foi visto; final· 
mente, a ride de linhas a•reas que serve io racião é bem diotribuída 
• atende satisfetOriamente à demanda exlstente, conatituindo mesmo, 
na porçio ocodental da Amuôoia, o único meio da comunicação 
efic:t~nta • certo. 

• F~tlecido em julho de l!IS7, quando j6 estava compoato o prramtc ~omcnt6r.o. 
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MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO 
DO AMAPÁ 
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AMAPÁ-- AP 
Mapa Municipal na pág. 353 do 1.0 Vol. 

HISTORICO - Em 1615, estando Portugal sob o jugo 
da Espanha e vencido o grandt! grupo francês situado na 
ilha de São Luís do Maranhãc, puderam os brasileiros e 
portuguêses dirigir-se à Amazô rtia e à Guiana. Francisco 
Caldeira de Castelo Branco ati11.giu o Pará e fundou o for
tim do Presépio, a 12 de janeiro de 1616, que se tornou 
ponto avançado na campanha contra incursões de inglêses 
holandeses e franceses. Sàment1~ em 1647, entretanto, Por
tugal novamente independente, as fôrças de Sebastião Lu
cena de Azevedo venciam os últimos grupos bátavo-britâ
nicos. As penetrações de franceses nas terras da "Capitania 
do Cabo Norte", criada pela côrte de Madri em 1637, con
tinuaram no.entanto; as refregas, eram, agora, entre aquêles 
de um lado e portuguêses e brasileiros de outro. Conseguin
do introduzir-se na Guiana sem encontrar resistência os 
franceses procuravam descer o :litoral, avançando em dire
ção do Amazonas; os portuguêsE,s, por seu turno, depois de 
derrotados os estrangeiros, iniciaram a expansão para oeste, 
ao longo do mesmo rio. 

O litígio entre Portugal e França continuou com o cor
rer do tempo; os tratados e ajustes sucederam-se, sem, con
tudo, liquidar de vez o assunto ·- entre êles o de Utrecht, 
em 1713, pareceu pôr, um término na questão que viria a 
ser retomada no final do século XIX. 

Quando, já no século XVIII, Francisco Xavier de Men
donça Furtado foi mandado para a direção do extremo 
norte, o assunto da fortificação do Cabo do Norte, agora 
denominado Costa de Macapá, foi tratado mais diretamen
te: a ameaça de um ataque de corsários e a falta de meios 
de defesa da região pesavam nc·s cálculos da Coroa portu
guêsa. 

Em 1893, com a descoberta das minas de Calçoene, a 
febre de ouro apoderou-se dos l:.abitantes da Guiana Fran
cesa, reacendendo o problema :;>olítico das fronteiras, ini
ciado com a colonização do território. Os choques entre na
cionais e estrangeiros foram inevitáveis e culminaram com 
a vitória dos brasileiros, comandados por Francisco Xavier 
da Veiga Cabral, sôbre as fôrças francesas. 

O Município originou-se da incorporação ao Estado 
do Pará, pelo Decreto n.0 938, de 21 de janeiro de 1901 
de todo o antigo Contestado do Amapá, cuja pendência com 
a República Francesa foi encerrada em 1900 quando ao 
Brasil foi dado ganho de causa através do Laudo de Berna, 
de 1.0 de dezembro daquele ar..o. O fato mais destacado 
dessa disputa internacional foi sem dúvida alguma o desem
barque a 15 de maio de 1895 na pequena vila do "Espírito 
Santo de Amapá", de tropas francesas transportadas desde 
Caiena pela Fragata "Bengali" sob o comando do Capitão 
Lunier. Ao ato agressivo reagiram os brasileiros sob o co
mando de Francisco Xavier da Veiga Cabral- o Cabral
zinho - que abatendo o oficial francês em luta armada 
conseguiram repelir a invasão. O eco dêsses acontecimen
tos levou as nações interessádas a colocarem a solução da 
pendência nas mãos de um árbitro cuja escolha recaiu no 
Presidente da República Helvética. Em 21 de janeiro de 
1901, pelo Decreto n.0 939 foi dada à região (limitada ao 
sul pelo rio Araguari e ao norte )>elo rio Oiapoque, compre
endendo hoje três municípios - Amapá, Calçoene e Oia-

Cachoeira de Santo Antônio 

poque ), a primeira organização sob a denominação geral 
de Terrítório de Aricari, com duas circunscrições: Amapá 
e Cassiporé. Mais tarde pela Lei n.0 799, de 22 de outubro 
de 1901, foram criados no Território de Aricari, dois muni
cípios: Amapá e Montenegro, os quais, segundo Palma Mu
niz, tiveram curta duração. Posteriormente pela Lei esta
dual n.0 820, de 14 de out1,.1bro de 1902, foram os dois mu
nicípios reincorporados em um só com a denominação de 
Montenegro, em homenagem ao então Governador do Es
tado do Pará, Dr. Augusto Montenegro. Mais recentemente, 
em plena vigência do regime inaugurado no país em 10 de 
novembro de 1937, foi dada a denominação de ''Veiga Ca
bral" ao município, pelo Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 
31 de março de 1938. Seis meses depois foi recuperado o 
topônimo original "de Amapá", pelo Decreto-lei estadual 
n.0 3.131, de 31-X-38 que estabeleceu a divisão territorial 
do Estado do Pará, para o qüinqüênio 1939/1943, abran
gendo o território compreendido entre os rios Oiapoque ao 
norte e Araguari ao sul. Nesta situação foi o município 
transferido integralmente para Amapá, em 1943, pelo De
creto-lei federal n.0 5.812, de 13 de setembro daquele ano. 
Em 1945, com a fixação dos novos quadros territoriais, 
perdeu parte da sua área ao norte do rio Cassiporé, para 
constituir o Município de Oiapoque e, em dezembro do 
ano passado, foi novamente desmembrado, cedendo terras 
ao norte dos rios Amapá Grande e Mutum, êste, afluente 
pela margem esquerda do rio Araguari, para formar o Mu
nicípio de Calçoene. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Amapá ocupa a porção 
mais oriental do Território Federal do Amapá, tendo sido 
a unidade básica que lhe dá o nome. Sua sede Municipal, 
a antiga cidade de Amapá, dista da Capital Territorial 
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224 km, em linha reta. Tem a seguinte posição geográfica: 
2° 03' 07" de latitude N. e 50° 47' 42" de longitude W .Gr., 
e assenta sôbre a margem direita do rio "Amapá Pequeno", 
afluente, pela margem esquerda do rio "Frechai". 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - Segundo os elementos disponíveis é de 
aproximadamente 6 m a altitude da sede Municipal 

CLIMAS - Tropical superúmido, segundo a classificação 
de Koppen. As variações da temperatura são muito poucas 
e, conseqüentemente, é grande a amplitude entre as máxi
mas e as mínimas, bastando ressaltar que em 1956 a máxi
ma absoluta situou-se nos 34 graus centígrados e a mínima 
em 200C. A temperatura média é de 27°C. Intenso é o 
regime de chuvas, ocorrendo as maiores descargas nos me
ses de dezembro e agôsto, tendo a queda pluviométrica 
atingido em 1956 a 3.871 mm. 1tsse alto regime pluviomé
trico estabelece um acentuado índice de humidade, que no 
ano acima referido foi de 80% em média. O período das 
chuvas caracteriza o inverno, como em tôda a região ama
zônica. Nêle são comuns os temporais, acompanhados de 

trovoadas e descargas elétricas. Na estação sêca, que se 
inicia em setembro e vai até meados de dezembro, é jus

tamente quando se registram as temperaturas mais altas e 
as mais baixas. Os ventos são constantes, mui principalmen

te no verão, predominando os alíseos do quadrante N. E. 

ÁREA - O município de Amapá tem, atualmente, uma 
superfície de 23.144 làn2• De seu território original já se 
formaram doili novos municípios o de Oiapoque e o de 
Calçoene. É o quarto município do Território, em extensão, 
correspondendo a 16% da área do Território Federal do 
Amapá. 

:I. O 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Merecem destaque as 
montanhas do rio "Tartarugal Grande" com altura de 400 
metros aproximadamente, ao centro do Município. Os rios 
que compõem a vasta rêde hidrográfica também são aci
dentes de real importância, não só pela extensão e volume 
dágua, como também pela função econômica e social que 
desempenham. São êles, do norte para o sul: "Amapá 
Grande", limítrofe com o município de Calçoene: "Frechai", 
''Tartaruga} Grande" e seu afluente "Tartarugalzinho". 
"Macarri Grande" e "Araguari", êste limítrofe com o muni
cípio de Marabá, ao sul. Todos os rios citados têm a direção 
geral oeste-leste, e, à exceção do ''Tartarugal Grande" e seu 
afluente, "Tartarugalzinho", deságuam diretamente no ocea
no Atlântico. Na costa situa-se a grande ilha de "Maracá" e 
ao sul desta a Ilha "Jipioca". Separando-as do continente 
está o canal de "Carapaporis" ou de "Maracá". Ainda como 
acidente geográfico de destacada importância, mui especial
mente pelas dificuldades que ali encontra a navegação cos
teira, cabe referência ao cabo "Raso" ou do "Norte", na par
te mais oriental do Município e do Território Federal do 
Amapá. 

No interior, ao longo da planície litorânea, existe uma 
cadeia de lagos, dentre os quais salientam-se: o Lago 
Novo, Duas Bôcas, Comprido, Sacaisal, Bom Nome, Lago 
Grande, Maguari Grande, Procuuba, etc. 

RIQUEZAS NATURAIS- Inúmeros são os recursos natu
rais de que dispõe 9 Município de Amapá. A flora, com ma
deiras de lei de ilimitada aplicação na indústria da constru
ção; os óleos de variadíssimas qualidades sobressaindo o de 
andioba, de ucuúba, de patauá ( êste usado na dieta regio
nal), o de copaíba, etc., a borracha, de diversos seringais 
nativos, no reino vegetal; no reino animal, destacam-se os 
pescados, quer nos lagos interiores - "habitat" do "pira
rucu" e do tucunaré", quer no litoral Atlântico, abundante 
de espécies como a gurijuba, o bagre, a pirapema, a uritinga, 
o mero, etc.; os animais silvestres constituem também apre
ciável riqueza natural, traduzida no ~proveitamento das pe
les de veado, queixada, caititu, macarajá, jacaré, lontra, 
etc. tôdas com boa aceitação nos mercados consumidores. 
Com referência ao reino mineral sobressai o ouro cuja ex
ploração embora a!Jlda seja feita de forma rudimentar data 
desde o fim do século passado. Há ocorrência de cassiterita 
e de tantalita. 

POPULAÇÃO - O município de Amapá contava, em 1950, 
de acôrdo com os resultados do VI Recenseamento Geral, 
8.794 habitantes, o que lhe proporcionava uma distribuição 
de 0,22 h/km2• Dêsse total, naquela época, 13% se encon
travam nas zonas urbanas e suburbanas das sedes munici
pal e distritais e os 87% restantes na zona rural. Dos habi
tantes recenseados em 1950, eram do sexo masculino 4.653 
e do sexo feminino 4.141, donde se observa uma predomi
nância dos homens sôbre as mulheres. Examinada a popu
lação segundo alguns dos principais aspectos da sua compo
sição, verifica-se que havia, ainda na época do aludido 
censo, 1.956 brancos, 488 pretos, 6.346 pardos e 4 sem de
claração de côr; a predominância de católicos romanos era 
absoluta com cêrca de 99,00% para 1,00% protestantes e 
outras religiões; do mesmo modo sobrepujavam os nacio
nais que somavam 8.607 pessoas num total de 8.794. Um 
aspecto interessante de ser notado é o da composição da 



população segundo a idade. No Município, como no Terri
tório, ela é jovem, tanto assim ctue de acôrdo com as esti
mativas mais de 70% se situa abaixo dos 30 anos. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A mais importante é 
a própria sede municipal. Existnm duas vilas sedes de dis
tritos: Aporema e Sucuriju, porém de muito menor expres
são do que a cidade. Nesta, em 1950, foram registradas 
1.163 pessoas, das quais 598 PE-rtenciam ao sexo masculi
no e 565 ao feminino. Mais recememente, em 1.0 de junho de 
1956, conforme o Censo Regiomtllevado a efeito pelo Ser
viço de Geografia e Estatística havia na cidade, 1.361 
habitantes. O total de pessoas que aí sabiam ler e escrever, 
na mesma época era de 592, das quais, 300 pertencentes ao 
sexo masculino. ~ oportuno ter nm mente que a população 
encontrada no Município, em 19~i0, compreendia os efetivos 
demográficos do atual Municípic1 de Calçoene, então distri
to do dito, de Amapá. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- As principais atividades 
econômicas do município de Amapá são a pecuária, a la
voura, e as fainas extrativistas ccmo a .pesca, a caça, a cole
ta de látex de seringueiras e a produção de madeiras. O 
município tem um rebanho boviuo de 30.000 cabeças apro
ximadamente e alguns milhares de eqüinos e suínos. Nas 
fazendas de criação, produz-se queijo para venda e consu
mo. Na lavoura, tôda ela de subsistência, predominam as 
culturas ânuas, como a mandioc~t, o milho e o arroz, valen
do acrescentar que as terras de várzea do município, com 
especialidade as ocupadas por "siriubais", se prestam ex
cepcionalmente para a cultura rizícola, com rendimentos 
superiores a 2.000 kg por hectare. A produção de farinha 
de mandioca é tôda consumida r,a região, inclusive pelo vi
zinho município de Maca pá. Os principais artigos exporta· 
dos foram gado em pé, peixes salgados, borracha em gera] 
e peles de animais silvestres, couros de boi, verde salgado, 
madeiras e sementes oleaginosa!:. 

A indústria de beneficiamento e transformação é pou
co desenvolvida. Em 1956, de acôrdo com o registro indus
trial referente a 1955, existiam 15 estabelecimentos que 
ocupavam 48 pessoas e tiveram uma produção avaliada em 
Cr$ 1.103.469,00. Neste particular o ramo mais expressivo 
é o alimentar, com o beneficiam~nto de arroz com casca e 
o abate de gado para consumo ela população. 

As atividades agropastoris são desenvolvidas por mais 
de uma centena de estabelecimentos dedicados em sua 
grande maioria, à criação de gad). Esta, é, indubitàvelmen
te, a atividade econômica mais importante e em que se 
ocupa grande parte dos habitan·:es, ou seja 1.219 pessoas 
com mais de 10 anos. 

As exportações do Município se elevaram, em 1956, a 
Cr$ 3.474.653,00 e as importações a Cr$ 8.167.969,00. 

COM~RCIO E BANCOS - Em 1950, de acôrdo com os 
resultados do Censo Comercial, foram registrados no muni
cípio 56 estabelecimentos. Dêstes, cêrca de 10 situavam-se 
na cidade-sede, onde, como é óbvio, tem maior expressão 
o movimento comercial. A rigor r.ão há um ramo específico 
de comércio. Todos os estabelecimentos oferecem um pou
co de cada artigo de consumo e a1: vendas se fazem a varejo 
ou atacado. As transações se reulizam, predominantemen-

te, com as praÇas de Belém e Macapá, fontes de renovação 
dos estoques e para as quais é canalizada a produção local, 
de produtos extrativos, mui especialmente. Não havendo 
Bancos no município, os pagamentos de faturas e duplicatas 
são feitos diretamente, ou aos viajantes comerciais creden
ciados ou pelo sistema de conta-corrente. Os principais pro
dutos negociados são: tecidos, açúcar, café, farinha de man
dioca, arroz, cachaça, tabaco, querosene, sal, sabão, artigos 
de caça e pesca como chumbo, pólvora, cartuchos anzóis, 
arpões, linhas, etc. e ferragens em pequena escala. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Como os demais do Território, o município de Amapá dis
põe dos principais meios de transporte e comunicações 
usados modernamente. Assim é que a sede municipal co
munica-se com a Capital do Território por via rodoviária 
(318 km), via aérea (224 km) e flúvio-marítima 
( 400 km) . 1!:sses meios de transporte são operados pelos 
veí<:ulos e embarcações de propriedade do Govêmo do Ter
ritório e de particulares, e pelos aviões da Serviços. Aéreos. 
Cruzeiro do Sul e da Fôrça Aérea Brasileira, ambos com 
uma periodicidade semanal, em demanda da rota de Caie
na. No que tange às comunicações radiotelegráficas o mu
nicípio dispõe de 6 estações; sendo que duas de propriedade 
das fôrças armadas, uma do Govêrno do Território, uma do 
Ministério da Agricultura, uma dos Correios e Telégrafos 
e uma da Panair do Brasil S. A. Existem 414 km de es
tradas de rodagem, dos quais 355 são federais e 13 veículos 
em tráfego, sendo 5 tratores. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal é dotada de 
luz elétrica, com 118 ligações domiciliares e 150 focos na 
iluminação pública. Presentemente se conclui a construção 
do sistema de distribuição de água potável encanada. Exis
tem 280 prédios dos quais 215 são de madeira e 17 de alve
naria. Quatro localidades dispõem de iluminação elétrica, 
dentre elas o povoado da antiga Base Aérea de Amapá que 
durante a última guerra foi de real importância para as 
operações dos aliados. 

ASSIST:l!:NCIA Ml!:DICO-SANIT ARIA - :t&te tipo de 
assistência é ministrado sob a responsabilidade direta da 
Administração territorial, através da Divisão de Saúde, que 
dispõe ali de 4 estabelecimentos, inclusive um pôsto de pue
ricultura em colaboração com a Legião Brasileira de Assis
tência. O número de leitos disponíveis era de 5, todos si
tuados no Pôsto Médico da sede municipal. Há um mé
dico residente, 3 dentistas e 2 enfermeiros. 

ASS1ST1!:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO 
Neste particular cabe registrar o trabalho desenvolvido pela 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e pelo 
Clube de Saúde, ambos localizados na cidade. No corrente 
ano de 1957 foi fundada na Base Aérea de Amapá uma 
Cooperativa de Consumo. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo Demográ
fico de 1950, de um total de 7.173 pessoas de 5 anos e mais, 
2.958 sabiam ler e escrever, sendo 1.732 homens e 1,226 
mulheres. A percentag_em dos que sabiam ler e escrever no 
município era de 41 o/o, superior portanto à do Território, 
que era de 38%; quanto à sede municipal, das 942 pessoas 
de 5 anos e mais, 592 sabiam ler e escrever, destas 300 
eram homens e 292 mulheres. 
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ENSINO- Em 1956 funcionaram no município de Amapá 
31 unidades escolares de ensino primário, sendo 2 de pré
primário infantil, 29 do fundamental comum, 4 de comple
mentar e 3 do fundamental supletivo. A matrícula geral 
elevou-se no ano em referência, a 1.592 alunos e a efetiva 
a 1.260. Os resultados do ano letivo foram constatados me
diante 795 aprovações e 113 conclusões de curso. No ensi
no extraprimário cabe registrar a existência de uma esco
la de iniciação agrícola destinada a preparar jovens filhos 
de lavradores para as tarefas do campo, incutindo-lhes nor
mas e ensinamentos mais racionais, que visam o melhor 
aproveitamento das culturas e dos seus produtos. No ano 
de 1956 essa escola diplomou 9 rapazes. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A sede municipal 
dispõe de uma modesta biblioteca pública mantida pela 
municipalidade com pouco mais de 1.000 volumes. O mo
vimento associativo é representado por 7 associações cultu
rais das quais 5 de cultura física. No tocante a diversões há 
um pequeno cinema com 150 lugares. Ocorre salientar tam
bém que no município funciona uma associação de lavra
dores e criadores tendo por objetivo a melhor organização 
do meio rural. 

FINANÇAS PúBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNIClPIO 
Federal Estadual 

Total Tributária (Cr$) 

1950 ....... 503 - 766 418 664 
1951 ....... 542 - 663 324 693 
1952 ....... 535 - 962 304 918 
1953 ....... 525 - I 142 413 970 
1954 ....... 513 - I 140 485 1 084 
1955 ....... 615 -- 1 262 551 I 205 
1956 ....... 738 - I 573 406 I 364 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Há na cidade de Amapá um mastro de madeira, 
montado em base de concreto assinalando o local em que, 
segundo os moradores mais antigos, teria tombado morto 
por Francisco Xavier da Veiga Cabral- o Cabralzinho
o capitão Lunier, comandante da fragata francesa "Benga
li" e que a 15 de maio de 1895 desembarcou tropas na pe
quena vila numa tentativa de ocupação militar. Do combate 
travado, ainda hoje se podem ver, em residências particula
res, as marcas das balas disparadas na ocasião. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Realizam-se na sede do Município, os 
festejos do Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade. Essa 
festa tem lugar em dias do mês de maio. Em novembro pro
movem-se os festejos em honra de N. s.a de Nazaré, ambas 
as festividades atraindo muitos do interior. A cidade é sede 
da Paróquia do "Divino Espírito Santo" e além da igreja, 
tem mais 6 capelas públicas. 

VULTOS ILUSTRES - A figura de Francisco Xavier da 
Veiga Cabral- "o Cabralzinho"- é sem dúvida nenhu
ma digna de referência. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS -Merece ser incluída neste 
capítulo a "Pororoca". Fenômeno fartamente referido atra
vés de descrições as mais fantasiadas, não deixa de oferecer 
certo interêsse pela beleza violenta de que se reveste. Ela 
pode ser observada nos principais rios do município, como 

o Amapá Grande, o Frechai, o Macarri Grande e o Aragua
ri e na costa ao longo de todo o litoral. A caça aos búfalos 
selvagens também pode ser praticada com todos os seus 
riscos, na região do rio Frechai, em fazendas de criação de 
gado. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do município recebem a denominação de "Amapaenses". A 
divisão territorial vigente, compreende uma comarca e dois 
distritos simultâneamente judiciários e administrativos. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística Municipal do Amapá; Obras consultadas - "Anaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo nono - João de 
Palma Muniz - 1916. - "Território do Amapá" - VI Recensea
mento Geral do Brasil - 1950. - "Anuário Estatístico do Amapá". 
- Diversas publicações do Conselho Nacional de Estatística e do 
Serviço de Geografia e Estatística do Território. ) 

CALÇOENE - AP 
Desdobrado do Município de Amapá, pág. 353 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primórdios históricos do re.cém
instalado (25-1-57) Município de Calçoene remontam ao 
século XVII quando as incursões de navegadores europeus, 
desde o século anterior, levaram a coroa portuguêsa, então 
unida à hespanhola, a tomar as primeiras medidas no sen
tido de garantir o seu domínio na região. Assim é que em 
1634 (outros referem a 1637) pela Carta Régia de 14 de 
junho, Felipe IV criou a "Capitania do Cabo do Norte" e 
doou-a a Bento Maciel Parente. Nas terras da Capitania, 
também chamada "Costa do Cabo Norte", que se estendiam 
desde o rio Oiapoque até o rio Amazonas, e por êste até o rio 
Paru, situava-se o território do agora município de Calçoe
ne, antigo distrito do de Amapá, desde a incorporaÇão do 
contestado ao território brasileiro, em 1901. 

A descoberta das minas auríferas do rio Calçoene, em 
1893, despertou a febre do ouro nos habitantes da Guiana 
Francesa, reavivando os problemas políticos da fronteira, 
acumulados de.~de a era colonial. As lutas entre nacionais e 
estrangeiros não se fizeram esperar e a vitória dos brasilei
ros, sob o comando de Francisco Xavier da Veiga Cabral, 
o Cabralzinho, veio provocar uma solução final para essas 
disputas, encerradas pelo Laudo arbitral de 1.0 de dezem
bro de 1900. A atual cidade de Calçoene, originou-se do 
movimento de garimpeiros e faiscadores de ouro, e no ir e 
vir do abastecimento das minas. Situa-se na margem es
querda do rio Calçoene, ao pé da primeira cachoeira. Pon-
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to importantíssimo para o transporte de mercadorias desti
nadas as minas de Lourenço, a localidade se desenvolveu 
ràpidamente. Antes da incorpor~1ção da região ao território 
brasileiro, exploradores fizeram construir, no último quar
tel do século passado, um "mtmlrail", ligando a localidade 

de Calçoene ao Lourenço. 
O distrito foi criado pela LHi n.0 15, de 16 de abril de 

1903, do município de Montenegro. Recebeu o predica
mento de vila pelo Decreto-lei l'ederal n.0 7 578 de 23 de 
maio de 1945 que deu organiz~:.ção administrativa e judi
ciária ao Território do Amapá. l'inalmente foros de cidade, 
com a criação do município em 22 de dezembro de 1956, 
pela Lei 2.055 que fixou a divisiío administrativa e judiciá
ria do Território Federal do Amapá, para o período restan

te do qüinqüênio 1954/1958. 

LOCALIZAÇÃO- A cidade d:l Calçoene tem a seguinte 
posição geográfica: 2° 29' 07" de latitude Norte e 50° 57' 
OS" de longitude W. Gr., e as:;enta sôbre a margem es
querda do rio de igual designaçi,o. Dista em linha reta das 
cidades de Amapá e Macapá 54 km e 278 km, respecti
vamente. A superfície municipal está situada ao sul do mu
nicípio de Oiapoque e ao norte do de Amapá entre os rios 
Cassiporé e Amapá Grande, e Araguari a oeste. A leste é 
banhada pelo Oceano Atlântico. 

.. 
SITUAÇAO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sEde municipal é de aproxi
madamente 10 metros. 

CLIMA - Tropical superúmid1) é o clima de Calçoene, 
tendo em vista Koppen. Embora não se tenham dados me
teorológicos do município, pode-sE: estimar a temperatura en
tre 32 e 34 graus centígrados pa1·a a máxima absoluta e 19 
e 21 graus centígrados para a mínima. Intenso é o regime 

das chuvas, notando-se nos meses de janeiro a julho a 
maior freqüência. O verão vai de setembro até dezembro 
quando se sentem as temperaturas mais elevadas e as mais 
baixas. A queda pluviométrica é da ordem de 3 000 mm. 
Ela caracteriza o inverno. Os ventos são mais constantes 
nesse período e sopram, predominantemente do quadrante, 
N.E. 

ÁREA - O município de Calçoene tem uma superfície 
de 16.834 km2• :É o menor municípjo do Território em ex
tensão, correspondendo a 13% da área total. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rios Calçoene, Cunani e Ta
jauí, êste afluente do Araguari. Montanhas da Serra Lom
barda nas cabeceiras dos rios Cassiporé e Araguari e Ca
choeira do Firmino aos pés da cidade de Calçoene. 

RIQUEZAS NATURAIS - Assinala-se a existência de 
pequeno depósito de Manganês, na zona leste do municí
pio, na planície litorânea, entre os rios Cunani e Cassiporé. 
O ouro que desde os últimos anos do século passado é ex
plorado nos contrafortes da serra Lombarda, onde se for
mam os rios Cassiporé, Calçoene e Tajauí. 

Os produtos da flora e da fauna.- madeiras, óleos, 
essências, peles silvestres, pescados, carnes de animais sil
vestres também constituem apreciáveis riquezas naturais 
cuja exploração ainda se promove com a observância de 
processos rudimentares. 

POPULAÇÃO - Os resultados do VI Recenseamento Ge
ral de 1950, apontavam na vila de Calçoene, hojP cidade, 
602 habitantes, sendo 305 homens e 297 mulheres. Em um 
total de 507 pessoas de 5 anos e mais, 157 homens e 170 
mulheres sabiam ler e escrever. Em 1956, de acôrdo com 
levantamento procedido pelo Serviço de Geografia e Esta
tística, a população se eleva para 746 almas. No mesmo ano, 
no povoado de Cunani, hoje vila sede do distrito do mesmo 
nome, existiam 112 pessoas, 56 homens e 56 mulheres. 
Quanto a Lourenço, também elevado a categoria de vila 
com a criação do município, havia em 1955, 132 pessoas 
divididas em 87 homens e 45 mulheres. O município con
tava em 1950, com uma população de 1.963 habitantes que 
hoje, se estima em · 5.000. 

AGLOMERAÇõES URBANAS Como acontece em 
todo o Território, as sedes municipais são as maiores e mais 
importantes aglomerações urbanas. Calçoene também não 
foge à regra. O Censo Regional de 1956 apontou uma po
pulação de 746 habitantes, com um total de 386 homens e 
297 mulheres na cidade. Outros aglomerados de importân
cia no município são as vilas de Cunani e Lourenço. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Calçoene, juntamente 
com Oiapoque, são os dois municípios amapaenses que 
têm uma apreciável parcela das respectivas populações ocu
padas nas tarefas de garimpo. A extração do ouro, de alu
vião e de rochas, nas minas de Lourenço, nas cabeceiras do 
rio Cassiporé, encerra, para a sua economia, um significado 
que transcende o do valor do metal pois em função da sua 
exploração é que a municipalidade promove a sua arreca
dação básica de direitos. Isto porque o comércio, de merca
dorias de tôda a espécie, é relativamente desenvolvido, pos
sibilitando assim melhores rendas. 
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As fainas extrativistas da flora e da fauna também 
contribuem substancialmente para e economia municipal. 

A pecuária e a lavoura embora modestas polarizam a 
energia de inúmeros habitantes. O rebanho é .pequeno, esti
mado em 6.000 cabeças de bovinos e cêrca de 600 eqüinos 

e muares. 
As indústrias de beneficiamento estão representadas 

por uma serraria que faz o aproveitamento das madeiras 

da reg~ão. 

COM~RCIO E BANCOS - Há na cidade de Calçoene 7 
estabelecimentos comerciais. Todos são do gênero varejis
ta, vendendo de tudo sem discriminação. As transações são 
realizadas com a praça de Belém na quase totalidade e os 
pagamentos são feitos pelo sistema de conta-corrente ou di
retamente. Nos produtos negociados predominam os gê
neros alimentícios de tôdas as qualidades, tecidos em ge
ral, bebidas, material de caça e pesca, miudezas e ferragens. 
No interior outros estabelecimentos atendem as popula
ções notadamente na zona de garimpo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - A 
cidade dista de Macapá, Capital do Território, 426 km, 
pela rodovia Macapá--Clevelândia, e 110 km da cidade 
vizinha de Amapá. Embora possua campo de pouso não é 
servida por linhas de aeronavegação, sendo freqüentada 
apenas pelos aviões do Govêrno do Território. No que tan
ge ao transporte fluvial-marítimo, além das embarcações 
governamentais, também as de particulares escalam periO
dicamente na sede municipal. Há duas estações radiotele
gráficas pertencentes ao Govêrno do Território, situadas, 
uma na cidade de Calçoene e outra na vila de Lourenço. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal é dotada de 
energia elétrica para iluminação pública e domiciliar. O 
número de prédios existentes aí, atinge a mais de 140. 

ASSIST:itNCIA M~DICO-SANITARIA - Na cidade, 
funcionando desde alguns anos atrás, há um Pôsto Médico 
mantido pela Divisão de Saúde do Govêrno do Território. 

ALFABETIZAÇÃO- Em 1950, quando do VI Recensea
mento Geral, Calçoene era distrito de Amapá, onde estão 
incluídos os resultados finais daquela operação censitária. 
Todavia, pode-se estimar o índice de alfabetização do mu· 
nicípio, na base de 40% de pessoas sabendo ler e escrever, 
no grupo populacional de 5 anos e mais de idade. 

Na cidade, entretanto, a taxa de alfabetizados era mui
to mais alta na mesma época, pois de um total de 507 pes
soas assim discriminadas, 327, isto é - 64%, sabiam ler e 
escrever. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram no município 8 unida
des escolares de ensino primário, sendo 1 de pré-primário 
infantil; 1 de complementar, 5 de fundamental comum e 1 
de fundamental supletivo. A matrícula geral foi de 329 e a 
efetiva de 289 alunos. Os resultados finais do ano letivo 
acusaram: 236 aprovações e 48 conclusões de curso. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existe uma bi
blioteca embora ainda modesta, com cêrca de 800 volumes. 

FINANÇAS PúBLICAS- O município foi instalado em 
25 de janeiro de 1957 e para êste ano se prevê uma recei
ta de aproximadamente Cr$ 900.000,00 inclusive a quota 
do impôsto de renda. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - :S: interessante referir ao "monorail", construído ao 
expirar do século passado, ligando a localidade de Calçoene 
às minas de Lourenço, numa extensão superior a 70 km. 
A via, de trilho simples, utilizava pequenos vagões que eram 
apoiados sôbre animais de tração. Ainda hoje se podem 
ver trilhos ao longo da antiga linha, a qual pouco a pouco foi 
desmontada e aquêles aproveitados para os mais diversos 
fins, desde currais para gado. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Apenas festas religiosas são promovidas 
em louvor de santos padroeiros, tanto na sede municipal 
como no interior. A padroeira da cidade é Nossa Senhora 
da Conceição. Há uma igreja e três capelas públicas no 
município. 

ATRAÇõES TURíSTICAS -A floresta, os rios, com a 
caça grossa e a pesca são as atrações que o município pode 
oferecer ao turista. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
nascidos no município de Calçoene são denominados "cal
çoenenses". A divisão territorial vigente, compreende um 
têrmo e dois distritos simultaneamente judiciários e admi
nistrativos. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística Municipal do Amapá; Obras consultadas - Annaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pará - Tomo nono - João de 
Palma Muniz- 1916. -Território do Amapá- VI Recenseamento 
Geral do Brasil - 1950. - Anuário Estatístico do Amapá. -
Diversas publicações do Conselho Nacional de Estatística e do Serviço 
de Geografia e Estatística do Território. ) 

MACAPA-AP 
Mapa Municipal na pág. 357 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 136, 188, 260, 262, 268, 272, 274, 276, 282, 284, 288, 
292, 296, 297, 308, 310, 311, 314, 316, 318, 332, 336, 338, 340, 371, 

375, 381 e 385 do Vol. I 

HISTóRICO - Desde os primórdios do século XVI que 
os navegadores portuguêses, espanhóis, franceses e, pouco 
mais tarde, inglêses e holandeses, porfiavam pelo contrôle 
político e comercial das terras que demoram ao norte do 
"Rio Amazonas", amparados pelos seus respectivos países, 
cujos governantes viam na aventura possibilidades de dila
tação de seus domínios. 

Assim é que em 1544, Carlos V de Espanha apressou
-se em conceder a Francisco Orelana, o título de "Adelanta
do de Nueva Andaluzia", topônimo êsse que abrangia as 
águas e as terras da bacia do Amazonas, incluindo-se, na
turalmente, nesse senhorio, o território da Guiana. Após a 
morte trágica de Orelana, que não chegou a empossar-se, 
outros concessionários foram agraciados com as mesmas ter
ras pela coroa espanhola, todos êles, porém, relegaram-nas 
ao mais completo abandono, não procurando sequer conhe
cer seus domínios. 

No que tange aos portuguêses, a primeira concessão 
de terras na região data de 1553, cabendo a Luiz de Melo 
da Silva a sua posse segundo determinação de D. João 111. 
Conhecedor já da região, por êle perlustrada anteriormente, 
em 1554, ao tentar atingir sua concessão, aquêle fidalgo lu-



sitano, vinha a falecer, juntamente com tôda a tripulação 
do navio em que se achava, vítima de um naufrágio à en
trada do Amazonas. 

A coroa francesa foi a última a se lançar na política 
de doações em terras da Guiuna. Quando tal sucedeu, 
entretanto, visou um imenso território, o qual se estendia 
não só pela Guiana, como desci~t até o litoral maranhense. 

Ao findar o século XVI, 11avegadores de outros dois 
países vieram se incluir entre os que já porfiavam pela 
posse do setentrião brasileiro. Foram êles os inglêses e os 
holandeses, que unidos pelo interêsse comum, constituíram, 
de pronto, séria ameaça às pret1~nsões dos que primeiro se 
interessaram pela região. 

Em 1615, vencidos os franc:!ses no Maranhão e alivia
da, assim, sensivelmente, a pressiio externa, volveram os lu
sitanos com mais atenção suas vistas para a região Norte 
do Amazonas. Aproveitando-se hàbilmente do fato de se 
encontrarem ligadas as coroas dH Espanha e Portugal, Ale
xandre de Moura, vencedor dos :franceses, enviou Francisco 
Caldeira Castelo Branco ao Par á, onde êste erigiu, em ja
neiro de 1616, o fortim do "Presépio", núcleo inicial, da ci· 
dade de Belém e de onde se irradiaria a fôrça defensiva dos 
interêsses lusos na Amazônia. 

Festejos da Semanu da Pátria 

Os reflexos dessa providênc ta não se fizeram esperar. 
Em 1617 Pedro Teixeira apresaria uma embarcação holan
desa. Em 1623 seriam destruídas as fortificações que in
glêses e holandeses haviam erguicto em Tocuju, Nassau, Ma
riocaí e Mataru, cabendo as honras do feito a Bento Maciel 
Parente e Luiz Aranha de VascCincellos, e, um ano depois, 
o mesmo Bento Maciel Parente, Pedro da Costa Favela, 
Jerônimo de Albuquerque e Pedro Teixeira conseguiriam 
triunfar sôbre os invasores no :.ICingu e em Tocuju. Em 
1631 Jácome Raimundo de Norconha derrotaria os inglêses, 
destruindo-lhes o forte de North. a cuja queda se seguiria, 
pouco depois, a tomada do forte de Cumaú . 

Por volta de 1647, sete anc•s portanto, após Portugal 
ter reconquistado a sua soberaniu, libertando-se da submis
são à coroa espanhola Sebastião Lucena de Azevedo, Go· 
vernador do Maranhão e do Grãc~ooPará, promoveu bem pla
nejada expedição contra os últimos redutos estrangeiros 
existentes na região, destroçandc• as fôrças batavo-britâni
cas que os guarneciam sob o comando geral de Beldre
gues, audacioso flibusteiro flamengo. 

Consolidando essas medida1:, promoveu-se o reergui
mento da antiga fortaleza de Cumaú, obra concluída em 

Portão principal da Fortaleza de São José de Macapá 

1688 sob a orientação do próprio Capitão-Mor, Coelho de 
Carvalho, que deu a reconstruída praça de guerra a deno
minação de "Santo Antônio de Macapá". 

Em 1697, apoiado por instruções recebidas da côrte de 
Luiz XIV, o então Governador de Caiena, Marquês De Fer
rolles, comandou uma expedição militar organizada com o 
fito de promover a conquista de vasto território amazônico. 
Essa expedição, que saiu de Caiena em 20 de maio do ano 
referido, a 31 chegava ante os muros do Forte de Santo 
Antônio de Macapá, então guarnecido apenas por 20 pra
ças, obedientes ao comando do cabo Manoel Pestana. Nula 
foi a resistência, caindo a praça forte em poder dos fran
ceses. Num rasgo de euforia, De Ferrolles dirigiu-se a Coe
lho de Carvalho blasonando seus feitos militares, destina
dos, segundo dizia, a expulsar os luso-brasileiros das terras 
do rei de França. 

Coelho de Carvalho, que na ocasião se encontrava em 
Gurupá, regressa prontamente a Belém e revida a atitude 
de De Ferrolles, organizando um corpo expedicionário com
posto de um destacamento de soldados das fôrças do Pará 
e um grosso contingente de índios amigos. O comando dessa 
fôrça foi entregue ao Capitão Francisco de Souza Fundão 
a quem foi ordenado investisse sôbre Maca pá. Em junho 
(uns autores dão a data de 28 outros de 10), de 1697, 
quando a essa tropa já se tinham reunido os componentes 
de outta fôrça, comandada por João de Muniz Mendonça, 
foi dado o sinal de ataque à fortificação . Os franceses resis
tiram tenazmente, vendendo muito cara a vitória às fôrças 
luso-brasileiras. 

Não descansando sôbre os louros, Coelho de Carvalho, 
logo após a conquista da praça forte de Santo Antônio de 

Vista interna da Fortaleza de São José de Macapá 

.25 



Outra vista da Fortaleza de São José de Macapá 

Macapá, ordenou fôsse ela reparada e reaparelhada, pros
seguindo sua tarefa de livrar as terras da "Costa do Cabo 
do Norte" da presença de estrangeiros. 

Em princípios de 1698, foi enviado a Lisboa, pelo Go
vêrno Francês, o embaixador Pierre Rouillé, que, desde lo
go, iniciou as conversações diplomáticas com Mendo de 
Poyo Soares, encarregado dos negócios Exteriores de Por
tugal. Debatida a grave questão e apesar de patenteada a 
justeza das pretensões lusitanas, em 4 de março de 1700 foi 
assinado um tratado provisional, que dava ao território em 
litígio características verdadeiramente neutrais. Tôdas as 
fortificações nêle existentes deveriam ser demolidas e nem 
luso-brasileiros nem franceses nêle poderiam se localizar, 
sob qualquer título, pelo espaço de um ano durante o qual 
os dois países coligiram os elementos necessários à solução 
final do problema. A 18 de junho de 1701, coincidentes 
os interêsses externos das duas nações, devido a crítica si-

tuação internacional, foi ratificado, como definitivo, o ab
surdo Tratado Provisional. 

Providencialmente, entretanto, Portugal, poucos anos 
depois dessa estranha atitude, rompia sua aliança com a 
França, considerando sem nenhum valor os acôrdos esta
belecidos em 1700 e 1701. 

Voltando a insistir em suas justas pretensões os portu
guêses, viram, finalmente, sua tese vitoriosa em Utrech, por 
fôrça do Tratado de 11 de abril de 1713 . 

Passados alguns anos, por volta de 1738, apesar das 
continuadas ameaças dos vizinhos, a fortaleza de Santo An
tônio de Macapá, apresentava aspecto de ruínas. D. João V, 
alertado pelo Capitão General João de A. Castelo Branco, 
expediu uma Carta Régia datada de 9 de fevereiro de 1740, 
ordenando a construção de nova fortaleza. 

Entre as reformas e iniciativas levadas a efeito por 
Sebastião José de Carvalho e Mello, futuro Marquês de 
Pombal, encontravam-se muito visadas as terras da Ama
zônia. Assim, nas instruções de 31 de maio de 1751, a 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, então Capitão-Ge
neral e Governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, 
o dirigente dos Negócios Ultramarinos, Diogo de Mendon
ça Corte Real, além de preconizar o fortalecimento mili
tar da "Região do Cabo do Norte", insistia na necessidade 
de promover a colonização dessas terras. 

Imediatamente à sua posse, Mendonça Furtado expe
diu para Macapá os primeiros casais sob a direção do aju
dante Manoel Pereira de Abreu e do padre Miguel Angelo 
de Morais. Logo se desavieram as duas autoridades e êsse 
fato aliado à circunstância do completo desconhecimento 
das condições mesológicas locais, por parte dos colonos, teve 
como conseqüência o fracasso da tentativa. 

Vista Aérea da Fortaleza de São José de Macapá 
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Belo detalhe da Fortaleza de São José de Macapá 

Todavia, Mendonça Furtado não desanimou. Em 18 
de dezembro de 1751 enviou para Macapá um auxiliar de 
sua inteira confiança, o coronel J<>ão Batista do Livramento, 
o qual era portador de minuciosas instruções. E, em 7 de 
março de 1752, êle próprio, Mendonça Furtado, aportava à 
sede da povoação, onde verifico l1 pessoalmente a precarie
dade de sua situação militar, soctal e econômica. 

Alertado pelas notícias recHbidas de Caiena, segundo 
as quais estava sendo preparada 'Jma expedição que deveria 
marchar sôbre a região de Macapá, o Capitão-General insis
tiu na premência em que urgia :fortificar aquelas estratégi
cas plagas. Seis anos mais tarde, em 1758, embora nada 
de objetivo tinha conseguido ainda no terreno militar, ao 
passar por Macapá, houve por bem erigir em Vila a po
voação circunjacente ao antigo forte, dando-lhe o nome de 
São José de Macapá. A instalação da nova vila teve lugar 
no dia 4 de fevereiro de 1758. 

Não caberia, entretanto, a lrfendonça Furtado, atribu
lado com as freqüentes pendêndas mantidas com os reli
giosos, reerguer as fortificações do Macapá, e sim a Ma
noel Bernardo de Melo e Castro, que o sucedeu em 1759. 

Preocupado com a vulnerabilidade de Macapá, Melo 
e Castro, falho de recursos, ainda assim inc~biu em 6 de 
março de 1761, ao Capitão Ger.:tldo de Gronsfeld de pla
nejar e executar a construção de· um fortim de faxina que 
substituísse a velha fortaleza em ruínas. Em julho dêsse 
mesmo ano a modesta fortificaçã1) foi dada como concluída. 

O seu substituto, Fernando da Costa de Ataíde Teive, 
novo Capitão-General, visitando Macapá acompanhado do 
engenheiro Henrique Antônio Galúcio, teve oportunidade 
de constatar a precariedade das fortificações ali existentes. 
Ordenou então ao engenheiro Galúcio que planejasse a ere
ção de novo reduto fortificado. :S:sse prontamente idealizou 
a nova obra, permitindo que, a 29 de julho de 1764, na 
presença do Capitão-General, fôsse lançada a pedra funda
mental da fortaleza de São José de Macapá, a mesma que 
nos dias presentes constitui um dos mais belos monumentos 
históricos do país . 

Apesar do grande interêsse de Ataíde Teive, as obras 
não se processaram com a rapidez desejada. As endemias, 
a precariedade de transportes, material e mão-de-obra avul
tada, em que pese a solução dêste último percalço ter sido 
tentada com a utilização do elemento indígena escravizado 
e mesmo com o emprêgo de degredados. 

Em outubro de 1769, vitimado pelas febres, faleceu Ga
lúcio, sendo então encarregado de prosseguir as obras o 
Capitão Henrique João Wilkens. Dentro em breve nova 
mudança se verificou no que tange à direção da emprêsa, 
cabendo a sua responsabilidade a Gaspar João Geraldo 
Gronsfeld, o mesmo que levantou em 1761 o reduto pro
visório. 

Em 1771, as obras internas eram dadas por concluídas. 

Registra Palma Muniz que, foi da localização de um 
destacamento militar colocado nas terras de Macapá, em 
1738, que a cidade de Macapá se originou, tendo se desen
volvido ao lado da fortaleza que hoje é como um autêntico 
marco e testemunho eloqüente do esfôrço que portuguêses 
e brasileiros empregaram na colonização da Amazônia. 

Após a inauguração do forte, em 19 de março de 1782, 
a vila de Macapá desfrutou das prerrogativas de centro mi
litar importantíssimo, ponto estratégico que era na plane
jada conquista e colonização da "costa do Cabo Norte" e 
Amazonas adentro, até a data da nossa Independência da 
Coroa Portuguêsa, em 1822 . Com a ausência dos recursos 
decorrentes da aplicação da política colonial da metrópole 
lusitana, inaugurou-se um largo período de decadência para 
a localidade e a região . A velha fortaleza construída para 
fins gloriosos, chegou a ser transformada em curral de ani
mais. 

Depois da Independência, até os primórdios da Revo
lução dos "Cabanos" não se conhece outro fato digno de re
lêvo além da divisão da província do Pará em comarcas 
em maio de 1833, quando o território do vizinho município 

Grupo Escolar 
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Portão Principal da Fortaleza de Amapá 

de Mazagão foi anexado ao de Macapá, embora sôbre pro
testos dos mazaganenses. 

Nos idos de 1835 explode a revolta dos "Cabanos". 
1tsse movimento, de dolorosa memória, conhecido nas pá
ginas da história do Vale Amazônico, como a "Cabanagem" 
irrompeu também no município de Macapá. A sua Câmara 
Municipal recusou-se entretanto a reconhecer o govêmo re
volucionário e se manteve fiel à legalidade e ao govêrno de
posto. Nessa altura, em sessão memorável da Câmara Mu
nicipal foi negado curso à moeda cunhada pelos "cabanos", 
denominada "chenchem", e atendido o pagamento do sôldo 
da tropa leal com recursos angariados no seio da população 
local. 

Decorrem os anos da primeira metade do século XIX 
em pleno regime monárquico, quando a 6 de setembro de 
1856 é baixada a Lei n.O 281, que deu foros de cidade à 
então vila de Macapá. 

A proclamação da República não provocou muito en
tusiasmo aos macapaenses. A Câmara municipal adotou 
uma atitude discreta e a adesão do município à nova ordem 
política do país, ocorreu em 1.0 de dezembro de 1889, 
mediante têrmo próprio firmado pelos vereadores Hilário 
Álvares da Costa, Belmiro José dos Santos e Tomaz Duarte 
Monteiro. 

A cidade e o município prosseguiram atravessando os 
anos sem receber as atenções ou os efeitos de qualquer pro
grama administrativo, até a década de 1940, quando foi 
incluído para formar o atual Território Federal do Amapá 
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e escolhida aquela como sua Capital, conforme o Decreto-lei 
Federal n.0 6 550, de 31 de maio de 1944. 

São dos nossos dias, e profundamente conhecidos, os 
resultados dessa medida que veio dar a tôda a Guiana Bra
sileira a esperança e a certeza de dias mais promissores mer- · 
cê da programação extensa e objetiva que está experimen
tando. 

LOCALIZAÇÃO - A maior parte da superfície muntct
pal se distribui na região Sul do Território Federal do Ama
pá, estendendo-se desde. a margem esquerda do rio Ama
zonas e litoral Atlântico, no rumo noroeste, até os contra
fortes da Serra do Tumucumaque, dentro das nossas frontei
ras, que o separa do município de Oiapoque, ao norte. A 
leste limita com o município de Amapá e a oeste com 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao. Estado e sua Capital. 

o dito Mazagão. À exceção de uma pequena parcela do 
seu território, todo o município situa-se no hemisfério nor
te. A cidade sede e Capital do Território, tem a seguinte 
posição geográfica: 0° 01' 54" de latitude N. e 51° 02' 57" 
de longitude W. Gr., coordenadas correspondentes ao sítio 
do farol da Fortaleza de São José de Macapá. Assentando 
sôbre um pequeno planalto de terra firme que debruça sô
bre o canal do norte (rio Amazonas), Macapá desfruta de 
uma excelente posição. 

ALTITUDE - Calcula-se em 15 metros a altitude da sede 
do município. 

CLIMA - Koppen, estudando os climas da Amazônia, in
cluiu os da Guiana Brasileira como tropicais, superúmidos. · 
Nessa classificação se enquadra o clima do município. De 
acôrdo com os dados colhidos a partir de 1949, a tempe
ratura não difere da observada noutros pontos da região. 



Em 1956, por exemplo, a máxima absoluta situou-se em 
32,6°C e a mínima em 20°C. As médias mais altas acusa
ram 30,2°C para as máximas e :!0,60C para as mínimas ob
servadas em janeiro e dezembro, respectivamente. A tem
peratura anual, aquela resultanb da média das médias, foi 
de 25,6°C. Normalmente a máxima absoluta é atingida 
no fim da tarde, entre as 17 e as 19 horas; já as mínimas 
ocorrem pelo alvorecer, entre as 5 e as 7 horas. As noites 
se revelam amenas e ventiladas, principalmente na estação 
sêca, ou verão. O regime pluviométrico é menor em volume 
do que de outros pontos do Território, e a queda de chuvas 
vem acusando índices inferiores ao do município de Amapá 
(Base Aérea). Assim é que em 1955 ela foi de 2 296,1 mm 
e em 1956, embora tenha havido interrupção de cinco meses 
nas observações, tudo autoriza a afirmar que a precipitação 
situou-se aquém de 2 500 mm. Durante o ano duas esta
ções se definem claramente; o inverno caracterizado pelas 
fortes descargas pluviais que v~10 desde fins de dezembro 
até agôsto e o verão, com predominância dos ventos alíseos 
do quadrante N.E., e que demoru de setembro a dezembro. 

Fortaleza de Macapá 

AREA- De acôrdo com os val•>res fixados pela Resolução 
392, de 20-10-1952, do Conselho Nacional de Geografia, 
é de 27163 km2 a área do município, sendo a segunda uni
dade em extensão e corresponde a 19,8% da superfície 
do Território Federal do Amapá. Convém salientar que, 
antes do desmembramento do E11tado do Pará, o município 
de Macapá tinha área bem mai::>r do que aquela com que 
foi incorporado ao novo Território, nessa época então os 
seus lindes abrangiam várias das ilhas fronteiras através 
do rio Amazonas. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Inúmeros são os aciden
tes geográficos no município. Dentre os rios, destacam-se: 
O Araguari que ao norte faz divisória com os municípios 
de Calçoene e de Amapá; o Amapari, afluente daquele, pela 
margem direita; todos os rios da vertente esquerda do Ama
zonas, como Gurijuba, o Jupati, o Macacoari, o Pedreira, 
o Matapi e o Anauerapucu, ou Vila Nova, limítrofe com o 
município de Mazagão. Ao longo dêsses cursos de ~gua se 
distribui parcela apreciável da população rural, e a impor
tância dos mesmos avulta ainda mais em face da função só
cio-econômica que lhes é outorgE1da. A região montanhosa, 
se situa a noroeste e ao norte e como elevação de relêvo 
merece registro a serra do Tumucumaque, cuja porção bra
sileira divide Macapá do Oiapo:tue. Na foz do rio Ama
zonas, junto ao continente, enc,>ntra-se o arquipélago de 
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Bailique, composto de seis ilhas; cuja população se dedica 
às fainas da pesca. Mais para dentro, confrontando a foz 
do rio Pedreira, está a ilha de igual topônimo e, ainda mais 
no interior, a de Santana, em frente às embocaduras dos rios 
Matapi e Vila Nova. Separando-a do continente corre o 
furo de Santana onde, presentemente, navios-transporte vêm 
embarcar minério de manganês em um moderníssimo pôrto. 

RIQUEZAS NATURA.IS- A situação do Macapá, no que 
tange à existência e ao aproveitamento das riquezas natu
rais, é excepcional e ímpar na região amazônica. Possuin
do apreciáveis depósitos de manganês de alto teor, o muni
cípio tem as suas maiores reservas naturais justamente nos 
referidos minérios e nos de ferro e cassiterita, estando todos 
em exploração. Relativamente ao reino vegetal, devem ser 
referidos os imensos recursos da flora, com abundantes ma
deiras de lei de variadas espécies e aplicações na indústria 
da construção civil ou naval. As sementes e os óleos vege
tais, onde sobressaem a andiroba, a ucuúba, o patauá e o 
murumuru; a borracha que ocupa parcela importantíssima 
na riqueza do município e da qual é o segundo produtor do 
Território. A indústria extrativa animal assinalada pela 
exploração da fauna terrestre e aquática, com a extração de 
peles de animais silvestres e a pesca na foz do Amazonas 
e litoral Atlântico. 

:lt importante referir também o volumoso potencial hi
dráulico disponível em muitos rios do município, notada
mente no rio Araguari, cujo aproveitamento se promove, me
diante a construção de barragens e usina para a produção 
de energia elétrica. O projeto em curso prevê a instalação 
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Outro aspecto do 7 de Setembro na Fortaleza São José de Macapá 

de quatro turbinas de 25 000 c. v. cada, e a produção total 
de 76 000 kW.. As obras dêsse sistema estão a cargo da 
Companhia de Eletricidade do Amapá, concessionária da 
construção e da exploração. 

POPULAÇÃO - Ao ser desmembrado, para constituir com 
outros municípios (Amapá e Mazagão, parte), o Território 
Federal do Amapá, em setembro de 1943, Macapá trouxe 
para a nova unidade federada efetivos demográficos mais 
numerosos do que aquêles dois outros, constituindo-se, des
de então, na célula territorial de maior população, com 
9 000 habitantes aproximadamente. Em 1950, pelo VI Re
censeamento Geral, realizado em 1.0 de julho daquele ano, 
os contingentes humanos de Macapá totalizaram 20 594 
pessoas cuja distribuição pela área municipal era a seguinte: 
na sede 9 748, dos quais 5 023 homens. As restantes 10 626 
pessoas viviam na zona rural e, destas, 5 157 eram mulheres. 
Observe-se que é baixíssima a densidade demográfica daí 
resultante, a qual não excede de 0,75% de habitantes por 
km2 no ano do referido recenseamento. Hoje as estima
tivas mais conservadoras dão para Macapá uma população 
total de uns 35 000 habitantes, convindo notar todavia que 
mais da metade dessa população situa-se na sede municipal. 
Daquele total de 20 594 pessoas registradas em 1950, 10 688 
pertenciam ao sexo masculino; eram brancos 5 141; os prê
tos somavam 1 926 indivíduos e os demais se declararam 
pardos; segundo o estado civil, havia 5 588 solteiros, 5 262 
casados e os restantes viúvos e desquitados, dentre os ha
bitantes de 15 anos e mais. Havia ascendência absoluta 
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dos nacionais que somavam 20451 pessoas. O total dos 
que sabiam ler e escrever, dentre as pessoas presentes de 5 
anos e mais, era de 7 266 indivíduos. No aspecto religioso 
se observou maioria absoluta dos que se declararam cató
licos romanos sôbre os demais, de outras religiões, com 
20 073 fiéis. É interessante notar que em 1950 foram re
censeados no Município 3 926 domicílios, com um total de 
20 155 ocupantes o que dá a média de 5,1 pessoas, por 
domicílio. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- A cidade de Macapá, 
sede do município, é o centro urbano mais importante. Ao 
ser eleita capital do Território Federal do Amapá contava, 
em 1944, com pouco mais de 1 200 habitantes. Já em 1945 
foram apurados 3 049 pessoas; em 1948 eram 4192 e em 
1950, pelo VI Recenseamento, viviam aí 9 248 indivíduos 
que, em 1953, passavam a ser 13 929. A série continua, 
apontando em 1955, 17 830 habitantes que seriam 19 450 
em 1956. Para o corrente ano de 1957 espera-se que a po
P"!llação de Macapá se situe na faixa dos 21 000 morado
res. De acôrdo com os resultados do Censo de 1950, esta 

Trecho da rodovia Macapá - Clevelândia 

foi a Capital brasileira que acusou maior porcentagem de 
crescimento demográfico, isto é, mais de 800% de aumento. 
Outras aglomerações urbanas importantes são as vilas de 
Ferreira Gomes, Pôrto Grande e Serra do Navio, sedes dos 
distritos dos mesmos nomes. Além delas, merecem referên
cia, os povoados do Pôrto Platon e Pôrto Santana. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Presentemente, a ativi
dade econômica de maior destaque no Macapá é a explora
ção do minério de manganês da Serra do Navio, cujas expor
tações se iniciaram em janeiro do ano em curso. As jazi
das, descobertas em 1945, e que foram consideradas reserva 
nacional pelo Decreto-lei n.0 9 858, de 13-9-46, estão ava
liadas como um depósito de mais de 20 milhões de tone
ladas de minério de teor superior a 46% de manganês, 
admitindo-se todavia que as reservas atinjam a 30 milhões 
de toneladas exploráveis econômicamante. 

Essas jazidas estão arrendadas à companhia nacional 
Indústria e Comércio de Minérios S. A. - Icomi. A em
prêsa construiu, desde 1954, moderno embarcadouro de 
minério, com um cais flutuante e um trapiche fixo, na mar
gem esquerda do rio Amazonas, confrontando a ilha de San
tana; uma estrada de ferro com a bitola internacional de 
1,435 m ligando a mina, na região da Serra do Navio, ao 
embarcadouro do rio Amazonas, numa extensão de 193 594 
quilômetros .na via principal e mais 12 832 km de linhas de 



pátios de manobra, desvios, etc.; e, as instalações mineiras 
que promovem a extração e o heneficiamento primário do 
minério, constando de britadore:;, lavadores, selecionadores, 
silos e outras. :itsse conjunto d~ embarcadouro, ferrovia e 
mina, e tôdas as dependências Sltbsidiárias, como escritórios, 
almoxarifados, frigoríficos, depésitos de combustíveis, alo
jamentos e residências, exigiu um investimento de cêrca de 
três bilhões de cruzeiros . 

No corrente ano deverão :;er exportadas 600 000 to
neladas de manganês o que rep1esentará uma receita bruta 
de 35 milhões de dólares aproximadamente, vale dizer, mais 
do que o total da exportação de minérios brasileiros em 
1955, que foi deUS$ 32,000,00U.OO. 

O aproveitamento efetivo, em bases sólidas e conve
nientes, de uma tão valiosa rique.~a oferece perspectivas bem 
otimistas tanto para a economia do País, como do Território 
e do Município. Com efeito, iniciadas as remessas para o 
exterior, do manganês do Macapá, o volume das vendas 
brasileiras dêsse mineral se elevará de 220 000 t ( 1956) 
para 900 000 t (1957), colocand.o-nos entre os grandes pro
dutores mundiais. Para a Nação isto representará um au
mento apreciável de divisas; maior receita de impostos como 
o de renda e do único à bôca da :mina e, o que é importante, 
a elevação do Território do Amapá à posição de unidade 
econômica de maior produção unitária da União, com apro
ximadamente Cr$ 40 000,00 "pE!r capita". 

O Território receberá, como paga do arrendamento das 
jazidas, um "royalty" de 5% sôhre o valor F.O.B. do miné
rio, no mercado internacional, até o teto de 500 000 tone
ladas, e pelo que exceder dêsse limite, até 1 000 000 de to
neladas, o "royalty" será devido em dôbro, ou seja, 10%. 
Nesta base, as exportações de manganês já renderam à en
tidade Território, até o primeiro trimestre de 1957, mais 
de 19 milhões de cruzeiros, prE!Vendo-se para o ano todo 
um ingresso de cêrca de 80 milhões de cruzeiros, mais ou 
menos. 

No tocante a Macapá, a sua participação nessa riqueza 
se faz mediante a quota do impôsto único de 8% sôbre o 
valor da pauta fixada pelo MiiJ istério da Fazenda para a 
tonelada do minério à bôca da mina, e que é distribuído da 
seguinte forma: 3% para a Uniiio e 5% para o Município, 
assim incluída a parcela que cab!ria ao Estado se esta fôsse 
a categoria desta unidade admin:.strativa. 

Não padece dúvida a assertiva de que a exploração de 
minerais metálicos é uma ativi<iade que oferece as mais 
largas perspectivas para a eco1.10mia regional. Além do 
manganês, registra-se a existência de uma jazida de ferro, 
nas cabeceiras do rio Matapi. Embora pequeno êsse depó
sito, estimado em 200 000 toneladas, avulta de importância 
graças a sua localização junto a1> leito da estrada de ferro 
que liga as minas de manganês ao embarcadouro de San
tana. Nesta altura se promovem os estudos para sua ex
ploração. 

A cassiterita, da qual se extrai o estanho, é exploradl!, 
desde alguns anos atrás. O seu ~,proveitamento porém está 
organizado em bases rudimentams, como simples tarefa de 
garimpo. A produção atual não tem ultrapassado os 5 000 
quilos anuais. Também a tantalita e a columbita aparecem 
nas rubricas da exportação com menor volume. 

Outra ocupação produtiva, que atrai ponderável par
cela da população econômicamente ativa, é a pecuária e 
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a lavoura. O município possui um rebanho bovino de 
25 000 cabeças aproximadamente e mais alguns milhares de 
eqüinos e suínos. A criação se desenvolvia com processos 
tradicionais, ausentes nestes quaisquer traços de organiza
ção. Nos últimos anos, porém, graças ao esfôrço que vem 
fazendo a administração territorial, procurando imprimir 
nova feição a êsse importante setor da economia regional, 
melhores resultados já se observam. Há seguramente, uma 
evolução para melhor, especialmente no que respeita ao 
alevantamento do porte do animal de corte, pois êste é o 
rumo e única possibilidade da criação em regime extensivo 
adotado na região. O veículo dêsse programa é o reprodutor 
de sangue nobre, vendido a baixo custo, da11 raças zebuínas 
(Nelore, Gyr, Guzerat e Indu-Brasil, notadamente, a pri
meira). Não se abstraiu entretanto a viabilidade de uma 
pecuária de leite e isto vem sendo tentado mediante a for
mação de mestiços daquelas raças com as européias, re
conhecidamente leiteiras . 

A lavoura se restringia habitualmente ao plantio da 
mandioca e do milho. Com a criação de Colônias Agrí
colas foi inaugurado um programa objetivando as culturas 
de subsistência (mandioca, macaxeira, milho e arroz) e as 
permanentes ou industriais (seringueira, cacau, côco e 
dendê) e embora ainda um pouco prematuro, já se podem 
avaliar os resultados como promissores. 

Na indústria, o ramo mais importante atualmente é o 
do beneficiamento primário de minério de manganês e ao 
qual já se fêz referência. Os dados do Registro Industrial 
em 1956, apontavam em 1955, 55 estabelecimentos, dos 
quais 17 com 5 e mais pessoas. Havia nêles, 532 pessoas 
ocupadas e o valor da produção atingiu a Cr$ 45 300 000,00. 
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O ramo alimentar apresentava os maiores valores de pro
dução. As elg)ortações ascenderam a Cr$ 126 730 995,00 e 
as importações à Cr$ 442 310 881,00, em 1956. 

COMÉRCIO E BANCOS - É apreciável o movimento co
mercial da cidade. 

Os empórios citadinos transacionam diretamente com 
firmas de Belém, e de outras praças, como Recife, Forta
leza, Salvador, Vitória, Rio, São Paulo, Pôrto Alegre e Belo 
Horizonte. As mercadorias são enviadas por via aérea, flu
vial e marítima e pagas nos Bancos. Até bem pouco tempo 
não se observava especialização de ramos de comércio. Os 
estabelecimentos ofereciam de tudo um pouco, hoje, porém, 
-não é mais assim, pois muitas são as sapatarias, as lojas 
de ferragens, de artigos e aparelhos elétricos, de acessórios 
para veículos, de materiais de construção, de estivas e gê
neros alimentícios, de tecidos, roupas, jóias e objetos de uso 
pessoal, de medicamentos e produtos farmacêuticos, todos 
como se conclui, vendendo produtos importados. Há po
rém as que exportam os gêneros de produção local, como 
a farinha de mandioca, o milho, o arroz, as peles silvestres, 
a borracha e a madeira. Releva notar um aspecto de que se 
revestem as atividades comerciais citadinas, as quais, ainda 
não puderam livrar-se da dependência da aplicação das ver
bas que o Govêmo Federal entrega ao Território. A suspen
são repentina dêsses recursos, provocaria, sem dúvida ne
nhuma, alguns prejuízos. No interior ainda perduram, em 
certos pontos, os processos de troca de mercadorias por pro
dutos locais da flora e da fauna. Isto entretanto já é pouco 

observado. 

Em Macapá estão operando agências de três impor
tantíssimos estabelecimentos de crédito. São elas, pela or
dem de instalação: do Banco do Brasil; do Banco de Cré
dito da Amazônia e do Banco da Lavoura de Minas Gerais. 

É de ver-se que todos prestam apreciável serviço aos seus 

clientes e uma colaboração inestimável para o desenvolvi

mento econômico do município e do Território. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Existem vários. O mais importante, porém, é o transporte 
aéreo pela freqüência e volume do tráfego de carga e 
passageiros. Macapá está ligada pelo avião à Capital 
Federàl e a todo o resto do país, via Belém, no Estado 
do Pará, pelos aparelhos das seguintes emprêsas: Serviços 
Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda., com mais de um vôo por 

dia; Lóide Aéreo Nacional, com 3 vôos por semana e Fôrça 
Aérea Brasileira com um vôo por semana. A Cruzeiro do 
Sul, como a F. A. B., ainda faz, uma vez por semana, a 
ligação com as cidades vizinhas de Amapá e Oiapoque nes
te Território e Caiena, na Guiana Francesa. 

O transporte aéreo responde hoje em dia por uma boa 
parte do movimento importador do comércio local. Merca
dorias como tecidos, miudezas, bijuterias, medicamentos, bi
cicletas e motociclos, são comuns de ver-se descarregando 
das aeronaves. 

No ano findo de 1956, desceram no aeroporto da sede 
municipal 731 aparelhos ou seja, 14 por semana, em média, 
cumprindo os horários regulares das emprêsas citadas. O 
montante de passageiros embarcados e desembarcados atin
giu, naquele período a 15 915 pessoas. No interior há 3 
campos de pouso, nas localidades de Pôrto Grande, Ambé 
e Santo Antônio. 

O tráfego fluvial e marítimo também é bastante ex
pressivo, pois a êle ficou reservada a parte da circulação 
de mercadorias pesadas e volumosas, ou ainda as que pela 
sua espécie não podem ser transportadas de avião. Tôdas as 
localidades ribeirinhas do município se comunicam, por 
meio dos mais diversos tipos de embarcações, com a cidade 
de Macapá e esta com Belém e cidades vizinhas. Car
gueiros de grande capacidade, oriundos de portos norte-ame
ricanos, conduzindo tôda a sorte de materiais especifica
dos; navios transportadores de minérios que vêm carregar 
manganês; vapores do tipo "gaiola", da navegação regional, 
iates a motor e vela e uma variadíssima flotilha de canoas, 
barcos, e veleiros, demandam normalmente o pôrto ma
capaense. 

O movimento dêste, em 1956, ofereceu êstes resulta
dos: 1364 embarcações entradas e 4 274 passageiros em
barcados e desembarcados. 

O Govêmo do Território possui em Macapá dois aviões 
para seus serviços e uma frota de embarcações para as rotas 

interiores. 
As comunicações terrestres, revestem-se da mesma im

portância, pois, através de uma rêde de estradas de roda
gens, inúmeras localidades do município e diversas outras 
(inclusive duas cidades), em unidades vizinhas, são servi
das desta maneira. A rêde rodoviária tem a extlmsão total 
de 278 km dos quais 131 de estradas municipais. 

É oportuno salientar que Macapá desfruta de todos os 
meios de transportes modernos. Referiu-se já aos aéreos, 
aos fluviais e marítimos, e aos rodoviários; assinalaremos em 
seguida a Estrada de Ferro do Amapá, inaugurada em ja
neiro do corrente ano e de propriedade da Icomi. Esta 
estrada cujas características técnicas registrou-se linhas 
atrás, se destina especialmente ao transporte de minério 
de manganês para o embarcadouro à margem do Amazo
nas. Entretanto, por fôrça de contrato, a proprietária re
servou uma capacidade de transporte para uso público, de 
até 200 000 toneladas anuais. Esta ferrovia se estende por 
uma região pioneira, de futuro auspicioso, pelas oportunida
des que oferece à agricultura, o bom aproveitamento dos 
terrenos marginais. Sendo a primeira e única via férrea 
brasileira ao norte do rio Amazonas encerra um alto sen
tido para a política colonizadora que se põe em prática no 
Território Federal do Amapá, transcendendo ainda mais ao 
se ter em mira o programa de industrialização, em planeja-



mento, do qual ressalta o aprovtdtamento dos depósitos de 
hematita do rio Vila Nova, em Mazagão, que distam apro
ximadamente, 30 mil metros do l:m 150 da estrada de ferro. 

No que respeita às vias de comunicação situam-se no 
município 17 estações radiotelE1gráficas ou radiofônicas. 
Daquelas 12 são de propriedade privada e 5 do poder pú
blico ( 4 do Govêmo territorial e 1 do Departamento dos 
Correios e Telégrafos); Dessas estações, 11 estão localizadas 
na sede municipal. 

ASPECTOS URBANOS - Ma1:apá dispõe de iluminação 
elétrica e água encanada, ambos os serviços com extensões 
públicas e domiciliares. Em 1956 havia 48 logradouros 
iluminados, com 1209 focos e 1876 ligações domiciliares. 
A rêde condutora de água se e~.tendia por 17 000 metros 
através de 24 ruas, avenidas, etc. O total de prédios abaste
cidos era de 752. O sistema de esgotos de ejetes foi con
cluído nos últimos 2 anos, e co:11tinua em expansão. Até 
1956 já atingia 15 604 metros C.e extensão, por 25 logra
douros públicos, abrangendo 863 prédios esgotados, pela rê
de e por fossas . 

Há um bom hotel, com 26 aposentos, inclusive 4 apar~ 
tamentos e serviços de restaurante e bar. As comunica
ções urbanas se fazem por meio de pequena central tele
fônica, com 66 aparelhos, númew que deverá ser ampliado 
brevemente. 

Dispõem os citadinos para SIJa locomoção, de ônibus e 
de automóveis de aluguel, êstes em número de 12 . 

ASSIST:tNCIA MÉDICO SAN:[TÁRIA - Macapá dis
põe de 11 estabelecimentos de assistência médica, sendo 
dois hospitais gerais, um pôsto ele puericultura, uma ma
ternidade, um centro de saúde, e ~·eis postos e subpostos mé
dicos . Segundo a entidade mantE nedora, 7 eram do Govêr
no do Território; um da L. B. A. em regime de cooperação 
com aquêle, e 3 particulares. Dâsses estabelecimentos, 4 
têm sua localização na cidade, E:nquanto que os restantes 
estavam no interior. A disponibilidade em leitos era de 125 
nos hospitais e 19 na maternidade, e o equipamento mo
derno aponta os rumos e os mét,ldos que são adotados na 
execução de tarefas assistenciais e de saúde pública, tanto 
pelos estabelecimentos oficiais cc•mo pelos particulares. 

ASSIST:a:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Con
tam-se, neste campo, as seguintes entidades que se dedicam 
aos trabalhos assistenciais: Legião Brasileira de Assistência 
(Comissão Territorial); Associaçi10 de Proteção à Materni
dade e à Infância; Conferência c~e São Vicente de Paula; 
Sociedade Funerária do Pobre. Estão sediados em Macapá 
agência dos seguintes Institutos c:e Previdência e Assistên
cia Social: I.P.A.S.E., I.A.P .E. T .C., I.A.P .C. e 
I.A.P .I. 

O Govêrno do Território, corn recursos que lhe faculta 
a União, desenvolve, na esfera do ensino primário, uma ta
refa assistencial de base, a qual visa desde a implantação 
de hábitos de higiene pessoal até a alimentação da criança 
mediante a distribuição da mere11da escolar. 

ALFABETIZAÇÃO - Consider:mdo-se os resultados do 
Censo Demográfico, de julho de L950, das pessoas presen
tes no município, de 5 anos e mais, 7 266 ( 42,4%) sabiam 
ler e escrever, um total de 17 135 indivíduos na condição 
anunciada. Por outro lado, de 5 .~73 presentes, na mesma 

3 - 24 640 

Hasteamento da Bandeira na Fortaleza de São José de Macapá 

data, contando de 5 a à 14 anos (em idade escolar), sã
mente 1416 sabiam ler e ecrever. 

ENSINO - São ministrados no Município, dois graus de 
ensino: o elementar ou primário e o médio ou secundário. 
No primeiro, de acôrdo com resultados do ano findo de 
1956, funcionaram 82 unidades escolares sendo 3 de pré
-primário infantil, 7 de complementar, 54 de ensino funda
mental comum e 18 de fundamental supletivo A matrí
cula geral subiu a 6 750 alunos e a efetiva a 5 058. Fo
ram aprovados nos exames finais 3 072 alunos dos quais 
397 concluíram o curso. No segundo, também chamado 
"extra-primário", operaram, no mesmo ano, 12 estabeleci
mentos de ensino ginasial e colegial, pedagógico, técnico
-profissional, contabilidade, doméstico, artístico e de pre
paração aos níveis secundários . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Em Macapá o 
movimento associativo é representado por 15 associações 
esportivas e culturais, aí incluídas uma artística e outra 
científica. Presentemente, dois cinemas atendem à popu
lação da cidade, estando programada para julho de 1957 
a inauguração de outro estabelecimento para projeções em 
cinemascope e com capacidade de 600 lugares. O único jor
nal existente na sede municipal - o "Amapá", é ao mesmo 
tempo órgão oficial do Govêrno do Território e circula em 
duas edições semanais. Também, uma revista - Revista do 
Amapá - igualmente de propriedade do Govêmo comple
ta as informações e documenta a vida municipal e territo
rial. Relativamente à radiodifusão Macapá tem uma emis
sora - Radiodifusora de Macapá - Tem prefixo "ZYE-2'' 
e opera na freqüência de 4 915 kc. O movimento irradiativo 
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3.0 Expasic;õo de Animais e Produtos Derivados 

no ano de 1956, foi de 4 601 horas. O Govêrno do Territó
rio através da Divisão de Educação, mantém uma biblioteca 
pública que conta hoje, com mais de 8 000 volumes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Eetadual 

Total Tributária (Cr$ 1 000) 

1950 ...... 1 466 - 1 057 975 983 
1951 ....... 2 061 - 1 506 1 370 1 515 
1952 ...... 2 307 - 1 920 1 658 1 874 
1953 ....... 3 114 - 1 958 1 809 1 720 
1954 ....... 10 113 - 2 534 2 075 2 009 
1955 ....... 12 200 - 4 016 3 642 4 690 
1956 ....... 14 395 - 5 484 5 052 4 798 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Conforme se aludiu no histórico do Município, a 
cidade de Macapá originou-se e desenvolveu-se, até uma 
certa época, à sombra da antiga e vetusta fortaleza de São 
José de Macapá, transformada hoje, pelo passar dos anos, 
em autêntico monumento histórico, testemunhando, aos con
temporâneos e vindouros, o esfôrço épico que portuguêses e 
brasileiros empregaram na conquista, colonização e manu
tenção das terras da Amazônia. Construção que no gênero 
é a maior existente no país, acha-se completamente recupe
rada graças à iniciativa da administração amapaense que 
ali mantém aquartelada a Guarda Territorial. Seu tomba
mento foi efetuado em 1952. Dotada de muralhas de mais 
de 1 O metros de altura, de pedras lavradas em grandes blo
cos extraídos das rochas existentes no rio Pedreira, distan-

3.0 Exposição de Animais e Produtos Derivados 

te cêrca de "duas marés", conforme a fraseologia da época, 
custou cêrca de 4 000 000 de cruzados. A construção obe
dece ao sistema "V AUBAM", formando um quadrado, tendo 
em cada ângulo um baluarte em forma pentagonal, erigi
dos sob a invocação de São José, Nossa Senhora da Con
ceição, São Pedro e Madre de Deus. 

Ao sul de Macapá, na margem esquerda do Amazonas, 
podem-se ver ainda hoje as ruínas do antigo forte de 
"Cumaú" erguido originàriamente por navegadores inglêses 
e onde mais tarde o govêrno reinol mandou construir, no 
mesmo lugar, o fortim de Santo Antônio de Maca pá. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEM:ERIDES - O culto religioso é acentuado, profes
sando a maioria da população o catolicismo romano. Nêle 
se contavam, em 1950, 20 073 adeptos num total de 20 594 
pessoas presentes. O município é sede de uma Prelazia da 
Igreja Católica Romana, estando aqui sediadas duas paró
quias. Havia em 1956, 21 templos católicos, 7 protestan
tes e 1 espírita. As festividades religiosas mais importantes 
são as de São José, em meados de março, e a de Nossa Se
nhora de Nazaré, em meados de outubro. As festas juni
nas e natalinas também se revestem de grande animação, 
delas participando tôda a população, de modo geral. 

A não ser as dansas do "Marabaixo" não se conhecem 
outros aspectos folclóricos, do município. O "Marabaixo" 
é praticado pelos componentes da população nativa negra, 
e conserva, da mesma forma que a raça, uma certa pureza 
de rito. Observado pelo prisma da arte, pouco pode oferecer, 
da mesma forma que a coreografia que se revela pobre de 
movimentos. De certa maneira se traduz por um canto 
monótono e ritimado ao som de tambores especiais de que 
há exímios batedores. Nos dias de grande festa o "Mara
baixo" ostenta um colorido vivo e alegre de roupagens ca
prichadas, especialmente as mulheres que dão o toque de 
animação com seus passos e volteios ao som de cantos e 
versos improvisados à base de acontecimentos locais. 

É, sem dúvida alguma, um remanescente das práticas 
dos negros africanos convertidos ao catolicismo, pois nessas 
festas do "Marabaixo" os santos padroeiros são o motivo 
final das festividades . 

VULTOS ILUSTRES- Alexandre Vaz Tavares, literato 
e poeta emérito. João Alvares de Azevedo Costa, General 
do Exército Brasileiro. Acylino de Leão, médico de renome, 
tendo desenvolvido larga clínica na Capital do Estado do 
Pará. Raimundo Alvares da Costa, também poeta e Pedro 
Nunes, médico. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- A fortaleza de São José de 
Macapá, monumento de grande valor histórico constitui 
item de relêvo na agenda de quantos visitam o Macapá; as 
instalações mineiras da Serra do Navio oferecem também 
atração interessantíssima para o visitante, mui especialmente 
pela expressão econômica e pelos investimentos materiais 
do empreendimento, bem como a floresta que a cerca desde 
uma boa parte do acesso pela ferrovia. Os amantes das 
emoções e imprevistos encontrarão na caça dos búfalos sel
vagens do Igarapé do Lago, a satisfação natural. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os nascidos 
no Macapá são chamados "macapaenses". O vocábulo que 
dá nome ao município é de origem tupi e, segundo Teodoro 



Sampaio, degenerou de "maca-paba", isto é, estância das 
macabas, palavra que por sua vez é contração de "mbac
caba", fruta carnuda ou polpoBa, hoje "bacaba" palmeira 
( acrocomia sclerocarpa Martim) de onde se extrai deli
ciosa beberagem, pelo processo de maceração. 

Em Macapá, realiza-se anualmente a Exposição de 
Animais e Produtos Econômicos, sob os auspícios do Go
vêrno do Território. Essa festa ruralista polariza as aten
ções gerais em setembro, nos dias 13 a 16, que são da du
ração do certame. 

No interior do Município 9 localidades, entre vilas 
(uma) e povoados, possuíam água encanada. 

Estavam licenciados, a 31-:l2-1956, 39 automóveis, 25 
jipes, 4 ônibus, 33 camionetas, 4 ambulâncias, 104 cami
nhões, 68 caçambinhas do tipo pick-up, 80 tratores e di
versos outros veículos, inclusive carros cisterna e 610 bi
cicletas. 

(Autoria do histórico - Elabomção da Inspetoria Regional de 
Estatística Municipal do Amapá; Obras consultadas - Annaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pltrá - Tomo nono - João de 
Palma Muniz- 1916. "Território de· Amapá"- VI Recenseamento 
Geral do Brasil - 1950. "Anuário E.statístico do Amapá". Diversas 
publicações do Conselho Nacional de Estatística e do Serviço de 
Geografia e Estatística do Território . ) 

MAZAGA.O - AP 
Mapa Municipal na pá1;. 363 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 294 e 298 do Vol. I 

HISTóRICO - O território do atual município de Maza
gão fêz parte das terras da "Capitania do Cabo do Norte", 
doada a Bento Maciel Parente, pela Carta Régia de 14 de 
junho de 1637 (há referências a 1634 ), da Côrte de Madri, 
como recompensa aos serviços prestados às coroas espa
nhola e portuguêsa. Verdadeiros países que os monarcas de 
então, munificentemente, distribJíam em seus domínios de 
além-mar, a capitania compreer1.dia a região situada hoje, 
entre o rio Oiapoque ou Vicente Pinzon e o cabo do Norte 
"pela terra a dentro, o rio Amazonas, arriba, oitenta a cem 
léguas até o rio Tapuyussus", ou rio Paru de nossos dias. A 
doação foi confirmada mais tarde, em 1645, por D. João IV, 
em 9 de junho daquele ano, Portugal já livre do jugo es
panhol. 

Nesse tão vasto espaço geográfico situam-se agora os 
municípios de Oiapoque, Calçoeue, Amapá, Macapá e Ma
zagão, no Território Federal do Amapá, e parte do de AI-
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meirim, no Estado do Pará, todos ao norte do rio Amazonas 
com uma érea avaliada em 170 000 km2 • 

Franceses, holandeses e inglêses, de há muito, porém, 
vinham talando tôda a região, penetrando-a do norte para 
o sul, o que viria provocar o apressamento da ocupação e 
da colonização, pelos portuguêses, que se lançavam litoral 
brasileiro acima. O ato da côrte madrilena criando a "Ca
pitania do Cabo do Norte" constitui, inegàvelmente, o pri
meiro passo no sentido da organização, da conquista e do 
domíttio efetivo pelas coroas espanhola e portuguêsa das 
terras ao Norte do Rio Mar. 

Entrando por êle êsses navegadores, mais aventureiros, 
fundaram fortificações, das quais ainda hoje se tem notícia, 
como as dos holandeses nos Tucujus, Orange e Nassau, sen
do que o primeiro, de acôrdo com indícios históricos, se te
ria situado no Território de Mazagão, num ponto entre o 
Matapi e o rio Jari. Dos inglêses sabe-se da existência, 
hoje ruínas, das fortificações erigidas no rio Maracá, bem 
assim do forte do Torrego, levantado em 1628 e destruído 
no ano seguinte por Pedro Teixeira, na foz do rio Maraca
pucu, hoje rio Mazagão. 

Após o arrasamento do forte de Cumaú, na costa do 
Macapá, e conseqüente expulsão dos navegadores estran
geiros, o govêrno reinol pouco ou nada se preocupou com a 
colonização dessa vasta parcela de seus domínios, até 1637, 
quando doou-a a Bento Maciel Parente que, falho de re
cursos, nada levou a bom têrmo. Para Mazagão, na época 
simples continuidade terrestre da enorme província, como 
para os demais, nada de prático resultou do regime de ca
pitanias. 

Nesse quase meio século, 1700-1740, a região estava 
dividida em duas secções para fins de catequese ao índio: 
uma, correspondendo à margem direita do Rio Amazonas, 
entregue aos Jesuítas; e outra, pela margem esquerda, aos 
cuidados de diversas ordens. O Território de hoje, Maza
gão, era trabalhado pelos capuchos de Santo Antônio. 

Vê-se, pois, que foi o silvícola o primeiro habitante do 
município, devendo-se a êle, também a formação original da 
unidade administrativa que mais tarde, no expirar do Im
pério e advento da República viria a ser uma das mais 
importantes comunas da Província do Pará. 

Corria o ano de 1752 e um brasileiro, audacioso e i'n
trépido capitão de índios, segue para o Rio Negro, no Es
tado do Amazonas, a fim de aliciar selvagens destinados a 
serem empregados pelos colonos portuguêses nas tarefas 



de roça e fortificações. 2sse homem, aventureiro e fora da 
Lei por causa das suas atividades no meio do gentio, cha
mava-se Francisco Portilho de Melo. Era um mameluco, 
que em outras palavras quer dizer - mestiço de português 
com o índio brasileiro. É de ver-se então Partilho de Melo, 
atrevido e rebelde, não ser muito bem visto pelos lusitanos, 
e como a êle não lhe agradasse a condição secundária que 
a sua origem e qualidade de mestiço lhe reservava na so
ciedade colonial só restava a vida que escolheu - pegar 
índios e vendê-los aos colonos como braços mui apreciados 
e cobiçados para os mais pesados serviços. 

No rio Negro, Partilho de Melo sujeitou cêrca de 500 
aborígines e, segundo documentos, a pressão da metró
pole através do governador-geral do Grão-Pará, Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, fê-lo descer, rio Amazonas 
abaixo, rumo ao ponto que escolhera para a longa viagem, 
a florescente vila de Macapá, onde se promoviam obras 
invulgares de fortificação. 

Mendonça Furtado, sabedor de que Portilho de Melo 
comunicara em carta ao Comandante da Praça de Macapá, 
a sua intenção de descer com todo êsse gentio; não con
fiando nêle e cobiçando o braço trabalhador fartamente ofe
recido nessa empreitada, expediu ordens aos fortes de Rio 
Negro, dos Pauxis (hoje óbidos ), dos Tapajós, de Gurupá 

Praça de Esportes 

e Macapá no sentido de que exercessem severa fiscalização 
nas canoas que descessem, procurando determinar o número 
de silvícolas. 

O mameluco, entretanto, com 32 canoas e meio milhar 
de índios, iludiu a vigilância e, tendo passado pelo forte do 
Rio Negro, a 7 de março de 1753, chegou muitos dias após 
à ilha de Santana, local onde resolvera, durante a viagem, 
estabelecer seus homens, em frente à foz dos rios Matapi 
e Vila Nova, então Anauerapucu. 

É inegável que o objetivo de Partilho de Melo era o 
comércio clandestino, porém, ante a atitude decidida do 
Governador~ral, a quem seduzia a "perspectiva de mais 
um viveiro seguro de braços a explorar nos serviços ditos 
reais e em proveito dos colonos portuguêses", resolveu en
tregar-lhe a lista completa dos índios que trouxera, rece
bendo por êsse gesto o título de capitão e diretor do povoa
do recém-fundado em Santana. 

O local escolhido revelou-se impróprio, entretanto. Os 
índios começaram a diminuir, retirados uns como obreiros 
das fortificações do Macapá e outros para trabalharem em 
roças elos colonos. As febres e outras doenças também dizi
maram muitos dêles, de maneira que em novembro de 1756 
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o Capitão-General e Governador autorizou sua mudança 
para o rio Maracapucu, em dezembro do mesmo ano, ainda 
sob as ordens de Portilho de Melo, agora indultado e pro
visionado Capitão-General. 

Em 1762 continuaram as febres atacando e reduzindo 
os moradores de Santana do Maracapucu, os quais no fim 
dêsse ano já eram apenas 383 almas. 

Francisco Roberto Pimentel, que em 1762 sucedeu a 
Partilho de Melo na direção do povoado, escolheu novo 
local, no rio Mutucá, afluente pela margem direita do rio 
Maracapucu. A mudança se fêz em fins de 1769 após as 
obras de arruamento e limpeza da área adjacente, traba
lho que estêve a cargo do Capitão Ignácio da Costa de Mo
rais Sarmento, oficial muito conceituado perante a côrte e 
o govêrno do Grão-Pará. Dos fatos históricos que chegaram 
até nós é fácil deduzir que a premente mudança dos índios 
do lugar Santana do Maracapucu, para o rio Mutucá, veio 
atender a necessidade de braços para os trabalhos de cons
trução a cargo de Moraes Sarmento, no novo povoado, o 
qual se destinava a receber os portuguêses de Mazagão da 
África e, cuja transferência para a Amazônia fôra decidida 
em 1769, após a retirada dos mazaganistas da Mauritânia. 

O novo povoado, no rio Mutucá, foi elevado em 23 de 
janeiro de 1770 à categoria de vila, tendo recebido a deno
minação de Mazagão, ou Nova Mazagão. O autor do pro
jeto da vila foi Moraes Sarmento e o executor o ajudante
engenheiro Domingos Sambuceti. 

Governava o Grão-Pará o Capitão-General Fernando 
da Costa Athaide Teive quando aportaram à Belém, em 
janeiro de 1770, as embarcações que transportavam as fa
mílias mazaganenses, no total de 340, e com elas os or
namentos, imagens e alfaias da igreja da praça africana e 
das quais ainda hoje se podem ver alguns exemplares no 
templo da atual Mazagão Velho. Segundo os historiadores 
apenas 163 famílias seguiram para Nova Mazagão, a partir 
de junho de 1771, parceladamente, à medida que se iam 
aprontando as casas, tendo a primeira turma ali chegado 
em 7 daquele mês e ano. 

Dada a condição de vila da nova localidade, foi nomea
do primeiro juiz ordinário João Fróes de Britto. Originá
rio de Mazagão da África desfrutava de grande conceito na 
comunidade. Desavindo-se com Bernardo Toscano de Vas
concelos, Sargento-Mor comandante da guarnição militar, 
foi êste substituído por Manoel da Gama Lobo D' Almada, 
Capitão da praça de Macapá. Um dos primeiros atos do novo 
comandante foi pedir a destituição de Fróes de Britto do 
cargo de juiz ordinário. Com a morte dêste último, em ja
neiro de 1762, cessaram as querelas. Para o lugar de João 
Fróes de Britto foi nomeado Matheus Valente do Couto, 
como aquêle oriundo da outra Mazagão, da África. 

Lobo D' Almada dedicou-se às obras de conclusão e ex
pansão da vila, coadjuvado ainda por Francisco Roberto 
Pimentel, até quando retornou a Macapá, a pedido, em 
1773. Nessa altura existiam na localidade 134 casas, sendo 
que 117 eram ocupadas por famílias. 

A Lobo D' Almada sucedeu Matheus Valente do Couto 
em 1773, que governou a vila até setembro de 1775, quan
do faleceu, tendo antes passado o cargo ao seu ajudante 
Cap. Manoel da Costa Vidal. 

Em lugar de Valente do Couto assumiu o Sargento-Mor 
Izidoro José da Fonseca Cabral. 



Foi sob a sua direção quE~ a vila tomou grande im
pulso, quando se montou a primeira olaria de onde saíram 
tijolos e outros materiais para :1s obras de fortificação de 
Maca pá, Monte Alegre e outras localidades. 

Dali também se exportava arroz para Belém, que re
cebeu, somente em 1778, conforme informe de Lobo D' Al
mada, 3 317 alqueires de produ ;;ão local. 

A vila prossegl!iu se desenvolvendo com muita rapidez 
graças ao espírito empreendedor dos seus habitantes. Em 
1777, sobe ao trono português D. Maria I e grandes fes
tividades são levadas a cabo ne. vibrante Nova Mazagão. 
Encenaram-se lutas que reproduziam os combates entre 
cristãos e mouros (portuguêses e africanos) na longínqúa 
Mauritânia, e as festas se revestiram de tal profundidade que 
até hoje ainda se repetem, na VeLha Mazagão, embora sem o 
brilho e a riqueza de antanho. Para dar uma idéia das pro
porções dessas festas, basta dizer que até óperas foram re
presentadas. 

A vida da pequena comunidade continuou normalmente 
até o período de franca decadência no século XIX, em vir
tude do descaso que lhe devoto\l gradativamente o govêrno 
do Grão-Pará, o qual, preocupado com questões lindeiras, 
abandonando as localidades qu1~ não ofereciam condições 
estratégicas e, neste caso, estava Mazagão. 

Em 1833 perde ela a catE;goria de vila o que mais 
acentuou o desânimo dos seus moradores, em que pese a 
autonomia política conquistada pelo país em 1822 e que 
pouca ou nenhuma repercussão ·:eve ali, pois predominava, 
acima de tudo, a falta de recun:os, culminando com a sua 
anexação ao município de Maca:pá e mudança do nome de 
Mazagão para Regeperação, com a categoria de freguesia . 
O fato consternou os descendentes dos de Mazagão da Africa 
que só repousaram quando virE1m reconquistada a antiga 
denominação, juntamente com a categoria de vila e muni
cípio, isto em 1841. 

Nesse interregno, estoura ern janeiro de 1835 a "caba

nagem". Os líderes revoltosos não encontraram apoio na 
freguesia, cujos habitantes se fortificaram e deliberaram re
sistir à revolução . 

Recuperada a sua autonomi:1, Mazagão tornou a renas
cer inaugurando-se um período de progresso para a comu
nidade com reflexos na sede da Província, principalmente 
nos meios político-administrativ1)S. Em 1869 uma epide
mia de cólera ali irrompeu, fazHndo inúmeras vítimas. A 

Câmara que governava o município, conseguia à custa de 
ingentes esforços dominar a epid1~mia. 

Nessa época grandes dissenções políticas lavraram no 
seio da população que se congregava em dois partidos: O 
Conservador e o Liberal. É entiio que se destaca a figura 

do Ten. -Cel. Ma teus Valente Fl exa chefe do Partido Con

servador, e que por largo tempo exerceu a presidência da 
Câmara, até sua morte, em janeiro de 1875. A êle sucedeu 
nas lides políticas o seu filho :l\lanoel Valente Flexa, ou
tro mazaganense ilustre. 

A adesão do município ao mgime republicano, ocorreu 
em 2 de dezembro de 1889, qua.ndo a pequena vila já go
zava, desde 19 dé abril de 188H, dos foros de cidade, os 
quais lhe foram atribuídos pela Lei provincial n.0 1334 da
quela data. 

A instalação da nova cidade teve lugar a 10 de maio 
do mesmo ano, em meio a grandes manifestações de júbilo 
popular. 

Pelo Decreto Estadual n.O 226, de 28 de novembro de 
1890, foi criada a comarca de Mazagão, cuja instalação foi 
efetivada a 5 de março do ano seguinte, sendo primeiro pro
motor Severiano Diniz de Souza. Poucos meses antes era 
promulgada a constituição estadual de 22 de junho de 1891. 
Em 1894 volta às atividades políticas o Coronel Manoel 
Valente Flexa, filho e herdeiro na liderança local daquele 
outro grande mazaganista Mateus Valente Flexa, e que elei
to intendente municipal, é reeleito sucessivamente de 1901 
a 1914 tempo em que exerceu aquelas funções. 

A cidade que dois séculos antes, brasileiros e portuguê
ses fundaram e desenvolveram, estava novamente em deca
dência total. Sua localização se revelava cada vez mais 
contraindicada, em lugar de difícil acesso, à margem de um 
pequeno estreito rio que não permitia a entrada de grandes 
embarcações, deixando-a sempre fora das escalas dos na
vios que ligavam o município com a Capital do Estado. 
:lsse e inúmeros outros fatôres influíram decisiva
mente para a transferência da sede do govêrno local para 
sítio mais propício, à margem direita do furo do rio Vila 
Nova, mais ao norte do rio Mazagão, onde já existia a po
voação de Vila Nova do Anauerapucu. Pela Lei n.0 1471, 
de 14 de outubro de 1915, perdeu a antiga Mazagão, hoje 
Mazagão Velho, a sua categoria, readiquirindo a de vila e 
que conserva até agora. É oportuno referir que a mudança 

Escola Isolada Mista 

da sede foi deliberada pelos próprios mazaganistas, em Lei 
municipal n.0 46, de 9 de julho de 1915. A Lei Estadual 
acima citada aprovou aquela. A nova sede municipal re
cebeu a denominação de Mazaganópolis, porém, hoje vol
tou a ser Mazagão e a sua instalação foi efetivada em 15 
de novembro de 1915. 

No período que vai da mudança da sede municipal até 
1943 nenhum fato importante se registra na vida de Maza
gão. A revolução de 1930 e a constitucionalista de 1932, 
embora tenham abalado a Capital do Estado não tiveram 
influência local. 

Em 1943, foi o município desmembrado para integrar 
o Território Federal do Amapá, em 13 de setembro da
quele ano. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Mazagão ocupa a por
ção mais ocidental do Território do Amapá e sua, sede a 
cidade de Mazagão, é a mais meridional dentre as cidades, 
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SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

situada à margem direita do furo do Rio Vila Nova, ou 
"Anauerapucu", tendo a seguinte posição geográfica: .... 
0° 07' 02" de latitude Sul e 51° 17' 04" de longitude W. Gr. 
Dista da Capital Territorial 35 km, em linha reta. A área 
municipal se estende desde o rio Amazonas até a frontei
ra norte do Brasil, com as Guianas Francesa e Inglêsa, 
tendo a leste o município de Macapá e a oeste o de Almei
rim, Estado do Pará . 

ALTITUDE - 10 metros, aproximadamente. 

CLIMA - O clima de Mazagão é, em geral, o mesmo de 
tôdas as regiões da Unidade Federativa a que pertence, isto 
é, tropical superúmido, conforme a classificação de Kop
pen. As chuvas que se prolongam de janeiro até agôsto, 
caracterizam o inverno. A queda pluviométrica atinge a 
3 000 mm. O verão vai de setembro a dezembro. Aí então 
se observam as temperaturas máximas e as mínimas. A má
xima absoluta se situa abaixo de 34°C e a mínima acima 
de 20°C. 

AREA- 44421 km:!, ou sejam: 32% da área do T.F.A. 
É a unidade de maior extensão do Território Federal do 
Amapá. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Entre os acidentes geo
gráficos de maior destaque, podem ser citados os rios, 
"Jari", que serve de limite entre o Território e o Estado do 
Pará; "Cajari", "Ajuruxi", "Maracá", "Prêto", "Mazagão" e 
"Vila Nova", êste limítrofe com o município de Macapá. To
dos os cursos pertencem à bacia do Amazonas e têm a di
reção geral norte-sul, desaguando no rio-mar pela margem 
esquerda. As pequenas ilhas "Barreiras", "Cajari" e "Aruans" 
são também dignas de registro. Entre as quedas d'água con-
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tam-se: as de Santo Antônio no rio "Jari", "Varador" no 
rio Maracá e "Pancada" no rio Vila Nova. Ao norte ficam 
as serras do sistema do Tumucumaque, na fronteira com as 
guianas. 

RIQUEZAS NATURAIS- Mazagão possui em seu solo 
e subsolo os recursos de todos os reinos da natureza, des
tacando-se a castanha-do-pará que existindo em grande 
quantidade nos rios "Jari", "Cajari" e "Maracá" juntamente 
com a borracha extraída dos imensos seringais são as prin
cipais fontes de renda do município; as madeiras de lei de 
grande utilidade na indústria da construção, e as sementes 
oleaginosas; pescados diversos, e dentre êles o pirarucu e o 
tucunará, e animais silvestres, cuja exploração visa o apro
veitamento das peles muito valorizadas. Com referência 
ao reino mineral, o solo e o subsolo oferecem os depósitos 
de ferro de "Santa Maria" no rio Vila Nova, distantes 30 000 
m do km 150 da Estrada de Ferro do Amapá. Estas jazi
das ferríferas são avaliadas em 10 000 000 de toneladas de 
hematita de ótimo teor e estão estudadas e demarcadas. No 
rio Prêto, ao longo de úm seu afluente pela margem direi
ta, existe um pequeno afloramento de Cromita, estimado em 
200 000 toneladas. Mazagão também possui boas terras 
para a lavoura, com especialidade as de várzea, muito ri.cas 
em húmus. 

POPULAÇÃO- Com seus 5 105 habitantes, conforme VI 
Recenseamento Geral de 1950, Mazagão ostenta uma den
sidade demográfica de 0,11 hab. p/km:!. Dessa população 
19o/o encontravam-se nas zonas urbana e suburbana das se
des municipal e distritais e 81% na zona rural. 2 681 eram 
do sexo masculino e 2 424 do sexo feminino, donde se ob
serva a superioridade numérica dos homens. Segundo a côr 
1 211 eram brancos, 425 pretos, 3 441 pardos, 1 amarelo e 
27 sem declaração. Pouco mais de 99% professavam a reli
gião Católica Romana e menos de 1% se afirmaram protes
tantes e de outras religiões . 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Como as demais, a sede 
municipal é a mais importante aglomeração urbana do mu
nicípio; existem duas vilas sedes de distrito: de Bôca do 
Jari e Mazagão Velho. Foram registrados, em 1950, na 
sede municipal, 601 habitantes, dos quais 296 homens e 305 
mulheres. Mais recentemente, conforme o Censo Regional 
realizado em 1.0 de junho de 1956, viviam aí 1 077 pessoas. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A coleta de produtos da 
floresta constitui a principal exploração econômica do mu
nicípio e à sombra da qual se mantêm as atividades dO co
mércio em geral. 

A extração do látex das seringueiras nativas; a colheita 
da castanha-do-pará, nos altos rios e a produção de madei
ras para serrarias locais para exportação, principalmente a 
andiroba e a macaúba, constituem inegàvelmente os mo
tivos que predominantemente ocupam as populações ribei
rinhas. Estas, na entressafra da borracha e da castanha 
fazem uma pequena roça ou se dedicam ao mister de 
colhêr sementes de oleaginosas como o murumuru, a andi
roba, a ucuúba. 

As espécies vegetais mais cultivadas na lavoura de 
sustentação são: o milho e a mandioca. 

Na indústria, registra-se uma usina de beneficiamento 
de arroz e uma serraria. 



Vista Aérea da Cidade de Mazagão 

A caça, tendo por finalidadt~ o aproveitamento das pe
les de animais silvestres concorram, tabém, com expressiva 
parcela para a economia do município. A pecuária é inex
pressiva. O movimento exportador, em 1956, atingiu a 
cifra de Cr$ 52 424 664,00 e a importação a ........... . 
Cr$ 11 556 048,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - Com poucas excessões, o co
mércio no município opera no 1·egime da troca de merca
dorias importadas pelas de prod1Jção local, da indústria ex
trativista. Não se observa especialização alguma. Os esta
belecimentos são, ao mesmo tempo, atacadistas e varejistas. 
No interior, via de regra o "ba1·racão", empório comercial 
que tem de tudo, situa-se sistem:iticamente na foz dos rios, 
ou em pontos estrategicamente escolhidos e até onde vão 
ter todos os moradores de montante para trocar a borracha, 
a castanha, a semente, as peles, pelos artigos que compõem 
o mínimo necessário à subsistência. Ésse tipo de comércio, 
todavia, já está rareando e em que pesem os aspectos nega
tivos, êle foi e ainda é, em certas zonas, o financiador da 
produção. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇAO - Exis
tem os seguintes: fluvial, por intermédio das embarcações 
do Serviço de Navegação do T. F'. do Amapá e outros, par
ticulares; o aéreo, por pequenos a ~7iões, também do Govêrno, 
sem regularidade, todavia. A se :ie municipal dista da Ca
pital territorial, cêrca de 33 km, em linha reta . 

Dispõe o município de 4 estações radiotelegráfi
cas, sendo duas pertencentes ao Govêrno Territorial, uma 
dos Correios e Telégrafos e um~1 particular. Uma estrada 
de rodagem, com 28 km liga a sede municipal à Vila de 

Mazagão Velho. Em tráfego no município existem 9 veí
culos, dos quais 3 são tratores . 

ASPECTOS URBANOS - A iluminação elétrica se dis

tribui por 150 focos nas vias públicas, em 8 logradouros, e 
92 ligações domiciliares. Mazagão é servida também por 

água encanada, cujo abastecimento é feito em bein montado 

sistema. Fora da sede municipal três localidades dispõem de 
iluminação elétrica: Mazagão Velho, Bôca do Jari e Aruans. 

ASSISTítNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Funciona na 

cidade um Pôsto Médico mantido pelo Govêrno do Terri
tório. No interior há dois subpostos nas vilas de Mazagão 
Velho e Jari. O Pôsto Médico da sede conta com 1 médico, 

1 dentista, laboratarista, enfermeiros e atendentes. 

ASSiST1!:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
tem as seguintes entidades: O Clube de Saúde, a Associação 
de Proteção à Maternidade e à Infância, a Associação Vi

centina e a Comissão Municipal da Legião Brasileira de 
Assistência . 

ALFABETIZAÇAO - De acôrdo com o Censo demográ
fico de 1950, das 4 314 pessoas de 5 anos e mais, encontra
das no município, 926 sabiam ler e escrever, sendo 600 ho
mens e 326 mulheres, oferecendo uma taxa de alfabetiza
ção das mais baixas, ou sejam: 21 o/o • 

ENSINO - 29 unidades escolares funcionaram em 1956, 
sendo 1 de pré-primário infantil, 19 de fundamental comum, 

5 de complementar e 4 de Supletivo. A matrícula geral ele
vou-se a 897 alunos e a efetiva a 745. Os resultados do ano 
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letivo foram constatados com 430 aprovações e 56 conclu
sões do curso. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Possui a sede mu
nicipal uma pequena biblioteca, mantida pela municipali
dade, cujo número de volumes não excede de 500. Em re
lação a diversões públicas, há um cinema de 250 lugares e 
dois clubes esportivos. Há, ainda, uma Associação Rural 
de lavradores e criadores. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNI C! PIO 
Federal Estadual -

Total TributAria (Cr$ 1 ODO) 

1950 ....... 402 - 1 466 843 1 360 
1951 ....... 461 - 1 935 1 122 1 902 
1952 ....... 466 - 1 813 1 336 1 583 
1953 ....... 665 - 2 196 1 505 2 339 
1954 ....... 1 108 - 3 664 1 575 3 954 
1955 ....... 1 330 - 2 064 1 336 2 100 
1956 ....... 1 597 - 3 936 3 227 3 825 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Mazagão Velho, antiga cidade, hoje vila sede do 
distrito do mesmo nome, constitui, inegàvelmente, um au
têntico monumento histórico, não só pela tradição que ali 
ligaram os portuguêses e brasileiros, como também pelo es
tilo da construção da época colonial, predominante em tô
das as edificações. As imagens religiosas, peças e objetos de 
prática e ritual católico trazidos da outra Mazagão, da Afri
ca, ~mbora diminuídos no seu número pela ação de elemen
tos despreocupados do seu valor histórico, constituem, sem 
sombra de dúvida, precioso acervo e documentário de uma 
das fases mais belas da vida do município. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEM1tRIDES- Anualmente, a 25 de julho, se promove 
na vila de Mazagão Velho, a festividade religiosa de São 
Thiago. As comemorações têm suas origens naquelas fes
tividades levadas a cabo em 1777, quando da ascensão ao 
trono português de D. Maria I e remontam à primitiva Ma
zagão da Africa. As festas são em homenagem a São Thiago 
porque, segundo a crônica local, quando mais acesa ia a 
luta entre mouros e portuguêses, na Mauritânia, surgiu um 
cavaleiro, em trajes medievais que, com sua bravura e des
temor no combate fêz pender para os cristãos os resulta
dos favoráveis das batalhas. No dia 25 de julho, um cava
leiro, vestido como São Thiago, percorre em rápido galope 
a pequena vila, indo da praça principal até a Igreja. Logo 
então tem início o círio ou procissão do santo festejado. 

As 12 horas dêsse mesmo dia, o ''Bobo Velho", outro 
cavaleiro, mascarado, dá três voltas em redor da localidade, 
lembrando as partidas que os mesmos praticavam em tôrno 
do Castelo de Mazagão, a fim de espionarem e se inteirarem 
das atividades da guarnição portuguêsa. Pela parte da tar
de, presente tôda a população, prosseguem as representações 
que evocam as batalhas de que participou o misterioso ca
valeiro. 

Na véspera da festividade, dia 24, se encena na fren
te da vila o "Presente", durante o qual é reproduzida sim
bolicamente a oferta feita aos cristãos pelos mouros de ali
mentos envenenados e, à noite, finalmente, o tradicional 
baile de máscaras, a que os infiéis e portuguêses compare-
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ceram pretendendo obter mutuamente informes dos seus 
planos de batalha. 

VULTOS ILUSTRES - Francisco Portilho de Mello, fun
dador do núcleo original, Manoel da Gama Lobo D' Almada, 
Francisco Roberto Pimentel, na era colonial; no Império e 
na República, Mateus Valente Flexa, João Pereira Caldas, 
Luiz Valente Barreto, Manoel Valente Flexa, João Lopes 
da Cunha, José Luciano do Carmo Barriga e Alfredo Va
lente Pinto . 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- Além das belezas naturais 
e das emoções da caça nos altos rios, a Cachoeira de Santo 
Antônio no rio Jari, com cêrca de 30 metros de altura, ofe
rece, certamente, interêsse turístico para os apreciadores de 
tais espetáculos . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - "Mazaganen
se" é a forma pela qual são denominados os nascidos no mu
nicípio. A divisão territorial vigorante compreende uma Co
marca e três distritos, simultâneamente, judiciários e admi
nistrativos . 

(Autoria do históric;o - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística Municipal do Amapá; Obras consultadas - "Annaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo nono - João 
de Palma Muniz - 19160 "Território do Amapá" - VI Recensea
mento Geral do Brasil - 1950o "Anuário Estatístico do Amapá" o 
Diversas publicações do Conselho Nacional de Estatística e do Serviço 
de Geografia e Estatística do Território o ) 

OIAPOQUE - AP 
Mapa Municipal na págo 351 do 1o0 Volo 

HISTóRICO - O território do Oiapoque integrou até 
1945 o de Amapá quando, por iniciativa da administração re
gional foi, pelo Decreto-lei federal n.0 7 578, de 23-5-45, 
que fixou a divisão administrativa e judiciária do Território 
Federal do Amapá para o qüinqüênio 1945-1948, criado o. 
município abrangendo tôda a região situada ao norte do Rio 
Cassiporé, e fêz parte da chamada capitania do Cabo do 
Norte, em tôrno da qual, desde os primórdios do século XVI, 
holandeses, inglêses e franceses travaram, com portuguêses 
e brasileiros, lutas de tôda sorte no afã de estabelecer ao sul 
do rio Oiapoque, ou Vicente Pinzon, e ao norte do rio Ama
zonas, o domínio territorial e, conseqüentemente, a expansão 
dos impérios coloniais que representavam. Assitn é que as 
páginas da história dos municípios de Macapá, Amapá e 
Mazagão são plenas de lances épicos e ousados, com os 
quais lusos-brasileiros revidaram a ação dos navegadores 
daquelas nações na sua tentativa de conquistar tão vasta 
faixa de terras. Com o Laudo de Berna, de 1.0 de dezembro 
de 1900, dando ao Brasil ganho de causa na pendência com 
a república francesa sôbre o antigo contestado do Amapá, in
cluído no qual estava o atual município de Oiapoque, foi 
tôda a região incorporada ao Estado do Pará, pelo Decreto 
n.0 938, de 21-1-1901, sob a denominação geral de Territó
rio de Aricari o Dois anos mais tarde, em 16 de abril de 
1903, pela Lei municipal n.0 15, foi criado o distrito de Oia
poque. Em 1943, o Oiapoque figurava como zona do distrito 
da sede do munic!pio de Amapá, situação em que se incorpo
rou ao Território Federal do Amapá o É, portanto, uma das 
mais novas unidades territoriais. Seus primitivos habitantes 



foram os índios "Oiampis" que o:upavam o rio Oiapoque, e 
os "Galibis" e "Paricuras", êsten no alto rio Uaçá e seus 
afluentes. Segundo informes locais a atual cidade de Oia
poque originou-se da morada de um crioulo martiniquense, 
em data que não se pode precisa:~, e cujo nome também não 
era conhecido pois, em virtude de sua origem, era chamado 
"Martinica". Sabe-se que constitiJiu família, mas não deixou 

descendentes. 
A localidade passou a ser conhecida por "Martinica" 

e, ainda hoje, não é raro se ouvir essa designação, notada
mente de habitantes mais antigm1 ou de guianos da margem 
francesa. Em 1927, o General Cindido Rondon ali aportou 
e deu-lhe a designação de Vila do Espírito Santo. Com a 
criação do Município, em 1945, prevaleceu em definitivo a 
denominação de Oiapoque, topô:ílimo que, segundo alguns, 
decorre dos primitivos habitantes os "oiampis", ou seja, 
em tupi-guarani, "oiap-oca casa dos oiampis". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Oiapoque está locali
zado na parte mais setentrional do território brasileiro e, 
em conseqüência, do Território :l"ederal do Amapá. Limi
ta com os municípios de Ama pá, Calçoene, Mazagão e 
Maca pá. Também faz fronteira Gom a Guiana Francesa ao 
longo do rio . A sede municipal possui as seguintes coorde
nadas geográficas: 3° 49' de lat:.tude Norte e 50° 47' 42" 
de longitude W. Gr. Em linha mta fica a 449 km da Capi

tal Territorial. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação 110 Estado e suo Capital 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 39 metros. 

CLIMA - O clima do município de Oiapoque é quente e 
úmido. Sua Temperatura máxima absoluta atingiu, em 1956 
a 34°C, a mínima a 18°C e a média a 28°C. A queda pluvio
métrica, segundo dados disponíveis de junho a dezembro de 
1956, foi de 1 559 mm, o que permite avaliar a precipitação 

anual em mais de 3 000 mm. As noites são amenas e, na es
tação sêca, que vai de setembro a dezembro, é comum a tem
peratura cair a 18°C. A região nessa época amanhece coberta 
por intensa cerração. A umidade do ar é alta, situando-se 
na média anual de 80%. 

ÁREA - O município de Oiapoque é o terceiro do Terri
tório em superfície. Sua área é de 24 346 km2, correspon
dendo à percentagem de 17% desta Unidade Federada. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos são: Rios Oiapoque, Uaçá e Cassiporé, êste limi
ta com o município de Calçoene e todos se filiam à ver
tente oceânica. Cabos de Orange e Cassiporé. Lago Ma
rouani. Cachoeira Gran-Rocre, no rio Oiapoque, a jusan
te da qual está a vila de Clevelândia do Norte. Ao sul so
bressaem as montanhas de Tumucumaque que, depois de 
fazerem a divisória do Brasil com as Guianas, penetram em 
território nacional. Outros montes importantes: o Cajary, 
entre vertentes dos rios Curipi e Urucauá, e os montes da 
Serra Lombarda, nas cabeceiras do rio Cassiporé. 

RIQUEZAS NATURAIS- Tanto na flora como na fauna 
há importantes riquezas naturais. Merecem citação as 
madeiras de lei, os peixes e animais silvestres . A ex
tração do ouro nos altos rios Oiapoque e Cassiporé é uma 
riqueza que atrai parcela apreciável dos habitantes. :S: cer
ta a existência de bauxita, segundo pesquisas levadas a efei
to nos dois últimos anos. 

POPULAÇÃO - A população absoluta era, segundo o 
Censo de 1950, composta de 2 984 pessoas, e a relativa de 
0,12 habitantes por km2 • Segundo alguns dos aspectos prin
cipais distribuía-se em: Homens: 1 681; mulheres: 1303; 
brancos: 1867; prêtos: 213; pardos: 894; sem declaração 
de côr: 10. A predominância dos católicos é acentuada, 
como em todo o Território, aliás, correspondendo a 98% de 
católicos romanos para 2 o/o de protestantes e outras reli
giões. Segundo a nacionalidade existiam 2 842 brasileiros 
e 142 estrangeiros. As zonas urbana e suburbana da sede 
municipal e distritais retinham 35 o/o dos contingentes demo
gráficos do município, ficando os restantes 65% na zona 
rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A maior aglomeração 
urbana é a sede municipal. Segundo Censo Regional, rea
lizado pelo Serviço de Geografia e Estatística, em 1.0 de 
junho de 1956, viviam na cidade 723 pessoas. Destas 366 
eram homens e 35 7 mulheres. Duas são as vilas sedes de 
distritos: Clevelândia do Norte, com 585 habitantes na épo
ca do dito Censo, onde tem quartel uma unidade do Exérci
to Nacional, e Vila Velha, no rio Cassiporé, com 250 almas. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - O município de Oiapo

que possui uma economia modesta que tem seu apoio na 
extração de produtos da floresta e dos rios e lagos e na 
lavoura de subsistência. Na indústria extrativista observa-se 
a caça de animais silvestres para extração da pele e apro
veitamento da carne na dieta alimentar do homem ribei
rinho; a produção de madeiras, a pesca e coleta de sementes 
vegetais, oleaginosas, completam o quadro das atividades 
neste setor. O pescado é exportado em sua maior quanti
dade para Belém e Vigia no Estado do Pará. A lavoura tem 
na mandioca e no milho as suas principais culturas. 



As fainas da garimpagem do ouro, com o fascínio na
tural que exerce êste metal precioso, polarizam uma soma 
representativa da população, principalmente, no alto Cassi
poré. A indústria de beneficiamento e transformação é inex
pressiva. Em 1956, de acôrdo com o registro industrial, 
existiam quatro estabelecimentos industriais com menos de 
cinco pessoas, sendo 3 de produtos alimentares. Não se 
observa desenvolvimento da pecuária, cujo rebanho é bem 
pequeno de menos de 3 000 reses. 

COMl!RCIO E BANCOS- O Censo Comercial de 1950 
apontou no mumcípio de Oiapoque 22 estabelecimentos co
merciais, dêstes, 5 situavam-se na sede municipal. Atual
mente, somente na sede, existem 10 casas comerciais. As 
transações são mantidas na maior parte com a praça de Be
lém. Não há ramo varejista nem atacadista, notando-se au
sência do comércio especializado. Os estabelecimentos ofe
recem ao consumidor, do medicamento ao alimento e do 
vestuário à ferragem. As exportações municipais somaram 
em 1956, Cr$ 373 774,00 e as importações Cr$ 6 023 371,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Oia
poque é servido por via aérea e fluvial marítima, estando 
já em construção a rodovia que ligará o município à Capi
tal territorial. No setor da aeronavegação a Cruzeiro do Sul 
S. A. e o Correio Aéreo Nacional fazem semanalmente uma 
viagem, às segundas-feiras, com escala em Macapá e Amapá, 
na rota de Caiena. A distância da sede à Capital do Terri
tório é de 449 km, em linha reta. No que concerne à nave
gação fluvial-marítima, freqüentam o município as embar
cações do Serviço de Transporte do Território do Amapá e 
outras particulares. No tocante às comunicações radiote
legráficas há no município cinco estações, assim distribuídas: 
duas do govêmo territorial, uma do Departamento dos Cor
reios e Telégrafos, uma da Aeronáutica e outra do Exército. 

Existem 34 km de estradas de rodagem, ligando a Vila 
de Clevelândia do Norte e o campo de pouso à cidade. 
Contam-se em 14 os veículos em tráfego, sendo 5 tratores. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal é dotada de 
luz elétrica, com 106 ligações domiciliares e sete logra
douros, com 68 focos de iluminação pública. Também é 
servida de abastecimento de água encanada. Possui 184 
prédios, dos quais 12 de alvenaria, 69 de madeira, 47 de 
taipa e 56 sem classificação. Quatro localidades dispõem de 
iluminação elétrica no município: Vila de Clevelândia do 
Norte, Vila de Vila Velha, Povoado de Ponta dos índios e 
o de Taperebá. Salienta-se que Clevelândia do Norte, tam
bém dispõe de abastecimento d'água. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITARIA - A assistência 
médico-sanitária, como em todo o território, está sob a res
ponsabilidade exclusiva da administração territorial. Há um 
Pôsto Médico e um Pôsto de Puericultura na sede munici
pal e um subposto Médico em Vila Velha. Aquêle tem 
um médico, residente, um dentista, uma laboratarista, uma 
parteira, e duas enfermeiras. O subposto está a cargo de 
um enfermeiro e o Pôsto de Puertcultura, que pertence à 
Legião Brasileira de Assistência, é mantido com a colabo
ração do Govêrno do Território. 

ASSIST:ftNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Além 
da Legião Brasileira de Assistência, Comissão Municipal, 
merece referência a Associação de Proteção à Maternidade e 
à Infância. 

ALFABETIZAÇAO - De acôrdo com o Censo Demográ
fico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, de um total 
de 2 447, cêrca de 858 sabiam ler e escrever, sendo 574 ho
mens e 284 mulheres. A percentagem dos que sabiam ler 
e escrever era igual a 35%, estando abaixo dos 38% regis
trados para o Território. Quanto à sede municipal, dos 754 
habitantes, de 5 anos e mais, sabiam ler e escrever, 454. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 10 unidades escolares 
de ensino primário, sendo 1 de pré-primário infantil, 6 de 
fundamental comum, 1 de complementar e 2 de ensino 
supletivo. A matrícula gerai foi de 539 alunos e a efetiva 
de 439. Os resultados do ano letivo acusaram 227 aprova
ções e 16 conclusões de curso. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A sede municipal 
dispõe de modesta biblioteca pública, de aproximadamente 
1 200 volumes. Existe ainda um cinema para 250 lugares. 
Funciona uma Associação Rural de Lavradores e Criadores. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNIClPIO 
Federal Estadual 

Total TributAria (Cr$ I 000) 

1950 ....... 154 - 242 79 182 
1951 ....... 161 - 359 103 438 
1952 ....... 161 -- 427 104 420 
1953 ...... 185 - I 152 116 726 
1954 ....... 194 -· 606 118 742 
1955 ....... 232 - 678 151 617 
1956." .... 279 ·- 903 !58 646 

Os dados de 1956 estilo sujeitos a retificação. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS -l! interessante referir a transformação da atual Vila 
de Clevelândia do Norte em 1924 em lugar de degrêdo para 
presos políticos, que para lá foram transferidos. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Na sede municipal, como nas vilas e 
povoados, realizam-se somente festas religiosas, tais como: 
a de Nossa Senhora das Graças, no dia 15 de agôsto e de 
São Benedito, no mês de abril. As procissões do Sagrado 
Coração e Corpo de Deus, tôdas na cidade. No interior se 
promovem as festividades de São José, em Vila Velha; 
Nossa Senhora de Nazaré, em Clevelândia do Norte e Nossa 
Senhora das Graças, em Taperebá. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A rigor o Oiapoque não ofe
rece atrações turísticas, de realce, todavia, se deve referir 
a bela cachoeira "Gran-Roche" que, no verão, é o ponto de 
recreio predileto dos habitantes da cidade de Clevelândia 
do Norte. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do município são chamados de "oiapoquenses". A divisão 
judiciária compreende uma comarca, um têrmo e três dis
tritos, simultâneamente, judiciários e administrativos. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria de Estatística 
Municipal do Amapá; Obras consultadas - "Annaes da Bibliotheca 
e Archivo Publico do Pará" - Tomo nono - João de Palma Muniz 
- 1916. Território do Amapá- VI Recenseamento Geral do Brasil 
- 1950. "Anuário Estatístico do Amapá" - Diversas publicações 
do Conselho Nacional de Estatística e do Serviço de Geografia e 

Estatística do Território. ) 
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HISTóRICO - Desde os tempos coloniais que as terras 
da bacia do rio Branco, onde se lo:aliza o atual município de 
Boa Vista, têm atraído a atenção, não só das autoridades, 
ciosas de garantir o domínio efE·tivo dessa região frontei
riça, como também de grande_ n<imero de estudiosos e de 
aventureiros da fortuna. 

Segundo rezam as crônicas, datam de 1670 ou 1671 as 
primeiras explorações realizadas nas terras banhadas pelo 
grande tributário do rio Negro. 

Em princípios do século XV1 11, quando as águas do rio 
Branco eram sulcadas pelos audaciosos, mas desumanos 
componentes das famigeradas "bandeiras de resgate", come
çaram as autoridades religiosas a se preocupar com a situa
ção dos silvícolas, alvo inarme ela cobiça dos impiedosos 
aventureiros, que, continuamente, lhes davam caça. 

Coube à ordem dos carmelitas a tarefa de promover a 
catequese dos indígenas, tendo s~!US missionários se fixado 
na região por volta do ano de 1725 e dado logo início 
à sua obra. 

Transcorrido apenas um deGênio, após a fixação dos 
religiosos, já os produtos locais E1ram entregues à civiliza
ção, enriquecendo, em espécie ou quantidade, o comércio 
de vários mercados do Pará. 

Ainda na primeira metade dtl século XVIII, mais pre
cisamente em 17 40, Francisco Xavier de Andrade, chefiando 
uma expedição, alargou os conhecimentos que se tinham sô
bre os terrenos marginais ao rio Branco, cujo curso subiu, 
enveredando pelas águas do Uraricoera que, na época, era 
considerado como um prolongammto daquele e não como 
seu formador. 

Um ano após a entrada de Xavier de Andrade, fas
cinado pelas narrativas lendárias, então fartamente veicula
das, sôbre riquezas que existiriam no Lago Dourado ou 
Parimé, Nicolau Hortsman, partindo da Guiana Inglêsa, 
atingiu o curso do Rio Branco, pc'r onde alcançou o Negro, 
que o levou ao Amazonas, chega:Cldo ao Pará, após exaus
tiva e acidentada viagem, completamente desiludido dos 
sonhos de fortuna que perseguira e acalentara. 

As continuadas incursões levadas a efeito desde 1725 
por inglêses e holandeses, e, a putir de 1760. pelos espa
nhóis, forçaram os lusitanos a tomarem sérias p:ovidências 
no sentido de salvaguardar a posse e o contrôle da região. 

Para tanto, ergueram êles na foz do Tacutu, em 1765, 
uma fortaleza a que deram o nome de São Joaquim, e cria
ram ainda dois postos militares, na zona do rio Uraricoera. 

Entre os nomes dos estudiosos que contribuíram para 
um conhecimento, mais real e o'bjetivo da bacia do Rio 
Branco, destaca-se o do Coronel Manoel da Gama Lobo 
D'Almada, geógrafo lusitano, chefE~ da Comissão Portuguêsa 
de Limites, que no desempenho da sua missão, explorou, 
em 1787, o curso do Rio Branco, subindo o Uraricoera até 
a foz do Araricapará. 

Em 1858, visando um mais objetivo contrôle admi
nistrativo sôbre a região, o govêrno, por fôrça da Lei pro
vincial n.0 92, de 9 de novembro dêsse ano, ao designar as 

freguesias do Amazonas, estabeleceu que a sede da fregue
sia do Carmo seria "acima das cachoeiras do Rio Branco, 
no lugar denominado Boa Vista". 

Entretanto, só entre os anos de 1872 e 1882 se cogi
tou da demarcação de nossas fronteiras nessa região. Pri
meiramente, procurou-se firmar os limites com a Venezuela, 
o que foi levado a efeito por uma Comissão Mista Brasi
leiro-Venezuelana, que os estabeleceu desde a nascente do 
Memachi até o Cêrro Cupi. A chefia da delegação brasi
leira, coube ao Tenente-Coronel de Engenheiros Francisco 
Xavier Lopes de Araújo, mais tarde agraciado com o título 
de Barão de Parima. 

Dada sua especial situação geográfica da zona limítrofe 
nacional, em 9 de julho de 1890, por fôrça do Decreto esta
dual n.o 49, foi criado um município na localidade, erigindo
se a freguesia de Nossa Senhora do Carmo em vila, com a 
denominação de Vila de Boa Vista do Rio Branco, e terri
tório desmembrado da então Vila de Moura, cuja instala
ção verificou-se a 25 daquele mês e ano. Dentre os muni
cípios amazonenses relacionados pela Lei estádual n.0 33, 
de 4 de novembro de 1892, aparece o de Boa Vista do Rio 
Branco. 

Fatôres de ordem diversa, mormente injunções de ca
ráter regionalista, impediram por largo tempo fôsse a re
giuo colocada na situação especial que se requeria, haja 
visto que somente a 27 de agôsto de 1926, por fôrça da Lei 
estadual número 1 262, foi concedido foros de cidade à 
sede municipal. 

Na divisão administrativa, em 1911, e nos quadros de 
apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o muni
cípio de Boa Vista do Rio Branco compõe-se unicamente 
do distrito-sede. Em obediência ao Decreto-lei estadual n.O 
176, de 1.0 de dezembro de 1938, que fixou a divisão terri
torial judiciário-administrativa do Estado, para vigorar no 
qüinqüênio 1939-1943, simplificou-se para Boa Vista o 
topônimo do município e distrito, tendo êste último perdido 
partes de seu território, a fim de formarem os dois novos 
distritos de Caracaraí e Murupu. Em conseqüência, o Muni
cípio de Boa Vista (ex-Boa Vista do Rio Branco), no qüin
qüênio, tem a seguinte constituição distrital: Boa Vista, 
Guitauaú, Serra da Luz e Maú; Caracaraí e Murupu. 

Por fôrça do Decreto-lei Federal n.0 5 812, de 13 de 
setembro de 1943, retificado pelo de n.0 5 839, de 21 do 
mesmo mês e ano, criou-se o Território Federal do Rio 
Branco, para o qual foi transferido o município de Boa 
Vista, acrescido de parte do município de Moura, no Esta
do do Amazonas. Em cumprimento ao mesmo Decreto-lei 
supracitado, a cidade de Boa Vista foi elevada à categoria 
de Capital do novo Território. 

Na divisão judiciário-administrativa do Território, para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Boa Vista 
conserva sua antiga constituição distrital - Boa Vista, Ca
racaraí e Murupu. 

Pelo Decreto-lei n.0 2 495, de 27 de maio de 1955, foi 
criado o município de Caracaraí, desmembrando parte do 
território do município de Boa Vista, que conta, atualmente, 
com os quatro seguintes distritos: Boa Vista (sede muni
cipal), Conceição do Maú, Depósito e Uraricoera. 

A Lei Estadual n.0 7, de 21 de setembro de 1892, criou 
a comarca que, no quadro da divisão territorial datado de 
31-XII-1936, se compõe unicamente do têrmo de Boa Vista 



do Rio Branco, perdurando essa situação no quadro da divi
são territorial de 31-XII-1937, no qual, porém, a comarca 
se denomina Rio Branco e tem por sede a cidade de Boa 
Vista do Rio Branco. 

No quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 69, de 31 
de março de 1938, modificado pelo de n.0 78, de 9 de maio 
dêsse ano, a comarca, com o topônimo alterado para Boa 
Vista do Rio Branco (ex-Rio Branco), continua composta 
apenas pelo têrmo sede. 

O Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro de 
1938, que estatuiu a divisão territorial do Amazonas, para 
vigorar no qüinqüênio 1939-1943, reduziu para Boa Vista 
a denominação da comarca e seu têrmo único. 

Com a criação do Território Federal do Rio Branco, 
em 1943, a comarca e o têrmo de Boa Vista passaram a fa
zer parte do mesmo. 

Na divisão judiciário-administrativa do Território, em 
vigor no qüinqüênio 1944-1948, o têrmo judiciário de Boa 
Vista é o único componente da comarca de igual nome, si
tuação que subsiste até o presente, pois não sofreu altera
ção, mesmo com a criação, pelo Decreto-lei n.0 2 495, de 
27-V-1955, do município de Caracaraí, que deu nova divisão 
judiciário-administrativa ao Território do Rio Branco, para 
o qüinqüênio 1955-1959. 

O município não possui Câmara Legislativa e o seu 
Prefeito é de livre escolha do Govêrno Territorial. O atual 
Prefeito de Boa Vista é o Sr. Aquilino da Mata Duarte. 

LOCALIZAÇAO - O município de Boa Vista está situado 
na região mais setentrional do Brasil e limita com a Re
pública da Venezuela, Guiana lnglêsa e com o município de 
Caracaraí. A sede municipal possui as seguintes coordena
das geográficas: latitude Sul: 2° 49' 17"; longitude W .Gr.: 
60° 39' 45". 

SITUAçÃO o 

}:lo 

z 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- A altitude da sede municipal é de 90 metros. 

CLIMA - Do ponto de vista climático, o município de Boa 
Vista, embora situado na faixa de clima equatorial super
úmido, não apresenta a mesma umidade e pluviosidade 
observada na planície amazônica, verificando-se mesmo um 
período de sêcas prolongadas . 

A temperatura, em 1955, na sede municipal, apresen
tava as seguintes variações: média das máximas, 32°C; 
média das mínimas, 26°C; e média compensada (tempera
tura mais freqüente), 30°C. 

ÁREA- A área do município, segundo dados do Conselho 
Nacional de Geografia, é de 155 426 km:!, inclusive o dis
trito de Caracaraí, cuja área é ignorada, desmembrado para 
constituir o município do mesmo nome. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município de Boa Vista são compostos de 
rochas sedimentares, mais ou menos recentes (terrenos ter
ciários e quaternários) e cristalinas muito antigas (terrenos 
arqueanos) que formam a região montanhosa. O platô ter
ciário ou terra firme, apresenta um relêvo baixo e, às vêzes, 
levemente ondulado, apresentando colinas de pouca altura . 

A chamada região montanhosa ocupa uma estreita 
faixa no extremo Norte do Território (sistema orográfico 
guiano) e é dotada de elevações consideráveis, cuja altitude 
máxima atinge a 2 772 metros no Pico do Roraima, na Serra 
do mesmo nome. 

As montanhas pertencem a dois sistemas orográficos: 
O da cordilheira do Parima e o da cordilheira do Para c ai ma . 
Além dêstes principais acidentes geográficos, possui ainda 
o município de Boa Vista os seguintes: Serra da Lua, Serra 
do Tepequem, Serra da Môça, Serra Pelada, Serra do Mu
rupu e Serra Grande. 

RIQUEZAS NATURAIS- Das riquezas naturais do muni
cípio, a de maior evidência é o diamante. Existem, tam
bém, minas de ouro, que há vários anos foram abandonadas, 
em face de os garimpeiros terem sido atraídos para a explo
ração do diamante. Existem também no município diversas 
riquezas naturais como: bauxita, cassiterita, cristal de rocha 
e pequenos indícios de petróleo. 

POPULAÇAO - A população do município de Boa Vista, 
de acôrdo com o Censo de 1950, excluída, naturalmente, a 
população do seu ex-distrito de Caracaraí, é de 16 819 ha
bitantes, sendo 8 934 homens e 7 885 mulheres. Dessa po
pulação 5 132 pessoas habitam a Capital, sendo 2 666 bc
homens e 2 466 mulheres, dos quais, 1 628 homens e 1 408 
mulheres, maiores de 5 anos, sabem ler e escrever e 569 ho
mens e 596 mulheres não sabem ler nem escrever. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A principal fonte de eco
nomia no município é a produção extrativa animal em um 
rebanho de 170 mil cabeças de gado vacum, aproximada
mente, localizado nos imensos Campos Gerais, em cêrca de 
460 fazendas. Nos últimos 5 anos, o município exportou 
39 198 cabeças de gado para corte, no valor comercial de 
Cr$ 66 028 200,00. 

A produção extrativa mineral no município também 
se transformou em importante fonte de renda para o Terri
tório, pois, alcançou uma produção no decênio passado, de 
105 536 quilates de diamante, no valor comercial de .... 
CrS 76 899 035,00. 



COMltRCIO E BANCOS- E~tistem na sede do municí
pio 2 estabelecimentos bancários, que são Agências do Ban
co do Brasil S. A. e Banco de Crédito da Amazônia S. A. 

O comércio mantém transa<;ões principalmente com a 
praça de Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, de onde im
porta quase tôdas as mercadorias consumidas no município. 
Na sede municipal existem 76 estabelecimentos comerciais 
do sistema comum da Amazônia : atacadista e varejista ao 
mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E: COMUNICAÇAO - O 
município não é servido por linha de navegação marítima. 
As principais emprêsas de naVE!gação fluvial que servem 
êste município são: Serviço de Navegação do Território Fe
deral do Rio Branco, de propriedade do Govêrno do Terri
tório; Paulo Pereira; Rio Branco Comercial Ltda. e Manoel 
Saraiva. As emprêsas de navegação aérea, que servem êste 
munidpio, são as seguintes: Serviços Aéreos Cruzeiro do 
Sul S. A., que liga a cidade de Boa Vista com as capitais 
dos outros Estados do País e com a Guiana lnglêsa; A Fôr
ça Aérea Brasileira, que mantém linha para o interior dêste 
município e faz a ligação da cidade de Boa Vista, com a 
de Caracaraí, Manaus, Belém, t! o Distrito Federal; Boa 
Vista Transportes Aéreos e Amazônia Serviços Aéreos, são 
emprêsas que operam, em táxis-aéreos, exclusivamente, neste 
território, fazendo a ligação entm as cidades de Boa Vista 
e Caracaraí, assim como das fa2 endas do interior com as 
referidas sedes municipais. 

As emprêsas telegráficas eJdstentes, estão assim dis
tribuídas: na cidade de Boa Vista: Agência Postal Tele
gráfica, do Departamento dos Correios e Telégrafos; Ser
viço de Radiocomunicação do G·)vêrno do Território; Ser
viço de Radiocomunicação do :Pelotão de Fronteiras -
Ministério da Guerra; Serviço ele Radiocomunicação dos 
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. No interior do município: 
Serviço de Radiocomunicação ne.s localidades de Normân
dia, Vila Pereira, Luzitânia e Tepequem, de propriedade do 
Govêrno do Território. 

ASPECTOS URBANOS - O mLlnicípio de Boa Vista pos
sui, atualmente, 1 454 prédios. O tipo predominante é o de 
alvenaria e o material utilizado nas construções provém, 
em sua maior parte, de Manaus. A municipalidade mantém 
serviços de abastecimento d'águ~, e de iluminação pública 
e domiciliária. Boa Vista não pm:sui serviço de esgôto sani
tário. As casas, em sua maior pa1te, usam sanitários padro
nizados pelo Serviço Especial de Saúde Pública. Os logra
douros públicos não são pavimentados. 

ASSISTltNCIA MltDICO-SANITARIA - Existem no mu
nicípio de Boa Vista os seguinte~. meios de assistência mé
dica à população: 1 hospital denominado Nossa Senhora de 
Fátima, 1 Maternidade, 1 Pôsto da Legião Brasileira de 
Assistência, 1 Pôsto de Serviço dE: Socorro Urgente e 1 Ga
binete Dentário, 1 Centro de Saúcle Pública, 1 Pôsto do De
partamento Nacional de Endemia Rurais e mais 5 Postos 
distribuídos no interior do município. Exercem a profissão, 
nesse setor, 7 médicos, 3 dentistas, 4 farmacêuticos e 25 
enfermeiros ou Auxiliares de Saúde. 

ALFABETIZAÇAO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 10 anos e mais, 
que eram 11 662, 5 224 sabiam ler e escrever; e 6 438 não 
sabiam ler nem escrever. A percentagem sôbre o total apre-

senta os seguintes resultados: 44,80% sabem ler e escrever 
e 55,20% não sabiam ler nem escrever. Convém ressal
tar que, à época do último Recenseamento Geral do Brasil, 
da área circunscrita para o município de Boa Vista não ha
via sido desmembrada uma parte em favor do município de 
Caracaraí, razão por que, nos resultados apresentados neste 
item, foi computada a referida área desmembrada em 1955. 

ENSINO - Em 1955 funcionaram no município 19 escolas 
de ensino primário, com 2 174 alunos matriculados. Dessas 
escolas, 10 localizavam-se no quadro urbano e 19 no quadro 
rural. Na sede municipal funcionaram também 3 estabe
lecimentos de ensino médio: 1 Ginásio, 1 Escola Normal e 
1 Escola Técnica de Comércio. Em 1956, o Ginásio teve 
186 alunos matriculados, a Escola Normal 74 e a Escola 
Técnica de Comércio 18. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A biblioteca pú
blica de Boa Vista contém 1 730 volumes. Existem, na Ca
pital do município, 3 jornais semanários; sendo 2 particula
res e 1 de propriedade do Govêrno Territorial, além de 1 
Boletim Oficial do Govêrno do Território. Os clubes Ro
raima, Rio Branco e Baré, são os principais do município, 
sediados na Capital. A única estação radiodifusora é a 
Rádio Roraima, de propriedade do Govêrno Territorial. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

A fiOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO Federal Eatad ual 
Total Tributária (Cr$ 1 000) 

1950 ....... 977 - 1 390 I 390 1 415 
1951 ....... 1 087 - 1 540 1 540 1 525 
1952 ....... 1 130 - 1 775 1 775 1 739 
1953 ....... 2 195 - 1 915 1 915 2 922 
1954 ....... 2 725 - 2 882 2 882 2 922 
1955 ...... 3 891 - 5 797 5 797 5 556 
1956 ...... I 356 -· 5 000 5 000 5 000 

OBSERVAÇÃO: Não houve aux!lioa, razão por que a receita arrecadada, 
municipal, total, ~ a mesma registrada na coluna da receita tributária. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMltRIDES
A festa religiosa de maior relêvo no município é a de Nossa 
Senhora do Carmo, padroeira de Boa Vista, que data desde 
o tempo do Brasil Império, pois a freguesia de Nossa Se
nhora do Carmo foi instituída no ano de 1858. A sua Igre
ja Matriz, foi construída, em Boa Vista, aproximadamente, 
no ano de 1900 . Essas comemorações - que constam de 
atos religiosos e profanos, sendo êstes últimos representa
dos por folguedos de arraial, com barracas de sorte, comes
tíveis, jogos, músicas etc., tudo armado em volta da praça 
da Matriz e dirigidos pelos padres - realizam-se, anual
mente, no período de 29 de novembro a 8 de dezembro, 
em virtude de ser o dia dedicado à Nossa Senhora do Car
mo, 16 de julho, exatamente rigor da estação invernosa. 
Consta que êsses festejos tiveram início quando da trasla
dação da referida imagem da extinta cidade do Carmo, que 
ficava no baixo Rio Branco, para esta cidade de Boa Vista. 
No dia 8 de dezembro, data do encerramento das festivi
dades, realiza-se imponente procissão. A festa religiosa de 
São Sebastião, realiza-se no período de 11 a 20 de janei
ro, na capela erguida, em 1922, na praça que tem o seu 
nome. Na procissão de encerramento, destacam-se os ro
meiros vindos de todos os recantos do Território. 



A festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se 
inicia a 15 e termina com uma procissão a 24 de setembro, 
não obstante ser uma das mais recentes comemorações reli
giosas, pois teve início em 1943, e o seu altar, na Igreja Ma
triz, atrai grande número de fiéis . 

A mais recente festividade religiosa é a dedicada a 
São Francisco das Chagas, que se realiza entre 26 de setem
bro e 4 de outubro. A capela de São Francisco das Chagas 
foi inaugurada em 1.0 de abril de 1946. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Os Campos Gerais, que 
ocupam a maior parte da área do município, a "Pedra Pin
tada", rocha de regular tamanho, contendo hieróglifos, ca
choeira do "Recreio", monte "Roraima", que serve de limite 
entre 3 nações "Brasil, Venezuela e Guiana lnglêsa" e o 
Rio Branco, constituem interessantes atrações turísticas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Os naturais do 
município denominam-se "boa-vistenses". Seus primitivos 
habitantes foram indígenas das tribos dos 1\llacuxis, Jari
cunas, Uapixana, Angari.có, Macú, Manhongon e Jauaperi. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - Censo Demográfico dos Território Fe
derais - 1950; Sinopse Estatística do município de Boa Vista; Mono
grafia do Território do Rio Branco; Diário de Viagem de Francisco 
Xavier Ribeiro de Sampaio, de 1774 e 1775, publicado em Lisboa 
em 1825.) 

CARACARA1 - RB 
Mapa Municipal na pág. 369 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 200, 201 e 366 do Vol. I 

HISTóRICO - O Município de Caracaraí, resultado da 
junção do distrito do mesmo nome, até então pertencente ao 
município de Boa Vista, com o antiio Municlpio de Catri
mani, em virtude da Lei n.0 2 495, de 27-5-1955, que fixou 
a nova divisão administrativa e judiciária do Territóri j do 
Rio Branco, teve como primitivos habitantes a nação dos 
Paravianas, na época vulgarmente chamada de Paravilhana, 
a qual dominava às margens do Rio Branco. 

O distrito sede de Caracaraí, outrora um simples campo 
destinado ao embarque de gado vacum, para corte, em trân
sito de Boa Vista para Manaus, propriedade particular do 
fazendeiro Cel. Bento Ferreira Marques Brasil, teve suas pri
meiras residências no ano de 1 900, sendo seus habitantes 
empregados ou vaqueiros do referido cidadão. 

Caracaraí, era o nome dado pelos indígenas a um peque
no gavião, muito comum nessa região, donde a origem da 
denominação municipal. 

Car~caraí, desde a criação do Território, pelo Decreto
lei federal n.0 5 812, de 13-9-1943, conservou a situação em 
que se encontrava na organização judiciária do Estado do 
Amazonas, o que vale dizer, área sem qualquer núcleo judi
ciário, mesmo um simples juizado de paz ou uma circunscri
ção do registro civil. A vasta região, abrangendo todo o Bai
qo Rio Branco, estêve subordinada à comarca de Boa Vista 
até 27-5-1955, quando, pela Lei n.0 2 495, foi criada a Co
marca de Caracaraí, sendo, seu primeiro e atual Juiz, o Dr. 
Erastro da Silveira Fortes. 

O Prefeito de Caracaraí, Sr. José Celestino da Luz, foi 
nomeado pelo Govêrno Territorial de vez que essa função 

é de livre escolha do Chefe do Executivo. Não existe Câma
ra Legislativa no Município. 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Caracaraí está locali
zado na zona do Baixo Amazonas e limita com o Muni
cípio de Boa Vista, com a Guiana lnglêsa, com a República 
da Venezuela e com os Estados do Amazonas e Pará. A an
tiga sede do então Município de Catrimani, atual Caracarai, 
possui as seguintes coordenadas geográficas: 0° 27' latitude 
sul e 61° 42' longitude W. Gr. 

V E N 

SITUAÇÃO 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 75 
metros. 

CLIMA - O clima do municipio de Caracaraí, muito em
bora situado na faixa equatorial superúmida, não apresen
ta a mesma umidade e pluviosidade observada na planície 
amazônica, verificando-se um período de sêcas prolon
gadas. 

AREA - A área do antigo Município de Catrimani é de 
58 890 km2, desconhecendo-se a área total do Município de 
Caracaraí, por não ter sido calculada a área do distrito do 
mesmo nome, que foi desmembrado de Boa Vista. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais aciden
tes geográficos do Município são: a cachoeira do "Bem
Querer", que torna a navegação, nesse trecho do Rio Bran
co, absolutamente impraticável no período de estiagem, e 
bem dificultosa nas cheias, devido a grande quantidade de 
pedras existentes em seu leito, numa extensão de, aproxi
madamente, 3 km e a cachoeira do "Paredão", no rio Mu
cajaí. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora de Caracaraí e a fau
na, constituem importantes riquezas naturais. Na primeira, 



destacam-se, pelo seu valor econômico, castanha-do-pará 
ou noz-do-brasil (bertholletia ex•:elsa) e a seringueira (he
vea brasiliensis). Na segunda, sobressaem peixes de várias 
espécies, como pirarucu, peixe-boi, quelôneos e animais sil
vestres, como, queixadas, caitins, veados, antas e onças. 

POPULAÇÃO - A população do então Município de Ca
trimani e do Distrito de Caracaraí, cuja região, abrangen
do todo o Baixo Rio Branco, forma hoje o Município de 
Cara.caraí, de acôrdo com o Censo de 1950, é constituída 
de 1 297 pessoas, sendo 710 homens e 587 mulheres. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- As aglomerações urba
nas existentes no município são ~:ua sede, a sede do distrito 
de Boiaçu (Santa Maria) e a sede do distrito de S. José do 
Anauá. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A produção extrativa 
vegetal, cujo valor elevou-se em 1956 à apreciável soma 
de Cr$ 20 000 000,00 aproximadamente, é a única fonte 
de atividade econômica. 

ASSIST:S:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existem 3 pos
tos médicos distribuídos no município, estando um locali
zado na sua sede, onde um enfermeiro presta assistência 
médica à população. 

ALFABETIZAÇÃO- A situação da população quanto a 
alfabetização, de acôrdo com o Censo de 1950, do então 
município de Catrimani, hoje Ca1·acaraí, apresenta um total 
de 733 pessoas de 5 anos e mais, do qual 155 homens e 93 
mulheres sabem ler e escrever e 250 hnmens e 235 mulhe
res não sabem ler nem escrever. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
çõs principalmente com a praça de Manaus e Boa Vista, de 
onde importa quase tôda a merc:adoria consumida no mu
nicípio. Não existe na sede do município nenhum estabe
lecimento bancário. 

MEIOS DE TRANSPORTE E. COMUNICAÇÃO - O 
município não é servido por linhas de navegação marítima. 
As principais emprêsas de navegação fluvial que servem 
o município são: Serviços de navegação do Território Fe
deral do Rio Branco, de propriec:ade do Govêrno do Terri
tório; Rio Branco Comercial Ltda. e Manoel Saraiva. As 
emprêsas de navegação aérea que servem o município, são 
as seguintes: Fôrça Aérea Brasileira, que faz a ligação da 
cidade de Caracaraí com as de Boa Vista e Manaus, em li
nha regular, e as emprêsas de táxis-aéreos "Boa Vista 
Transportes Aéreos" e "Amazôili.a Serviços Aéreos", que 
fazem a ligação de Caracaraí com Boa Vista. 

As emprêsas telegráficas existentes no município, es
tão assim distribuídas: Agênci~t Postal Telegráfica, do 
D. C. T., e estação de radiocomuuicação, de propriedade do 

4- 24640 

Govêrno Territorial, na cidade de Caracaraí; no interior do 
município, existem duas estações de radiocomunicação, de 
propriedade do Govêrno Territorial, localizadas em Santa 
Maria e Colônia Agrícola Fernando Costa. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Caracaraí, que fica 
à margem direita do Rio Braqco, possui ruas bem traça
das, retas e planas, e conta com dois logradouros públicos, 
sem pavimentação. É servida de luz elétrica e água canali
zada, esta última recém-instalada. A iluminação pública se 
estende aos dois logradouros e a domiciliária apresenta um 
consumo de 26 kWh. O prédio mais importante é o da Pre
feitura Municipal. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município 3 escolas 
de ensino primário. Dessas escolas uma localiza-se no qua
dro urbano e duas no quadro rural. 

FINANÇAS PúBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANO Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual 

Total Tributária (Cr$ I 000) 

1956 1 - 1 398 1 398 1 440 

OBSERVAÇÃO: O Municfpio foi criado em 1955 e instalado em janeiro 
de 1956. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Caracaral. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - Os festejos populares de caráter religio
so que mais se destacam no município, reduzem-se, única e 

exclusivamente, às comemorações em honra a N. S. do Li
vramento, padroeira de Caracaraí. Essas comemorações, 

que se iniciam em 15 e terminam a 24 de setembro de cada 
ano, constam de atos profanos e religiosos, sendo os pri
meiros representados por folguedos de arraial e, para reali
zação dos segundos. torna-se necessária a designação de um 
padre da Paróquia de Boa Vista, uma vez que, nessa loca
lidade, existe apenas uma pequena capela. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - A Cachoeira do "Bem-Que
rer" no Rio Branco e a queda de água do "Paredão", no Rio 
Mucajaí, constituem interessantes atrações turísticas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO Os naturais 
do município denominam-se "caracaraienses". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - Censo Demográfico dos Territórios Fe

derais - 1950; Sinopse Estatística do município de Boa Vista; 
Monografia do Território do Rio Branco; Diário de Viagem de 
Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio de 1774 e 1775, publicado 
em Lisboa em 1825. ) 



MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO 
DO ACRE 



BRASILÉIA - AC 
Mapa Municipal na pág. 239 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 92 e 130 do Vol. I 

HISTóRICO - Habitavam as terras do Município, até 
1896, as tribos Catianas e Maintenecas, sendo, entretanto, 
a primeira penetração, feita por c:.vilizados, fixada em 1892, 
com a chegada de imigrantes nordestinos, que, fugindo às 
inclemências climáticas do NordE·ste, e ávidos de se entre
garem ao mister da extração da borracha, povoavam as 
terras inexploradas da Amazônia, desde a metade do século 
XIX. 

Os primeiros imigrantes iam tomando posse das terras 
até então inexploradas. E assim, ~~m pouco, estavam consti
tuídos vários seringais: Carmen, Nazaré, Belmonte, Quixa
dá, Baturité, São João, Triunfo, São Francisco, Piauí, Ba
hia, etc., designação que denunciam a presença do nordes
tino, pois, quase todos batizavam as suas novas proprieda
des com nomes que lhe traziam recordações da terra natal. 

Quando da exploração da r~~volta acreana, em 1902, 
as terras do Município eram habi':adas, na sua quase totali
dade, por brasileiros. Os seringai:; Carmen e Bahia foram 
teatros de encarniçados combateB entre as tropas de Plá
cido de Castro e bolivianas. No la<al Bahia perderam a vida 
inúmeros brasileiros em defesa da causa acreana. 

Com a celebração do Tratad1> de Petrópolis, em 17 de 
Novembro de 1903, as terras do atual município de Brasi
léia, como todo o Acre, passaram a integrar o território 
nacional. 

Com a primeira divisão territorial-administrativa dada 
ao Acre- Decreto-Federal n.0 5 :l88, de 7 de abril de 1904 
- o atual município de Brasiléia figurava como zona inte
grante do Departamento do Alto Acre. 

Em 1908, é instalado no seringal Belmonte o Têrmo 
Judiciário do Alto Acre. No ano seguinte são instalados ou
tros têrmos. 

Sôbre a fundação da cidade, conta-se que a idéia nas
cera das circunstâncias causadas por um incidente havido 
entre o Juiz do 3.0 Têrmo Judiciário da Comarca de Xa
puri, sediado no seringal "Nazaré", Fulgêncio de Paiva, e o 
arrendatário do mesmo seringal, jroão Pereira de Pinho. 

Convidado por êste a retirar-se da localidade, o Juiz 
Fulgêncio e o seu Auxiliar, conduzindo às costas todo o ma
terial e arquivo do juizado, após 1•ercorrer outros seringais, 
sem obter o necessário acolhimen·to, dirigiram-se a Cobija, 

Rua Marechal D•!odoro 

Trecho da Cidade 

cidade fronteiriça boliviana, onde foram hospedados por 
patrícios ali residentes. 

Os dois funcionários da justiça causaram hilaridade às 
pessoas que os viram atravessar as ruas da cidade bolivia
na, tendo às costas os pertences oficiais. Dizia-se em satí
rico dito da região que a justiça do 3.0 Têrmo andava num 
"jamaxi", de seringal em seringal, esmolando uma hospe
dagem. 

Foi quando vários brasileiros de projeção residentes 
em Cobija, entre os quais: José Cordeiro Barbosa, José 
Antônio de Almeida, Olegário de Araújo França, Augusto 
de Melo Azêdo (ainda vivos), Dr. Luís Barreto Correia de 
Menezes, Dr. Reinaldo Melo, Raimundo Furtado. Fulgên
cio Cruz, José Bernardo e outros, feridos no seu amor pá
trio, não puderam ficar indiferentes a esse acontecimento, 
e compreendedores de que algo necessitavam fazer, pois 
era mister agasalhar a justiça, reuniram-se na residência de 
José Cordeiro Barbosa e concordaram em conseguir uma 
instalação condigna e apropriada para a justiça. 

Organizou-se então uma comissão, constituída de Luís 
Barreto Correia de Menezes, Reinaldo Melo, José Cordei
ro Barbosa e Fulgêncio de Paiva, que deveria escolher e 
adquirir o local para a fundação de uma vila, onde se cons
truiria um prédio destinado à instalação desejada. 

Cogitaram do magnífico local onde se acha a atual 
Vila Epitácio Pessoa, à margem direita do rio Acre, tendo, 
porém, o seu proprietário, Hermano Suarez, se oposto vee
mentemente, ameaçando-os de demanda judicial. A comis
são achou-se, por isso, em sérias dificuldades, pois em terras 
do seringal "Nazaré" seria inútil tentar, dada a incompati
bilidade já existente. Escolheram, por fim, uma pequena 
faixa de terra do seringal "Carmen", defronte a Cobija, à 
margem esquerda do rio Acre, ocupada apenas por uma 
estrada de seringueiras, em que trabalhava Raimundo Fur
tado de Mendonça, e uma casa onde Fulgêncio Cruz arma
zenava mercadorias, um pouco aquém do local visado. Dito 
local não era, todavia, bastante satisfatório, por ser baixo, 
sujeito às enchentes do rio Acre. Contudo, dentre os obstá
culos reinantes, êste foi o menos difícil de superar. 

A comissão tratou incontinente de propalar tal idéia 
entre os brasileiros que mourejavam às margens do rio, 
acima de Cobija e nesta residentes, apelando para o con
curso pessoal e financeiro de cada um. 

Tal apêlo não ficou sem eco, e em breve inúmeros 
bons patrícios anuíram à iniciativa, contribuindo por todos 
os meios possíveis. 
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Grupo Escolar Getúlio Vargas 

Ultimados os preparativos, no domingo de 3 de julho 

de 1910, às 7 horas, cêrca de 100 pessoas, entre homens, 

mulheres e crianças, deram início à derrubada da mata, 

sob ardoroso entusiasmo. O Dr. Barreto de Menezes, de

pois de pronunciar vibrante discurso de estímulo aos pre

sentes fêz tombar a primeira árvore, secundando-o Rai

mundo Furtado de Mendonça, imitados em seguida pela 

multidão. Em poucos minutos aparecia a Bandeira Nacio

nal fincada no meio da floresta. Novamente removeram o 

pavilhão auriverde para outro ponto mais denso, e o povo, 

com grande entusiasmo e ardor patriótico, descobriu-o ou

tra vez, repetindo-se sempre a gloriosa façanha. Era a fôrça 

da civilização que desbravava a bruta floresta, para expor 

aquêle pedaço de terra do Brasil aos raios do sol e do pro

gresso. 

As 17 horas do mesmo dia foram suspensos e dados 

por concluídos os trabalhos, constatando-se desflorestada 

uma área considerável. Estava fundada Brasília. O sol 

morria lenta e serenamente, como se quisesse prolongar 

aquêle dia inesquecível e de grande importância para o 

Acre, quiçá para o Brasil. 

As pessoas que tinham participado do adjunto, volta

ram a casa fatigadas, porém com o coração a palpitar de 

emoção por terem concluído e efetivado tão nobre missão. 

Essa arrojada iniciativa, entretanto, não foi bem aco

lhida pelos proprietários das terras onde se localizava a 

área desbravada. A. Braga Sobrinho & Cia. chegaram 

a praticar repelente ato, ao que a seguir se depreende. Ten
do a comissão angariado recursos financeiros em aproxima

damente "vinte e dois contos de réis", tratou, conforme era 

seu primitivo intuito, de construir um moderno e amplo 

prédio de madeira, a que chamaria palácio da justiça, ra

zão principal do patriótico e revolucionário feito. Eis que 

surge, inopinadamente, o sócio-gerente do seringal "Car

men", João Gomes Teixeira, e, à frente da marinhagem do 

vapor "Braga Sobrinho", penetrou na ind~fesa vila, destru

indo totalmente a machado o prédio já concluído, saindo, 

no entanto, incólume. 

Em virtude dessa ocorrência, o Dr. Deocleciano Coê
lho de Sousa, Prefeito do então Departamento do Alto 

Acre, mandou instaurar rigoroso inquérito, em conseqüência 

do qual foi a firma insurgente obrigada a fazer doação da 

área em questão, o que foi realizado em escritura pública 
de doação no Cartório do Tabelião Público de Rio Branco 

' Antônio Lopes Cardoso Teles, no dia 30 de maio de 1911. 

Determinou, outrossim, o levantamento da planta
projeto da n.ovel vila, e no ano seguinte - 1912 - foram 
nomeadas as primeiras autoridades da localidade. , 

Pela Resolução Departamental n.0 28, de 20-9-1911, 
Vila Brasília é considerada sede de Têrmo Judiciário. 

Em Divisões Territoriais datadas de 31-12-36 e .... 
21-12-37, eleva-se à categoria de distrito, pertencente ao 
Município de Xapuri. 

Pelo Decreto-lei federal n.0 968, de 21-12-1938, foi 

criado o Município de Brasília, compreendendo um só dis

trito, com sede na vila do mesmo nome que por fôrça da 

mesma lei adquire foros de cidade, com áreas desmembra

das dos Municípios de Xapuri e Sena Madureira, cuja ins

talação se verificou a 1.0 de janeiro de 1939, sendo nomea

do primeiro Prefeito e organizador Francisco Ângelo da 
Silveira. 

A 1.0 -1-1939, foi criada a comarca, que teve vida efê
mera; sua restauração ocorreu a 28-12-1950. 

Não se sabe, ao certo, a origem ou intento que tive

ram os seus fundadores ao lhe darem êste nome. Seja como 

fôr, Brasília foi o primeiro nome daào pelos fundadores da 

vila e que perdurou por muitos anos ( 1910-1943 ). 

O Decreto-lei federal n.0 6 163, de 31-12-1943, que 

dava nova organização judiciária ao Território do Acre, 

extingue o nome de Brasília, julgando com mais direito, 

por mais antiga, uma cidade do Estado de Minas Gerais, 
com o mesmo nome. 

Passou então a denominar-se Brasiléia, uma com

posição do nome pátrio - Brasil, com o significado po

tencial da Amazônia Hiléia . Manteve-se, assim, na fron

teira, o topônimo da cidade que, persuasivamente, indica a 

terra brasileira, ao estrangeiro que chega pelo noroeste do 
País. 

A Comarca, criada a 1.0 de janeiro de 1939, extinta a 

8 de junho de 1940 e restaurada a 28 de dezembro de 1950, 

compreende, atualmente, 1 Juiz de Direito, 7 Juízes de Paz, 

1 Promotor Público, 1 Tabelião e Oficial do Registro Civil 

com várias atribuições anexas, 7 Escrivães do Registro Ci

vil e demais servidores auxiliares da Justiça. Compõe-se de 

um único Têrmo. Brasiléia é dividida em um distrito 

apenas. 

As divisões administrativas e judiciárias procedidas 

posteriormente não lhe modificaram a organização acima 

referida. 

Não há Câmaras Municipais, em obediência ao siste

ma vigente em todo Território. Os Prefeitos são de livre 

escolha do Governador. É, no momento, o gestor da Co

muna o cidadão Kairal~:~ José Kairala. 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Brasiléia está situado 

na zona fisiográfica do vale do Alto Purus e Acre. Limita 

ao norte com o Município de Sena Madureira, a este 

com o Município de Xapuri, ao sul com a República da 

Bolívia, a oeste com a República do Peru. Tem as seguin-



tes coordenadas geográficas: 
68°45'03" longitude W.Gr. 

11°00'49" latitude sul e 

70' 
SITUAÇÃO 

Posição do Municíp;o em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 260 
metros. 

CLIMA - Em geral, o clima do município é quente, não 

obstante se registrarem ondas de frio provenientes do 

sul e sudeste, que têm a duração de 3 a 8 dias. Essas on

das de frio provocam uma queda brusca da temperatura 

que vai, no espaço de 12 horas, de 38 a 4 graus centígrados. 

As chuvas são abundantes no período de novembro a abril, 

apesar da temperatura se manter mais ou menos quente. A 

época de maior intensidade de calor é de agôsto a outu
bro, período de rigor do verão. 

As oscilações mais acentuadas da temperatura se ve

rificam, geralmente, no período de junho a setembro. 

ÁREA - 6 232 km2 é a superfície de Brasiléia, o menor 
município do Território. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Acre, afluente do Purus, 
corrente na direção 0.-E., numa extensão de 360 km em 
território do município. Tem a largura média de 70 metros, 
profundidade de 8 metros do inverno, isto é, de janeiro a 
março, rigor das chuvas, e 1 metro no verão. Serve de limi
tes do Brasil com a Bolívia e com o Peru. 

Prédio da Agência dos Correios e Telégrafos 

Vista do Rio Acre 

Rio Xapuri: Atluente do rio Acre, uasce em território 
do município correndo na direção 0.-E., até entrar em ter
ritório do município de Xapuri, depois do percurso de .. 
220 km. Tem a profundidade de 6 metros durante a época 
invernosa, e 0,50 m durante o verão. A sua largura média 

é de 30 metros. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
as únicas riquezas naturais do Município, que tem na serin
gueira (hevea brasiliensis ), na castanha-do-pará (bertholle
tia excelsa) e nos animais silvestres: caititu (picari ta
jaçu), veado (suaçu), queixada (tajaçu picari), anta (ta
pirus americanus), etc., os principai<; fatôres da sua econo
mia. O município possui, também, nas suas matas, grande 
variedade de madeiras para construção, como: arariquara 
(mimquartia guianensis), cedro (cedrula, aniba, ·larix), 
cumaru ( coimarana adora ta), ~uariúba ( clarisia nítida e 
clarisia racenosa ), itaúba ( ocotea magaphila ), águano 
( swietenia mahogoni ), pequiá c:1 amarelão ( cariocar bra
siliensis ), etc. Possuem, ainda, as selvas do município, 
grandes variedades de palmeiras oleaginosas ( açaí, bacaba, 
patauá ), além de inúmeras outras espécies. Há também 
variadíssima quantidade de aves: arara ( fam. psitarideos), 

garça ( casmerodius algus egretta ), inambu ( crypturellus ), 

jacamin (psophia crepitans ), juriti ( oreaploleia ), tucano 

(rhamphastus culminatus e ariel), etc. 

Nos seus rios e igarapés são encontrados vários tipos 

de peixe, sendo os principais: curumatá (fam. prochilodus), 

dourado (salminus brevidens),jundiá e mandi (fam. silurí

deos), matrinchão (brycon brevicaudatus), etc. 

POPULAÇÃO - A população do Município de Brasiléia, 

que segundo o Censo de 1950 era de 7 864 habitantes, ti

nha a seguinte composição: homens- 4 406; mulheres-

3 458, sendo que 6 230 (79,22%) habitavam o quadro rural, 

e 1634 (20,8% ), a zona urbana. Das pessoas de 5 anos e 

mais, que eram 6 365, apenas 2 184 sabiam ler e escrever. 

Brasiléia é o município de menor população do Terri

tório do Acre, sendo, no entanto, o de densidade demográ

fica mais elevada: 1,26 habitante por quilômetro quadrado, 

depois do município da Capital. 

A população de Brasiléia representa 6,85% do total 

do Território. Das pessoas recenseadas em 1950, 56% eram 

do sexo masculino, índice êste somente igualado pelo Mu

nicípio de Feijó. 
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Marco Comemorat.ivo da lndependAncia 

Ainda de acôrdo com o Censo de 1950, 1 634 pessoas 
se localizavam na zona urbana. :tsse número representa 
20,78% da população do Município e 7,68% da popula
ção urbana do Território. 

AGLOMERAÇÃO URBANA - O município possui uma 
cidade - sede municipal, e duas vilas: Epitácio Pessoa e 
Assis Brasil. Cabe acrescentar que estas duas últimas fo
ram elevadas à categoria de vila em 1956, não tendo cons
tado, por essa razão, no Recenseamento de 1950 como aglo
merados urbanos. Epitácio Pessoa era subúrbio da cidade 
de Brasiléia e Assis Brasil era um pequeno povoado, sede 
do seringal Paraguaçu. O aumento demográfico em ambos, 
nos últimos 5 anos, foi bastante acentuado, o que deu moti
vo ao Govêmo do Território a elevá-las à referida categoria. 

Segundo o Censo de 1950, a cidade de Brasiléia tinha 
uma população de 1 634 habitantes, inclusive a Vila Epi
tácio Pessoa. Desmembrada esta, sua população ficou esti
mada em 1.400 habitantes, Vila Epitácio 500 e Assis Bra

sil 3 300 hab. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a produção extrativa vegetal que, 

em 1956 ascendeu a Cr$ 40.294.581,00, sendo a borracha e 
a castanha-do-pará quase que as únicas fontes dessas ci
fras, tendo a primeira contribuído com Cr$ 30.391.042,00, 
e a outra com Cr$ 7.508.000;00, ou seja 75,4% e 18,6% do 
total da produção, respectivamente. 

Depois da produção extrativa vegetal, vem a produ-
ção agrícola, que alcançou, em 1956, o valor de ....... . 
Cr$ 11.250.664,00, sendo que o produto milho foi o que 
mais concorreu para essa soma, ou seja 36,5% ....... . 
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Cr$ 4.095.000,00 ), vindo em segundo lugar a mandioca 
mansa com pouco mais de 20% (2.275.500,00). 

Na produção extrativa animal, destacam-se apenas os 
couros e peles de animais silvestres, cujo valor, em 1956, 
foi de Cr$ 61.439,00, inclusive couros de bovinos. 

A produção industrial do município é representada, 
principalmente, pelas indústrias de transformação de pro
dutos alimentares (farinha de mandioca, açúcar bangüê, 
arroz beneficiado, panificação, etc.), desdobramento da ma
deira, tijolos e extração de lenha, tendo o registro de 1955 
apurado a existência de 96 estabelecimentos, a maioria dos 
quais situados na zona rural e que funcionam com menos 
de 5 pessoas e cuja produção foi de Cr$ 3. 721.000,00. 

Quanto à pecuária, é ainda pouco desenvolvida, tendo 
o.seu rebanho em 1956 a composição seguinte, segundo o 
número de cabeças: bovinos - 1 750; eqüinos - 200; 
asininos- 10; muares- 560; suínos- 4 350; ovinos-
1 200; caprinos - 25; aves domésticas em geral - 44 125. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém relações 
com as praças de Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro e 
São Paulo, de onde importa, principalmente, tecidos, calça
dos, ferragens, louças, armarinho, combustíveis, café, banha, 
azeite, bebidas, medicamentos, etc., enfim tôdas as mer
cadorias consumidas no município. 

A exportação é constituída de borracha, castanha e 
couros, e de peles de animais silvestres. 

Na sede municipal existem 2 estabelecimentos de co
mércio atacadista e 71 varejistas. 

Não há, no município, estabelecimentos bancários. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Bra
siléia liga-se às sedes dos municípios vizinhos, Capital 
do Território e à Capital Federal, pelos seguintes meios de 
transporte: Xapuri - aéreo - 45 km; fluvial - 85 km, 
em 10 minutos e 12 horas, respectivamente. Sena Madu
reira- aéreo (via Rio Branco) - 288 km, e fluvial (via 
Bôca do Acre-AM) .- 954 km em 1 hora e 12 dias, res
pectivamente. Capital do Território - aéreo - 150 km 
e fluvial - 359 km, em 30 minutos e 36 horas, respecti
vamente. 

O município é servido por várias emprêsas de trans
porte fluvial, pela Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A. e 
pelo Correio Aéreo Nacional. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Brasiléia, que fica 

à margem esquerda do rio Acre, afluente do Purus, defron
te da cidade boliviana de Cobija, apresenta aspecto agra
dável. Possui 17 logradouros públicos ( 320 prédios e 1 400 
habitantes): É servida de luz elétrica. A iluminação pública 
se estende a 11 logradouros. Há 141 ligações domiciliares. 

Entre os seus principais logradouros se destacam a 
Avenida Odilon Pratagi, centro comercial, e a Praça da 

Bandeira. 
Os seus edifícios mais importantes são: o Grupo Esco

lar Getúlio Vargas, a Agência Postal-Telegráfica e a Prefei

tura Municipal. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA - Um pôsto e 
um subposto de saúde, mantidos pelo Govêmo do Territó
rio, localizados na cidade de Brasiléia e na Vila Epitácio 



Pessoa, respectivamente, prestam assistência médica à po
pulação. Há, também, na sede muntcipal, um pôsto de en
demias rurais, cuja atividade é a profilaxia das endemias 
rurais. Cabe salientar que está em via de conclusão um mo
derno hospital de clínicas, com capacidade para 30 leitos. 

Exercem a profissão, no m1Jnicípio, 1 médico, 3 den
tistas e 3 enfermeiras. 

Existem, ainda, na sede municipal, uma drogaria e 
uma farmácia. 

ALFABETIZAÇÃO - De acô1'do com os resultados do 
Censo de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, que eram 
6 365, apenas 2 184 sabiam ler e escrever; destas, 1 290 
eram homens e · 894 mulheres. 

A percentagem total de pessoas que sabiam ler e es
crever era de 34,31%, superior, portanto, a do Território, 
que é de 29,31%. 

Quanto à sede municipal, das 1 362 pessoas de 5 anos 
e mais, 866 sabiam ler e escrever; destas, 462 eram homens 

e 404 mulheres. 

ENSINO E EDUCAÇÃO - Em 1956 funcionaram no mu
nicípio 17 escolas de ensino primário com 587 alunos ma
triculados. Dessas escolas, 10 loc::~lizam-se no quadro urba
no e 7 no quadro rural. 

ASSIST1tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Exis

te no município um centro da Legião Brasileira de Assis

tência, cuja finalidade principal é a assistência à materni

dade e à infância. 

OUTROS ASPECTOS CULTU:RAIS - Existe, na sede 
municipal; um clube desporto-rE1creativo sólida e perfei
tamente organizado, o "Sport Club Brasília", em tôrno do 
qual se congrega a sociedade local. 

FINANÇAS PllBLICAS 

RECEITA ARRECADAI•A (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) 
NO 

MUNICIPIO 
Federal (I) Estadual 

1'otal Tributária (Cr$ I 000) 

1950 ....... 74 - 667 184 625 
1951. ...... 147 - 621 167 533 
1952 ....... 160 - 671 226 687 
1953 ....... 174 - 984 235 872 
1954 ....... 193 - 770 295 873 
1955 ....... 457 -· 1 024 275 1 098 
1956 ....... 691 ·- (•) 1 210 427 (•) 1 210 

(•) - Dados do Orçamento. 
(l) - FONTE; Agência Municipal Aduaneira. (2) - Agência Muni· 

cipal de E•tatlatica. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS- Na Rua Marechal Deodoro, cruzamento com a Ma
jor Salinas, ergue-se um singelo obelisco comemorativo do 

centenário da independência do Elrasil. Numa das faces es
tão inscritos os dizeres: 7-9-1822, e, na oposta, 7-9-1922. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Há, no munidpio 2 templos da Igreja 
Católica Romana: Matriz de N. H.8 das Dores e Igreja de 
São Sebastião. O Münicípio é sede da paróquia de N. S. das 
Dôres, subordinada à Prelazia do Alto Purus e Acre. As 
festas religiosas mais importantes são as de N. s.a das Dôres 
e as de S. Sebastião, nos meses d:! maio e janeiro respecti
vamente. 

Hospital de Clínicas Gerais 

Existem, ainda, 2 templos protestantes (Batista e Pen
tecostais) que congregam regular número de adeptos. 

A festa folclórica ou tradicional digna de menção é a 
de São João, praticada, principalmente, no interior do mu
nicípio. 

As efemérides municipais mais importantes são: 1.0 

de Janeiro, dia da instalação do município, e 3 de Julho, 
dia da fundação da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município denominam-se "brasileienses". A cidade possui 
três pensões e a Loja Maçônica "Tereza Cristina". 

(Autoria do histórico - Compilação da Agência de Estatística 
do Município e da Inspetoria Regional de Estatística; Bibliografia -
Questionários preenchidos pela Agência de Estatística de Brasiléia. 
- Questionários das Campanhas Estatísticas. - "Relatório Anual 
de 1956" - Departamento de Geografia e Estatística do Território 
do Acre. Censo Demográfico - Territórios Federais - Seleção dos 
Principais dados - S . N. R . ) 

CRUZEIRO DO SUL - AC 
Mapa Municipal na pág. 231 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 156 e 158 do Vol. I 

HISTóRICO - O município era habitado por diversas tri
bos indígenas, merecendo especial destaque o grande im
pério dos N auas, cujo domínio se estendia por grande ex
tensão. Dentre as demais poderemos citar as tribos dos 
Amoacas, dos Araras, dos Campos e das Colinas. Ainda 
hoje existem pelo interior os seus remanescentes, mais 
ou menos civilizados entregues aos misteres da indústria 
extrativa e da agricultura, mantendo transações com o co
mércio. Parte dos Amoacas permanece ainda em estado de 
selvageria, provocando, vez por outra, distúrbios e até 
ataques à propriedade particular. 

A tribo dos Nauas, os principais dominantes, que com 
suas flechas fêz retroceder a expedição do cientista inglês 
William Chandlesse, em 1867, abandonou esta localidade, 
segundo versão, a partir de 1870, rumando para o Peru pelos 
altos rios, por conseqüência de terrível epidemia. Data de 
1857 o início das expedições para o alto Juruá, quando o di
retor de índios João da Cunha Correia, atingiu a foz do rio 
Juruá-Mirim. O Geógrafo inglês William Chandless, em 
1867, atingiu as alturas do rio Campinas, dali retrocedendo 
em face do ataque dos N auas. V árias outras expedições fo
ram realizadas, proporcionando o início do povoamento da 
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reg1ao por brasileiros civilizados, que se concluiu pràtica
mente com a formação dos seringais, em virtude da imigra
ção de nordestinos que, acossados pelo fenômeno climático 
das sêcas, abandonaram os sertões durante os anos de 1877 
a 1879. Um dêsses seringais denominado Centro Brasi
leiro, que foi explorado por volta de 1890, passou a congre
gar grande número de brasileiros, donde partiam para ex
plorações nos altos rios . 

Em 1896, os primeiros caucheiros peruanos começa
ram a aparecer. Em 1902, o comissário peruano Carlos 
Vasquez Guadra, estabeleceu-se oficialmente à foz do rio 
Amônea, dando início a uma seqüência de choques entre 
brasileiros e peruanos . 

Com o Tratado de Petrópolis, firmado em 17 de no
vembro de 1903, o Acre passou definitivamente ao Brasil. 
Por essa época o local Centro Brasileiro constituía-se de 
um povoado com algumas dezenas de casas e considerável 
movimento comercial. 

Com a chegada do primeiro prefeito nomeado pelo Pre
sidente da República, verificou-se a instalação do município 
no dia 7 de setembro de 1904. A instalação, de fato, ocor
reu em 28 de setembro do mesmo ano, embora o Decreto 
n.0 1, assinado pelo prefeito, Coronel do Exército Nacional, 
Gregório Taumaturgo de Azevedo, date de 7 de setembro 
de 1904. A cidade de Cruzeiro do Sul, sede definitiva do 
município, foi fundada em 28 de setembro de 1904. 

As contendas entre brasileiros e peruanos tiveram fim 
com a expulsão dos peruanos, estabelecidos em Pôsto Mi
litar, na foz do Amônea, após forte combate travado naquele 
local, no dia 5 de novembro de 1904. Em favor dos direitos 
brasileiros lutaram as tropas do 15.0 Batalhão de Fron
teiras do Exército, reforçadas pela ajuda dos proprietários 
importantes dos arredores. Pelos peruanos lutaram as fôr
ças do Pôsto Militar, que totalizavam 80 homens armados. 
As tropas brasileiras estavam sob o comando do Capitão do 
Exército Nacional, Francisco de Ávila e Silva, enquanto 
que os peruanos eram dirigidos pelo Major Ramirez Gua
dra. O número de mortos foi de 12, dos quais apenas um 
era brasileiro. Grande foi o número de feridos de ambas as 
partes. 

Outro fato importante ocorreu no dia 1.0 de junho de 
1910, quando um movimento armado pró autonomia do 
Acre, depôs o Poder Constituído, formando-se o govêrno 
por uma Junta Governativa, que foi deposta em contrale
vante das fôrças legais, em 7 de setembro do mesmo ano. 
Foram figuras principais entre os rebeldes os coronéis da 
extinta Guarda N acionai, Francisco Freire de Carvalho 

, 

Aspecto Parcial da Cidade 
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Ponte Sôbre o Riacho 

João Bussons e Maneio Agostinho Rodrigues Lima. Desta
cou-se pela legalidade o Capitão do Exército Guapindaia 
de Sousa Rodrigues, que comandou as tropas no contra
levante. 

Em 1913, vasta área do município foi desmembrada, 
para formação do vizinho Município de Tarauacá, neste 
Território . 

A 1.0 de outubro de 1920, o Govêrno Federal deu 

nova organização ao Território do Acre, unindo os municí
pios sob um Govêrno Geral, com sede na cidade de Rio 
Branco, que passou a ser a Capital do Acre. 

Após a nomeação dêsse primeiro Governador-Geral, 
em 1921, Dr. Epaminondas Jácome, o município passou a 
ser administrado pelos Prefeitos nomeados pelo Governa
dor, regime que ainda perdura. Cruzeiro do Sul, perdeu, 
assim, a categoria de capital do Alto Juruá. Seu progresso 
se vem processando lentamente, apesar do esfôrço e estoi
cismo de seu povo e o acêrto das providências de alguns 
administradores. É que a própria situação geográfica, como 
aliás de todo o Território, lhe é adversa, e os recursos finan
ceiros insuficientes para dotá-lo daquilo que a própria na
tureza lhe negou: transporte fácil e eficiente. 

A não ser as sucessivas substituições dos seus Pre

feitos, as quais, via de regra, estão intimamente ligadas às 
mudanças dos Governadores, nenhum acontecimento digno 
de menção especial ocorreu no período de 1922 a 1937, 
no setor administrativo municipal, o mesmo acontecendo 
nas outras esferas da vida do município nessa etapa da sua 
história. 

Na Divisão Administrativa e Judiciária do Território, 
fixada para o qüinqüênio 1939-1943, de acôrdo com o De
creto-lei Federal n.0 968, de 21 de dezembro de 1938, o 
município figura com quatro distritos: - Cruzeiro do Sul, 
Japiim, Pôrto Valter e Taumaturgo. Essa composição vem 
sendo mantida até a época atual, vez que as divisões pro
cessadas para os qüinqüênios 1944-1948, 1949-1953 e 1954-
-1958 não estabeleceram qualquer alteração. O Município 

é sede de comarca . 

Consoante se esclareceu acima, não se realizam, por 
imperativo das leis vigentes, eleições para composição dos 
Poderes Legislativo e Executivo municipais. Não há por 
conseguinte Câmaras Municipais. O Poder Executivo en
feixa tôdas as prerrogativas, outorga essa que lhe conferiu 
o Decreto-lei n.0 5 511, de 21 de maio de 1943. É o seu 
atual Prefeito o Sr. Fernando Peres Nobre. 



O Município de Cruzeiro do Sul fazia parte integrante 
do Estado do Amazonas, jurisdição de São Felipe, hoje Ei
runepé. 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Cruzeiro do Sul está 
localizado na zona fisiográfica do vale do Juruá, e limita-se 
ao norte com o Estado do Amazonas, a este, com o Mu
nicípio de Tarauacá; e ao sul e oeste, com a República do 
Peru. A sede municipal possui as seguintes coordenadas 
geográficos: 7° 37' 45" de latitude Sul, e 72° 39' 59" de 
longitude W. Gr. 

711' 
SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 188 
metros. 

CLIMA - O clima do Município de Cruzeiro do Sul é, em 
geral, quente. O período normal das sêcas é de julho a 
agôsto, e das chuvas, de janeiro a março. A temperatura na 
sede municipal apresentou em 1956, os seguintes dados: 
média das máximas 30°C; média das mínimas 20°C. 

ÁREA - A área do município é de 31312 km2 • Cruzeiro 
do Sul é o 2.0 município do Acre, em extensão territorial. 
Observa-se ainda que dois Estados da Federação - Ala
goas e Sergipe - têm superfície inferior. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais acidentes 
geográficos do município são: rio Juruá, afluente do Ama
zonas; nasce no Peru, atravessando o território do município 
na direção S . -N. numa extensão de cêrca de 490 km . É 

navegável até a cidade de Cruzeiro do Sul, em qualquer 
época do ano. Rio Môa, afluente do Juruá, tem um percurso 
de 266 km; é navegável por embarcações de pequeno ca
lado. Rio Breu, que serve de limite entre o Brasil e o Peru. 
Serra do Môa, cuja maior altura, no município, é de cêrca 
de 100 metros. 

RIQUEZAS NATURAIS - A flora e a fauna constituem 

as únicas riquezas naturais do Município, que tent na se

:-ingueira (hevea brasiliensis), na castanha-do-pará (ber

tholletia excelsa), e nos animais silvestres: caititu (picari 
tajaçu), veado (suaçu), queixada (tajaçu-picari), anta (ta
pirus americanus), etc., os principais fatôres da sua econo
mia. O município possui, também, nas suas matas, grande 

variedade de madeiras para construção, como: arariquera 
( mimquarta guianensis), cedro ( cedrula, aniba, larix), 
cumaru ( coimarana adora ta), guariúba ( clarisia nitida e 
clarisia racenosa), itaúba (ocotea magaphila), aguano 
( swietenia mahogoni), pequiá ou amarelão ( cariocar brasi
liensis), etc. Possuem, ainda, as selvas do município, gran
des variedades de palmeiras oleaginosas ( açaí, baca ba, pa
tauá), além de inúmeras outras espécies. Há, também, va
riadíssima quantidade de aves: arara (fam. psitarídeos), 
garça ( casmerodius albus agretta), inhambu ( crypturellus), 
jacamim (psophia crepitans), juriti (oreoploleia), tucano 
( rhamphastus culimatus e ariel), etc. 

Nos seus rios e igarapés são encontrados vários tipos 
de peixe, sendo os principais: curimatã (fam. prochilodus), 
dourado (salminus brevidens ), Jandiá e mandi (fam. silu
rídeos), matrinchão (brycon brevicaudatus), etc. 

Há indícios da existência de petróleo, ouro e outros 
minerais, no município. 

POPULAÇÃO - A população do município, que, segundo 
o Recenseamento Geral de 1950 era de 21761, tinha a 
seguinte composição: homens - 11 544; mulheres -
10 217; habitantes da zona urbana - 3 709; da zona rural 
- 18 052 . Cruzeiro do Sul é o segundo município, se
gundo a população, do Território do Acre. A sua densidade 
demográfica, dada a extensão territorial, é baixa, 0,69 habi
tantes por quilômetro quadrado. 

Conforme os números acima, localizavam-se na zona 
urbana 17% de sua população, percentagem inferior sà
mente à do município da Capital, 34%, e à do Territó
rio, 18%. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- A aglomeração urbana 
mais importante é a sua sede, cidade de Cruzeiro do Sul, 

que, em 1950, segundo os resultados do Censo Demográ

fico, possuía 3 709 habitantes; dêstes, 1 836 eram homens 

e 1 873 eram mulheres. As pessoas de 5 anos e mais eram 

3 099, destas, 1 651 sabiam ler e escrever, sendo 788 ho

mens e 863 mulheres. 

O município possui ainda as vilas de Japiim, com 1607 

habitantes; Pôrto Válter, com 192 habitantes, e Tauma

turgo, com 108 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a produção extrativa vegetal, 

que em 1956 se elevou a Cr$ 45 805 470,00, sendo a borra

cha o maior responsável por essa soma, cuja produção, no 

ano referido, foi de Cr$ 40 829 830,00. 

Depois da produção extrativa vegetal vem a produção 

agrícola, que, em 1956, atingiu o valor de Cr$ 29 767 025,00, 

sendo os produtos mandioca, café e arroz os seus principais 

contribuintes, com Cr$ 8 281 000,00, Cr$ 4 095 000,00. 

A produção industrial do município é representada, 

principalmente, pelas indústrias de transformação de pro

dutos alimentares (farinha de mandioca, açúcar bangüê, 

arroz beneficiado, panificação, etc); desdobramento da ma
deira, tijolos e telhas, extração de lenha, etc., tendo o re

gistro industrial de 1955 apurado a existência de 4 estabele

cimentos que funcionam com mais de 5 pessoas, e cuja 

produção montou em Cr$ 960 000,00, e 248 estabelecimen-
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tos que funcionaram com menos de 5 pessoas, com a pro
dução de Cr$ 7 24 7 000,00 . 

Na produção extrativa animal destacam-se os couros 
e peles de animais silvestres, cuja produção em 1956, foi 
de Cr$ 2 286 390 00, e a pesca, tendo a produção de peixes, 
no ano referido, ascendido a Cr$ 860 320,00. 

Quanto à pecuária, o rebanho do município apresen
tava, em 1956, a seguinte composição, segundo o número 
de cabeças: bovinos - 2 750; eqüinos - 283; asininos 
- 6; suínos - 8 500; ovinos - 950; caprinos - 270; 
aves domésticas em geral - 39 190. 

Cruzeiro do Sul ocupa o 1.0 lugar na produção de café 
e de peixes, e o 2.0 , na produção industrial e agrícola em 
geral. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com as praças de Manaus, Belém, Recife, Rio de Ja
neiro e São Paulo, de onde importa principalmente, teci
dos, calçados, ferragens, louças, armarinho, combustíveis, 
café, banha, azeite, bebidas, medicamentos etc., enfim tôdas 
as mercadorias consumidas no município. A exportação é 
constituída de borracha, madeiras, couros e peles de animais 
silvestres, café, arroz e farinha de mandioca. Na sede mu
nicipal existem, 86 estabelecimentos comerciais, sendo 10 
atacadistas e 76 varejistas. Funcionam umR Agência do 
Banco do Brasil e outra do Banco de Crédito da Amazônia. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES -
Cruzeiro do Sul liga-se às sedes dos municípios vizinhos, 
à Capital do Território, e à Capital Federal, pelos seguintes 
meios de transporte: Tarauacá - aéreo - 450 km, em 
1,20 h, e fluvial - 2 189 km em 4 dias. A Capital do 
Território - aéreo - 588 km, em 2,30 h, e fluvial -
5 820 km, via Manaus, em 22 dias. A Capital Federal -
aéreo 4 049 km, em 16,5 h, e fluvial-marítimo - 8 947 
quilômetros, via Belém, em 32 dias. 

O município é servido por várias emprêsas de nave
gação fluvial, pela Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A., 

pela Panair do Brasil S. A. e pelo Correio Aéreo Nacional, 

que mantêm linhas regulares até a cidade de Cruzeiro do 

Sul. 

As comunicações são feitas através da Agência postal
-telegráficá do D. C. T. e pelo Serviço de ,Radiocomunica

ção do Govêrno do Território. Há, ainda, uma estação ra
diofarol do Correio Aéreo Nacional (F. A. B. ) . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Cruzeiro do Sul, 

que fica à margem esquerda do rio Juruá, apresenta agra

dável aspecto e boa vista panorâmica. Possui ruas bastante 

largas. Conta com 38 logradouros públicos, 938 prédios, 

e 3 709 habitantes. É servida de luz elétrica. A iluminação 

pública ·se estende por 30 logradouros. Há 251 ligações 
domiciliares. Entre os seus principais logradouros se des

tacam o "Boulevard Taumaturgo de Azevedo" e a praça 
"Barão de Rio Branco". 

Os seus edifícios mais importantes são o Grupo Esco

lar, edifício da Agência postal-telegráfica, Instituto Santa 
Terezinha e a Prefeitura Municipal. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existem na se

de municipal um hospital de clínicas gerais, da Santa Casa 
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de Misericórdia, um leprosário e um pôsto de saúde, manti
dos pelo Govêrno do Território; um pôsto de Endemias 
Rurais, do Departamento Nacional de Endemias Rurais; e 
mais 4 subpostos de saúde, localizados nas vilas Japiim, 
Pôrto Válter, Taumaturgo e na Colônia Rodrigues Alves. 

Exercem a profissão, no município, 2 médicos, 2 den
tistas, 2 farmacêuticos e 14 enfermeiros. 

Existem no município 2 farmácias. 

ASSISTÉNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Exis
te no município um centro da Legião Brasileira de Assis
tência, cuja finalidade principal é a assistência à maternida
de e à infância; a Sociedade de Assistência aos Lázaros e 
Defesa Contra a Lepra, que mantém um asilo para reco
lhimento de filhos sadios de hansenianos pobres; a Socie
dade de São Vicente de Paula, que mantém um asilo para 
recolhimento de indigentes; e um Centro Operário Benefi
cente. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais. 

que eram 17601, apenas 4925 sabiam ler e escrever; 

destas, 2 579 eram homens, e 2 332 eram mulheres. A per

centagem total de pessoas que sabiam ler e escrever era 

de pouco menos de 28%. Quanto à sede municipal, das 

3 099 pessoas de 5 anos e mais, 1 651 sabiam ler e escrever; 

destas, 788 eram homens e 863 eram mulheres. 

ENSINO E EDUCAÇÃO- Em 1956, funcionaram 47 es

colas de ensino primário, com 2 424 alunos matriculados. 

Dessas escolas, 15 localizavam-se no quadro urbano, e 32, 

no quadro rural. Na sede municipal funcionou, também, 
uma escola normal regional, cuja matrícula, em 1956, foi 

de 37 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem na sede 
municipal 5 bibliotecas: "Taumaturgo de Azevedo", "Cru

zeiro Ideal", "Biblioteca Paroquial", do Grupo Escolar Ba

rão do Rio Branco, do Instituto Santa Terezinha, sendo que 

as duas primeiras possuíam mais de 1 000 volumes. "O Ju
ruá", quinzenárío noticioso geral, é o jornal mais importante 

do município, aparecendo, ainda, mais outros, de menos 

importância. Na sede municipal existem 4 associações 

esportivo-culturais: "Clube Cruzeiro Ideal", "Juruá Esporte 

Clube", "Nauas Esporte Clube", "Grêmio Cultural Marechal 

Taumaturgo de Azevedo". 

Outro Aspecto da Cidade 



FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADAI )A (Cr$) 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS 
Federal Estadual 

Municipal 
NO 

MUNIClPIO 

Total Tributária (Cr$ 1 000) 

1950 ....... 460 - 990 527 I 009 
1951. ..... 440 - I 209 641 1 209 
1952 ...... 717 - I 470 979 I 469 
1953 ....... I 207 - I 729 779 I 729 
2954 ....... I 125 - I 507 799 I 507 
1955 ...... 2 832 - I 724 757 I 437 
1956 ..... .. 2 552 - (') 2 156 I 130 (') 2 156 

(') Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS- Existem, na sede municipal, dois obeliscos; um, co
memorativo da fundação da cidade e outro, em honra a 
João Pessoa. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóHICAS E EFEMÉRIDES 
- As manifestações religiosas mais importantes são os fes
tejos do mês mariano, e de N. B.a da Glória, no mês de se
tembro revestindo-se êstes de ~;randes cerimoniais, e con
gregando mais afluência de fiéi:; por se tratar da festa da 
padroeira do município. ExistE!m no município duas pa
róquias: N. S. da Glória e N . S. da Conceição, e um 
curato, o de São Francisco, que 1mcerram 22 templos, sendo 
6 igrejas e 16 capelas. 

Existem, ainda, 4 templos protestantes, 3 batistas e 1 
penteCCl"•al e 1 templo espírita . 

_. testa folclórica ou tradidonal, digna de menção, é 
a de São João, praticada principalmente no interior do mu
nicípio. 

A única efeméride municipal é o dia 28 de setembro, 
dia da fundação da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município denominam-se "cru~eirenses". A cidade possui 
1 hotel e algumas pensões . A Maçonaria se faz presente 
através da sua loja intitulada "Fraternidade Acreana". É 

sede da Prelazia do J uruá. 

(Autoria do histórico - Compilação da Agência Municipal de 

Estatística e da Inspetoria Regional; Bibliografia dgs dados Estatís
ticos - Questionários preenchidos J•ela Agência de Estatística de 
Cruzeiro do Sul. Questionário das Campanhas Estatísticas. Rela
tório anual de 1956. - Departamento de Geografia e Estatística 
do Território do Acre - Censo Dem)gráfico - Territórios Federais 
- Seleção dos Principais Dados - S. N. R. ) 

FEIJó -· AC 
Mapa Municipal na pá~;. 227 do 1.0 Vol. 

Foto: pág. 86 do Vol. I 

HISTóRICO - Habitavam as terras do Município de Fei
jó as tribos Jaminauás e Chacauás. A primeira penetração 
de civilizados data de 1879, com a chegada à foz do rio 
Envira, do navio "Mundurucus", que condpziu para a re
gião grande número de imigr~tntes nordestinos. Encon
trando aborígenes, houve várias ~~ pequenas refregas, conse
guindo os nordestinos ir, aos poucos, desbravando a região. 
Subindo os rios e igarapés, come~ aram a demarcar seus "do
mínios", daí surgindo os atuais seringais. Entre êsses serin
gais realça o denominado "Pôrto Alegre", de propriedade de 
Francisco Barroso Cordeiro, em 4:uja sede foram, gradativa-

mente, surgindo casas e mais casas, chegando ao ponto de 
o General Taumaturgo de Azevedo, então Prefeito do De
partamento do Alto Juruá, elevar tal povoado, sede do se
ringal do mesmo nome, à categoria de vila, sob a denomi
nação de Feijó, em homenagem a êsse grande vulto de nossa 
Pátria. O Decreto Presidencial n.0 968, de 21 de dezembro 
de 1938, elevou dita vila à categoria de cidade, ainda com 
o nome de Feijó (denominação conservada até hoje), lei 
aquela que, dando nova divisão administrativa e judiciária 
ao Território do Acre criava o Município de Feijó, com 
terras desmembradas dos muncípios acreanos de Sena Ma
dureira e Tarauacá, compreendendo um só distrito-. Sua 
instalação se verificou a 1.0 de janeiro de 1939, sendo seu 
primeiro Prefeito e organizador o cidadão Raimundo Au
gusto Araújo, já falecido. 

A Comarca também foi criada na mesma data ( 1.0 de 
janeiro de 1939) mas teve vida efêmera; sua restauração 
somente ocorreu em 28 de dezembro de 1950, por ato do 
Govêrno Federal. 

As leis vigentes no Território não permitem a realiza
ção de eleições para a constituição dos Poderes Legislativo 
e Executivo municipais. O cargo de Prefeito é de livre es
colha do Governador. Desempenha atualmente as funções 
de chefe da Comuna, o Dr. Demóstenes Rodrigues, médico 
baiano que, há longos anos, vem prestando bons e inestimá
veis serviços profissionais à população do município. 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Feijó situa-se na zona 
fisiográfica do vale do Juruá, em ambas as margens do rio 
Envira, afluente do rio Tarauacá. Limita ao norte com 
o Estado do Amazonas; a este, com o Município de Sena 
Madureira; ao sul com a República do Peru; a oeste com 
o Município de Tarauacá. A sede municipal possui as se
guintes coordenadas geográficas: 8° 09' 43" latitude Sul 
e 70° 21' 08" longitude W. Gr. 

70" 
SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 249 m. 

CLIMA - Em geral, o clima do município, como o de todo 
Território do Acre, é quente, apesar de se registrarem ondas 
de frio vulgarmente conhecidas por "friagem", provenientes 
do sul e sudeste, que têm a duração de 3 a oito dias. Essas 
ondas de frio provocam uma queda brusca de temperatura, 
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que vai, no espaço de 12 horas, de 35 a 10 graus centí
grados. As chuvas são abundantes no período de novem
bro a abril, época em que se registram, também, pequenas 
trovoadas, não obstante a temperatura se manter mais ou 
menos quente. A época de maior intensidade de calor é de 
agôsto a outubro, fase de rigoroso verão. 

As oscilações mais acentuadas da temperatura, acima 
referidas, se verificam, geralmente, no período de junho a 
setembro. 

ÁREA - A área do município, segundo dados do Conselho 
Nacional de Geografia, é de 19 632 quilômetros quadrados. 
É o 5.0 município do Território, entre os 7 ora existentes, 
em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Envira - nasce no Peru, 
toma inicialmente a direção sudoeste-nordeste e desemboca 
no rio Tarauacá (no Estado do Amazonas) . Sua profun
didade é de 4 metros, no inverno, e 1 metro, em média no 
verão. Banha a sede do município, o povoado Foz do Ju
rupari e inúmeras sedes de seringais. Rio Muru - nasce 
no Peru e toma a direção sudoeste-nordeste, e desemboca 
no rio Tarauacá (em frente à cidade acreana do mesmo no
me) . Tem a profundidade de 8 metros, no inverno, e 1 
metro, em média, no verão. Serve de limite entre os mu
nicípios de Feijó e Tarauacá, e banha inúmeras sedes de 
seringais. Rio Jurupari - genuinamente acreano, nasce 
e desemboca no rio Envira, em território do município, abai
xo da linha geodésica Cunha Gomes. Tem a direção nor
deste-noroeste . Sua profundidade é de 5 metros no inverno, 
e 0,50 m, em média, no verão . Paraná do Ouro - nasce 
e desemboca no município. Toma a direção sudoeste-nor
deste. É pouco navegável, e sua profundidade varia entre 
3 metros, no inverno, e 0,20 m, no verão. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e fauna constituem as 
únicas riquezas naturais do município, que tem na serin
gueira (hevea brasiliensis), na castanha-do-pará (berthol
letia excelsa) e nos animais silvestres: caititu (picari ta
jaçu), veado (suaçu), queixada (tajaçu picari), anta (ta
pirus americanus), etc., os principais fatôres da sua eco
nomia. O município possui também, nas suas matas, gran
de variedade de madeiras para construção, como: arariqua
ra ( mimquartis guianensis), cedro ( cedrula, aniba, larix), 
cumaru ( coimarana adorata ), guariúba ( clorísia nítida e 
clarisia racenosa), itaúba (ocotea magaphila), águano 
( swietenia mahogoni), pequiá ou amarelão ( cariocar bra
siliensis), etc. Possui, ainda, as selvas do município, inú
meras variedades de palmeiras oleaginosas ( açaí, bacaba, 
patauá), além de inúmeras outras espécies. Há, também 
variadíssima quantidade de aves: arara (fam. psitarídeos), 
garça ( casmerodius albus egretta), inambu ( crypturellus), 
jacamin (psophia crepitans), juriti ( oreoplopeia), tucano 
(rhamphastus culminatus e ariel), etc. 

Nos seus rios e igarapés são encontrados vários tipos 
de peixe, sendo os principais: curimatã (fam. prochilodus), 
dourado (salminus brevidens), jundiá (fam. silurídeos), ma
trinchão (brycon brevicaudatus), etc. 

POPULAÇÃO - A população do município de Feijó que, 
segundo o Censo de 1950, era de 14 072 habitantes, oferecia 
a seguinte distribuição: homens - 7 903; mulheres -

6.2 

Prac;a da Bandeira 

6 169 sendo que 13 034 habitavam o quadro rural e 1038, 
a zona urbana. Das péssoas de 5 anos e mais, apenas 2 606 
sabiam ler e escrever. 

É Feijó um dos municípios menos populosos do Terri
tório do Acre, ou seja, o 5.0 entre os 7 ora existentes. A sua 
população relativa era baixíssima - 0,72 habitantes por 
quilômetro quadrado, colocando-se em 4.0 lugar em relação 
aos demais municípios acreanos. Sua população representa 
12,26% do total do Território. 

AGLOMERAÇÃO URBANA- A única aglomeração ur
bana existente no município é a sua sede que, em 1950, 
segundo os resultados do Censo Demográfico, possuía 1 038 
habitantes. Dêstes, 562 eram homens e 4 76 mulheres. Das 
pessoas de 5 anos e mais, em número de 826, 433 sabiam 
ler e escrever; destas, 231 eram homens e 202 mulheres. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Constitui a produção 
extrativa vegetal a principal atividade econômica do Mu
nicípio, cujo valor tptal atingiu, em 1956, a soma de .... 
Cr$ 42 126 226,00, sendo a borracha quase que a única 
responsável por essa cifra, contribuindo como contribuiu 
realmente com Cr$ 38 475 126,00, ou seja, 91 o/o do total da 
produção. Vem a seguir, madeiras em geral, com a cifra de 
Cr$ 1 235 400,00, representando, apenas, 3% do total, ca
bendo o restante a produtos diversos. 

Depois da produção vegetal, destaca-se a agrícola, cujo 
valor alcançou a soma de Cr$ 11 170 791,00. Para êsse 
valor, o produto que mais concorreu foi o arroz com casca 
(Cr$ 2 046 000,00). Mandioca, cana-de-açúcar, fumo em 
fôlha contribuíram com Cr$ 5 667 000,00, para o valor to
tal da produção. 

Na produção extrativa animal, destacam-se, apenas, os 
couros e peles de animais silvestres, bem assim a carne de 
caça, alimentação básica dos habitantes do interior do mu
nicípio. Tais produtos concorreram com as quantias de 
Cr$ 1 851 374,00 e Cr$ 3 457 935,00, respectivamente. 

A pecuária, no município, é ainda pouco desenvolvida. 
Os principais rebanhos são de bovinos, suínos, ovinos e aves 
em geral, cuja população era de 5 300, 15 000, 1270 e 
54 722 cabeças, respectivamente. Os demais possuem reba
nhos sem expressão econômica, por serem de fato reduzidos. 

A produção industrial do município é representada, 
principalmente, pelas indústrias de transformação de pro
dutos alimentares (farinha de mandioca, açúcar, arroz bene
ficiado, panificação, etc.), desdobramento de madeira, fa
bricação de tijolos e telhas, extração de lenha, etc., tendo 
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o registro industrial de 1955 apurado a existência de 50 
estabelecimentos, a maioria dos quais situados na zona rural, 
e que empregavam menos de 5 pessoas, totalizando a pro· 
dução em Cr$ 1 692 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa· 
ções principalmente com as praças de Manaus, Belém, Re
cife, Rio de Janeiro e São Paulo, de onde importa tecidos, 
calçados, ferragens, armarinhos, combustíveis, 'kêneros ali
mentícios, bebidas, medicamentos e demais mercadorias 
consumidas no município. 

A exportação é constituída de borracha couros e peles, 
madeiras. 

Na sede municipal há 2 estabelecimentos comerciais 
atacadistas e 7 varejistas. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES -

Feijó liga-se às cidades vizinhas, à Capital do Território e 

à Capital Federal, pelos seguintes meios de transporte: Se

na Madureira - aéreo - 205 km, em 1 hora e 25 mi

nutos; fluvial- (via Manaus- AM) - 5 404 km, em 

20 dias; Tarauacá - aéreo - 45 km, em 0,15 h; fluvial 
- 471 km, em 3 dias; a cavalo - 61 km, em 14 horas, 
pela Estrada Feijó--Tarauacá. Capital do Território -
aéreo - 565 km, em 2 horas; fluvial, via Manaus, 5 461 
quilômetros, em 20 dias; Capital Federal - aéreo - 4 882 
quilômetros, em 17 horas; fluvial - 2 960 km, em 11 dias, 
até Manaus (AM) e fluvial e marítimo - 5 845 km, em 
20 dias. 

O município é servido por várias emprêsas de trans
porte fluvial, pela Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A. 
e pelo Correio Aéreo N acionai. 

Há o sistema de comunicações tradicionalmente usado 
pelo público, através da Agência Postal Telegráfica do 
Departamento dos Correios e Telégrafos. Existe, também, 
a estação telegráfica do Govêrno utilizada pelas repartições 
públicas, melhoramento êsse recentemente introduzido e 
que magníficos e eficientes serviços vem prestando à admi• 
nistração pública. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Feijó, que fica à 
margem direita do rio Envira, afluente do Tarauacá e con
fluente do Juruá, apresenta aspecto agradável. Sua topo
grafia é regular. Possui 12 logradouros públicos, 292 pré
dios, e, segundo os resultados do Censo Demográfico de 
1950, 1 038 habitantes. É servida de luz elétrica. A ilu
minação pública se estende a 10 logradouros e a domiciliá-

ria conta com 156 ligações. Entre os seus principais logra
douros públicos destacam-se a Avenida Epaminondas Mar
tins e a Praça da Bandeira. Os seus prédios mais impor
tantes são: O Grupo Escolar "Raimundo Augusto Araújo" 
e a Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA -Um pôsto de 
Saúde, mantido pelo Govêrno do Território, presta assistên
cia médica à população. Por outro lado, realizando a pro
filaxia das endemias rurais, está funcionando o Pôsto dêsse 
serviço especializado. Acha-se em via de conclusão um hos
pital de clínicas .. com capacidade para 30 leitos. Exercem 
a profissão na cidade: 1 médico, 1 dentista e uma enfer
meira. 

ASSISTÉNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - A Le
gião Brasileira de Assistência está representada no municí
pio por um pequeno órgão, o qual vem prestando, dentro 
das parcas possibilidades de que dispõe, auxílio e assistên
cia à maternidade e à infância. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
último Recenseamento, das pessoas de 5 anos e mais, que 
eram 11 255, 2 606 sabiam ler e escrever; destas, 1634 
eram homens e 972 mulheres. A percentagem total das 
pessoas que sabiam ler e escrever era de 23%, inferior à do 
Território, que é de 29,31 o/o • Quanto à sede municipal, das 
826 pessoas de 5 anos e mais, 433 sabiam ler e escrever; 
destas, 231 eram homens e 202 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram no município 17 es
colas de ensino primário, com 806 alunos matriculados. 
Dessas escolas, 5 localizavam-se no quadro urbano e 12 no 

quadro rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Feijó conta com 
uma biblioteca, mantida pela Prefeitura Municipal, com 
3 449 volumes catalogados. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) 
NO 

MUNICÍPIO 
Federal (1) Estadual 

Total Tributária (Cr$ I 000) 

1950 ....... 487 - 658 658 652 
1951. ...... 570 - 696 696 1 695 
1952 ....... 521 - 760 760 1 759 
1953 ....... 416 - 1 271 1 271 1 114 
1954 ....... 437 - 1 190 1 190 1 180 
1955 ....... 710 - 1 125 1 125 I 108 
1956 ....... 914 - (•) I 438 1 438 1 438 

(•) Os dados da receita municipal referentes a 1956 são do crçamento. 
(1) Registro Fiscal (Fonte). - (2) Fonte: Agência Municipal de Estatlstica, 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Há, no município, 7 templos da Igreja Católica Apos
tólica Romana: Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo So
corro e as 6 Capelas públicas localizadas no interior. O mu
nicípio é sede da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, subordinada à Prelazia do Alto Juruá. As festas 
religiosas mais importantes são as de N . S. do Perpétuo 
Socorro, no mês de maio. 

Existem, ainda, templos protestantes da seita pente
costal, que congrega regular número de adeptos. 

A festa folclórica ou tradicional digna de referência 
é a de São João, praticada principalmente no interior do 
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Rua Marechal Deodoro 

município. A efeméride municipal que merece destaque é 
o dia 1.0 de janeiro, data da instalação do município. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município denominam-se "feijoenses". Existem 2 pensões 
na cidade. 

(Autoria do histórico - Compilação da Agência de Estatística 
do município e da Inspetoria Regional de Estatística; Bibliografia -

Questionários preenchidos pela Agência de Estatística de Feijó -
Questionários das Campanhas Estatísticas - Relatório anual de 1956 
- Departamento de Geografia e Estatística do Território do Acre -
Censo Demográfico - Territórios Federais - Seleção dos principais 
dados - S.N .R.) 

RIO BRANCO - AC 
Mapa Municipal na pág. 223 do 1.0 Vai. 

Fotos: págs. 82, 84, 92, 114, 126, 150, 152, 153, 154, 160, 180, 

182, 184, 185, 214, 230, 234 e 245 do Vai. I 

HISTóRICO - Habitavam o município de Rio Branco, 
as tribos dos índios Canamads, C~tianas. Ipurinás, e Ma
neteris, tôdas pertencentes à família dos Aruaques, domi
nantes da bacia do Purus. 

Os primeiros civilizados que pisaram as terras rio
-branquinas foram os homens da caravana de Manuel Ur
bano da Encarnação que, em 1861, subindo o Purus, pene
trou no rio Acre, atingindo a foz do rio Xapuri, dali retro
cedendo em virtude de grandes hostilidades oferecidas pe

los nativos. 
Outras excursões sucederam à de Manuel Urbano, 

tendo, portanto, a partir do ano referido, o vale do Acre en
trado para os nossos conhecimentos territoriais e hidro
gráficos. 

Com o flagelo da sêca de 1877/1878, grandes levas de 
nordestinos refugiaram-se na Amazônia, sendo, então, a re-

Praça Rodrigues Alves 

gtao do vale do Acre uma das preferidas por aquêle 
povo trabalhador e amante do torrão natal, porém forçado 
por tão triste circunstância, a emigrar, fugindo ao espectro 
da fome. 

Mantendo lutas com os nativos e com a natureza 
inóspita, os nordestinos, entregando-se ao mister da extra
ção da borracha bruta, foram se radicando ao meio, cons
tituindo-se os seringais e firmando-se a posse da terra. 

Conjunto Residencial 

Pelos fins de 1882, penetra o tio Acre os emigrantes 
cearenses: irmãos Leite, Manuel Damasceno Girão e New
tel Maia. Os irmãos Leite resolvem parar no local que é 
atualmente a sede do seringal "Bagaço". Manuel Damas
ceno Girão prossegue rio acima, até a foz do rio Xapuri, 
onde funda o seringal do mesmo nome. Finalmente, New-

Agência do Banco do Brasil 

tel Maia resolve instalar-se em um lugar que dista algumas 
milhas de Bagaço, fundando aí o seu seringal, que se denomi
nou "Emprêsa". E, assim, no dia 28 de dezembro de 1882, 
eram lançados os primeiros fundamentos de civilização no 
local da atual cidade de Rio Branco. 

"Emprêsa" situa-se à margem esquerda do rio Acre, a 
5.845 quilômetros da cidade de Manaus. 

Newtel Maia desmatou cêrca de um hectare de terra, 
construiu um barracão de madeira, cobrindo-o de palhas de 
palmeiras. Outras casas de empregados e peões foram tam
l)ém construídas na clareira aberta no seio da mata virgem. 

Imprensa Oficial 



Educandário "Santa Margarida" 

Pouco a pouco, Emprêsa se constituía de um pequeno po
voado com cêrca de vinte pessoas. 

O seringal ora fundado, em breve, cresceu de popu
lação, tomando-se um dos mais importantes do Acre. Nêle, 
no dia 18 de setembro de 1902, na margem oposta do rio, 
logo acima da sede, numa curva que se denominava ''Vol
ta da Emprêsa", teve lugar o viol•mto combate entre astro
pas revolucionárias de Plácido dE' Castro e um contingente 
do exército boliviano, o primeiro da grande revolução, gra
ças à qual o Acre foi integrado a'' Brasil. Com o revés so-

Grupo Escolar "Presidente Dutra" 

frido pelos revolucionários, Emprêsa cai em poder dos bo
livianos que, ai, se mantêm até o dia 15 de outubro do 
mesmo ano, quando, em segundo combate, Plácido de Cas
tro os expulsa, na memorável bate.lha da "retomada de Em
prêsa". A partir dêsse dia, 15 de Clutubro de 1902, Emprêsa 
se constitui em sede da revolução, até 4 de abril do ano 
seguinte, época em que chega e se instala no povoado um 
contingente do Exército brasileirc,, sob o comando do Ge
neral Olímpio da Silveira, que vinha promover a ocupação 
militar do Acre, enquanto se conc:luíam, no Rio de Janeiro, 
as negociações diplomáticas, entre o Brasil e a Bolívia, sô
bre o território litigioso. 

Quartel da Gu11rda 

5 -- 24640 

No dia 13 de maio de 1903, o General Olímpio da 
Silveira, proclama, em Emprêsa, o término da Revolução, 

Departamento de Saúde Pública 

pondo todo o Território sob a sua jurisdição, e, na mesma 
data dissolve o Exército Revolucionário Acreano. 

Sede do "Rio Branco Futebol Clube" 

Com a celebração do Tratado de Petrópolis, no dia 17 
de novembro do mesmo ano, entre as Repúblicas do Brasil 
e Bolívia, Emprêsa, como todo o Território do Acre, passa 
definitivamente ao domínio brasileiro. 

Pôsto de Puericultura 

Por fôrça do Decreto Federal n.0 5 188, de 7 de abril 
de 1904, que estabelece a primeira divisão territorial acrea
na, o povoado "Emprêsa", juntamente com outros seringais 

Estação Experimental 
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Hotel Chuí 

situados no vale do Alto Purus e Acre, passam a integrar o 
Departamento do Alto Acre. 

Usina Central Elétrica 

No dia 28 de agôsto de 1904, por ato do primeiro Pre
feito do Departamento récem-criado, Cel. Rafael da Cunha 
Matos, Emprêsa é elevada à categoria de vila e designada 

Mercado Público 

para a sede do Departamento do Alto Acre, sendo na mes
ma data instaladas a respectiva Prefeitura, a Delegacia de 

Praça "Gal. Eurico Gaspar Dutra" 
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Polícia e a primeira escola primária. A 7 de setembro do 
mesmo ano, é elevada à categoria de cidade. 

Vista do Rio Acre no Verão 

No dia 26 de março de 1908, é criada a comarca do 
Alto Acre, sendo Emprêsa designada para sede da cidade 
do mesmo nome. 

A 30 de junho do ano de 1909, por ato do Prefeito 
Gabino Besouro, é mudado o nome de "Emprêsa" para "Pe
nápolis", em homenagem ao então Presidente da República, 
Dr. Afonso Pena. 

No dia 11 de agôsto de 1910, é instalada a Agência 
Postal. 

Palácio Rio Branco 

Em 3 de outubro de 1912, outra vez é mudado o no
me que, em justa e merecida homenagem ao Barão do Rio 
Branco, de cuja ação resultou o Tratado de Petrópolis, a 
cidade passou a denominar-se oficialmente "Rio Branco". 

A 15 de fevereiro de 1913, é dada nova organização 
ao Território, em razão da qual é instalado o município de 
Rio Branco, a 13 de junho do mesmo ano. 

Instituto "Getúl;o Vargas" 

A 7 de maio de 1913, é instalada a Estação Rádiote
legráfica do Departamento dos Correios e Telégrafos 
(D.C.T. ). 

Em 7 de janeiro de 1914, realizam-se as primeiras 
eleições municipais de Rio Bumco. 



A 1.o de maio de 1915, é inaugurado o primeiro gru
po escolar. 

No dia 13 de maio de 191~6, é inaugurado o Serviço 
de Luz Elétrica . 

Estrada Rio Branco -- Vila Plácido 

A 28 de fevereiro de 1917, instala-se o Tribunal de 
Apelação. 

No dia 13 de maio de 19:l8, inaugura-se o primeiro 
hospital de Rio Branco. 

Ã 1.0 de outubro de 1920, c:om a extinção dos Depar
tamentos e unificação dos municípios em tôrno de um só 
govêrno, Rio Branco é escolhido para a Capital do Territó
rio do Acre. 

Maternidade "Bárbam Heliodora" 

A 15 de novembro do mesmo ano, instala-se a Mesa 
de Rendas Federais no Município e, a 28 do mesmo mês, 
é fundada a Paróquia de São FE·lipe e São Sebastião. 

A 1.0 de janeiro de 1921, toma posse o primeiro gover
nador do Acre, Dr. Epaminondas Jácome. 

No dia 16 de fevereiro de 1929, é fundado o Instituto 
Histórico e. Geográfico do Acre. 

A 1.0 de maio de 1931, é fundado o Curso ·Modêlo 
"1.0 de Maio", para o ensino comercial e ginasial. 

Instituto N. 5.0 de Nazoré 

Bar Municipal 

Em 17 de julho de 1934, é instalado o Ginásio Acres
no, tendo início no mesmo dia as aulas do curso. 

No dia 20 de março de 1935, instala-se a primeira es
cola Normal de Rio Branco. 

A 1.0 de maio de 1935, inicia-se a construção do cam· 
po de pouso para aviões na cidade de Rio Branco, graças ao 

Fonte Luminosa 

trabalho patriótico e decisivo do então Governador, 
Dr. Martiniano Prado. 

No dia 5 de maio de 1936, Rio Branco é visitada, 
pela primeira vez, por um avião anfíbio. 

A 1.0 de junho de 1943, é criada a Escola Técnica de 
Comércio Acreana. 

A 27 de agôsto de 1944, inaugura-se a primeira e 
única radioemissora de Rio Branco, com a denominação 
de "Rádio Difusora Acreana"- Voz das Selvas- ZYD-9. 

A Comarca de Rio Branco foi criada pelo Decreto Fe
deral n.o 6.901, de 26 de março de 1908, que estabeleceu a 
primeira divisão judiciária do Território do Acre, época 

Palácio do Govêrno 
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Grupo Escolar "Maria Angélica de Castro" 

em que era, também, sede do Departamento do Alto Acre. 
Ficou, igualmente, como sede do Têrmo Judiciário, que se 
dividia em três distritos, além da sede. :itsses distritos eram: 

Riozinho, Capatará e Alto Acre. 

Balsas - Meio de Transportes 

Com a nova divisão Administrativa e Judiciária, bai
xada pelo Decreto Federal n.0 14.383, de 1.0 de outubro 

Uma das alvarengas da S. N .A.P. P. 

de 1920, a Comarca continuou com a mesma composição e 
jurisdição. 

Vista Parcial do 1.0 Distrito 
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Nas divisões ocorridas em 1936/1937, a Comarca se 
divide em três têrmos e quinze distritos. 

Com a divisão baixada pelo Decreto Federal, n.0 6.163, 
datado de 31 de dezembro de 1943, a Comarca ficou divi-

Outro Aspecto do 2.0 Distrito 

dida em três distritos e dezoito Zonas de Paz, situação que 
ainda permanece até a data atual. 

A sede Municipal, além dos Juizados de Direito e de 
Paz, a Promotoria Pública, existem mais os seguintes órgãos 

da justiça: - Cartório do Registro Civil, Cartório do Cri
me e do Cível, Tabelionato e Cartório de Paz. 

Não se realizam, por imperativo das leis vigentes, elei
ções para composição dos Poderes Legislativo e Executivo 
municipais. O Poder Executivo, por conseguinte, enfeixa 
tôdas as prerrogativas, outorga essa que lhe foi conferida 
pelo Decreto-lei federal n.0 1 202, de 8 de abril de 1939, 
alterado pelo Decreto-lei n.6 5 511, de 21 de maio de 1943. 
A Comuna está, no momento, confiada ao cidadão Jorge 
Felix Lavocat. 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Rio Branco está lo
calizado na zona fisiográfica do vale do Alto Purus e Acre, 

711' 
SITUAÇÃO 

Posição do Município em relac;ão ao Estado e sua Capital. 

e limita ao norte, com o Território de Rondônia e o 
Estado do Amazonas; a este e ao sul, com a Bolívia; a su
doeste, com o município de Xapuri; a oeste e noroeste, 
com o município de Sena Madureira. A sede municipal 
possui as seguintes coordenadas geográficas: 9° 58' 22" la
titude sul e 67° 48' 40" longitude W. Gr. 



ALTITUDE 
metros. 

Visto Parcial do lnundo~ão - 2.0 Distrito 

A altitude da sede Municipal é de 136 

CLIMA- O clima do Município de Rio Branco é em ge
ral quente . O período normal das sêcas é de julho a agôsto 
e das chuvas de janeiro a abril. A temperatura em graus 
centígrados na sede municipal ~.presentou em 1956, os se· 

Ruo Cunho Motos 

guintes dados: média das máximas: 30,8; média das míni
mas: 20,1; média compensada: 25,2. 

ÁREA - A área do município de Rio Branco é de 19,427 
quilômetros quadrados. 

Ruo 1.0 de Maio - épc,co do inundação 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Acre - direção 
S.O.-N.E., navegável por embarcações de pequeno calado 

(até 20 toneladas), em qualquer época do ano, e por em

barcações maiores (de 70 e mais toneladas), somente no 

período das enchentes: novemb:~o a abril. A profundidade 
média, no inverno, é de 10 metros, e no verão, 1 metro. 

Rio Abunã - direção S.-N.E. - serve de limites com a Bo
lívia. É navegável por embarca,;ões de calado médio (até 

50 toneladas) . Tem a profundidade média de 8 metros, 
no inverno e 1 metros, no verão. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
as únicas riquezas naturais do município, que tem na se-

Delegacia Auxiliar de Polícia 

ringueira (hevea brasiliensis), na castanha-do-pará (ber

tholletia excelsa), e nos animais silvestres: caititu (picari 

tajaçu), veado (suaçu), queixada (tajaçu picari), 

anta ( tapirus americanos), etc., os principais fatôres 

da sua economia. O município possui, também, nas 

suas matas grande variedade de madeiras para construção, 
como: arariquara (mim quartis guianensis ), cedro ( cedrula 

aniba, larix), cumaru (coimarana adorata), guariúba (ela-

Provo Esportivo 

risia nitida e clarisia racenosa), itaúba (ocotea magaphila), 

águano (swietenia mahogoni), pequiá ou amarelão (cario
car brasiliensis ), etc. Possuem, ainda, as selvas do municí
pio, grandes variedades de palmeiras oleaginosas ( açai, ba

caba, patauá, etc.). Há, também, variadíssima quantidade 

Visto do Praça "Gol. Eurico Gaspar Outro" 
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Festa Escolar 

de aves: arara (faro. psitarideos), garça (faro. casmerodius 
albus egretta ), inambu ( crypturellus ), jacamin (psophia 
crepitans), juriti (oreoploleia), tucano (rhamphastus cul

minatus e ariel, etc. 

Dia do Pátria - Cultura Física 

Nos seus rios e igarapés são encontrados vários tipos 
de peixe, sendo os principais: curumatã (faro. prochilodus), 
dourado (salminus brevidens), jundiá e mandi (faro. silu
rídos), matrinchão (brycon brevicaudatus), etc. 

Jardim Público 

POPULAÇÃO - A população do município de Rio Bran
co que, segundo o Recenseamento Geral de 1950, era de 
28.246 habitantes, tii_1ha a seguinte composição: - 15.639 
homens e 12.607 mulheres; brancos, 10.771; pretos, 1.682; 

amarelos, 4; pardos, 15.738. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 16.819, 6.871 eram solteiros, 8.426 casados, 
1.493 viúvos e 14 desquitados. Existiam 249 estrangeiros: 
150 homens e 99 mulheres; 56 brasileiros naturalizados, 
sendo 34 homens e 12 mulheres. Quanto à religião, havia 
superioridade dos Católicos Romanos, cujo número em 1950 
era de 27.424 (97% ), sendo 15.639 homens e 12.607 mu
lheres. As outras religiões possuíam pequeno número de 

70 

Hospedaria Oficial 

adeptos. Conforme os dados referidos, há grande superiori
dade da população parda e branca sóbre as demais. Verifi
ca-se, outrossim, a predominância da população masculina, 
fenômeno, aliás, observado em todos os municípios do Acre. 

Ruo 17 de Novembro 

Rio Branco é o município mais populoso do Acre, en
cerrando mais de 24% da população do Território. A sua 
densidade é a mais alta dentre os 7 municípios acreanos -
1 45 habitante por quilômetro quadrado. 

Localizavam-se na sede municipal 9.371 habitantes, 
dos quais 4.688 eram homens e 4.683 eram mulheres. Como 
se vê, somente a sede municipal possui mais de 33% da po· 
pulação do município. Outro aspecto interessante é que a 
população da cidade, juntamente com as das sedes distri
tais, cujo total é de 9.707 habitantes, representa mais de 
45% da população urbana do Território. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- A sede municipal que, 
segundo os resultados do Censo Demográfico de 1950, pos
suía 9.371 habitantes, dos quais 4.688 eram homens e ... 

Agência do Banco do Brasil 



Dia da Pátria - Cultura Física 

4.683 eram mulheres. Das pessoas de 5 anos e mais, que 
eram 7.730, sabiam ler e escrever 4.693; destas, eram ho
mens, 2.392, e mulheres, 2.301. 'rem, ainda, o município, a 
Vila Plácido de Castro que, em 1950 apresentou uma po
pulação de 172 habitantes, sendo 100 homens e 72 mulhe
res; e Vila Pôrto Acre, com 164 habitantes assim distribuí
dos: 91 homens e 73 mulheres. 

Cine-Teatro llecreio 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a produção extrativa vegetal que, 
em 1956 se elevou a Cr$ 169.4J'1.808,00, sendo a borracha 
e a castanha-do-pará, as maiores partes dessa soma, tendo a 

Escola Infantil "Cora ;ão de Maria" 

primeira contribuído com Cr$ 119.713.084,00, e a segunda, 
com Cr$ 26.280.800,00, ou seja, 70,6% e 15,5%, respecti
vamente, do total da produção ~~xtrativa vegetal. 

Em segundo plano vem a produção agrícola que, em 
1956, atingiu o valor de Cr$ 3'5.048.500,00, sendo que os 
produtos que mais contribuíram para essa soma foram: fei
jão, mandioca, arroz e milho, co::n Cr$ 10.407.600,00, .... 
Cr$ S. 545.000,00, Cr$ 5.400.000,00 e Cr$ 4.200.000,00 res
pectivamente. 

Na produção extrativa animal destacam-se couros e 
peles de animais silvestres e couros vacuns, cujo valor, em 
1956, ascendia Cr$ 1.398.379,00 e Cr$ 277.620,00, respec
tivamente. 

Delegacia de Polícia 

Segundo o Registro Industrial de 1955, existiam na
quele ano, no Município, 21 estabelecimentos que ocupa-
vam mais de 5 pessoas, e cuja produção, atingiu ....... . 
Cr$ 16.526.000,00, e 369 estabelecimentos que ocupavam 
menos de 5 pessoas, com uma· produção de ........... . 
Cr$ 13.887.000,00. 

Agência do Banco ·do Brasil S. A. 

O rebanho do município, em 1956, tinha a seguinte 
composição: - bovinos - 8.000 cabeças; eqüinos- 180 
cabeças; asininos - 10 cabeças; muares - 700 cabeças; 
suínos - 13.000 cabeças; ovinos - 4.000 cabeças; capri
nos- 100 cabeças, e aves domésticas em geral, 98.120 ca
beças. 

Grupo Escolar 

Rio Branco ocupa o primeiro lugar quanto à produção 
extrativa vegetal, agrícola e industrial dentre os municí
pios acreanos. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com as praças de Manaus, Belém, Recife, Rio de Ja-
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neiro e São Paulo, de onde importa, principalmente, teci
dos, calçados, ferragens, louças, armarinhos, combustíveis. 
café, banha, azeite, bebidas, medicamentos, etc., enfim, 
tôdas as mercadorias consumidas no município. A exporta
ção é constituída de borracha, madeiras, couros e peles de 
animais silvestres, etc. Na sede municipal existem 1 Agên
cia do Banco do Brasil e 1 do Banco de Crédito da Ama
zônia, S.A. 

Outro Aspecto da Rua 17 de Novembro 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Rio 
Branco liga-se às sedes dos municípios vizinhos, à Capital 
do Território de Rondônia e à Capital Federal pelos se
guintes meios de transporte: - Sena Madure ira - aéreo: 
110 km, em 0,35 h, e fluvial - 594 km, em 72 horas; Xa
puri- aéreo: 105 km, em 3h 30 rr.; e fluvial- 274 km, 
em 2 dias; Bôca do Acre- AM- aéreo, 150 km, Oh 45 m, 
e fluvial, 360 km, em 3 dias; Pôrto Velho- aéreo, 455 km, 
em 1 h 45 m; Manaus - aéreo; 1 200 km, em 5 horas, e 
fluvial, 2 501 km, em 7 dias (descendo o rio); Capital Fe
deral, - aéreo, 4 317 km, em 17 h, e fluvial e marítimo, 
5 845 km, em 20 dias. 

O município é servido regularmente pelas companhias 

de navegação aérea; Panair do Brasil, Serviços Aéreos Cru
zeiro do Sul e Correio Aéreo Nacional. Pelo Serviço de Nave

gação da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará 

(SNAAPP), durante a época invernosa. 

Além da Agência Postal-telegráfica do D. C. T., há 
ainda no Município o Serviço de Radiocomunicação do 
Govêrno do Território, uma estação Radiotelegráfica dos 
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda. e uma estação Ra
diotelegráfica da F AB (Radiofarol) . 

ASPECTOS URBANOS - Principais logradouros: -
Praça Eurico Gaspar Dutra e Rodrigues Alves; Avenidas 
Getúlio Vargas e Epaminondas Jácome; Ruas Benjamin 

Parque Infantil "Getulinho". 

Estação do Aeroporto "Santos Dumont" 

Constant, 17 de Novembro, Marechal Deodoro, Floriano 
Peixoto. Principais edifícios: Palácio do Govêrno. Institu
to Getúlio Vargas, Agência do Bancv do Brasil, Agência do 
Banco de Crédito da Amazônia, S. A. Hotel Chuí, Quartel 
da Guarda Territorial, Grupo Escolar Presidente Dutra, 
Instituto Lourenço Filho, Grupo Escolar Maria Angélica 
de Castro, Prefeitura Municipal, sede do Rio Branco F. C., 

Inspetoria Regional de Estatística 

Maternidade Bárbara Heliodora, Hospital Oswaldo Cruz, 
Departamento de Saúde Pública, Grupo Escolar Newtel 
Maia. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Há, no . muni
cípio, dois importantes nosocômios que, pelos seus elevados 
padrões de instalações e requisitos modernos, são procura
dos por doentes de outras localidades, inclusive: hospital 
de clínicas gerais "Osvaldo Cruz" e a maternidade "Bárba
ra Heliodora". - O Centro de Saúde, o Pôsto de Puericul
tura, os Dispensários da Lepra e da Tuberculose e, ainda, 
mais dois Postos de Saúde na sede, prestam grande assis
tência à população do município. Além dêstes, situados na 
zona urbana do município, existem também um em cada 
distrito (Pôrto Acre e Plácido de Castro) e mais 6 unida· 
des nas colônias agrícolas que atendem os habitantes da 
zona rural. Releva salientar o magnífico trabalho desen
volvido nesse setor pela Santa Casa de Misericórdia de 
Rio Branco, entidade particular subvencionada pelo Poder 

Público. 

ASSIST:ftNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - O 
município possui uma Comissão da Legião Brasileira de As
sistência, para amparo à materrlidade; Sociedade de Assis-
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Visto do Pôrto 

tência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra; Casa dos De
sajustados Sociais; Sociedade Be·neficente dos Operários de 
Rio Branco; Sociedade Benefic~nte dos Funcionários Pú

blicos no Território do Acre; Educandário Coração de Ma
ria, para crianças desamparadas; Educandário Santa Mar
garida - recolhimento de filhos sadios de hansenianos po
bres; Sociedade Pestalozzi de Rio Branco - assistência ao 
escolar pobre. - Há no município 2 cooperativas de con

sumo. 

ALFABETIZAÇÃO - De conformidade com os resulta

dos do Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos 
e mais, que eram 23.354, apenas 8.526 sabiam ler e es· 
crever; destas, 4.843 eram homens, e 3.683 eram mulheres. 
A percentagem total de pessoas que sabiam ler e escre
ver era de 37%. Quanto à sede municipal, das 8.017 pes
soas de 5 anos e mais, 4.802 sabiam ler e escrever; destas 
2.457 eram homens e 2.349 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcion~1ram 40 escolas do ensino 
primário com 2.720 alunos matriculados; dessas escolas, 15 
se localizavam no quadro urbanJ, e 25 na zona rural. Na 
sede municipal funcionaram, ainda, 1 curso científico, 1 téc

nico comercial, 1 normal técnico ~~ 2 ginásios, com matrícula 
de 42, 88, 43, 502 alunos, respectivamente. Existem, tam
bém, escolas de datilografia, cort1~ e costura, etc. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há no municí
pio 6 bibliotecas: "Biblioteca Pública", de caráter geral, 
com 11.141 volumes; "Bibliotecu Olavo Bilac", de caráter 
geral, e destinada a professôres e estudantes secundários, 
com 3.100 volumes; "Biblioteca :lo Departamento de Geo
grafia e Estatística", especializada em Estatística e Geogra
fia, com 6.800 volumes; mais 3 bibliotecas escolares, fun-

cionando em Grupos Escolares, de leitura infantil e didá
tica, com menos de 1.000 volumes, cada uma. Funcionaram 
em 1936, os seguintes jornais: "O Acre", "O Liberal", "Re
novação" e "Jornal do Povo", os dois primeiros semanários 
e os dois últimos, quinzenais. Além dêsses existem, sem pe
riodicidade certa, os jornais estudantis: "O Estudante", "O 
Principiante", "O Selecionado" e o "ETCA". Uma radio
emissora, "A Voz das Selvas", onda intermediária, de 64,8 
metros - 4.115 kc, transmite diàriamente variado pro
grama noticioso e recreativo. No mesmo ano, verificava-se 
a existência das associações desportivas seguintes: América 
Esporte Clube, Atlético Acreano, Independência F. C., Rio 
Branco F. C., Associação Desportiva Vasco da Gama, União 
Esporte Clube. Há, também, três cinemas. 

FINANÇAS PúBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) 
NO 

MUNICIPlO 
Federal (1) Estadual 

Total Tri.butár'a (Cr$ I 000) 

1950 ...... 4 928 - I 879 958 I 975 
1951. ... .. 2 442 - 2 630 905 2 640 
1952 ...... 4 336 - 2 545 I 242 2 482 
1953 ...... 4 741 - 2 277 I 361 2 345 
1954 ....... 4 592 - 2 156 I 300 2 054 
1955 ..... .. 10 076 - 3 436 I 707 3 603 
1956 ...... 14 212 - (*) 6 267 3 448 6 267 

(') Dados do orçamento. 
(I) Fonte; Mesa de Rendas Federais. - l2) Fonte. Inspetoria Regional 

de Estatística, 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Na praça General Eurico Gaspar Dutra, erguem
se: Um obelisco em homenagem à Revolução Acreana e 
uma Fonte Luminosa (uma das maiores do Brasil), com a 
denominação de "Fonte da Sagração', devido a sua inaugu-
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ração haver ocorrido no dia em que foi sagrado o primeiro 
bispo no Acre, D. Júlio Matiolli. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - São mantidos os hábitos, os costumes 
as moradias e as diversões tradicionais transmitidos que fo
ram pelos nordestinos. Os hábitos de família são igualmen
te conservados. A religião professada pela quase totalidade 
da população é a católica romana. A alimentação segue, 
em linhas gerais, a generalidade da culinária brasileira ex
cetuando-se esta ocorrência na zona rural onde, devido ao 
pauperismo e, sobretudo, pela ignorância ·da maioria, a ali
mentação é bastante precária, quer sob o ponto de vista sa
nitário, quer no que respeita ao paladar. O feijão, a farinha, 
de mandioca e a carne de animais silvestres, constituem os 
alimentos do nosso homem rural. 

As moradias se caracterizam pelo aspecto tradicional 
da região. Com raras exceções, as casas residenciais são de 
madeira. Na zona rural, são precárias não apresentando, na 
sua quase totalidade, os mais rudimentares requisitos de 
confôrto e de higiene. 

O regime de trabalho, na zona urbana, segue as nor

mas estabelecidas pela Legislação Trabalhista, ao passo 

que no meio rural é geralmente praticado à revelia desta. 

As diversões tradicionais são as mesmas generalizadas 

em todo o Brasil: bailes, danças, carnaval, festas de Igreja e 

festas de roça, estas últimas mais expressivas quando do 

transcurso da época junina. 

Embora a maioria, principalmente os habitantes do in

terior, conservem a tradição, verifica-se que nos centros ur
banos há uma certa influência provocada pelos elementos já 
em constante contacto com as grandes metrópoles, notada
mente da Capital da República, no sentido de algumas 
transformações no vestuário, nas moradias, nos costumes 
sociais, etc. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município denominam-se "Riobranquenses". A cidade 
possui 4 hotéis e 10 pensões. Existem campos de esporte, 
uma loja maçônica que se denomina "Igualdade Acreana". 
- Há ainda grêmios literários que congrega principalmen
te a classe estudantil. A cidade é edificada em ambas as 
margens do rio Acre. No primeiro distrito localizam-se as 
repartições públicas e as principais e mais destacadas cons
truções residenciais. No segundo distrito, também com inú
meras casas residenciais, de construções mais modestas, 
congrega-se, entretanto, o maior centro comercial. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - "A Conquista db Deserto Ocidental" 
Craveiro Costa. - Efemérides - publicação do DGE. - Relatório 
anual de 1956 - Departamento de Geografia e Estatística. - Censo 

Demográfico -· Territórios Federais - Seleção dos principais dados 
- S.N.R.) 

SENA .MADUREIRA - AC 
Mapa Municipal na pág. 225 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A entrada das primeiras expedições de 
nordestinos para a exploração dos seringais desta região, 
está documentada no mapa-Masô, pelo estacionamento de 

7/f. 

Santa Casa de Misericórdia, em construção 

Manuel Urbano da Encarnação, em 1861, no alto rio Pu
rus, próximo à foz do rio Chambuiaco, em território pe
ruano, acima da fronteira do Brasil com aquêle país -
cêrca de cento e quarenta quilômetros -, onde aquêle bra
sileiro foi encontrado pela Comissão de Fronteira, no iní
cio dêste século . 

Após terem desbravado grande parte do rio Amazonas 
e baixo Purus, encaminharam-se as levas dos destemidos 

Praça 25 de Setembro 

nordestinos, em batelões e frágeis canoas a remo, rio aci
ma, penetrando a floresta, explorando-a, cruzando-a em tô
das as direções, em rudes provas de resistência, lutando con
tra a natureza inclemente e a ho.;;tilidade dos silvícolas 
bravios, a tudo levando de vencida, até se assenhorearem 
da gleba, efetuando as primeiras fixações. 

Chefiaram essas levas o já mencionado Manuel da 
Encarnação e o não menos intrépido cearense, de Uru-

Vista Parcial da Rua Pe. Egídio 



Instituto Santa Juliona 

buretama, João Gabriel de Melo, que, vendo as imensas 
e riquíssimas terras dos seringais do rio Aquiri (hoje rio 
Acre), foi quem primeiro acariciou a idéia de exploração 
organizada, e a pôs em prática. 

Com êsse objetivo organizava expedições e com recur
sos financeiros que já possuía, e mais o crédito de que dis
punha no comércio de Belém do Pará, principalmente na 
firma Visconde de Santo Elias, auxiliava os seus conter
râneos e companheiros, fornece 11do-lhes o necessário etn 

mercadorias e ferramentas. 

Manuel Urbano da Encarna,;ão, chefiando o seu grupo 
expedicionário, rumou para o alto Purus, explorou os serin
gais das duas margens e ali deixou os primeiros povoados, 
prosseguindo na ânsia de novas el:plorações, fixando-se onde 
foi encontrado, como ficou dito Em linhas acima. 

João Gabriel de Melo, depois de ha.ver explorado 
grande parte dos rios Purus e Acre, voltou suas vistas para 

Vista Porciol da Rua j'velino Chaves 

o rio Iaco e seus afluentes, escolhendo aquêles a quem ca
bia a tarefa de devassá-los. 

Foram vanguardeiros dessa jornada, os cearenses 
Francisco Barbosa, Agostinho Escócio e Benjamin Duarte 
Ponte Franco, no rio laco; Custódio Miguel dos Anjos e 
José Procópio, no Macauã; João Paulo da Costa Gadelha 
e Manoel Trindade Corrêa, no Caeté . 

Catedral de São Peregrino 

A subida de batelões seguiu-se a entrada de naviqs 
carregados de mercadorias e lotados de passageiros, man
dados pelos proprietários da firma comercial "Visconde de 
Santo Elias", a quem o povoamento da região muito deve. 
Isto, pelos anos de 1877 e 1878, quando se intensificou o 
povoamento dos altos rios, com a vinda de novos nordes
tinos, em que, predominava ser 1pre o cearense. 

Praça Vitoriano Freire 

A cada ciclo das sêcas do Nordeste, intensificava-se o 
afluxo de emigrantes, fazendo crescer de importância a re
gião explorada e incrementar os ativos e já importantes 
centros de riqueza. 

Formou-se, assim, em relativo espaço de tempo, uma 

sociedade que progredia, embora que com inevitável insta
bilidade, derivada de sua base econômica (extração da bor
racha), deslocando-se de uns pontos para outros até defi
nitivamente instalar-se, depois do Tratado de Petrópolis, 
em 17 de novembro de 1903, que trouxe como conseqüência 
a criação, ou melhor, a fundação de cidades. 

O General Siqueira de Menezes, em cumprimento de 
sua alta missão, chegando ao rio Iaco, a 25 de setembro de 
1904, após transpor a linha Cunha Gomes, em terras do 
Seringal Santa Fé, fundou a cidade de Sena Madureira, 
dando-lhe ês-te nome em homenagem ao Coronel do Exér-
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Matadouro Municipal 

cito brasileiro que prestara à Pátria relevantes serviços, 
não só na guerra contra o Paraguai, como também à causa 
abolicionista. No lugar da nova cidade, construiu um "pa
pery", onde cotidianamente dava ordens e assinava o ex

pediente da Prefeitura. 

Fundada Sena Madureira, desde logo com categoria de 
cidade, e destinada a sede do Departamento do Alto Purus, 
não tardou o Govêrno Federal, pela sua posição geográfica, 
desse a entender espontâneamente, ser de fato, a Capital 
do Território, trazendo esta circunstância grande entusias
mo e emulação ao seu progresso. Assim foi que, em 1908, 

o Govêrno Federál instalou nesta cidade o primeiro Tri
bunal de Apelação, com jurisdição em todo o Território, e, 
em iguais condições, uma Secção de Justiça Federal, uma 

Mesa de Rendas Federais 

Administração dos Correios e Telégrafos, Delegacia Fiscal 
de Tesouro Nacional, Delegacia de Agricultura, além de 
ter sido sede das grandes Comissões de Obras Federais e 
Defesa da Borracha. Sena Madure ira ainda constituiu-se 
em Inspetoria Agrícola, criada para o Território. 

Em 1919, por ato do Santo Padre Bento XV, foi Sena 
Madureira galardoada com a sede da Prelazia do Alto Pu
rus e Acre. 

Com todos êsses serviços e a proteção que o Govêrno 
Federal lhe dispensa, ia tendo mais rápido desenvolvi
mento, notando-se até 1914, época do seu maior brilho e 
esplendor, grandes e notáveis melhoramentos, tais como: 
iluminação elétrica, hospital, usina de beneficiamento, ser
raria, bondes, e vários outros. 

Esboçou-se o declínio dessa sociedade entre os anos 
de 1917 e 1918, com a retirada de quase tôdas as Reparti-
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ções, ficando apenas a Companhia Regional, a Prefeitura 
do Departamento e a Prelazia. É ·bem de ver q~e a socie

dade ressentiu-se da falta de elementos que constituíam, e 

haviam de sofrer forte colapso na sua evolução ascendente. 

Do alto Juruá veio a idéia de que o Acre, como se 

tinha libertado do jugo estrangeiro, assim deve~ia livrar-se 

também do Govêrno Federal, declarando-se Estado Inde

pendente, autônomo, como os outros 21. da Federação. 

Empunhando esta bandeira revolucionária foi ali deposto o 

Prefeito João Cordeiro. Governava então o Brasil, o Dr. 
Nilo Peçanha. A idéia divulgou-se em todo o Território, 
até o eminente Dr. Ruy Barbosa prometeu amparar os 
legítimos anseios dos acreanos. 

Grupo Escolar 

Infelizmente, se bem que todos fôssem favoráveis à au
tonomia, não concordavam com os meios de consegui-la, 
pois, uns a queriam imediatamente, até por meio de armas, 
se necessário fôsse, outros, chamados "Progressistas", que
riam-na, mas, mediante formas pacíficas e legais. Assim, o 
povo ficou dividido e, o que é pior, cada qual pensando de 
favorecer a boa causa, procurando subjugar o adversário. 

Fatos lutuosos e funestos para Sena Madureira ocor
reram em 1912, de baixo da bandeira autônoma, os quais 
deram em conseqüência, a deposição do Prefeito, Cel. Tris
tão de Araripe, e o estabelecimento de um govêrno revolu-

Igreja Prelatícia de S. Peregrino 



Ponte de Acesso ao Grupo Escolar 

cionano. Dêsses fatos muito im1~ressionou o incêndio do 
edifício da Prefeitura. De 7 de maio a 8 de junho de 1912, 
o Departamento do Alto Purus estêve sob o poder de uma 
junta governativa revolucionária, que o proclamava indepen
dente, sendo que esta anormalidade cessou com a interven
ção do Govêrno Federal, que enviou uma exposição de 
tropas, a qual, após ligeiro combate, repôs as autoridades 
legais. 

1l;ste estado de coisas, porém, foi definitivamente modi
ficado com o Decreto do Govêrno Federal, a 1.0 de outubro 
de 1920, dando nova organizaçã<J ao Território do Acre, 
unindo os municípios sob um Go1rêrno Geral, com sede na 
cidade de Rio Branco que passou a ser a Capital do Acre. 
Sena Madureira teve, assim, a mesma sorte de Cruzeiro 
do Sul, perdendo, portanto, em c'Jnseqüência dêsse ato, os 
foros de Capital do Departamento do Alto Purus e Acre. 

Daí até a época presente, seu progresso vem se ope
rando, como em todo o Territóric,, em ritmo sobremaneira 
lento, face à série de fatôres que lhes são adversos, nota
damente a dificuldade dos meios de transporte e exigüida
de dos seus recursos financeiros. 

Não obstante, foram sendo criadas novas Repartições, 
estando, atualmente, instaladas as ·seguintes: Prefeitura Mu
nicipal, Forum da Justiça, Coleto::ia Federal, Agência Pos
tal-telegráfica, Agência Municipal de Estatística, Delega
cia de Polícia, Comando do Depa1·tamento da Guarda Ter
ritorial, Inspetoria Agrícola Fed~ral, Inspetoria Agrícola 
Territorial, Capatazia dos Portos, Pôsto de Saúde, Estação 
Meteorológica (sem funcionamento por falta de pessoal), 
Cadeia Pública, além de vários estabelecimentos de ensino. 

Santa Casa de Mist!ricórdia 

A divisão administrativa e Judiciária do Território, fi
xada para o qüinqüênio 1939-1943, de acôrdo com o De

creto-lei Federal n.0 968, de 21 de dezembro de 1938, o 

município perdeu parte de sua área para a formação do 

município de Feijó. Pela mesma ficou dividido em dois 

distritos: Sena Madureira (sede) e Foz do Jordão. Tal 

situação vem sendo mantida até a época atual, vez que as 

divisões processadas para os qüinqüênios 1944-1948, .... 

1949-1953 e 1954-1958 não estabeleceram qualquer alte

ração. O município é sede de comarca. Não há Câmaras 

Agência dos Correios 

Municipais. O Poder Executivo enfeixa tôdas as prerroga

tivas, outorgadas que foram pelo Decreto-lei Federal 

n.0 1 202, de 8 de abril de .1939, alterado pelo Decreto-lei 

n.0 5 511, de 21 de maio de 1943. A Comuna está, no mo

mento, confiada ao Sr. Teodomiro Pinto do Areal Souto, 

velho habitante da região. 

LOCALIZAÇAO - O município está localizado na zona 

fisiográfica do vale do Alto Purus e Acre, e limita ao 

norte com o Estado do· Amazonas; a oeste com o municí

pio de Feijó; a este, com o município de Rio Branco; e ao 

711" 
SITUAÇÃO 

\ 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

sul, com a República da Bolívia . A sede municipal possui 

as seguintes coordenadas geográficas: 9° 03' 55" de lati

tude Sul e 68° 39' 39" de longitude W. Gr. 

77 



ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 135 

metros. 

CLIMA - Em geral, o clima do município é quente. A 
temperatura na sede municipal, em 1956, apresentou as se
guintes variações: média das máximas - 31,2°C; média 
das mínimas - 18,9°C; e média compensada - 26,3°C. 

AREA- A área do município é de 45 750 km2 • Sena Ma
dureira é o maior município acreano. Sua superfície é su
perior à do Estado do Rio de Janeiro. 

Mercado Público 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 

geográficos existentes no município são: rio Purus -

afluente do Amazonas, vem do Peru e atravessa o municí

pio na direção S. N. E. A profundidade média no inverno é 

de 30 pés, e no verão, 4 pés; rio Jaco - afluente do Purus, 

corre na direção S. O. -N . E. , e sua profundidade média no 

inverno é de 22 pés, e no verão, 2 pés; rio Caeté - aflu

ente do Jaco, corre na direção S.O.-N.E., e tem a profundi

dade média de 6 pés no inverno, e 1 pé no verão; rio Cacauã 

-afluente do Jaco, corre na direção S.O.-N.E., e tem a pro

fundidade média de 6 pés, no inverno, e 1 pé, no verão; rio 

Chandless- afluente do Purus, corre na direção S.O.-N.E., 

Colégio Santa Juliana 
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e tem a profundidade média de 12 pés, no inverno, e 2 pés, 
no verão; lagos Concórdia, Funil, Livre-nos Deus, Mari
nheiro, Maronal, Oriente, Palmari, Repouso Santo Antônio, 
Da Bacia, Belém, Cachoeirinha e Sacado. 

POPULAÇAO - A população do município que, segundo 
o Recenseamento Geral de 1950, era de 18 085 habitantes, 
tinha a seguinte composição: homens - 9 643; mulheres 
- 8 422; 16 235 habitavam o quadro rural, e 1 850, a zona 
urbana·. Das pessoas de 5 anos e mais, cujo número era 
de 14 540, sabiam ler e escrever, 3 529. 

Cemitério 

Sena Madureira ocupa o 3.0 lugar entre os municí
Jios acreanos quanto à população, sendo porém, o de densi
lade demográfica mais baixa, ou seja, 0,40 habitantes por 
:::(Uilômetro quadrado. 

A população de Sena Madureira representa 16% do 
total do Território. Das pessoas recenseadas em 1950, 
53% eram do sexo masculino, e 47%, do sexo feminino. 
Localiza-se na zona urbana, apenas 10% da população do 

município. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A aglomeração urbana 
mais importante é a sede municipal, que, segundo os resul
tados do Censo Demográfico de 1950, possuía 1 663 habi
tantes; dêstes, 763 eram homens e 900, mulheres. As 
pessoas de 5 anos e mais, existentes na cidade de Sena 
Madureira, eram em número de 1393; destas, 817 sabiam 
ler e escrever, sendo 347 homens e 470 mulheres. 

O município possui, também, a Vila Manoel Urbano. 
que em 1950, contava com 187 habitantes, dos quais 105 

eram homens e 82, mulheres. 



Campo de Aviuc;ão 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
as únicas riquezas naturais do município, que tem na serin
gueira (hevea brasiliensis) na castanha-do-pará (bertolle
tis excelsa), e nos animais silvestres caititu (picari tajaçu), 
veado (suaçu), queixada (tajaçu picari), anta (tapirus 
americanus) etc., os principais l atôres da sua economia . 
O município possui, também, nas suas matas, grande varie
dade de madeiras para construção, como: arariquara (mim
quartia guianensis), cedro ( cedrula, aniba, larix), cumaru 
( coimarona adora ta), guariúba ( clarisia nítida e clarisia 
racenosa), itaúba (ocotea magaphila), aguano (swietenia 
mahogoni), piquiá ou amarelão ( cariocar brasiliensis) etc . 
Possuem, ainda, as selvas do município, grandes variedades 
de palmeiras oleaginosas (açaí, hacaba, patauá), além de 
inúmeras outras espécies. Há, também, variadíssima quan
tidade de aves: arara ( fam . psitarideos), garça ( casmero
dius albus egretta ), inambu ( cr:ypturellus ), jacamin (pso
phia crepitans), juriti (oreoplole:.a), tucano (rhamphastus 
culminatus e ariel) etc. 

Nos seus rios e igarapés sãc encontrados vários tipos 
de peixe, sendo os principais: curumatá (fam. prochilodus), 
dourado (salmius brevidEms), jundiá e madi (fam. silurí
deos), matrinchão (brycon brevic:audatus) etc. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a produção extrativa vegetal que 
em 1956 se elevou a Cr$ 71 249 000,00; a borracha e a cas
tanha-do-pará foram os maiores :ontribuintes dessa soma, 
tendo a primeira atingido CrS 5:' 054 460,00 e a segunda, 
Cr$ 10 361650,00, ou sejam: 80% e 14,5%, respectiva
mente. Merece, também, menção, a produção de madeiras 
- Cr$ 2 809 700,00. 

Parque "25 de Setembro" 

Depois da produção extrativa vegetal, vem a produção 
agrícola que, em 1956, atingiu o valor de CrS ........... . 
17 280 000,00, sendo os seus maiores contribuintes, mandio 
ca, com CrS 4 772 000,00; feijão - Cr$ 1 770 000,00, e 
arroz com casca - Cr$ 1 440 000 00 . 

Na produção extrativa animal, destacam-se couros e 
peles de animais silvestres, cuja produção em 1956, foi de 
CrS 7 822 452,00, e a pesca, com CrS 500 000,00. 

A produção industrial do município é representada, 
principalmente, pelas indústrias de transformação de pro-

Cemitério - Vista Exterior 

dutos alimentares (farinha de mandioca, açúcar, arroz be
neficiado, panificação etc. ), desdobramento da madeira, 
tijolos, telhas, extração de lenha etc. , tendo o registro in
dustrial de 1955 apurado a existência de 159 estabeleci
mentos que funcionaram com menos de 5 pessoas, cuja 
produção atingiu CrS 5 946 000,00 . 

Usina Elétrica 

Quanto à pecuária, o rebanho do município apresentou, 
em 1956, a seguinte composição, segundo o número de ca
beças: bovinos - 1968; eqüinos - 300; asininos - 11; 
muares - 825; suínos - 18 300; ovinos - 2 500; capri
nos - 420; aves domésticas em geral - 34 320. 

Sena Madureira ocupa o primeiro lugar quanto à po
pulação suína e caprina, o segundo, quanto à de muares 
e à produção de madeira e o terceiro, quanto à produção 
de borracha e castanha-do-pará . 
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COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com as praças de Manaus, Belém, Recife, Rio de Ja
neiro e São Paulo, de onde importa, principalmente, teci
dos, calçados, ferragens, louças, armarinho, combustíveis, 
café, banha, azeite, bebidas, medicamentos etc., enfim, tô
das as mercadorias consumidas no município. 

A exportação é constituída de borracha, castanha-do
-pará, madeiras e couros e peles de animais silvestres. Na 
sede municipal existem 20 estabelecimentos comerciais, 
sendo 8 de comércio atacadista e 12 varejistas. Funciona, 
também, na sede do município, uma agência do Banco de 
Crédito da Amazônia. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES -
Sena Madureira liga-se às sedes dos municípios vizinhos, à 
Capital do Território e à Capital Federal, pelos seguintes 
meios de transporte: Feijó - aéreo - 201 km, em 50 mi
nutos, e fluvial- 5 404 km (via Manaus- AM), em 20 
dias; Brasília - aéreo - 288 km (via Rio Branco), em J 

Prefeitura Municipal 

hora e fluvial- 954 km (via Bôca do Acre- AM), em 12 
dias; Xapuri - aéreo - 238 km, em 55 minutos, e fluvial 
-869 km (via Bôca do Acre- AM), em 11 dias; Capital 
do Território - aéreo - 130 km, em 30 minutos e fluvial 
- 595 km (via Bôca do Acre- AM), em 9 dias; Capital 
Federal - aéreo - 4 179 km, em 15h 45m, e fluvial - até 
Manaus - 2 444 km, em 9 dias - marítimo (Ma
naus-Rio) - 3401 km, em 20 dias. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Sena Madureira, 

que fica à margem esquerda do rio Iaco, tem boa apa

rência. Cidade de um passado fastigioso, atualmente atra

vessa uma fase de ligeira crise. Conta com 22 logradouros, 
dos quais, apenas um ( 1) é pavimentado, 423 prédios e 
uma população, segundo os resultados do Censo Demográ
fico de 1950, de 1 663 habitantes. É a quarta cidade do 
Território, em se tratando de efetivo populacional. É ser
vida de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 12 
logradouros, e a domiciliária, com 220 ligações. Entre os 
seus principais logradouros públicos destaca-se a Praça 25 
de Setembro. Os seus edifícios mais importantes são: o 
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Cadeia Público 

Instituto Santa Juliana, o Grupo Escolar Elisiário Távora, a 
Prefeitura Municipal, o Mercado Público. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA - Um Pôsto de 
Saúde mantido pelo Govêrno do Território, um Pôsto de En
demias Rurais, do Departamento Nacional de Endemias 
Rurais e o Hospital da Santa Casa de Misericórdia são os 
estabelecimentos que prestam assistência médico-sanitária 
à população do município. Exercem a profissão na cidade: 
1 médico, 4 dentistas e 4 enfermeiras. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Exis
te uma Comissão Municipal da Legião Brasileira de Assis
tência, cuja finalidade é a proteção à maternidade e à 
infância. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, 
que eram 14 540, sabiam ler e escrever 3 529; destas, 1 923 
eram homens e 1 606 eram mulheres. A percentagem dos 

sabiam ler e escrever era de 24%. Quanto à sede mu-

Marco do Fundação do Cidade 



Delegacia de Polícia 

nicipal, das 1393 pessoas de 5 aDos e mais, 817 sabiam ler 
e escrever; destas, 347 eram hotn~!ns e 470 eram mulheres. 

ENSINO E EDUCAÇÃO - Em 1956 funcionaram no mu
nicípio 14 escolas do ensino primário, com 531 alunos ma
triculados. Dessas escolas, 6 locBlizavam-se no quadro ur
bano e 8 na zona rural. Na St!de municipal funcionou, 
também, uma Escola Normal R<~gional, com a matrícula 
de 69 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTUHAIS - Apenas o Insti
tuto Santa Juliana possui uma pequena biblioteca. 

FINANÇAS PÚELICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) 
NO 

MUNIC!PIO 
Estadual Federal (I) --

T>tal Tributária (Cr$ I 000) 

1950 ....... ·- 350 772 432 772 
1951. ...... -·· 391 891 388 821 
1952 ....... - 485 1 081 558 1 035 
1953 ....... -· 1 254 1 222 501 I 315 
1954 ....... - 543 1 243 500 I 257 
1955 ....... - 1 471 I 450 622 1 396 
1956 ....... - I 493 I 374 578 1 374 

NOTA: Os d11dos referentes às Finan~a• Municipais são os do Orçamento 
do exerci cio de 19 56. 

(1) - FONTE: Coletoria Federal. - (2) Ag!ncia Municipal de Esta
tlstica. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Sena Madureira tem um passado cheio de episó
dios e acontecimentos que empolgam os sentimentos patrió
ticos do seu povo. Como particulB.ridade histórica, refere-se 
o fato de ter sido a única cidade elo Acre que possuiu bon
des (a tração animal); possuiu, também, dois periódicos 
semanários; é a sede da Prelaziet do Alto Purus e Acre, 
que tem jurisdição sôbre tôdas a5 entidades Católicas Ro
manas situadas na zona fisiográfica do Alto Purus e Acre. 
Não há monumentos dignos de menção. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES- Há, no munic':pio, 3 templos da Igreja 

6 - 24 640 

Trecho do Estrada do Juruá 

Católica Romana, sendo um, a Matriz de N. S.8 da Con
ceição, e duas capelas públicas. O município é sede da Pre
lazia do Alto Purus e Acre. As festas religiosas são bas
tante concorridas, sendo as mais importantes as do mês de 
maio e a de Nossa Senhora da Conceição, no mês de dezem
bro. A efeméride municipal mais importante é o dia 25 
de setembro, dia da fundação da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do 
município denominam-se "sena-madureirenses". Na cidade 
está instalada a Loja Maçônica "Fraternidade e Trabalho". 

(Autoria do Hist6rico - Compilação da Agência de Estatística 
do Município e da Inspetoria Regional de Estatistica; Bibliografia -
Questionários preenchidos pela Agência de Estatistica de Sena Ma
dureira . - Questionários das Campanhas Estatisticas. - "Relat6rio 
Anual de 1956"- Departamesto de Geografia e Estatistica do Terri
tório do Acre. - Censo Demográfico - Territ6rios Federais -
Seleção dos Principais Dados - S. N. R. ) 

TARAUACA - AC 
Mapa Municipal na pág. 229 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 130, 132, 134, 156, 164 e 226 do Vol. I 

HISTóRICO - Habitavam as terras do município as tri
bos Cachinauás e Jaminaués, que se localizavam às mar
gens dos rios Tarauacá e Muru. 

A partir de 1877, intensificou-se a exploração das terras 
marginais do ''Tarauacá", com a emigração de nordestinos. 
Em 1899, um grupo de imigrantes chega à confluência do 
rio Muru com o Tarauacá, fundando aí, o seringal "Foz 
do Muru", que em breve cresceu de importância, uma vez 
que era aí o ponto de partida para as explorações dos altos 
rios. 

O marco inicial, porém, da verdadeira história da des
bravação desta região, a se ter notícia positiva, data do ano 
de 1890, quando intrépidos nordestinos, entre os quais: José, 
João e Antônio Marques de Albuquerque, Antônio Patrio
nilo de Albuquerque, Joaquim Gonçalves de Freitas, Manoel 
Pereira Cidade, Sabino Francisco do Rêgo, Severiano de 
Freitas Ramos, Francisco Queiroz de Oliveira, João Lopes 
Ibiapina, Joaquim, Antônio e Alexandre Teixeira de Souza, 
Antônio Ferreira Lima, Manoel Paixão de Albuquerque, 
Ernesto Nunes Serra, Francisco Caetano de Oliveira, que 
penetraram nos rios Muru e Tarauacá, na exploração 
de demarcação de longas faixas de terras, formaram os serin-
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Grupo Escolar 

gais. Em 1899, fundaram um pôrto na confluência dos rios 
citados, denominando-o ''Foz do Muru", ponto de partida 
para novas explorações.-

Com a celebração do Tratado de Petrópolis, em 1903, 
as terras do município passam a integrar o território nacio
nal. Em 1904, com a primeira divisão territorial-adminis
trativa dada ao Acre, Tarauacá passa a figurar no Departa
mento do Alto Juruá. 

A 1.0 de janeiro de 1907, ''Foz do Muru" é elevada à 
categoria de vila, com o nome de "Seabra", em homenagem 
ao então Ministro da Justiça, Dr. J. J. Seabra. 

Em 1912, foi desmembrado do Departamento do Alto 
Juruá, passando a constituir o Departamento do Tarauacá, 
criado que fôra pelo Decreto 9 831, e instalado a 19 de 
abril de 19~3, sendo o seu primeiro Prefeito o Coronel An
tô~io Nunes de Alencar. Ainda pelo Decreto 9 831, foi cria
do o município do mesmo nome, que foi instalado a 24 de 
abril de 1913, data em ·que a vlla Seabra foi elevada à 
categoria de cidade. 

Em 19 de abril de 1913, foi instalada a Comarca de 
Tarauacá, sendo o seu primeiro Juiz o Dr. Djalma de Men
donça. 

~I:Il 29 de janeiro de 1914 circula o primeiro número 
do jornal "O Estado", órgão oficial da Prefeitura. 

A 11 de junho de 1916, chega a Tarauacá o Capitão 
do Exército Eugênio Augusto Ferrai, comandante da Com
panhia Regional, primeira fôrça policial criada no Depar
tamento. 

A 1.0 de outubro de 1920, em face da nova organiza
ção territorial-administrativa dada ao Acre, é extinto o De-. 
partamento, continuando em vigor o Município de Ta· 
rauacá. 

Em 1943, em virtude do Decreto-lei Federal n.0 6 163, 
a cidade de Seabra mudou a sua designação para ''Ta
rauacá". 

Não se tem notícia de fatos dignos de especial menção 
no período anterior à modificação acima citada. 

Pela divisão Administrativo-Judiciária, também proces
sada por intermédio do Decreto-lei n.0 6 163, citado, ficou 
dividido em dois distritos: Tarauacá e Foz do Jordão, si
tuação que ainda conserva até a época presente . 

Não há Câmaras Municipais. O Poder Executivo en
feixa tôdas as prerrogativas, outorgadas que foram pelo De
creto-lei n.0 1202, de 8 de abril de 1939, alterado pelo De
creto-lei n.0 5 511, de 21 de maio de 1943. Encontra-se na 

8.2 

direção da Prefeitura Municipal o cidadão Arnaldo Gomes 
de Farias. 

"Tarauacá" é nome indígena, e significa "rios dos paus 
ou das tranqueiras". 

LOCALIZAÇÃO- O município de Tarauacá está situado 
na zona fisiográfica do vale do Juruá. Limita ao norte 
com o Estado do Amazonas; a este, com o Município de 
Feijó; ao sul, com a República do Peru; a oeste, com o Mu
nicípio de Cruzeiro do Sul. 

70" 
SITUAÇÃO 

' 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 190 m. 

CLIMA - Em geral, o clima do município, como o de todo 
Território, é quente, apesar de se registrarem ondas de frio, 
vulgarmente ~onhecidas por "friagem", provenientes do sul 
e sudeste, que têm a duração de 3 a 8 dias. Essas ondas 
de frio provocam uma queda brusca de temperatura, que 
vai, no espaço de 12 horas, de 36 a 10 graus centígrados. 
As chuvas são abundantes no período de novembro a abril, 
época em que se registram, também, pequenas trovoadas, 
não obstante a temperatura se manter mais ou menos quen
te. A época de maior intensidade de calor é de agôsto a 
outubro, período de rigoroso verão . A oscilação mais acen
tuada da temperatura se verifica, geralmente, no período 
de junho a setembro. 

AREA - A área do município,_ segundo dados do Conse
lho Nacional de Geografia, é de 22 099 km2

• É o terceiro 
município do Território em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais acidentes 
geográficos são: rio Tarauacá - nasce no Peru e toma 
geralmente a direção leste, desemboca no rio Juruá (Esta
do do Amazonas) . Profundidade média de 25 pés, no in
verno, e 4 pés, no verão; rio Muru - nasce no Peru, to
ma a direção sudoeste-nordeste e desemboca no rio Taraua
cá, em frente à cidade do mesmo nome, e sede do muni
cípio. Tem a profundidade média de 12 pés, no inverno, e 2 
pés, no verão; rio Jaminauá- nasce dentro do município, e 
desemboca no rio Tarauacá, tendo todo o seu percurso den
tro do próprio município. Tem a profundidade média de 12 
pés, no inverno, e 2 pés, no verão: rio Jordão- nasce e de
semboca dentro do próprio município, em frente à vila do 



mesmo nome, no rio Tarauacá. Tem a profundidade média 
de 12 pés, no inverno, e 2 pés, no verão; rio Acuraua -
nasce no município e desemboca no rio Tarauacá (Estado 
do Amazonas). Tem a profundidade média de 12 pés, no 
inverno, e 2 pés, no verão. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
as únicas riquezas naturais do município, que tem na serin
gueira· (hevea brasiliensis), ~~ nos animais silvestres: 
caititu (picari tajaçu), veado (suaçu), queixada (tajaçu 
picari), anta ( tapirus americanus), etc., os principais fatô
res da sua economia. O município possui, também, nas suas 
matas, grande variedade de mHdeira para construção, co
mo: arariquara (mimquartis guianensis), cedro (cedrula, 
aniba, larix), cumaru (coimarana adorata), guariúba (cla
risia nítida e clarisia racenosa), itaiúba (ocotea magaphila), 
águano (swietenia mahogoni), ])equiá ou amarelão (cario
car brasiliensis), etc. Possuem, ainda, as selvas do municí
pio, grandes variedades de palmeiras oleaginosas (açaí, ba
caba, patauá), além de inúmeraa outras espécies. Há, tam
bém, variadíssima quantidade d1~ aves: arara (fam. psitarí
deos), garça (casmerodius crepitans), juriti (oreoploleia), 
tucano (rhamphastus culminahts e ariel), etc. 

Nos seus rios e igarapés siio encontrados vários tipos 
de peixe, sendo os principais: cttrimatã (fam. prochilodus), 
dourado (salminus brevidens), jundiá e mandi (fam. silu
rídeos), matrinchão (brycon bmvicaudatus), etc. 

POPULAÇÃO - A população Cio município, que segundo o 
Censo Demográfico de 1950, er~t de 14 670 habitantes, ofe
recia a seguinte distribuição: homens- 7 969; mulheres-
6 701. 12 708 habitavam o quadro rural, e 1 962, a zona 
urbana. Das pessoas de 5 anos e mais, em número de 
11916, apenas 2 768 sabiam ler e escrever. 

Em número de habitantes. Tarauacá situa-se em 4.0 

lugar em relação aos demais ntuilicípios acreanos. A sua 
densidade demográfica - 0,66, é baixíssima, como se vê, 
não ultrapassando, dentro do T1~rritório, senão a densidade 
do município de Sena Madureira (0,40). Sua população 
representa 12,78% do total do Território. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A aglomeração urbana 
mais importante é a sede municipal, que, segundo os resul
tados do Censo Demográfico, possuía 1962 habitantes; dês
tes, 976 eram homens e 986 enm mulheres. Das pessoas 
de 5 anos e mais, em número de 1 632, 963 sabiam ler e 
escrever, sendo 472 homens e 491, mulheres. 

Agência do Banco de Crédito da Amazônia 

Aereoporto local 

O município possui, também, a Vila Jordão, que em 
1950 contava com 80 habitantes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - A produção extrativa 
vegetal, cujo valor total ascendeu a Cr$ 37 303 082,00, é 
a mais importante atividade econômica do município. Cêr-
ca de 97,5% dêsse valor,. ou sejam precisamente ....... . 
Cr$ 36 383 254,00 cabem à borracha. Vêm a seguir ma
deiras em geral, cbm aproximadamente 2 o/o daquele valor. 
Os demais produtos são: carvão vegetal, lenha, óleos vege
tais e palhas diversas. 

Depois da produção vegetal, destaca-se a agricultura, 
cujo valor da produção ainda no ano em referência, foi de 
Cr$ 19 366 390,00. Para essa soma, o produto que mais 
concorreu foi a mandioca, com Cr$ 13 760 000,00. Dos 
demais produtos, côco-da-baía, milho, fumo em fôlha, ba
nana, abacaxi, feijão, etc., o mais importante é o primeiro 
que contribuiu com Cr$ 1 536 000,00, para o valor total 
da produção. 

Na produção extrativa animal, destacam-se apenas, os 
couros e peles de animais silvestres e vacum, assim como 
a carne de caça, alimentação básica da população do inte
rior do município, que concorreram com Cr$ 7 235 276,00, 
quase a totalidade, aliás, do valor da produção ......... . 
(Cr$ 7 733 276,00). 

A pecuária do município ainda é pouco· desenvolvida. 
Os seus principais rebanhos são: bovinos, suínos e aves em 
geral, respectivamente com 7 000, 12 000 e 32 520 cabeças. 
Os demais rebanhos possuem efetivos inferiores a 1 000 ca
beças. 

A produç.ão industrial do município é representada, 
principalmente, pelas indústrias de transformação de produ
tos alimentares (farinha de mandioca, açúcar bangüê, arroz 
beneficiado, panificação, etc.), desdobramento da madeira, 
tij<;>los e telhas, extração de lenha, etc., tendo o registro in
dustrial de 1955 apurado a existência de 55 estabelecimen
tos, a maioria dos quais situados na zona rural e que fun
cionaram com menos de 5 pessoas empregadas durante todo 
o ano, totalizando o valor da produção em Cr$ 3 376 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções, principalmente, com as praças de Manaus, Belém, Re
cife, Rio de Janeiro e São Paulo, de onde importa tecidos, 
calçados, ferragens, armarinhos, combustíveis, gêneros ali
mentícios, bebidas; medicamentos, etc. 

Constituem a exportação: borracha, madeira e couros e 
peles. 
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Prefeitura Municipal 

Existem, na sede, 7 estabelecimentos comerciais ataca
distas e 15 varejistas. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Ta
rauacá liga-se às cidades vizinhas, à Capital do Território e 
à Capital Federal, pelos seguintes meios de transporte: Cru
zeiro do Sul - aéreo.- 430 km, em 1 h 20 m; fluvial -
2 189 km, em 9 dias. Feijó - aéreo - 45 km, em 15 mi
nutos; fluvial- 471 km, em 3 dias; a cavalo- 61 km, em 
14 horas, pela Estrada Tarauacá-Feijó;- Capital do Ter
ritório- aéreo 354 km, em 1 h 25 m; fluvial (via Manaus) 
- 5 432 km, em 19 dias; Capital Federal- aéreo- (via 
Rio Branco) 4 404 km, em 16 h 35 m; fluvial - 2 931 km, 
em 9 dias, até Manaus (AM), e fluvial e marítimo, 5 845 
quilômetros, em 20 dias. 

O município é servido por várias emprêsas de trans
porte fluvial, pela Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A. 
e pelo Correio Aéreo N acionai. Existem a Agência Postal
Telegráfica do D. C. T. e o Serviço de Radiocomunicação 
do Govêrno do Acre. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Tarauacá, que fica 
à margem esquerda do rio do mesmo nome, afluente do 
Juruá e confluente do Solimões, apresenta aspecto agradá
vel e ·regular topografia. Possui 21 logradouros públicos, 
423 prédios e, segundo os resultados do Censo Demográfico 
de 1950, 1 962 habitantes. É servida de luz elétrica. A 
iluminação pública se estende a 14 logradouros e a domi
ciliária conta com .75 ligações. Entre os seus principais lo
gradouros públicos destacam-se a Rua Cel. Juvênio de Me
nezes e a Praça Plácido de Castro. Os seus prédios mais 
importantes são a Prefeitura Municipal, o Grupo Escolar 
"João Ribeiro", o Teatro Munícipal e o Forum da Comarca 
local. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Um pôsto Mé
dico, mantido pelo Govêrno do Território e o Hospital da 
Santa Casa de Misericórdia prestam assistência médica e 
hospitalar ·à população. Há, também, na sede municipal, 
um Pôsto do Serviço de Endemias Rurais, cuja finalidade 
é a profilaxia das endemias rurais. Exercem a profissão na 
cidade: 1 médico, 3 dentistas e 3 enfermeiros. 

ASSISTÉNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Há, 
no município, uma Comissão da L. B. A., com o fim de pres
tar assistência à maternidade e à infância. 

ALFABETIZAÇÃO - Tendo em vista os resultados do 
último. Recenseamento, das pessoas de 5 anos e mais, que 
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eram 11 916, 2 768 sabiam ler e escrever; destas, 1 558 eram 
homens e 1 210 mulheres. A percentagem total das pessoas 
que sabiam ler e escrever era de 23,23%, inferior à do 
Território, que era de 29,31%. Quanto à sede municipal, 
das 1 632 pessoas de 5 anos e mais, 963 sabiam ler e escre
ver; destas, 4 72 eram homens e 491 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram no município 15 esco
las de ensino primário, com 681 alunos matriculados. Des
sas escolas, 3 localizavam-se no quadro urbano e 12 no qua
dro rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Possui Tarauacá 
uma biblioteca, com 1 166 volumes, mantida pela muni
cipalidade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) NO 
MUNICIPIO Federal (1) Estadual 

Total Tributâria (Cr$ 1 000) 
------ --------------

1950 ... "'. 391 - 603 234 617 
1951. " " " 342 - 383 249 372 
1952 .. "." 477 - 299 263 347 
1953 ... "" 604 - 632 289 382 
1954 ... '' .. 717 - 638 322 1100 
1955" ' ' ' ' . 1 000 - 850 325 843 
1956.'' '.'' 2 132 - (*) 940 940 940 

(•) Orçamento. 
(1) Fonte: Coletoria Federal. - (2) Agência Municipal de Estatlstica. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E EFEMÉRIDES 
- Existe no município um templo do Culto Católico, que 
é a Matriz da Paróquia de São José, subordinada à Prelazia 
do Alto Juruá. As festas religiosas mais importantes são 
as de São José, no mês de março. 

Há, ainda, um templo protestante da seita pentecos
tal, que congrega regular número de adeptos. 

A única festa folclórica digna de menção é a de São 
João, praticada principalmente no interior do município. 

A efeméride municipal que merece destaque é o dia 
24 de abril, dia da fundação da cidade. 

Fazenda de criação 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do 
município denominam-se "tarauacaenses". A cidade é ser
vida por 2 hotéis e 3 pensões. Possui uma loja maçônica 
que se denomina "LibertadOI:a Acreana". 

(Autoria do histórico - Compilação da Ag~ncia de Estatística 
e Inspetoria Regional; Bibliografia - Questionários da Campanha 
Estatística. Relatório anual de 1956 - Departamento de Geografia 

e Estatística do Acre. Censo Demográfico ~ Territórios Federais -

Seleção dos Principais dados - S . N. R. ) 



XAPURI--AC 
Mapa Municipal na pág. 237 do 1.0 Vol. 

1 foto na pág. 128 do Vol. I 

HISTóRICO - Habitadas pelHs tribos Xapuris, Catianas, 
Meneteris e outras, foram as terras do município conhe
cidas por civilizados a partir de 1861, quando da excursão 
de Manuel Urbano da Encarna,;ão, que, naquele ano, che
gou à foz do rio Xapuri. 

O terreno em que está assente a cidade era de posse 
do cearense Manuel Raimundo, que a transferiu em 1894 
a João Damasceno Girão, passando êste em 1898 à pro
priedade do cidadão Benedito José Medeiros. 

O nascente povoado de Xapuri, com suas seis casas, 

e vinte e duas barracas de ubim e população de 150 almas, 

encheu-se de relêvo histórico, 110 ano de 1902, transfor
mando-se no lpiranga acreano. Nesse ano, Xapuri, brasi

leiro quase todo, fazia parte integrante do "Território de 
Colônias", ocupado por autoridades bolivianas - inten

dente - João de Dias Barriento (delegado de polícia), o 

Juiz Vila e outras autoridades judiciárias, advogados, num 

total de oito (8) cidadãos bolivianos. 

O intendente Barriento, apalpando a má vontade con

tra o domínio boliviano e não contando entre seus patrí

cios pessoal suficiente para or~;anizar a Junta dos Notá
veis (Conselho Municipal), autorizado por D. Lino Ro

mero, representante do govêrno boliviano em Puerto Alonzo, 

consultou aos habitantes do Xat:uri, a respeito da organiza,

ção da Junta, a quem competia arrecadar os impostos e 
aplicá-los em melhoramentos loc:ais. 

E a 30 de março de 1902, compareceram na residên

cia de Vitorino Maia cêrca de trinta e cinco (35) proprietá

rios abastados no Xapuri, parEt escolha dos que deviam 

comp9r a Junta, em número de cinco (5). Procedeu-se a 
eleição sob a presidência de Barrriento, sendo mais votados: 

Vitorino Maia, Antônio Antunes de Alencar, Dr. Francisco 
Teixeira de Magalhães Filho, Antônio Vieira de Souza e 

João E. Gonzaga da Igreja, e considerados eleitos por pro
posta do proprietário Martins J Ítnior . 

Segundo fôra anteriorment~~ combinado, no dia 2 de 
junho reuniram-se os cinco cidadãos eleitos para a Junta, 
todos ·brasileiros, em casa e sob a presidência do Dr. Ma

galhães Filho; quando, em mesa, foram recebidos os jor
nais de Manaus transcrevendo u teor do contrato de Ara

mayo ou Bolivian Syndicate, jornais trazidos por Euclides 
Bussons, seringalista em Montevidéu. 

Imediatamente, Antunes de Alencar propôs, em frases 

saturadas de brasilidade, a renúncia da Junta, e em ofício 
firmado pelos "Notáveis", participou-se a resolução ao In
tendente Barriento. 

Do ocorrido, o senhor Paiva e Melo fêz ciente a Plácido 

de Castro que se encontrava a !:erviço no seringal Vitória, 
a quem enviou os jornais. 

A revolução estava então latente dominando todos os 
espíritos. 

Plácido resolveu começar o movimento revolucionário 
imediatamente. Assim, com trinta e três ( 33) homens, in-

vestiu de surprêsa, atacando a Vila por 3 flancos diferentes 

na madrugada de 6 de agôsto de 1902. Seis de agôsto é ~ 
dia da Independência da Bolívia. Como parte dos festejos 
da grande data, os bolivianos já haviam, na véspera, iniciado 

a sua comemoração com farras e bebedeiras. Fácil foi, por
tanto, a Plácido de Castro dominar a situação, não te~do 
encontrado nenhuma resistência. Às 5 horas da manhã, 

Plácido de Castro, à porta da Intendência, chama por Bar
dente que, ainda com sinais de enfado e ressaca, respondeu: 
"Caramba! es temprano para la fiesta", julgando tratar-se 
de seus companheiros. "Não é festa, senhor lntedente, é 
revolução", respondeu-lhe Plácido de Castro. A porta da 

Intendência foi rebentada e Barriento com as demais auto

ridades bolivianas feitos prisioneiros. A população de Xa
puri confraternizou com os revoltosos. No dia seguinte, 

Plácido reuniu todos os moradores da Vila, na quase tota
lidade brasileiros, concitando-os às armas, e, entre deli

rantes aclamações, foi proclamada a Independência do Acre. 

Na reunião Plácido de Castro é aclamado chefe supremo 

das fôrças revolucionárias, e a bandeira acreana, idealizada 

em 1899, por Luiz Galvez, alterada com a estrêla rubra so

litária. Xapuri é então a capital do novo País. Em abril 

de 1903, quando da chegada das fôrças federais, Xapuri 
se constitui na capital do Acre meridional. 

Xapuri, testemunha dos comovidos lances guerreiros 
de energia brasileira naqueles crepitantes dias de agôsto de 

1902 a abril de 1903, decaiu de seu passado de fastígio, 
sofrendo duro "captis diminutio" com a organização admi

nistrativa do Território do Acre (Decreto n.0 5 188, de 7 
de abril de 1904 ), voltando a simples povoado. 

E, de povoado, foi elevado à categoria de Vila, no dia 

22 de agôsto de 1904, pelo então Prefeito do Alto Acre, 

Cel. Rafael Augusto da Cunha Matos, e à categoria de 

cidade, a 22 de março de 1905, por ato do Prefeito Interi
no, Capitão Odilon Pratagi Brasiliense. 

Em 1912, é criado o Município e Comarca, que são 

instalados em 1.0 de abril de 1913. Nessa nova fase políti

co-administrativa, o município foi, pouco a pouco, organi

zando as suas finanças, melhorando o nível cultural de seu 
povo, através da criação de escolas e da entrada de elemen

tos destacados, principalmente funcionários da Justiça e da 
própria administração municipal, inclusive jornalistas con
ceituados no mundo literário do País. 

Pela divisão administrativa e judiciária levada a efeito 

pelo Decreto-lei Federal n.0 968, de 21 de dezembro de 
1938, o município teve a sua superfície aumentada, rece

bendo área pertencente ao município de Rio Branco. A 

divisão processada em 1943, pelo Decreto-lei Federal nú

mero 6 163, datado de 31 de dezembro de 1943, retira no

vamente para o município de Rio Branco a área transferida. 

Não há eleições municipais, por fôrça das leis vigentes. Os 

Prefeitos são de livre escolha do Governador do Território. 
Atualmente é o titular do cargo o cidadão Jorge Kalume. 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica do Alto Purus e Acre, e limita ao norte com 
os municípios de Rio Branco e Sena Madureira; ao sul, 
com a República da Bolívia; a este, com o Município de 
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Rio Branco; a oeste, com o município de Brasiléia. A sede 
municipal possui as seguintes coordenadas geográficas: 
10° 38' 59" de laitude Sul, 68° 30' 17" de longitude W. Gr. 

70' 
SITUAÇÃO 

\ 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sede municipal é de 163 m. 

CLIMA - Em geral, o clima do município é quente, não 
obstante se registrarem ondas de frio provenientes do sul 
e sudeste, com a duração de 3 a 8 dias. Essas ondas de frio 
provocam uma queda brusca da temperatura, que vai, no es
paço de 12 horas, de 36 a 9 graus centígrados. As chuvas 
são abundantes no período de novembro a abril, época em 
que se registram, também, pequenas trovoadas, apesar de 
se manter mais ou menos quente a temperatura. A oscila
ção mais acentuada da temperatura se verifica, geralmente 
de junho a setembro. 

ÁREA - A área do município é de 8 137 km2 • 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: rio Acre - afluente do 
Purus, correndo no território do município na direção S.-N.E. 
tem a largura média de 80 metros; profundidade de 8 me
tros no inverno, e 1 metro, no verão, isto em média. Rio 
Xapuri - afluente do Acre, que desemboca defronte a 
cidade de Xapuri, importante por ter originado o nome do 
município, e pelas jazidas de gêsso encontradas em suas 
margens; tem a profundidade média de 6 metros durante o 
inverno, e 0,50 m, durante o verão. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 

as únicas riquezas naturais do município, que tem na serin· 

gueira (hevea brasiliensis), na castanha-do-pará (bertho

letia excelsa), e nos animais silvestres: caititu (picari ta

jaçu), veado (suaçu), queixada (tajaçu picari), anta (tapi

rus americanus), etc., os principais fatôres da sua economia. 

O município possui, também, nas suas matas, grande varie
dade de madeiras para construção, como: arariquara (min

quartia guianensis), cedro ( cedrula, aniba, larix), cumaru 
( coimanaran adora ta), guariúba ( clarisia nítida e clarisia 

racenosa), itaúba (ocotea magaphila), águano (swietenia 
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mahogoni), pequiá ou amarelão (cariocar brasiliensis), etc. 
Possuem, ainda, as selvas do município, grandes variedades 
de palmeiras oleaginosas (açaí, bacaba, patauá), além de 
inúmeras outras espécies. Há, também, variadíssima quan
tidade de aves: arara (fam. psitarídeos), garça (casmero
dius albus egretta), inambu (crypturellus), jacamin (pso
phia crepitans), juriti ( oreoploleia), tucano ( rhamphastus 
culminatus e ariel), etc . 

Nos seus rios e igarapés são encontrados vários tipos de 
peixes, sendo os principais: curumatã (fam. prochilodus ), 
dourado ( salminus brevidens), jundiá e mandi ( fam. silu
rídeos ), matrinchão (brycon brevicaudatus ), etc. 

POPULAÇÃO - A população do município de Xapuri, se
gundo o Recenseamento Geral de 1950 era de 10 057 ha
habitantes, tinha a seguinte composição: homens - 5 508, 
e mulheres - 4 549; 1 372 habitavam o quadro urbano, e 
8 685, a zona rural. Das pessoas de 5 anos e mais cujo 
total é de 8 204, 2 789 sabem ler e escrever, destas, 1 605 
eram homens e 1 184 eram mulheres. 

Xapuri é um dos menos populosos municípios .do Acre, 
sendo, no entanto, o terceiro quanto à densidade demográ
fica: - 1,24 habitantes por quilômetro quadrado: A popu
lação do município de Xapuri representa 8,76 da população 
do Território. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede que, em 1950, 
segundo os resultados do Censo Demográfico, possuía 1 372 
habitantes. Dêstes, 666 eram homens e 706 mulheres. Das 
pessoas de 5 anos e mais, em número de 1158, 852 sabiam 
ler e escrever, sendo 403 homens e 449 mulheres. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a produção extrativa vegetal que, 
em 1956, ascendeu a CrS 86 704 150,50, sendo a borracha 
e a castanha-do-pará, quase que os únicos contribuintes 
dêsse total, CrS 58 449 248,00 e CrS 16 684 850,00 respec· 
tivamente, que represent~ 79% e 19% da produção extra
tiva vegetal total. 

Em seguida à produção extrativa vegetal vem a agrí
cola, que, em 1956, atingiu o total de rS 9 761225,00, sen
do que o produto mandioca foi o maior contribuinte com 
Cr$ 6 700 000,00 (68,63%) e em segundo lugar milho, com 
Cr$ 757 500,00 (7,75%). 

Na produção extrativa animal, destacam-se os couros 
e peles de animais silvestres, cujo valor, em 1956, foi de 
Cr$ 667 160,00. 

A produção industrial do município é representada, 
principalmente, pelas indústrias de transformação de pro
dutos alimentares (farinha de mandioca, açúcar bangüe, 
arroz beneficiado, panificação, etc), desdobramento da ma
deira, tijolos e extração de lenha, tendo o registro de 1955 
apurado a existência de 1 estabelecimento que ocupa mais 
de .cinco pessoas durante todo o ano e quarenta e nove esta
belecimentos de modesta expressão, que ocuparam menos 
de 5 pessoas, cuja produção total foi de Cr$ 4 102 000,00. 

Quanto à pecuária, é ainda pouco desenvolvida, tendo 

0 seu rebanho em 1956, a composição seguinte: bovinos-
5 600 cabeças; eqüinos - 4 420 cabeças; asininos - 20 
cabeças; muares - 2 500 cabeças; suínos - 6 100 cabe
ças; ovinos - 2 200 cabeças; caprinos- 70 cabeças; aves 

domésticas em geral - 104 900 cabeças. 



COM:tRCIO E BANCOS - O comércio mantém relações 
com as praças de Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro e 
São Paulo, de onde importa, pr:.ncipalmente, tecidos, cal
çados, ferragens, louças, armarinhos, combustíveis, café, ba
nha, azeite, bebidas, medicamentl)s, etc. 

A exportação é constituída de borracha, castanha, cou
ros e peles de animais silvestres . 

Na sede municipal existem 5 estabelecimentos ataca
distas e 15 varejistas. Há, também, uma agência do Banco 
de Crédito da Amazônia S. A. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Xa

puri liga-se às cidades vizinhas, à Capital do Território e à 
Capital Federal, pelos seguintes meios de transporte: -

Brasiléia - aéreo - 45 km, em 10 minutos, e fluvial -

85 km, em 16 horas; Sena Madureira - aéreo --'- 238 km, 

em 55 minutos, e fluvial (via Hio Branco - AC) - e 
passando ainda pela cidade de E:ôca do Acre - AM, 869 
quilômetros, em 11 dias; Capital do Território - aéreo -

105 km, em 25 minutos - fluvia .. - 274 km, em 25 horas; 

Capital Federal - aéreo - 4 154 km, em 15 h 40 m, 

fluvial - 8 120 km, em 32 dias. 

O município é servido por várias emprêsas de trans

porte fluvial; pela Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A. 

e pelo Correio Aéreo N acionai. 

As comunicações se efetivam por intermédio da Agên

cia .Postal-telegráfica do D. C. T. e estação Radiotelegrá

fica do Govêrno do Acre. A população se utiliza, ainda, com 

extraordinárias vantagens, da emissora boliviana, instalada 
na vizinha cidade de Cobija, enviando mensagens radiofô

nicas que muito têm orientado a navegação em tráfego nos 

altos rios da região. 

ASPECTOS URBANOS - A c idade de Xapuri, que fica 
à margem direita do rio Acre, afluente do rio Purus, apre

senta aspecto agradável. Possui, também, a sede, 18 lo

gradouros públicos, 423 prédios E! 1372 habitantes. É ser

vida de luz elétrica. A iluminaçê.o elétrica se estende a 14 
logradouros. Há 115 ligações dc,miciliares. 

Entre os seus principais logradouros, se destacam: -
Rua Coronel Brandão, Rua 17 de Novembro e Praça Ge
túlio Vargas. 

Os seus prédios mais importantes são: o Forum, o Gru
po Escolar, a Prefeitura, a Matriz, o Mercado Municipal, 
e a Casa Limitada, de Belchior Costa & Cia. Ltda. 

ASSISntNCIA M:tDICO-SANI'rÁRIA - Um pôsto de 
Saúde, um dito de Puericultura, mantidos pelo Govêrno do 

Território, e um Hospital da Santa Casa de Misericórdia, 

.localizados na sede municipal, prestam assistência médica 

e hospitalar à população. Há, também, na cidade, um Pôs
to do Serviço Nacional de Endemias Rurais, cujo objetivo 
é a profilaxia das endemias rurai!:. Exercem a profissão no 
município: 1 médico, 3 dentistas e 3 enfermeiros. 

Existem, ainda, na sede municipal, uma drogaria e uma 
farmácia. 

ASSIST:tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
tem no município uma Comissão da L. B. A. e um Orfa-

nato, que prestam assistência, respectivamente, à materni
dade e às crianças desamparadas. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, 
que eram 8 204, 2 789 sabiam ler e escrever; destas, 1 605 
eram homens e 1 184 eram mulheres. A percentagem total 
de pessoas que sabiam ler e escrever era de 27,70%, infe
rior, portanto, à do Território, que era de 29,31% . Quanto 
à sede municipal, de 1 158 pessoas de 5 anos e mais, 852 
sabiam ler e escrever; destas, 403 eram homens e 449 eram 
mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram no município 9 escolas 

de ensino primário, com 727 alunos matriculados. Dessas 
escolas, 2 localizavam-se no quadro urbano e 7 no quadro 

rural. Na sede municipal funcionou também uma Escola 

Normal Regiop.al, com 62 alunos matriculados. Há, ainda, 
no município, uma escola de prendas domésticas. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem na ci
dade 2 bibliotecas públicas em pleno funcionamento, pos
suindo menos de 1 000 volumes cada uma. O "0 Oeste", 

jornalzinho de periodicidade irregular, é o único órgão de 

imprensa do município. América Futebol Clube e Luzeiro 

Esporte Clube constituem as principais entidades despor

tivas de Xapuri. Há, ainda, na cidade, a Loja Maçônica 
Bandeirante do Acre. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 OOt') DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) 
NO 

MUNICIPIO 
Federa I (1) Estadual 

Total Tributária (Cr$ 1 000) 

1950 ....... 234 - 700 233 696 
1951 ....... 247 - 725 287 728 
1952 ....... 241 - 926 278 928 
1953 ....... 423 - 935 254 878 
1954 ....... 470 - 1 005 359 1 017 
1955 ....... 497 - 1 183 545 918 
1956 ....... 691 - (•) 1 217 (•) 563 1 217 

(•) Dados do Orçamento. 
(1) FONTE: Coletoria Federal. - (2) Agência Municipal de Eotatlstica 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI~ 

COS- Na Praça Getúlio Vargas, um dos principais logra
douros públicos da cidade de Xapuri, ergue-se singelo bus

to do estadista Getúlio Vargas. Monumento, também, desta 
natureza e representativo da figura do caudilho José Plácido 

de Castro, que chefiou a epopéia acreana (1902-1903) exis

te na Praça Plácido de Castro. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - Há no município um templo da igreja 
católica: Matriz de São Sebastião. O município é sede da 
Pàróquia de São Sebastião, subordinada à Prelazia do Alto 

Purus e Acre. As festas religiosas mais importantes são as 

de São Sebastião, no mês de janeiro. 

Existe ainda, um templo protestante da Seita Pente
costal, que congrega regular número de adeptos. 

A festa folclórica ou tradicional que merece referência, 
é a de São João, praticada, principalmente, no interior do 
município. 
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A efeméride municipal mais importante é a do dia 22 
de março, dia da fundação da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O nome do 
município tem origem do vocábulo indígena "Xapuri". Se
gundo tradição oral, os primeiros exploradores encontraram, 
acima da foz do rio Xapuri, a maloca da tribo dos "Xapu
ris", originando o nome do rio, e, posteriormente, o da ci

dade, cuja grafia primitiva era "Chapurry", têrmo que sig
nificava "rio antes". 

88 

Os naturais do município denominam-se ''xapurienses". 
A cidade é servida por um hotel e duas pensões. Há uma 
Loja Macônica que se denomina "Bandeira do Acre". 

(Autoria do histórico - Compilação da Agência de Estatística 
do Município, e da Inspetoria Regional de Estatística; Bibliografia 
- Questionários preenchidos peia Agência de Estatística de Xapuri. 
- Questionários da Campanha Estatística: "Relatório Anual de 
1956" - Departamento de Geografia e Estatística do Território do 
Acre. - Censo Demográfico - Territórios Federais - Seleção dos 
Principais Dados - S.N.R. - "Plácido de Castro", de Cláudio 
de Araújo Lima . ) · 



MUNIC:ÍPIOS DO TERRITÓRIO 
DE RONDÚNIA 



PôRTO VELHO - RO 
Mapa Municipal na pág. 405 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Parte das terras que formam o atual muni
cípio de Pôrto Velho pertenciam ao de Humaitá, Estado 
do Amazonas, que extremava cCtm o antigo município de 
Santo Antônio do Madeira, Estado de Mato Grosso, aos 4 
quilômetros da atual Ferrovia Madeira-Mamoré. Entretan
to, com a instalação dos serviço:; da mesma Ferrovia, em 
1907, no mesmo local onde é l::.oje a sede do município, 
formou-se ali um núcleo populo:;o e um pôrto de grande 
movimento. 

Sede do Estrado de Ferro Modeiro-Momoré 

A povoação de Pôrto Velha teve início no núcleo de 
casas dos empregados da "Madeira-Mamoré Railway Co.", 
que se foi condensando, desde 1907, em tôrno da estação 
inicial e oficinas respectivas, sob a fiscalização da diretoria 
da Estrada de Ferro referida; quE' efetuou desde logo obras 
de saneamento, fundando até un hospital-modêlo. 

A Lei n.0 741, de 30 de out:1bro de 1913, na adminis
tração do governador Jonathas de Freitas Pedrosa, criou o 
têrmo de Pôrto Velho, anexo à ÜJmarca de Humaitá, fican
do o Poder Executivo autorizado a traçar os seus limites. 

A 30 de janeiro de 1914, na mesma administração, foi 
instalado o têrmo de Pôrto Velho. 

O Decreto n.0 1 063, de 17 d.e março de 1914, na mes
ma administração, deu ao têrmo de Pôrto Velho os seguin
tes limites: ao norte, o paralelo que passa pela bôca do 
igarapé São Lourenço, a montante da praia do Tamanduá, 
até encontrar os limites com o mt.nicípio de Lábrea; a leste, 
uma linha que partindo do ponto ironteiro à bôca do igarapé 
de São Lourenço, na margem d:.reita do rio Madeira, vá 
encontrar o ponto em que o pardelo de 8° 48' corta o rio 
Candeias, em sua margem esquerda; ao sul, o citado para
lelo limite com o Estado de Mat1J Grosso, entre a margem 
esquerda do rio Candeias e a margem direita do rio Madei

ra, o rio Madeira até a foz do Abunã, o rio Abunã até o 
limite com o território contestado do Acre e êsse território; 
e a oeste, o município de Lábrea. 

A Lei n.0 757, de 2 de outubro de 1914, ainda na mes
ma administração, criou o muoic::pio de Pôrto Velho, com 
sede na povoação do mesmo nome, e com os mesmos limi
tes estabelecidos no Decreto n.0 :l 063, de 17 de março de 
1914, para o têrmo do mesmo nome, autorizando simultâ
neamente o Poder Executivo a entrar em acôrdo com o 
Govêrno Federal, a "Madeira-lVIamoré Railway Co.", e 
proprietários de terras particulare:; para a fundação da vila, 

com aproveitamento, na medida do possível, das obras de 
saneamento ali feitas por aquela companhia. 

A 24 de janeiro de 1915, na mesma administração, foi 
solenemente instalado, o município de Pôrto Velho. 

A Lei n.0 833, de 11 de outubro de 1915, ainda na 
mesma administração, determinou que os limites do muni
cípio de Lábrea com o de Pôrto Velho seguissem pelo divisor 
das águas Ituxi-Abunã . 

A Lei n.0 900, de 31 de agôsto de 1917, na adminis
tração do Governador Pedro de Ancântara Bacelar, elevou 
à categoria de comarca o têrmo de Pôrto Velho. 

A Lei n.o 1011, de 7 de setembro de 1919, na mesma 
administração, elevou à categoria de cidade a vila de Pôr
to Velho. 

A Lei n.0 1 126, de 5 de novembro de 1921, extinguiu a 
comarca de Pôrto Velho, anexando o respectivo têrmo à co
marca de Humaitá. 

A Lei n.O 1 133, de 7 de "fevereiro de 1922, restabeleceu 
a comarca de Pôrto Velho que voltou, portanto, a ser a co
marca mais recente do Estado, - o benjamim de tôdas as 
comarcas do Estado do Amazonas. 

Quanto à origem do nome de Pôrto Velho, atribuiu-se 
•se•r corrutela da e~pressão "pôrto velho", referente ao 
pôrto da barraca de um velho morador dali, ao tempo da 
instalação dos seviços da Estrada de Ferro. 

A 13 de setembro de 1943, pelo Decreto Federal 
n.0 5 812, foram criados vários territórios federais, entre 
êstes, o do Guaporé, atualmente Rondônia. Em sua divisão 
administrativa foram incluídos dois municípios - Pôrto 
Velho e Guajará-Mirim. O atual Prefeito do município de 
Pôrto Velho é o Major Walter Montezuma de Oliveira. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Pôrto Velho, limita 
com os de Humaitá e Lábrea, no Estado do Amazonas; com 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Instituto "Maria Auxiliadora" 

o Município de Aripuanã, no Estado de Mato Grosso; com 
o Território do Acre (município de Rio Branco); com a 
Bolívia e, por último, com o município de Guajará-Mirim, 
Rondônia. A sua posição geográfica é - Latitude Sul: 
8° 45' 36" - Longitude W. Gr. : 63° 58'. 

ALTITUDE - A altitude é de 98 metros. 

CLIMA - O clima do município é quente e úmido. A sua 
temperatura apresenta a média das máximas 31,8°C e a 
média das mínimas 20, 7°C. 

AREA- O município de Pôrto Velho teve a sua área am
pliada com terras do município do "Alto da Madeira" (an
tigo Santo Antônio) que levou o seu limite ao quilômetro 
250 da Madeira-Mamoré e a sua área atual é de ....... . 
154 097 km2 • 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Possui o município o 
rio da Madeira que corta de S. a N., com inúmeras cachoei

ras a montante da sede; o rio Gi-Paraná, o rio Jamari, o 

Jaci Paraná, o Abunã (limite com a Bolívia), o Candeias, 

o Lago do Cuniã bem como a Serra dos Parecis, com a 

média de 700 metros de altitude. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora do município é abun
dante em madeiras de várias espécies, entre estas a serin
gueira e a castanha-do-pará, a maior fonte econômica do 
município; a copaíba e várias sementes oleaginosas, bem 
como várias espécies de palmeiras. A fauna é igualmente 
abundante. Existem várias espécies de animais silvestres que 
auxiliam bastante a população rural, como elemento de eco
nomia - couros e peles. 

Avenida Presidente Dutra 

POPúLAÇÃO - A população do município era, em .... 
1.0 -VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
de 27 244 habitantes; sendo 15 311 homens e 11 933 mu
lheres. Sendo na zona urbana - 6 047, na zona subur
bana - 4 925 e na rural - 16 272 pessoas. Atualmente, 
porém, a sua· população tem crescido bastante, especial
mente na sede. A estimativa em 1956, em números redon
dos, é a seguinte: -zona urbana, 16 000; zona rural, 20 000, 
de acôrdo com os trabalhos elaborados pela Inspetoria Re
gional de Estatística . 

Palácio "Getúlio Vargas", sede do Govêrno 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeraç_ão 
urbana no município é a de sua sede, com 10 036 habitan
tes, segundo o Censo Demográfico realizado em 1950, sendo 
5 139 homens e 4 897 mulheres. Das pessoas de 5 anos e 
mais, em número de 8 295, 5 427 sabiam ler e escrever, 
sendo 2 915 homens e 2 512 mulheres. Atualmente a aglo
meração urbana é estimada em 16 000 habitantes - cál
culo elaborado pela Inspetoria Regional de Estatística. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal está em primeiro lugar, compreendendo: - borra

cha Cr$ 106 667 106,00; castanha-do-pará (noz do 
Brasil) - Cr$ 20 441 148,00; e copaíba - ........... . 
Cr$ 1051576,00. -(em 1956). 

Casa residencial do Sr. Bernardo Simião 

A agricultura é bastante precária e muito aquém das 
necessidades da população. 

A produção extrativa animal também pouco influi, vis
to que oficialmente apenas conta-se com a produção de pes
cado na época vazante, para o consumo na sede. Existe, 
também, a produção de couros e peles de animais silvestres, 



exportados para outros Estados num valor de 

Cr$ 769 010,00, em 1956. 

A pecuária também é restrita a pequenos criadores, 
visando apenas o consumo própr:.o, pouco influindo nas ati-
vidades econômicas do município. 

Agência do Banco de Cré Jito da Amazônia 

A indústria existente no mltnicípio, limita-se à sede e 
compreende: uma usina de lava~;em e laminação de borra
cha, algumas serrarias, olarias, padarias, torrefação e moa
gem de café, uma fábrica de mosaicos, sendo a maioria des
sas últimas com menos de 5 pe!:soas. No interior existem 
somente casas de farinha e poucos e pequenos engenhos de 
rapadura. 

Os Censos econômico e agrícola -Recenseamento de 

1950, apuraram a existência, no município, de: 190 estabe

lecimentos comerciais, 50 de prestação de serviços e 300 

agrícolas. 

Cine-Teatro llesky 

COMÉRCIO E BANCOS - Existem, atualmente, na sede 
cêrca de 500 casas de comércio, Bendo que, atacadistas ver
dadeiramente não há, tôdas são varejistas e somente poucas, 
mais importantes, vendem també:n em grosso. Grande par
te delas mantém transações com as praças de Manaus, Be
lém, Rio, São Paulo, PernambUI:o etc. Há somente duas 
agências de Bancos: 1 do Banco 1o Brasil, S. A. e outra do 
Banco de Crédito da Amazônia. 

MEIOS DE TRANSPORT·E E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a sede do município às sedes dos municípios limítro

fes, pelos seguintes meios de tra11sporte: Humaitá, via flu

vial- 290 km; Rio Branco (Ac·:e) -via aérea: 450 km; 
Guajará-Mirim (RO) - via férrea: 366 km. Liga-se ain-

Associação Comercial do Guaporé 

da com os municípios vizinhos e com a Capital por via radio
telegráfica. 

ASPECTOS URBANOS - A topografia é de boa apa
rência, achando-se a sede situada à margem direita do 
majestoso rio Madeira; não é em terreno plano, entretanto, 
o centro comercial acha-se situado na parte baixa e o resto 
da cidade, localizado na parte alta. Existem 50 logradouros 
públicos - avenidas, ruas e praças. O calçamento da cidade 
ainda ~ de pouca monta, pois que apenas algumas ruas são 
calçadas parcialmente com paralelepípedos e pedras irre
gulares. A cidade tem cêrca de 3 000 prédios, sendo que Ei 

maioria é de madeira e taipa. Pode-se contar com um têrço 
de alvenaria e telha. A cidade tem um regular serviço de 
luz e água, o qual longe está ainda de abranger tôda a sua 
área. As ligações de água atingem a cêrca de 900 e de luz 
cêrca de 1 800. 

ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A cidade pos
sui um serviço de assistência médico-sanitária bastante re
gular - um hospital de clínica geral, uma maternidade, um 
sanatório, dois dispensários, um pôsto de puericultura, dois 
ambulatórios e vários postos médicos. Possui cêrca de 15 
médicos, 5 dentistas, 15 auxiliares de saúde ou enfermeiros. 

ASSISTltNCIA SOCIAL - Neste setor, existe a L. A. B., 

Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, Sociedade de Assis
tência aos Lázaros e Liga de Assistência ao Tuberculoso 

Pobre. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo o Censo de 1950, na idade 
de 5 anos e mais existiam: nos quadros urbano e suburbano, 
sabendo ler e escrever, 5 825 pessoas, não sabendo ler e 

Escola Normal Rural "Carmela Dutra" 
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Catedral do Sagrado Coração de Jesus 

escrever 3 264; no quadro rural, sabendo ler e escrever 

4 089, não sabendo ler e escrever 9 637 pessoas. 

ENSINO - Em 1956 existiam na cidade 5 estabeleci

mentos de ensino médio: 3 ginasiais e 2 normais, com a 

matrícula geral de 238 alunos. 

No mesmo ano, havia no município 54 unidades do 

ensino primário, sendo na sede 11 e 43 no interior, assim 

discriminadas: na cidade- infantil 1, fundamental comum 

8, supletivo 2; no interior - fundamental comum 37, suple

tivo 6, com a seguinte matrícula: na sede: 2 649; no in

terior: 1 086 . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem na sede 

três bibliotecas: a biblioteca "Raimundo Morais", pública 

e geral, com 1500 volumes; a da Loja Maçônica "União e 

Perseverança", particular, geral, com 900 volumes; e a 1'Ruy 

Barbosa", particular, geral, com 270 volumes. Existem 2 

jornais "Alto Madeira" e "Guaporé". Existe ainda a "Rá

dio Difusora do Guaporé" - pre.fixo ZYY-20. Máximo de 

potência: anódica, 120, na antena 500, freqüência 4 785 kc. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) 

ANOS Municipal 
F.ederal (I) Estadual 

Total Tributária 

1951. ...... 3 653 - 3 509 2 503 
1952 ....... 4 437 - 4 096 3 412 
1953 ....... 3 360 - 5 621 4 559 
1954 ....... 4 748 - 4 191 3 509 
1955 ....... 6 470 - 7 617 6 318 
1956 ....... 8 438 - 11 871 8 844 
1957* ...... - - 14 299 10 916 

(I) Fonte: Mesa de Rendas Alfandegadas de Pôrto Velho. 
• Orçamento. 

DESPESA 
REALIZADA 

NO 
MUNICIPIO 

(Cr$ I 000) 

3 192 
3 752 
6 115 
4 778 
6 045 
9 591 

14 299 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI

COS - Monumentos históricos existem dois, em comemo

ração ao Centenário da Independência, um na sede e outro 

na vila de Santo Antônio. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES -
Manifestações religiosas, contam-se somente na sede: Sagra
do Coração de Jesus e N. s.a de Nazaré, em outubro; o 
mês mariano em maio, efemérides, somente as de cunho 
nacional e que são: 1.0 de maio, 7 de setembro e 15 de no
vembro. 

Quanto às manifestações folclóricas, o município apre
senta apenas a do "Boi-bumbá", cujo fio temático é o mesmo 
do resto do País, embora existam figurantes e episódios ligei
ramente modificados. Além da figura principal - o boi 
artisticamente enfeitado -, há os índios, o Pai Francisco, 
1 Catirina e os vaqueiros. 

Pôrto Velho Hotel 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Existem as majestosas ca
choeiras, entretanto, ainda não podem ser motivo de atração 
turística, em vista de se acharem em pontos quase inà
cessíveis. 

Hospital "São José" 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os filhos do 

município denominam-se "pôrto-velhenses". Quanto aos pri

mitivos habitantes (indígenas), podemos citar - os Cari

punas, os Caririanos, os Bôcas-negras e os Araras . 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - Censo Demográfico ( 1.0 de julho de 
1950) dos Territórios Federais; "Achegas para a História de Pôrto 
Velho", do Dr. Antônio Cantanhede; e "Diário Oficial" - Manaus 

- Amazonas n.0 8 325.) 

GUAJARÃ-MIRIM - RO 
Mapa Municipal na pág. 407 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem do atual município de Guajará
Mirim, que em língua tupi-guarani, segundo alguns, signifi
ca "cachoeira pequena", acha-se profundamente ligada à 
construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, primitiva 
"Madeira & Mamoré", emprêsa que primeiro tentou a sua 
construção. Pode-se afirmar, sem receio de dúvidas, que 



Grupo Escolar "Si mon Bolívar" 

o município é uma conseqüênc .a feliz da construção dessa 
ferrovia. 

Conhecida apenas, por mero ponto fronteiriço ao povoa
do de "Guayara-merim", situado à margem esquerda do 
Mamoré, na Bolívia, a localidade era pràticamente despo
voada até ao alvorecer do séculc )Ç:IX. 

Com a assinatura do TratE1do de Petrópolis, em 17 de 
novembro de 1903, pelo qual o Brasil se comprometia a 
construir uma estrada de ferro, ligando os portos de Santo 
Antônio do Rio Madeira ao de <1uajará-Mirim, no Mamoré, 
cujos direitos sôbre tarifas seriam recíprocos, a localidade 
foi se tornando conhecida pelo resto do país, com grande 
repercussão no estrangeiro . 

Outro fator, também decisivo na vida do município, 
foi a alta do preço da borracha, em fins de 1924, e que veio 
a coincidir com a inauguração elo trâfego em grande trecho 
ferroviário . 

Embaladas pela notícia d.e fáceis riquezas, afluíram 
para a localidade grandes levas de aventureiros de várias 
nacionalidades, ávidos pelo enriquecimento com o "Ouro 
Negro", segundo a denominação dada à "hévea" na época 
da sua valorização. 

A inauguração do tráfego até Guajará-Mirim, em 30 de 
abril de 1912, veio acelerar o povoamento daquela locali
dade outrora semideserta. 

Habituada como estava a sua população a enfrentar 
com denodo e sem desfalecimE·nto a dureza de uma vida 
isolada dos centtos populosos; o início do incremento da 
agricultura, - necessidade imposta pela própria tendên
cia do meio, pois já havia gran :ie parte de seus habitantes 
que se dedicavam a outras atividades que não a da extra
ção do "látex"; êsses e outros fatôres, também de grande 
importância econômica, ajudaram a localidade a subsistir, 

Aquartelamento da 6. a C ia. de Fronteira 

ante a desastrosa desvalorização do produto, que constituía, 
naquela conjuntura econômica, a principal fonte de renda 
da ferrovia . 

Tendo sobrevivido a tôdas essas vicissitudes, conse
guiu Guajará-Mirim sua elevação à categoria de municí
pio e comarca, em 12 de julho de 1928, pela Lei n.0 991, 
do Estado de Mato Grosso. Essa Lei estabelecia o dia 15 de 
novembro do ano seguinte para a instalação da Comuna. 
Entretanto, o fato histórico foi acelerado, instalando-se o 
município, solenemente, em 10 de abril de 1929, por fôrça 
do Ato n.0 1 088, de 6 de abril do mesmo ano. Pelo mesmo 
Ato, foram nomeados os membros para a Câmara M_unicipal. 

Foi b primeiro Intendente Municipal, Manoel Bouci
nhas de Menezes; primeiro Presidente da Câmara, Dr , 
José de Mendonça Lima e Secretário, Alkindar Brasil de 
Arouca. 

O município tinha então os seguintes limites: do rio 
Jaci Paraná, desde sua barra no Madeira, ao ponto extremo 
da mais alta vertente do rio S. Miguel; dêste à cabeceira 
do rio Maquens. 

Em 1943, pelo Decreto-lei n.0 5 812, de 13 de setembro, 
o município foi desmembrado do Estado de Mato Grosso, 
passando a integrar o Território Federal do Guaporé, hoje 
Rondônia, o qual ficou constituído de dois municípios: o de 
Pôrto Velho e o de Guajará-Mirim. O atual Prefeito de 
Guajará-Mirim é o Sr. Salomão Jorge Badra. 

LOCALIZAÇÃO Guajará-Mirim está localizado na re-
gião fisiográfica do rio Mamoré . Limita com o muni-
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

cípio de Pôrto Velho, com o Estado de Mato Grosso e com 
a República da Bolívia. A sede municipal tem as seguintes 
coordenadas geográficas: latitude Sul: 8° 45' 48' - lon
gitude W. Gr. : 63° 54' 48". Sua posição em relação à Ca-
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pital é a seguinte: distância, em linha reta - 276 km; di
reção- 35° 31' S.O. 

ALTITUDE- A altitude é de 195 metros. 

CLIMA - O município é dotado de um clima quente e 
úmido, quase idêntico ao de Pôrto Velho. 

ÁREA - O município tem a sua área formada de partes 
dos municípios de Santo Antônio do Madeira e Vila Bela, 
hoje Mato Grosso, ambos do Estado dêste nome, tendo o seu 
limite com o de Pôrto Velho no quilômetro 250 na Estrada 
de Ferro "Madeira-Mamoré" e a Serra dos Parecis e com 

Edifício do Forum 

Mato Grosso a mesma Serra e o rio Cabixi, afluente do 
Guaporé. A área do município está calculada em ....... . 
88886 km2 • 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Possui o município o 
rio Mamoré, desde sua confluência com o Guaporé e ê'Ste 
rio até a foz do Cabixi, e êste e outros afluentes da margem 

Cassino Militar 
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direita do Guaporé e a Serra dos Parecis com a altitude 
média de cêrca de 700 metros. 

RIQUEZAS NATURAlS - O território do município é 
cortado por vários rios e recoberto de uma flora de grande 
valor, onde aparecem a seringueira e a castanha-do-pará noz 
do Brasil) . A copaíba e muitas outras sementes oleaginosas, 
bem como diversas espécies de palmeiras concorrem para 
a riqueza do município. A sua fauna é muito importante, 

Colégio N. S. a do Calyório 

sobressaindo várias espécies de peixes: tambaqui, pirapitinga 
jatuarana, curimatã, surubim, dourado e piraíba, inclusive a 
tartaruga e o tracajá. Há muitas espécies de animais silves
tres que concorrem também para a riqueza do município·. 

POPULAÇÃO - A população do município era, em ..... . 
1.0-VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
de 9 691 habitantes; sendo 5 605 homens e 4 086 mulheres; 
na zona urbana - 1 332 pessoas; na suburbana - 1 512; 
e na rural - 6 84 7. 

Edifício do Comando da 6.° Cio. de Fronteira 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Existem como aglome

rações urbanas no município: a sede municipal, Forte Prín
cipe da Beira e Vila Murtinho, estimado em cêrca de 100 ha

bitantes - cálculo da Inspetoria Regional de Estatística -, 

bem como, Pedras Negras com cêrca de 120 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município tem como 
principal atividade econômica a produção extrativa vege
tal, tendo como produtos mais importantes: a borracha, a 
castanha-do-pará (noz do Brasil) e a ipecacuanha. 

A agricultura é menos desenvolvida, o pouco que pro-

duz dá somente para o abastecimento da população. 



A produção extrativa animal, também pouco influi, em
bora seja constituída de peixes de várias espécies que valo
rizam mais ou menos a atividade econômica do município 
na parte extrativa animal, como sE,ja, os principais peixes da 
região: o tambaqui, a pirapitinga, jatuarana, tucunaré, pacu, 
pescada, sardinha e outros, inclusive a tartaruga e o tracajá. 
Existe a produção de couros e peles de animais silvestres, 

Praça Dr. Mário Corria 

exportados para os municípios dH Pôrto Velho, Manaus e 
Belém. 

A pecuária é também de menos importância para o 
município, concorrendo apenas p.ua a manutenção e con
sumo próprio da população, poucJ influindo nas atividades 
econômicas da Comuna. 

A indústria existente no município compreende cin
co olarias, que exportam tijolos E! telhas para o município 
de Pôrto Velho; e pequenas casaa de farinha. 

COMÉRCIO E BANCOS - Existem, atualmente, na sede 
cêrca de 90 casas de comércio, das quais 3 são atacadistas 
e 87 varejistas. Há na sede do município um comércio bem 

Estação da E. F. Macleira-Mamoré 

considerável. Não há firmas el:clusivamente atacadistas, 
somente algumas fornecem mercadorias para os seringais. 
As transações comerciais, importantes, são feitas com as 
praças de Belém, Manaus, São P~1ulo e Rio de Janeiro. Os 
principais artigos que o comércio local importa são: fazen
das, calçados, artigos de ferragem; conservas, perfuma
ria etc. 

O município conta com uma Agência do Banco de 
Crédito da Amazônia S. A. e cogi1:a-se de instalação de uma 
Agência do Banco do Brasil S. A. 

7 - 24 640 
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MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a sede do município às sedes dos municípios limítro
fes, pelos seguintes meios de transporte: Pôrto Velho: .ferro
via - (E.F ;M.M.) 366 km e aéreo - (Cruzeiro do 
Sul ou F.A.B.) 280 km; Príncipe da Beira: aéreo- 210 km 
e fluvial- (SNG e outras) 382 km; Vila Bela-MT: aéreo 
-790 km e fluvial- 1417 km; Corumbá-MT: aéreo-
1903 km; Campo Grande: aéreo- 2 259 km; Cuiabá
MT: aéreo - 1 438 km; S. Paulo--SP: aéreo - 3 209 km; 

Mercado Público 

Rio Branco--AC: aéreo- 735 km; Xapuri-AC: aéreo-
1 340 km; Tarauacá-AC: aéreo 1 345 km; Sena Madurei
ra-AC: aéreo - 1095 km. Os meios de transporte são 
realizados, por via fluvial, pelo Serviço de Navegação do 
Guaporé, de propriedade do Govêmo do Território e aéreo, 
pelos Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A. e Fôrça Aérea 
Brasileira - F. A. B. 

O município é serviço por 116 quilômetros da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré, com sede em Pôrto Velho, Ca-

Associação Comercial 
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pital do Território. A ferrovia tem um total de j66 km. 
Existem no município duas estações de 1.8 classe (Guaja-

rá-Mirim no ponto terminal e em Vila Murtinho, no ..... . 

km 315), além de doze pontos de parada, porém de pouca 

importância. 

O município é servido, ainda, por dois aeroportos: um 

em Guajará-Mirim, com 200 x 130 metros e outro em Con

ceição no Distrito de Príncipe da Beira, com 100 x 100 

metros. 

Atualmente o município possui uma Agência Postal-te
legráfica, do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

ASPECTOS URBANOS - A topografia da sede é de ótima 
aparência, situada à margem direita do rio Mamoré, em 
terreno plano e meio arenoso. Existem cêrca de 20 logra
douros públicos, entre ruas e praças. As casas são em parte 
de alvenaria, no centro principalmente, em parte de taipa, 
tõdas cobertas de telhas de barro ou zinco. A cidade possui 
serviço de luz e água bastante precário. 

ASSIST:ttNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A cidade pos
sui 4 médicos, um hospital de clínica geral e alguns postos 
médicos. Exercem a profissão, na cidade, 3 dentistas e al
guns auxiliares de saúde. 

ALFABETIZAÇÃO- Segundo o Censo de 1950, das pes
soas de 5 anos e mais, que formavam um total de 2 136, 
1356 sabiam ler e escrever, sendo 730 homens e 626 
mulheres. 

ENSINO - Funcionam no município 23 escolas de ensi
no primário geral, sendo 1 pré-primária, 21 comuns e 1 
supletiva e também uma escola secundária. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS -Além de um clube 
de futebol, a cidade conta com uma biblioteca particular, 
com número superior a 1 000 volumes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNIClPIO 
Federal Estad ua 1 -

Total Tributária (Cr$ 1 000) 

1950 ....... 586 - 1 360 f,63 -
1951 ....... 1 333 - 1 734 1 273 -
1952 ....... 2 029 - 2 738 2 295 -
1953 ....... 2 158 - 3 325 2 472 -
1954 .. " ... 2 818 - 3 631 2 898 -
1955 ....... 3 934 - 3 304 2 489 -
1956 ........ 6 189 - 5 873 2 488 -
1957 (1) ... - - 6 490 3 828 -

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Existe o Forte do Príncipe da Beira, com a deno
minação de "Real Forte do Príncipe da Beira". A pedra 
fundamental dêsse forte foi lançada, com cerimônia, a 20 
de junho de 1776, e foi construído em forma de estrêla. Há 
quatro baluartes que foram consagrados a N. s.a da Con
ceição, Santo Antônio de Pádua e Santo André Avelino. 
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O "Real Forte Príncipe da Beira" foi construído para substi
tuir com mais eficiência o de N. s.a da Conceição, que fica
va a umas mil braças abaixo. Conceição foi fundada pelos 
espanhóis, em 1743, com a denominação de "Santa Rosa". 
Mais tarde, com a expulsão dos espanhóis, foi construído 
pequeno Forte que recebeu o nome de N. s.a da Conceição. 
Houve uma época em que lhe deram a denominação de 
"Bragança". 

O Forte do Príncipe, segundo informação não oficial, 
foi abandonado em 1895. Em 1904 o encontrou a Comis
são Rondon. Densa floresta o envolvia. As casas cobertas 
de telhas ruíram, permanecendo as paredes de algumas. O 
velho Forte desafiou o tempo. Suas muralhas continuam 

inalteráveis. Os sinos da igreja -verdadeiras obras-primas 
do século XVII - e alguns canhões foram levados para o 
vilarejo de São Joaquim - Bolívia. As telhas das casas 
tiveram o mesmo destino. Passaram épocas, surgiram novas 
gerações, mas a testemunha muda de um mundo então des
conhecido, permanece de pé. Representa a epopéia das 
Bandeiras e o sacrifício de um povo arrojado e ambicioso. 
Quem percorre o interior da velha fortaleza, parece ouvir 
no baque surdo dos sapatos, o ressoar dos "tacões" das bo
tinas portuguêsas . 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES
Manifestações religiosas, contam-se sõmente a de Nossa Se
nhora de Nazaré, padroeira do Território e Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, ambas festejadas em outubro. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Entre as belezas naturais 
do município, destaca-se uma das mais belas e importantes 
das quedas d'água, que é a Cachoeira de Ribeirão, situada 
no km 294 da Estrada Ferroviária "Madeira-Mamoré". 
Além da beleza panorâmica, notabiliza-se pela imponência 
e desnível de suas águas. Outras muitas quedas d'água se 
encontram nesse trecho dos rios Madeira e Mamoré. Essa 
do Ribeirão, entretanto, é a mais bela e pitoresca de tôdas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os filhos do 

município denominam-se "guajaraenses". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística. ) 
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AIRAO- AM 
Mapa Municipal na pág. :.61 do 1.0 Vol. 

HISTORICO- As penetrações dn alienígenas no Rio Ne
gro começaram em 1645, com a bandeira de Bartolomeu 
Barreiros de Ataíde que trazia instruções do Governador 
Luiz Magalhães de descobrir o "ri'' do ouro". 

Há, todavia, duas versões sôbre a origem do primeiro 
núcleo de povoamento em terras do atual município de Ai
rão, as quais eram habitadas primitivamente pelos índios 
Uaimiri, Atroaí, Crichanã, Carabim.ri e Jauaperi. 

A primeira versão diz que numa das bandeiras dos 
Jesuítas, saídas do Maranhão, a p1·imeira em 1657 e a se
gunda no ano seguinte, foi fundada a "missão dos Taru
mãs, que, depois de passar por vários incidentes, transmu
dou-se na missão da Foz do Jaú, sob o padroado de Santo 
Elias." 

A segunda versão informa que Pedro da Costa Fa
vela, no comando de uma tropa de resgate, e o Frei Teodó
sio da Veiga, da Ordem dos Mercês, vieram ao rio Negro, 
guiados pelos Aroquis que habitavam o rio Urubu e funda
ram, então, em 1668, nas proximidades do riacho Aruim, 
uma povoação que, anos depois, foi transferida para a foz do 
rio Jaú, com a denominação de Santo Elias do Jaú. 

Como se vê, ambas as versões dão como o primeiro nú
cleo do povoamento a missão de :;anto Elias do Jaú. Di
vergem, no entanto, quanto à primitiva localização e sôbre 
a data da fundação. 

Tudo indica haja sido a missão ou aldeia de Santo 
Elias do Jaú o segundo ou terceir'' núcleo de povoamento 
organizado pelos portuguêses em terras amazonenses. 

A aldeia de Santo Elias do J aú foi elevada à catego
ria de lugar, em 1759, com a dertominação de Airão; por 
Joaquim de Melo Póvoas, primei1·o Governador da Capi
tania de São José do Rio Negro. 

A denominação de Jaú originava-se do rio do mesmo 
nome, próximo a cuja foz está situada a localidade; a de 
Airão foi aplicada em observância à política iniciada por 
Mendonça Furtado de dar às povoações amazonenses no
mes portuguêses. Assim, aconteceu, também, por exemplo, 
com as aldeias de Abacaxis (atual Itacoatiara) e Saracá, 
que na mesma época passaram u denominar-se Serpa e 
Silves, respectivamente. 

Quando da criação da Comarca do Alto Amazonas, em 
1833, figura Airão, como freguesia ou colégio eleitoral per
tencente ao têrmo de Manaus. 

A Lei provincial n.0 92, de 6 d.e novembro de 1858, re
duziu o número de Freguesias da Frovíncia, excluindo algu
mas, dentre elas a de Airão. 

Permaneceu Airão durante mais de um século sem 
nenhuma alteração em sua histór:.a e sem também apre
sentar quase nenhum progresso, qu1mdo, em 1938, foi trans
formado em sede do distrito do mE~smo nome, integrando o 
município de Manaus. 

Pela Lei Estadual n.0 99, de 19 de dezembro de 1955, 
foi criado o município de Airão, desmembrado do de Ma

naus, com sede na vila de Airão, el,~vada, então, à categoria 
de cidade. A instalação do município deu-se a 23 de feve
reiro do ano seguinte, sendo o seu primeiro prefeito, no-

meado pelo Governador do Estado, o senhor I v o Alves de 
Almeida. O município é constituído de um único distrito. 

LOCALIZAÇÃO - Airão situa-se na zona do rio Negro 
e limita-se com os municípios de Barcelos, Codajás, Mana
capuru, Manaus, Urucará, ltapiranga e com o Território do 
Rio Branco. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - Não se tem dados concretos sôbre altitude. 
Situando-se, entretanto, a sede municipal entre as cidades de 
Manaus e Barcelos que também ficam à margem do rio Ne
gro e que têm; respectivamente, as altitudes de 40 me 41 m, 
a sua altitude está, forçosamente, entre uma e outra das 
mencionadas. 

CLIMA - O clima é quente e úmido, característico das zo
nas equatoriais. A linha do equador corta a parte do extremo 
norte do município. Não se tem dados exatos sôbre a sua 
temperatura. Deve ser, entretanto, semelhante à de Ma
naus, município que lhe fica vizinho e que apresentou em 
1956 as seguintes variações: média das mínimas 22,9°C
média das máximas 30, 7°C - e média compensada 26°C. 

ÁREA - A sua área, segundo estimativa da Inspetoria 
Regional de Estatística (ainda não foi calculada pelo C.N.G., 
vez que se trata de município recém-criado), é de cêrca de 
54 000 km2, o que lhe assegura o 7.0 lugar entre os de
mais municípios amazonenses. Note-se, ainda, que essa área 
é superior à dos Estados de Sergipe e Espírito Santo juntos. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Tem como principais 
acidentes geográficos os rios Negro, Jaú, Jauaperi, Alalaú, 

Carabinari, Padauari e Curinaci. 

RIQUEZAS NATURAIS- Embora não tão rica como a 

da maioria dos municípios amazonenses, a flora airãense, na 
qual se destacam a seringueira (hevea brasiliensis) e a cas
tanha-do-pará (Bertholletia excelsa), constitui a sua princi

pal riqueza natural. 
A sua fauna também é relativamente importante, prin

cipalmente a aquática: peixes de várias espécies, destacan
do-se o pirarucu, e quelônios: tartarugas (podocnemis ex
pensa), tracajás (Podocnemis unifilis) e outros. Há tam
bém vários animais silvestres: onças, veados, queixadas, cai

titus e outros ; 
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POPULAÇÃO - Segundo os resultados do Censos Demo
gráficos de 1940 e 1950, verifica-se que a população de Ai
rão aumentou cêrca de 16% no referido período intercen
sitário: em 1940 era de 2 685 e 1950 de 3 128 habitantes. 
É o menos populoso dos atuais 43 municípios amazonenses. 

A população masculina era, em 1950, bem superior à 
feminina, ou seja cêrca de 58% do total: para 1 825 homens 
existiam apenas 1 303 mulheres. 

Quanto à localização, verifica-se esmagadora prepon
derância da população rural (94% do total) sôbre a ur
bana. 

A densidade demográfica é a mais baixa do Estado, de
pois da de Barcelos. Cabem, nada menos, cêrca de 18 km2 

para cada habitante. É assim, certamente, um dos municí
pios de mais fraca densidade populacional do Brasil. 

À primeira vista, sabendo-se Airão tão próximo da Ca
pital do Estado, causa espécie a sua ínfima população re
lativa . O fato, entretanto, explica-se por ser Airão uma das 
zonas mais pobres do· Estado, onde não se encontram, com 
abundância de outras plagas barés, a seringueira (hevea 
brasiliensis) e a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) 
cuja exploração no Amazonas ainda continua sendo, e o 
será por muito tempo, o mais importante meio de subsis
tência da maioria da população rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede que em 1950 
possuía apenas 175 habitantes; dêstes, 93 eram homens e 
82 eram mulheres. 

Os principais povoados do município são os seguintes, 
com as respectivas estimativas de número de casas e habi
tantes: Tauapessassu, 40 casas e 320 habitantes; Pacatuba, 
25 casas e 130 habitantes e lgarapé-Açu, 20 casas e 150 ha
bitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal constitui a principal atividade econômica do mu-
nicípio, cujo valor da produção em 1956 foi de ......... . 
Cr$ 3 765 680,00. Dessa importância Cr$ 1 118 000,00 ca
bem à borracha e Cr$ .1100 000,00 à madeira. Os demais 
produtos são bala ta, sernambi, sôrvà, etc. 

A agricultura é bastante rudimentar. Na temporária, 
destaca-se a mandioca, com uma produção de cêrca de 
1 000 toneladas anuais; na permanente, a laranja, a tange
rina e o abacate, ·cujos excedentes são exportados para Ma
naus. O valor da produção agrícola em 1956 foi de cêrca 
de Cr$ 1 600 000,00. 

Quase não existe a pecuária. O seu principal reba
nho é o de bovinos, estimado em 200 cabeças. 

Dada a abundância de cursos de água, geralmente pis
cosos, e a escassez de carne bovina, a pesca é praticada em 
escala relativamente grande. A estimativa da produção de 
peixes diversos em 1956 é de 30 000 quilos, no valor de 
Cr$ 360 000,00. Dentre as espécies existentes destacam-se 
o jaraqui, por sua abundância, o tucunaré pela boa quali
dade e o pirarucu pelo tamanho. São encontrados também 
a tartaruga e o jacaré. O maior valor dêste, todavia, é o do 
couro, aproveitado para fins industriais. Pratica-se tam
bém a caça, embora em menor escala. Estima-se em .... 
Cr$ 200 000,00 o valor da produção em 1956 referente às 
peles de animais silvestres principalmente onças, capivaras 
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e ariranhas. Foi de Cr$ 560 000,00 o quantum da produ
ção extrativa animal em 1956. 

Segundo os resultados dos Censos Econômico e Agrí
cola de 1950, existiam àquela época no território do atual 
município de Airão apenas 6 estabelecimentos comerciais 
e 29 propriedades agrícolas. 

COMÉRCIO - Conta o município com 6 estabelecimen
tos comerciais, que transacionam com a capital do Estado. 
Importa estiva em geral, e exporta borracha, madeira, ser
nambi, sôrva, laranja e abacate. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
município é servido pelos serviços de Navegação da Ama
zônia e Portos do Pará (S. N. A. P. P. ) e pela emprêsa de 
navegação Higson & Cia. Manaus Ltda., que o põem em 
comunicação por via fluvial com as seguintes localidades: 
Barcelos 246 km; Boa Vista (T. Acre) 898 km; lçana 866 
quilômetros; Manaus 250 km e Uaupés 811 km, tôdas à 
margem do rio Negro, com exceção de Boa Vista que fica 
no rio Branco. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Airão fica à mar
gem direita do rio Negro. É um simples lugarejo que em 
1950 possuía apenas 46 casas e 175 habitantes. É servida de 
luz elétrica, contando com 12 ligações domiciliares. Um tem
plo católico, um estabelecimento comercial e uma escola 
de ensino primário é tudo quanto há de interêsse esta
tístico. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais que 
habitavam na sede do município em 1950, que eram 160, 
apenas 25 sabiam ler e escrever; destas, 16 eram homens e 
9 mulheres. 

ENSINO - Conta o Município com 9 unidades de en
sino primário fundamental comum . 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal para o 
ano de 1956 foi orçada em Cr$ 204 000,00, exclusive os au
xílios (quotas do impôsto de renda, etc.) dos demais pode
res públicos. Não há no município órgão de arrecadação 
do Estado e da União. 

ATRAÇÕES TURISTICAS- O rio Negro é, incontestà
velmente, um dos mais belos cursos de água do mundo. Suas 
águas são tranqüilas, límpidas, transparentes. Há trechos 
em que chega a ter 50 quilômetros de largura, no seu curso 
inferior, quando se espraia em imenso lago, coalhado de pe
quenas. ilhas. 

Quase defronte à cidade de Airão estão as ilhas Curidi
qui e Xipaca. 

Constitui o rio Negro, evidentemente, uma atração tu
rística, não só do município, mas de tôda a Amazônia. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO- A área em que 
se localiza a cidade de Airão, ex-vila do mesmo nome, ainda 
não foi desapropriada; pertence ao senhor Francisco Be
zerra de Vasconcelos. 

O Govêrno do município vem funcionando desde a cria
ção dêste no povoado de Tauapessassu, onde reside o Pre
feito e para onde se pretende transferir legalmente a sede 
do município. 

Ainda quando Airão era distrito de Manaus, o Cartório 
de Registro Civil, em vez de funcionar na sede do distrito, 
funcionava em Tauapessasu, onde continua . 



LENDAS - Das várias lendas que existem no município, 
transcrevemos do livro "0 Amazo:ilas por Dentro" de Antô
nio Cantanhede, a seguinte: 

"O Urutaí: - Entre os aborígines da Amazônia, são 
por demais conhecidas as virtude:; das penas dessa ave de 
rapina, conhecida por urutaí, e também por urutau e mãe
-da-lua. 

Algumas das antigas tribos de índios que habitaram o 
Amazonas empregavam-nas, que:.mando-as, para defumar 
suas jovens, nas vésperas dos esponsais. ltles criam que 
essa defumação tinha o poder de t•)rnar quietas as mulheres. 

Outros iam mais longe em sua crença: espanavam com 
as penas dessa ave o lugar de onde se levantara a criança 
que pretendiam "curar" ou alguém a quem desejavam ter 
sempre ali, ao pé. 

O urutaí era e ainda é con;iderado como o símbolo 
da quietude, entre os naturais do vale lendário. 

Realmente, tudo nesse alado notívago é original. Sua 
posição diuturna é sempre a mesrr..a: voltado para o sol. Seu 
pescoço alongado termina em grande cabeça, com uns olhos 
grandes e negros em desproporçã<l ao corpo; seu bico adun
co está fincado à cabeça como um gancho, sempre à espera 
da prêsa. Trepado na ponta de algum pau sêco, resto de 
árvore em decadência, pela sua imobilidade, parece ser a 
continuação da madeira, tanto QUE!, somente de pequena dis
tância é êle distinguido. De penus pedreses, cinzento-claro 
e escuro que também se confundem com o pau que lhe 
serve de pouso. Não faz ninho. Na própria ponta do polei
ro deita dois ovos, que vêm acompanhados de substância 
viscosa, para que aí grudados não. percam o equilíbrio, até 
o nascimento dos filhos, que, uma vez fora do envólucro 
calcário, ficam presos pelas patinhas enquanto não estão 
aptos para levantar vôo. 

O urutaí alimenta-se especialmente de morcegos que 
caça à noite, pois, durante o dia não se move senão para 
acompanhar, voltando-se apenas, a marcha do sol. 

Nas noites de luar desfere seu canto que semelha so
nora gargalhada: qua. . . qua. . . qua ... 

É preciso saber-se, entretant,,, porque assim vive e as
sim canta essa ave. 

Contam antigos moradores do interior do Amazonas 
que, ao tempo em que o dom da palavra era de todos, ani
mais e plantas, certa vez, vindo o urutaí, em noite de luas, 
à beira de uma estrada, aí enco tttrou, atravessando-a, um 
velho tronco de árvore. Travara:m conhecimento, e depois 
de alguns minutos de boa prosa, o urutaí felicita seu inter
locutor por estar sempre deitado, em descanso. 

- Engano vosso, amigo urutaí, lhe responde o outro; 
não podeis calcular quanto é pe1:1.oso estar sempre deitado, 
sempre na mesma posição. Dantes, até o leve soprar da 
brisa fazia-me oscilarem as fôlha!:, como um sorriso; ou su
portava o furor dos vendavais com orgulho. . . Fiquei ve
lho e o vento, um vento banal, lançou-me por terra, nesta 
estrada. . . Dantes, floria e frutificava. Agora ... Aqui, on
de me vêdes, todos me desprezam. Sou um pau caído ... 
Não tenho, sequer, o gôsto de ser pisado ... 

- E quando passam pela t!strada? indaga, curioso o 
urutaí. 

- Abrem as pernas e saltam por cima dêste seu velho 
amigo, 

De modo que tendes visto ... 

- . . . coisas interessantes ... 

- Qua · . . Qua. . . Qua. . . Qua. . . desata a rir o 
urutaí que, alçando vôo, jamais desceu ao leito das estradas 
e não mais olhou para baixo, porque, ia pensando consigo 
mesmo: é muito melhor viver na ponta de um pau sêco e 
não ser notado, do que estar em uma estrada movimentada 
e ser desprezado. . . qua. . . qua. . . qua. . . qua ... 

NOTA- Urutaú- Urutau- Urutaú de Urutau: ave 
fantasma, ave noturna, coruja, môcho. Mais ronherida na 
Amazônia por Urutay e no Nordeste, por Mãe-da-Lua. 

OBSERV AÇOES - Os dados sôbre Atividades Econômi
cas foram fornecidos pelo D. E. E. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - História do Amazonas, de Artur Cezar Ferreira Reis. 
Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas, de Anísio Jobim. Diário 
Oficial do Estado - Edição comemorativa do Centenário da Inde
pendência do Brasil. Resultados dos Censos Demográficos, Agrícola 
e Econômico de 1950. Tábuas Itinerárias do Estado. Questionários 
preenchidos pela AE de Manicoré. ) 

ATALAIA DO NORTE - AM 
Mapa Municipal na pág. 187 do 1.0 Vol. 

HISTÓRICO- A Lei Estadual n,0 96, de 19 de dezembro 
de 1955, criou o município de Atalaia do, Norte, desmem
brado do de Benjamin Constant e constituído pelo distrito 
do mesmo nome (antigo distrito de Remate de Males), 
com sede no povoado de Atalaia, elevado então à categoria 
de cidade com a denominação de Atalaia do Norte. 

A instalação do município ocorreu a 23 de fevereiro 
de 1956, sendo o seu primeiro prefeito nomeado pelo Go
vernador do Estado, o senhor Theóphilo Casimira Brasil. 

O ex-distrito de Remate de Males, cujo território é o 
mesmo do atual município de Atalaia do Norte, foi criado 
pelo Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro de 
1938. 

Habitavam primitivamente o território do atual mu
nicípio de Atalaia do Norte os índios Mangeronas, Ticunas, 
Marubas e Maias. Dos dois últimos vivem ainda remanes
centes no referido território. Os Maias conservam-se ainda 
arredios à civilização . 

A região do J avari foi das últimas a ser explorada, 
devido aos ferozes selvagens seus habitantes e às doenças 
endêmicas que ali grassavam. 

O mais antigo núcleo de povoamento é Remate de 
Males, que, aliás, foi durante vários anos, de 1898 a 1901 
e de 1904 a 1928, sede do município de Benjamin Cons

tant. Não se sabe precisamente a data de sua fundação. 
Entretanto, Anísio Jobim, em "Panoramas Amazônicos", 

informa que o povoado se originou de uma cabana à mar
gem do Itecoai, onde habitava o filho de um oficial superior 
brasileiro, e que a denominação de Remate de Males foi 
dada, em 1890, pelo maranhense Alfrede Raimundo de 
Oliveira Bastos que, "depois de haver estado, no povoadQ 
de Pevas, em lquitos, no Peru", veio naquele ano para a 
foz do ltecoai ·onde já havia alguns moradores e lá se esta

beleceu. Alfredo Bastos sofrera antes de sua chegada ao 
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Itecoai "constantes reveses", e por haver encontrado ali "re

lativo bem-estar, resolveu fixar-se, como um remate aos seus 
males". Colocou, então na fachada de seu barracão o dístico 

"Remate de Males", cuja designação se estendeu a todo o 
lugar. Remate de Males acha-se presentemente em acen

tuado estado de decadência. 
O povoado de Atalaia, que é atualmente a sede do mu

nicípio de Atalaia do Norte, foi fundado em 1943, no serin
gal Cametá, cujo ato contou com a presença do Interventor 
Federal no Estado, o Dr. Alvaro Maia. A denominação de 
Atalaia justifica-se por ser a localidade em aprêço "o mais 
extremo núcleo do Oeste, a guarita da marcha para o Oeste" 
no dizer de Alvaro Maia, em discurso proferido em Remate 
de Males em 1943. 

O rio Javari, ''Nilo Americano", no dizer do Barão de 
Tefé, foi cenário de conflitos entre os silvícolas e o pessoal 
das comissões mistas brasileiro-peruanas incumbidas da de
marcação dos limites entre as duas nações, em 1864 e 1874. 

A partir de 1954, os seringueiros da zona do Javari, 
notadamente do rio Curuçá, têm sido atacadQs por um gru
po de bandoleiros peruanos, que lançam o terror naquelas 
plagas, forçando o êxodo daquela gente e o conseqüente 
despovoamento dos seringais. Os jornais da capital do Es
tado e da RepÍiblica têm comentado, com riqueza de deta
lhes e fatos, essa ocorrência . 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se o município de Atalaia do Nor
te na zona do Solimões-Javari, limitando-se com os municí
pios de Benjamin Constantt, Ipixuna, Jutaí e São Paulo de 
Olivença, com o Território Federal do Acre e com a Re
pública do Peru. 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal tem cêrca de 80 m de 
altitude. 

CLIMA - O clima é úmido e quente. Sôbre sua tempera

tura e precipitação ainda não se tem dados concretos. To
davia, o município, limítrofe de Benjamin Constant apre

sentou em 1956 os seguintes dados: Temperatura: Média 
das máximas:· 32,7°C; média das mínimas: 18,6°C; e mé

dia compensada: 25,7°C. Precipitação anual: 2 994 mm. 

ÁREA - A área do município (ainda não calculada pelo 
C. N. G. por se tratar de município recém-criado) deve ser 
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cêrca de 70 941 km2
• :É assim o 5.0 município do Estado em 

extensão territorial. Essa área é bem maior que a do Esta
do da Paraíba. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais aciden
tes geográficos do município são os rios Javari, Ituí, Itacoaí 
e Curuçá. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flo.ra e a fauna constituem 
as riquezas naturais do município. Na primeira destacam
-se a seringueira (Hevea brasiliensis) e madeiras de boa 
qualidade: aguano, andiroba e cedro. Há vestígios da exis
tência de minérios. Em Tabatinga, localizada nos limites 
de Atalaia com Benjamin Constant, há carvão-de-pedra. Aí 
também são encontrados xistos betuminosos. 

POPULAÇÃO - A população do território hoje ocupado 
pelo município de Atalaia do Norte aumentou cêrca de 

30% durante o período intercensitário 1940-1950. Segundo 
os resultados dos Censos Demográficos realizados naqueles 

anos essa população era em 1940 de 3 440 habitantes e em 
1950 de 4 566. 

Quanto ao sexo, havia em 1950 preponderância da po
pulação masculina - 2 528 habitantes, sôbre a feminina, 
com 2 038. 

A população urbana, com 295 habitantes, é de cêrca d~ 
6% do total. :É, pois, como se verifica, o município pre
ponderantemente rural. 

A sua população relativa é das mais baixas do Estado. 
Há cêrca de 17 km2 para cada habitante. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede cuja população 

é estimada em 300 habitantes. 

Remate de Males, ex-vila do mesmo nome, em 1950 
possuía 295 habitantes. Acha--se atualmente em franca de
cadência. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A extração da borracha 
(Hevea e Sôrva) e de madeira (aguano ou mogno, andiroba 
e cedro) é a principal atividade econômica do município . 
Em 1956 o valor da produção da borracha atingiu a quan
tia de Cr$ 5 082 750,00 e o da produção de madeiras foi de 
Cr$ 2 694 956,00. Não há no município a castanha-do-pará, 
comum à quase totalidade dos municípios amazonenses. O 
valor total da produção extrativa vegetal foi de ....... . 
Cr$ 5 215 500,00. 

A agricultura é assaz deficiente. Planta-se em pequena 
escala mandioca, feijão e milho. A produção maior é a de 
mandioca, cujo valor em 1956 foi de Cr$ 625 000,00. 

Também a pecuária é quase inexistente. Os seus prin
cipais rebanhos são os de suínos e bovinos, com respectiva

mente, 300 e 150 cabeças. 

A pesca é praticada principalmente para o consumo 

próprio. A sua produção em 1956 foi de 37 420 quilos, no 
valor de Cr$ 298 990,00. Pirarucu, tatnbaqui, pirapitinga, 

curimatão e peixe-boi são as principais espécies existentes. 

Segundo os resultados dos Censos Econômicos e Agrí
la, realizados em 1950, existiam, naquele ano, no território 



do atual município de Atalaia do :Norte, 89 propriedades ru
rais e 7 estabelecimentos comerciais. 

COMÉRCIO- Conta o município com 1 estabelecimento 
comercial atacadista e 7 varejistas. Importa estiva em geral 
e exporta borracha e madeira. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A ci

dade de Atalaia do Norte liga-se às cidades vizinhas e de
mais localidades ribeirinhas. A Viagem à Capital do Esta
do pode realizar-se por via mis1 a: fluvial até Benjamin 
Constant, com a distância acima :itada, e aérea de Benja
min Constant a Manaus, com 1325 km. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Atalaia do Norte 
fica à margem direita do rio Javali. Em 1950, era um sim
ples povoado que, segundo o Cenno Demográfico realizado 
naquele ano, contava apenas 176 habitantes. É servida de 
luz elétrica, contando com 23 li1tações domiciliares. Um 
templo católico, um pôsto médico, 2 escolas de ensino pri
mário, 1 serraria, é tudo mais que há de interêsse estatístico. 

Sua população é estimada em 300 habitantes. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessc as de 5 anos e mais que 
habitavam na sede do município em 1950, que eram 295, 
apenas 84 sabiam ler e escrever; destas, 48 eram homens e 

36 mulheres. 

ENSINO - Conta o Município com 3 escolas de ensino 
primário. Duas na sede municipa 1 e outra no povoado de 

Remate de Males. 

FINANÇAS PÚBLICAS- O or•;amento da receita muni
cipal para o ano de 1956 foi de Cr$ 1 054 800,10. Não há 
no município órgãos arrecadadore:; do_ Estado e da União. 

ATRAÇõES TURíSTICAS- O rio Javari, a cuja mar

gem direita fica a sede do município, divisor natural do 

Brasil com o Peru, corre por "belo verde vale coberto de · 

densas florestas, com uma extensiio de 1056 quilômetros, 

desaguando no Amazonas por três profundas bôcas das 

quais a Oriental é a mais larga". É um rio extremamente 

sinuoso e de grande correnteza. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 

Atalaia do Norte fica nos limites elo Brasil com o Peru. É 

a única cidade brasileira à margem do rio J avari e a mais 

ocidental cidade amazonense. Dessa situação, provém-lhe 

naturalmente a denominação de "Atalaia". 

OBSERVAÇÕES - Os dados sôhre atividade Econômica, 

foram fornecidos pelo D. E. E. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 

Bibliografia - "História do Amazonas", de Artur Cezar Ferreira Reis. 

Aspectos Sócio-Geográficos do Amazon•1s, de Anísio Jobim. Diário 

Oficial do Estado - Edição comemon ti v a do Centenário da Inde

pendência do Brasil; Panoramas Amazônicos, de Anísio Jobim. Re

sultados dos Censos Demográfico, Agrícola e Econômico de 1950. 

Tábuas Itinerárias do Estado; Questionários preenchidos pela A.E. 

de Benjamin Constant. ) 

AUTAZES- AM 
Mapa Municipal na pág. 149 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Compreende-se por Autazes, segundo o 
Agrônomo Francisco Barrancas, "tôda a gleba que forma 0 

grande delta dos Autazes, situado entre o Madeira, Ama
zonas, Solimões e baixo Purus". 

Essa região já era conhecida nos meados do século 
XVII. Habitavam-na então os índios Muras, famosos por 
sua ferocidade . 

O nome de Autazes dado à região há muitos anos e 
estendido agora ao município recém-criado, provém dos rios 
Autaz-Açu e Autaz que irrigam o seu território. 

O Madeira, rio de tão longo curso, e que também ba
nha os Autazes, começou a ser explorado poucos anos após 
a expedição de Pedro Teixeira que se realizou em 1637, 

por coletores de cacau (nativo na região) e demais produtos 

naturais. 

Quando da sedição dos Cabanas, iniciada em Cametá, 

na Província do Grão-Pará e que depois se estendeu a todo 

o território dessa Unidade do Império, desenrolaram-se nBs 

Autazes vários combates entre as fôrças legalistas e os re

beldes, entre os anos de 1836 e 1839. 

Quem mais se destacou nessas lutas, revelando-se um 
verdadeiro bravo, foi Ambrósio Aires que ao tempo da rebe
lião residia em Tomar (antiga Bararoá, donde lhe veio a 
alcunha), localidade à margem do rio Negro. Para uns, 

era de nacionalidade alemã; outros consideravam-no portu

guês; e ainda mais alguns tinham-no como revolucionário 

pernambucano foragido de seu Estado. 

Ao ter conhecimento do movimento sedicioso, Ambró

sio Aires manifestou-se prontamente disposto a lutar a favor 

da legalidade. Rico e de muito prestígio onde vivia, reu

nira os amigos apresentando-se com setenta e sete guardas 

nacionais à vila de Mariuá. Conseguiu aí fazer-se ouvido 

pela Câmara, que resolveu convocar às armas os seus mu

nícipes. 

Era Ambrósio Aires eloqüente, desenvolto, relativa

mente instruído e destemido. Sua figura impressionava 
bem: era branco e tinha os cabelos louros. 

Nos últimos meses de 1835, os cabanas estavam pró
ximos às fronteiras da comarca do Alto Amazonas, em Icui

piranga, perto do Tapajós. 

Baral'oá, já comandante de resistência, foi ao encontro 

dos rebeldes. Travou-se, então ali, a primeira batalha entre 
os cabanas e os legalistas amazonenses. A vitória sorriu a 

êstes. 

Retornou então Bararoá a Mariuá e daí a Tomar, onde 
·foi festivamente recebido. 

Os cabanas todavia voltaram poucos meses depois a 
se reorganizar em Icuipiranga. Investiram então sôbre Lu
zéa e Serpa vencendo-as fàcilmente. No dia 6 de março de 
1836, acercaram-se de Manaus, onde desembarcaram à noi-
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te sem encontrar resistência . Apossam-se então no dia se
guinte do govêrno da Comarca, o qual exercem durante 

seis meses. 

Em agôsto, todavia, estoura a reação em vários pontos 
da Comarca. Primeiro em Te fé, ainda no mesmo mês em 

Mariuá. 

Bararoá reorganiza a sua coluna e bate os cabanas em 
Moura . Desce o rio Negro e o Amazonas e vai ao lado do 
Padre Sanches de Brito dar-lhes combate no baixo Ama
zonas. 

Mantinham-se então os cabanas na Mundurucânia, on
de bem entrincheirados em Luzéa, resistiam aos ataques dos 
legalistas . 

Bararoá, reforça a sua tropa e marcha sôbre êles. 
Ocupa Abacaxis e logo em seguida Borba, pontos estra
tégicos. 

Investe, finalmente, sôbre o reduto dos rebeldes em 
fins de fevereiro ou princípio de março de 1837. Trava-se, 
então uma luta tremenda, culminando, mais uma vez, com 
a vitória de Bararoá. 

Regressa Bararoá à Manaus, cuja Câmara o confirma 
no cargo de comandante militar, que exercera durante os 
tempos de batalha. 

Grupos esparsos de cabanos continuavam a afligir al
gumas zonas da Comarca, entre elas a de Autazes. Para aí 
então segue Bararoá a 26 de maio de 1837. Aprestava-se já 

a retornar a Manaus, quando a 6 de agôsto daquele ano foi 
colhido numa cilada dos cabanas. Perdem, então os amazo
nenses o maior herói da resistência aos cabanas. 

Ainda durante os anos de 1838 e 1839, os cabanas, con
tinuaram infestando os Autazes e outros pontos da Comarca. 
Só com a decretação da anistia ampla poder-se-ia pôr fim 
à sedição. Esta anistia foi decretada a 4 de novembro de 
1939. Os cabanas, então depuseram as armas. 

O Decreto Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro de 
1938, criou, no município de ltacoatiara, o distrito de Am
brósio Aires . 

Assim, um século e um ano após a morte de Ambró
sio Aires, o Estado do Amazonas presta-lhe justa e mere
cida homenagem. 

A homenagem é significativa. O território do distrito 
a que deram o nome de Ambrósio Aires é aquêle mesmo 
que foi cenário de tão renhidas lutas em que êle se em
penhou com tanta bravura e onde finalmente perdeu a vida 
em defesa da Ordem e da Lei. 

Ambrósio Aires é atualmente o distrito sede do mu
nicípio. de Autazes, criado pela Lei Estadual n.0 96, de 19 

de dezembro de 1955, com território desmembrado de lta
coatiara e de Borba. 

O município foi instalado no dia 3 de março de 1956, 
sendo o seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Governador do 
Estado, o senhor Aldimar Marinho Sampaio. 

LOCALIZAÇÃO - Autazes está situado na zona do Médio 
Amazonas. Limita-se com os municípios de Borba, Careiro, 
Itacoatiara e Nova Olinda. 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

CLIMA - O clima é quente e úmido, comum a tôda a re
gião. Não há dados referentes à sua temperatura. Entre
tanto, poderão ser tomados por base os dados do município 
de Parintins, que lhe é próximo e que em 1955 apresentou 
os seguintes registros: Média das máximas: 30,5°C; média 
das mínimas: 22,4°C e média compensada 26,3°C. 

AREA - A sua área (ainda não calculada pelo C. N. G. ) 
é de cêrca de 6 600 km2 • É assim um dos menores municí
pios do Estado. Precisamente o 39.0 entre os 43 ora exis
tentes. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden
tes geográficos são: rios Amazonas e Madeira e· os paranás 
Madeirinha ou Autaz-Açu, Autaz e Jacaré; os lagos Muru
tinga, Castanho, J apiim e Purupuru. 

RIQUEZAS NATURAIS - A flora e fauna de Autazes 
são inegàvelmente ricas. A castanha-do-pará, e o pau-rosa 
são de considerável valor econômico. Há grande variedade 
de animais silvestres: onças, caititus, queixadas, veados, etc., 
e aquáticos: jacaré, pirarucu e quelônios. É presumida a 
existência de petróleo dada a proximidade da zona petrolí
fera de Nova Olinda do Norte. 

POPULAÇÃO - Município recém-criado, constituído de 
partes de diferentes distritos, não se tem dados precisos sô
bre a sua população. Segundo, todavia, estimativa da Ins
petoria Regional de Estatística, essa população deve ser 
de cêrca de 12 600 habitantes. 

Quanto à população urbana, atualmente estimada em 
400 habitantes, não se tem também dados censitários, vez 
que no Censo Demográfico de 1950, as sedes dos atuais dis
tritos que compõem o município foram consideradas zona 

rural. 
A densidade demográfica do município é das mais ele

vadas do Estado, ou seja 1,9 habitantes por km:!. Só lhe 
ficam à frente Manaus, Parintins e Careiro. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Há no município, além 
da sede municipal, outro aglomerado urbano que é a Vila 
de Murutinga, cuja população é estimada em 200 habitan
tes. No Censo Demográfico de 1950, considerou-se rural 
a população dessa Vila por falta da devida delimitação dos 
seus quadros urbano e suburbano. 



ATIVIDADES ECONôMICAS - A indústria extrativa 
vegetal é, sem dúvida, de maior destaque na economia do 
município. Em 1956 a sua prodt.ção total atingiu a impor
tânCia de Cr$ 17 392 436,40. 

A agricultura é relativamentE! desenvolvida graças prin
cipalmente ao incremento que vern sendo dado ultimamente 
à cultura da juta, cuja produç~c· em 1956 foi de 903 929 
quilos no valor de Cr$ 11 204 826,00. Depois da juta, o 
principal produto é o cacau, cuja produção em 1956 foi de 
44 190 quilos no valor de Cr$ 9~:5 710,00. Cultiva-se tam
bém, em menor escala, mandie<:a, fumo, feijão e milho. 
Ultimamente se vem intensificardo o plantio da pimenta
-do-reino, já havendo cêrca de 20 000 pés plantados. 

A produção extrativa de origem animal tem também 
valor apreciável. Em 1956 o valor dessa produção foi de 
Cr$ 2 160 562,00, assim distribuído: couros e peles de ani-
mais silvestres Cr$ 1690 207,00; pirarucu - ......... . 
Cr$ 479 365,00. Entre os courc>s e peles destacam-se os 
de jacaré, onça, lontra, ariranha e capivara. 

A pecuária é das mais desenvolvidas no Estado. Há 
boas fazendas de gado. O seu maior rebanho é o de bovinos 
estimado em 9 000 cabeças, segui :io do de suínos com 8 000 
cabeças. 

COMÉRCIO- Há no município 48 estabelecimentos co
merciais varejistas, que mantêm operações com a praça 
de Manaus. O município import~ estivas em geral, miude
zas, tecidos, louças, ferragens, etc. e exporta castanha-do-pa
rá, látex da seringueira, sôrva, essência de pau-rosa, borra
cha, peles e couros de animais silvestres e outros produtos. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
município liga-se com as unidades congêneres vizinhas: Bor
ba: 240 km - Careiro: 185 km - Itacoatiara: 105 km 
-Nova Olinda do Norte: 157 km e com a capital do Esta
do: 200 km, por meio de transporte fluvial: pequenos na
vios, lanchas e "motores". 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Autazes fica à 
margem direita do rio Autaz-Açu, é uma pequena povoa
ção, cuja população atual é estimada em 200 habitantes. 
Conta apenas com 1 pôsto de sa:íde, 1 escola mista de en
sino primário e 1 templo católico, cuja invocação é São 
Joaquim. 

ENSINO - Conta o Município com 38 escolas de ensino 
primário. 

FINANÇAS PúBLICAS- A receita do município para o 
ano de 1956 foi orçada em Cr$ 530 000,00, exclusive as quo
tas referentes ao impôsto de renda, etc. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - O rio Autaz, que banha o 
município de Autazes e a cuja :margem fica a cidade do 
mesmo nome, é, sem dúvida, um belo curso de água, cor
tando, às vêzes, verdes. prados o:1de se assentam fazendas 
de gado, e outras vêzes, mataria frondosa e exuberante. O 
lago Autaz onde nasce o rio do mesmo nome de águas plá
cidas e tranqüilas rodeadas de vicejante vegetal oferece 
também belos aspectos. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Autazes fica à margem direita de· rio Autaz-Açu, possuindo 
de interêsse estatístico, apenas wn pôsto de saúde. 

(Autoria do histórico - Compilaçio da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - "História do Amazonas", de Artur Cezar Ferreira 

Reis. "Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas", de Anísio Jobim. 
Diário Oficial do Estado - Edição comemorativa do centenário da 
Independência do Brasil. Resultados dos Censos Demográfico, Agrí
cola e Econômico de 1950. Tábuas Itinerárias do Estado. Questio
nários preenchidos pela A. E. de Itacoatiara. ) 

BARREIRINHA - AM 
Mapa Municipal na pág. 143 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O local ocupado hoje pela cidade de Bar
reirinha pertenceu primitivamente a Manoel da Silva Lis
boa, "que não· podendo suportar as tripolias do índio Cris
pim de Leão, abandonou o estabelecimento a fim de fugir 
aos sanguinários instintos daquele façanhudo índio, que tão 
célebre ali se tornou pelos crimes e atrocidades que perpe
trava". O incêndio da "nascente povoação" de Andirá foi a 
última bravata do bárbaro índio que nessa oportunidade, 
encontrou a morte, traspassado por uma bala. 

A Andirá com o intuito de missionar essa povoação, 
veio o capuchinho Pedro de Ceriana, que ali instalou a Mis
são de Andirá, criada pela Resolução n.0 76, de 2 de outu
bro de 1848, da Província do Pará. 

Diz-se que o denominação de "Andirá", provém da 
grande quantidade de morcegos de asas pretas e cabeça 
branca existentes no local, aos quais os índios denominavam 
"Andirá". Essa denominação se estendeu ao rio e posterior
mente à povoação que aí surgiu. 

A 27 de outubro de 1851, aportou em Andirá o padre 
Manuel Justiniano de Seixas, da Companhia de Jesus. O 
povoado tinha então apenas de seis a oito barracas cober
tas de palha e eram seus moradores, entre outros, Fulgên
cio Siqueira, Manuel Araújo, Luiz de Freitas, Manuel Lo
bato Braga, João da Silva Medeiros, Joaquim José Lima 
Teixeira e Teodoro Antônio da Silva. 

Pouco depois construiu então o Padre Seixas, com o 
auxílio dos moradores do local, uma capela com a invoca
ção de Nossa Senhora do Bom Socorro. 

Pela Lei n.0 6, de 23 de outubro de 1852 a Missão de 
Andirá foi elevada ·a cura to, subordinada à vila Bela da 
Imperatriz. 

O distrito de Andirá foi criado pela Lei n.0 14, de 17 
de novembro de 1853 com a denommação de N. S. do Bom 
Socorro do Andirá. Em 1858 passou a denominar-se sim
plesmente Andirá, em virtude da Lei n.O 92, de 9 de no
vembro do mesmo ano. 

Transferiu-se a sede do distrito para o local denomi
nado Barreirinha, por fôrça da Lei n.0 263, de 13 de maio 
de 1873. Colaboraram grandemente nessa mudanc;a, além 
do Padre Seixas, Camilo Carlos Marinho, José Matias Go
mes, Cel. Domingos Soares Dutra, Joaquim José Teixeira, 
Lourenço Antônio da Silva, Antônio Roberto Pimentel, Ca
pitão-de-Mar-e-Guerra Francisco Casemiro Carneiro, Capi
tão João Soares Dutra e João Pereira da Silva Bahia. 

No dia 12 de fevereiro de 1879, faleceu o Padre Sei
xas, fundador do curato e um dos que mais contribuíram 
para o progresso do município. 

A Lei n.0 539, de 9 de junho de 1881, criou o municí
pio de Barreirinha, com território desmembrado do de Pa
rintins, cuja sede recebeu a denominação de Vila Nova de 
Barreirinha. 

Pela Lei n.O 33, de 4 de novembro de 1892 que confir
mou a criação do município de Barreirinha, foi criado o 
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Têrmo Judiciário, sendo o seu primeiro Juiz o Dr. Paulino 

João de Souza e Melo. 
Em 1920, no dia 30 de dezembro, houve uma subleva

ção no município. Cêrca de 200 homens invadiram a inde
fesa Vila e saquearam as casas comerciais pertencentes a 

hebraicos. 
O município sofreu grande prejuízo em sua economia 

em 1922, quando a enchente dos rios que banham suas ter
ras devastou cêrca de 80% da sua lavoura cacaueira, uma 
das principais naquela época. 

Por fôrça dos Atos números 45, de 28 de novembro 
de 1930, e 33, de 14 de setembro de 1931, foi suprimido o 
Município de Barreirinha, cujas terras volveram a perten

cer a Parintins. 
Em 1935, entretanto, ressurge o município de Barrei

rinha. Na primeira eleição realizada após a restauração foi 
eleito seu Prefeito o senhor Militão Soares Dutra .. 

O Têrmo judiciário também foi restaurado, ficando su
bordinado à Comarca de Parintins. 

Barreirinha recebeu foros de cidade por fôrça do De
creto-lei estadual n.0 68, de 31 de março de 1938. 

Pelo Decreto-lei n.0 176, de 1.0 de dezembro de 1938, 
foram criados os distritos de Ariau, Andirá e P.:!dras pas
sando, portanto, o município a ter quatro distrito~. inclusive 

o da sede. 
A subordinação do Têrmo de Barreirinha é transferida 

para a Comarca de Maués, por efeito do Decreto-lei esta
dual n.0 441, de 1.0 de julho de 1940. 

A Lei n.0 226, de 24 de dezembro de 1952, criPu a Co
marca de Barreirinha. Todavia, até a presente data não foi 

instalada. 
Nas eleições realizadas a 3-X-955 foram eleitos: para 

Prefeito o senhor Henrique Soares Dutra e para Vereado
res os senhores Geralmilo dos Anjos Tavares, Lauro Soares 
da Silva, João Batista Colier Passos, Reinaldo Carneiro de 
Andrade, Alcino Casemiro Carneiro e Antônio Tavares Bel
trão. Votaram nessas eleições, 756 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Barreirinha está si
tuàdo na zona fisiográfica do médio Amazonas. Limita 
com os municípios de Maués, Parintins e Urucurituba e o 

Estado do Pará. A sede municipal· tem as seguintes coorde
nadas geográficas: 2.0 48', latitude Sul, 57° 04' - longitude 
W.Gr .. Posição relativamente à capital do Estado: Distân
cia em linha reta - 353 km direção - 83° 35' N. E. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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ALTITUDE - A sede municipal tem apenas 16 m de al
titude. 

CLIMA - Como os demais municípios do Estado, o seu 
clima e úmido e quente. Não se tem dados próprios sôbre 
a sua temperatura. Esta no entanto, pode ser calculada 

pela de Parintins, município limítrofe e que em 1956 apre
sentou as seguintes variações: Média das máximas: ..... 
30,50°C; média das mínimas: 22,40°C; e média compen
sada: 26,30°C. 

ÁREA - A sua área, calculada pelo C.N.G., é de 
7 577 Km2

• É, assim, um dos menores dos atuais 43 muni
cípios do Estado, dos quais apenas cinco possuem área in
ferior à sua. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden
tes georJ"áficos são: os rios Andirá e Ariaú, os paranás do 
Ramos, de Urucurituba e Massauari. 

RIQUEZAS NATURAIS - A flora barreirinhense é bas
tante rica. Entre as suas principais espécies, de~tacam-se 
pelo valor econômico, o pau-rosa, a castanha (noz do Bra
sil), o cumaru e outras espécies oleaginosas como a andi
roba, o babaçu, o patauá, etc. 

Também é rica a fauna, principalmente a aquática. 
Nos seus numerosíssimos igarapés, paranás e rios, geral
mente piscosos, há peixes da melhor qualidade como o tam
baqui e o pirarucu e são encontrados também o jacaré, a 
tartaruga e o tracajá. 

POPULAÇÃO - Barreirinha, com 8 706 habitantes, se
gundo os resultados do Censo Demográfico de 1950, é sob 

êsse aspecto, o 21.0 entre os 43 municípios amazonenses 
existentes em 31-XII-956. 

O distrito mais populoso é justamente o de Barreiri
nha com 3 240. A seguir vêm, pela ordem, Freguesia do 
Andirá - 2 126, Pedras - 1 717 e Ariaú 1 623. 

Segundo os diferentes grupos de população assim se 
compunha: Homens 4 482 e mulheres- 4 224. Pardos-
8 121, brancos- 401, pretos- 109 e amarelos- 56; 19, 
sem declaração de côr. Das pessoas de 15 anos e mais em 
número de 4 981 (2 538 homens e 2 443 mulheres), 3 084 
- solteiros, 1 574 -casados, 288 viúvos e 35 sem decla
ração de estado conjugal. Brasileiros e estrangeiros natu
ralizados haviam apenas, respectivamente 23 e 3 pessoas. A 
quase totalidade ou sejam 8 533, eram católicos romanos. 
Protestantes 31,14 - batistas, 1 - israelitas, 94 - de 
outras religiões e 27 sem declaração de religião. 

A grande maioria da população, ou sejam 87%, locali
zava-se na zona rural. A percentagem da população ur
bana - 13%, é, como se vê, bem reduzida, o que, aliás, é 
comum no Amazonas. 

A densidade demográfica de Barreirinha - ....... . 
1,15 hab./km!!, é das maiores do Amazonas, haja vista que 
a do Estado é de apenas 0,35 hab./km2 • 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Há no município 4 
aglomerações urbanas: A cidade de Barreirinha e as vilas 
de Ariaú, Freguesia do Andirá e Pedras, que em 1950 pos
suíam respectivamente, os seguintes efetivos populac-ionais: 

420, 87, 262 e 333. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura, graças 
exclusivamente à intensificação da cultura de juta, tornou-



-se a principal atividade econômica do município. O valor 
da produção agrícola em 1956, é de cêrca de ........ . 
Cr$ 20 000 000,00. Dêsse valor, mais de 90%, ou sejam 
precisamente Cr$ 18 800 000,00, cabem à juta. Os demais 
produtos são: fumo, mandioca, banana, melancia, lima, 

feijão e outros. 

Justamente à "agricultura, pecuária e silvicultura" é 
que se dedicava, segundo o Censo Demográfico de 1950, 
o maior número (2 436) de pessoas, com exceção de "ati

vidades doméstiCas". 

Depois da agricultura, a principal atividade econômi
ca, é a indústria extrativa vegeta 1. O valor de sua produção 
em 1956 é de cêrca de Cr$ 6 000 000,00. Dêsse valor, mais 
de 50%, ou sejam Cr$ 3 159 000,00 cabem à castanha-do

-pará e quase 40% -Cr$ 2 268 000,00, à essência de pau-

-rosa. 

A produção extrativa animd também é relativamente 
grande. Destina-se, todavia, em quase sua totalidade, ao 

consumo do próprio município. :Nessa produção destaca-se 

a do pescado, cujo valor em 1955 foi de cêrca di'l ...... . 

Cr$ 300 000,00, cabendo a maio1· parcela, ou sejam ..... . 

Cr$ 160 000,00, ao pirarucu. 

A pecuária barreirinhense embora insignificante em 

comparação com a dos municípios pecuaristas do Brasil, é 
das mais desenvolvidas do Amazonas. Os seus maiores reba

nhos são os bovinos - 8 000 cabeças, suínos - 1 200 

cabeças e ovinos - 500 cabeças. Os demais rebanhos pos· 

suem efetivos inferiores a 500 cabeças. 

Segundo o Registro Industrial de 1955, há no municí

pio 3 estabelecimentos industrial s, cujo valor de produção, 
naquele ano, foi de Cr$ 3 812 000,00. Dêsse valor, a quase 

totalidade, ou sejam Cr$ 3 789 000,00, cabem à essência 

de pau-rosa. 

Segundo os Censos Econômico e Agrícola de 1950, 

existiam naquele ano no município de Barreirinha 7 esta
belecimentos industriais, 37 comerciais e 1 094 proprieda

des agrícolas. 

COMÉRCIO- Na sede municipal há 6 estabelecimentos 
comerciais varejistas. O município mantém transações com 
as Praças de Manaus e Belém nc,tadamente a primeira. Im
porta: estiva em geral, tecidos, c:mservas, miudezas, louças, 
ferragens, etc. e exporta: juta, castanha-do-pará, essência de 
pau-rosa e outros. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO -

Barreirinha liga-se às cidades vi únhas e à Capital do Es

tado, por meio de transporte fluvial (navios do S.N.A.P.P. 

e "motores" particulares) para os quais tem as seguintes 

distâncias: Parintins - 37 km, Urucurituba - 126 km, 

Maués - 65 km e Manaus - ·~20 km. 

Uma agência postal-telegráfica do D.C.T. funciona na 
sede do município. 

ASPECTOS URBANOS - Ba::reirinha, que fica à mar

gem do paraná do Ramos, é uma pequena cidade que em 
1950 possuía apenas 420 habitantes. É servida de luz elé

trica em todos os seus logradouros públicos, dos quais 4 
são parcialmente pavimentados a concreto. Dos seus 108 
prédios, 38 são ligados à rêde elétrica que serve a cidade. 
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ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Um "Pôsto de 
Saúde" mantido pelo S.E.S.P. e um Ambulatório mantido 
pela Paróquia, prestam assistência médica à população do 
município. Há também na cidade 1 farmácia, 1 médico, 
2 farmacêuticos e 2 enfermeiras. 

ALFABETIZAÇÃO- Das pessoas de 5 anos e mais, em 
número de 7 322, 34%, ou sejam 2 540, sabem ler e escre
ver. Destas, 1 549 eram homens e 991, mulheres. Essa per
centagem é inferior à do Estado, que é de 36%. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram no município 36 escolas 

de ensino primário. Dessas escolas, 8 localizavam-se na 

sede municipal, 2 na vila de Andirá, 2 na de Pedras, 1 na 
de Ariaú e 23 na zona rural. No mesmo ano o número to

tal de alunos matriculados foi de 972. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Funciona no mu
nicípio uma pequena biblioteca denominada "Teixeira de 
Freitas", mantida pela Agência de Estatística local. Há 

também na cidade uma associação cultural denominada 

"Sociedade de Estudos Rui Barbosa". 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICfPIO 
Estadual 

Total Tributãria (Cr$ I 000) 

1950 ... 113 180 108 
195! .. 107 ISO ISO 
1952 ... 388 525 760 
1953 ....... .... 320 670 660 
1954 ...... 475 680 220 660 
1955 .... ... 760 740 340 680 
1956 .. 326 870 370 860 
1957 (') . .. ... .. 1 103 490 I 673 

CJ Orç&mento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- A principal festa do município é a que se realiza em sua 

sede entre os dias 5 a 15 de agôsto, em homenagem à sua 

padroeira - Nossa Senhora do Bom Socorro. Durante os 
dias dessa festa, a cidade movimenta-se consideràvelmente 

com o afluxo de pessoas procedentes do interior do muni
cípio e até dos municípios vizinhos. Tôdas as noites há 

novenas e após estas, leilões, quermesses e festas dançantes. 

VULTOS ILUSTRES - É certamente dos mais ilustres 

filhos de Barreirinha o Tenente Valdir de Melo, morto no 

campo de batalha na Itália, quando servia à F.A.B. na últi

ma grande guerra. Amadeu Tiago Je Melo, poeta e escri

tor, autor de várias obras, é também dos mais insignes bar

reirinhenses. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - O belo rio Andirá, de águas 
esverdeadas, às vêzes mansas ora revôltas, que banham lin
das praias de areias alvas, constitui efetivamente, algo di

fícil de ser visto. 

OUTROS ASPECTOS - Há no município, 20 templos ca
tólicos: 4 igrejas e 16 capelas. A Paróquia mantém um pe
queno Teatro-Escola N. S. do Bom Socorro, que aos domin
gos e dias santificados proporcionam gratuitamente à po
pulação exibições cinematográficas e teatrais. 



A vida pacata da cidade é pouco interrompida pelo 

tráfego de veículos rodoviários, pois, dêstes, existem apenas 

3 caminhões. 

LENDAS - Transcrevemos do livro "Terra Verde" de 

Adaucto de Alencar Fernandes, uma das várias lendas que 

existem no município. 
"O Mapingari": - É do mistério profundo das selvas 

e das águas em suas fantásticas grandezas que o homem rús
tico dos sertões amazonenses tira as suas lendas e mitos, qua

se todos criados pelo espírito idealista dos nossos índios 

Para o amazonense inculto, - Mapinguari, é uma en

tidade selvagem, homem e monstro, fera e gênio. Do tama
nho de um caboclo parintintin, dizem os nativos - êsse 

estranho ser tem a conformação perfeita de um homem gi
gante, coberto de longos pêlos ruivos, com braços e pernas 

longas, muito musculoso e forte. Tem o crânio coberto por 

uma longa cabeleira, com olhos muito vivos, brilhantes e 
pequenos, queixo fino, em forma quadrada, bôca enorme, 

orelhas miúdas, nariz rombo como o do macaco, maxilas 
largas, caninos arregaçados por eterno "rictus" de ferocida

de, dedos e mãos compridas, com unhas agudas como as 

do tamanduá-bandeira, com pés redondos à semelhança da 

ponta de uma mão-de-pilão. 

Pelo centro das florestas em cima das terras firmes, 

nos lugares desabitados, sempre só, uivando e gritando 

como uma visão de terror,- é que vagueia o monstro. 

Os índios, na sua superstição de selvagens, atestam a 

existência dêsse singularíssimo ser, e nutrem por êle um 
pavor imenso. Os civilizados, imbuídos dessa idéias fantás

ticas, dão notícias do seu rastro, e muitos há que dizem tê

-lo ouvido gritar no coração das matas. 

Coberto por espêsso e endurecido couro, são todos unâ

nimes em afirmar que a bala de rifle .não lhe penetra as 

carnes. 

Monstro que nunca foi morto e que é eterno, horrível 

e repelente, com um "pixó" embriagante, faminto e corpu
lento, erra dia e noite, dentro dos recônditos infinitos da 

floresta, cabeça sempre erguida, a andar constantemente 
num abrir e fechar de mandíbulas disformes, quebrando no 

seu pisar contínuo a herva tenra e verde que atapeta a su
perfície da terra. 

E assim, errante e solitário, sem guia e sem destino, 
qual visão de dor e fome, vai êle, mata em fora, ligeira
mente, sempre gritando sem que lhe respondam os outros 
monstros, braços· em movimento a quebrar os ramos que 
lhe roçam pelas ilhargas, num movimento rítmico, caden
ciado de passadas largas, retumbantes e fortes. Aqui e ali, 
pelo seu corpo ruivo de pêlos longos, luzindo como um blo
co de ouro selvagem, perpassam estremecimentos ~atânica
mente nervosos, numa constante convulsão de delírios, apa
nhando com as mãos os animais que lhe ficam ao alcance. 

As feras, apavoradas, tremendo de mêdo e susto, acom
panham-no de longe, seguindo-lhe os uivos em sua vertigi
nosa marcha. 

As aves, como num cortejo de homenagens audazes, 
VOéim aos bandos acompanhando-lhe as longas caminhadas, 
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porém, estarrecidamente mudas. Mas de repente o mons
tro pára e, erguendo o olhar altivo, a cabeça inclinada para 

trás, como perscrutando as frondes verdes das gigantescas 
árvores, com os braços estendidos, algum tempo enrijados, 
as narinas ofegantes, os músculos trêmulos, a bôca aberta, 

guarnecida de ponteagudos dentes, fita a imensidade das 
coisas quietas, e, com os pés, num bater enfurecido estron
deante, escarva o solo num movimentar febricitante de lou
co que se não pode domar. E ali, batendo com os pés, afun

dando a terra, gritando e uivando, num crescendo assustador 

de fúrias explodidas, bôca cheia de baba e espuma, o peito 

largo, inclinado para a frente, como num desafio a própria 

selva, atira olhares chispantes sôbre tudo, até que por fim, 
baixando-os sôbre os troncos, à entrada das sacupemas que 
se erguem do solo ao redor das hastes, fica como que mer
gulhado numa penumbra de espasmo. 

É que ali, entre as altas raízes, aparece ao .geu desvai

rado olhar, o vulto ameaçador do jaguar brasílico, o único 
adversário que não o teme, muito menor, muito diferente 

- mas um lindo e encantador animal malhado de pintas 
triangulares, pretas, vermelhas e brancas, extremamente 

macio e calmo. 

Num franzir ameaçador de sobrolhos que se enrugam, 

cauda espanante de alegria como um gato que se prepara 

para pegar um rato, sem ligar nem medir a corpulência do 

monstro, vai saindo encolhido, devagarinho, olhando-o fi

xamente sempre de frente e, súbito, a dois passos ligeiro 

como um relâmpago, atira-se num pulo seguro e violento de 

encontro ao corpo do ser fantástico. 

E ali, os dois, - contam os índios, - unem-se corpo 

a corpo, começando a luta por um ruído surdo de unhas e 

dentes que se chocam enfurecidamente num pandemônio 

de ·dentadas que chispam. E os corpos rolando caídos sô

bre o solo das matas, com as garras sempre enfiadas nas 

partes mais moles, ora, é um que se encolhe e ronca, é o 

outro que aperta e grita procurando dominar e vencer, mas 

sem que haja uma separação, uma intermitência, um que

branteio de cansaço. 
Durante a luta dos dois monstros, a relva miúda da 

selva, as vergônteas novas e os brotos que nascem enver
gam, se machucam e quebram fragmentados, - enquanto 
que a floresta tôda estremece e ulula reboando os gritos, 
até que por fim, a terra nua e sôlta aparece revoltada. E o 

pó, e as fôlhas vão cobrindo aquêles monstros das selvas, 
que continuam lutando sempre unidos, narinas dilatadas, 
a rolar um sôbre o outro, derramando por entre os dentes 
uma baba espumante, branca amaielada que lhes escorre 

das bôcas famintas. Mas, de súbito o jaguar começa por di
minuir de fúria, e, dominado pelos braços e dentes do seu 
inimigo, vai perdendo, enfraquecendo, tombando exausto, 

como fera que morre, mas que se não vence. 

Nesse instante, então o Mapinguari, rápido como um 

raio pega-lhe a cabeça, dilacera-lhe o crânio, e, rasgando
lhe as pernas, parte rápido conduzindo o corpo daquele ou

tro monstro, tirando-lhe das carnes enormes pedaços que 

come numa ferocidade apavorante de esfaimado. 



É assim que no Amazonas corre a lenda do Mapin

guari". 

(Autoria do histórico - Compilaçio da Inspetoria Regional de 

Estatística: Bibliografia - Resultados C.os Censos Demográfico, AgrÍ· 
cola e Econômico de 1950 - Sinopse Estatística do Município de 

Barreirinha, editada pelo C. N. E. - Tábuas Itiner~rias do Estado. 
- Questionários preenchidos pela A. E. de Barreirinha. - Lembran

ças e Curiosidades do Vale do Amazonas, do Cônego Francisco Ber

nardino de Sousa. ) 

BARCELOS -- AM 
Mapa Municipal na pág. 383 do 1.0 Vol. 

Foto: pág. 122 do Vol. I 

HISTóRICO - Em Mariuá, al:leia dos índios Manaus, 

donde se originou a atual cidade de Barcelos, foi fundada 
em 1728, pelo carmelita Frei Matias São Boaventura, a 

Missão de Nossa Senhora da Conceição de Mariuá. 

Ergueu-se, de início, uma cap,~la de palha, que recebeu 

o nome de N assa Senhora da Conceição; em seguida um 

hospital e pouco depois um colégio. 

A missão progrediu ràpidammte. Contou o Frei Ma
tias com o concurso da mão do principal índio na cateque

se. Aos Manaus juntaram-se depois os Barés, os Banibas, 

Passés e Uerequenas, formando um população de cêrca de 

dois mil silvícolas. 

Anos depois, o Frei Matias foi substituído pelo Frei 

José de Madalena, que construiu ~~m 1739 a capela de São 
Caetano e em 1744 a de Nossa SE•nhora de Santana, isto é, 
um templo em cada um dos dois 't>airros em que se dividia 

a povoação. 

Quando o Capitão-General Francisco Xavier Mendon

ça Furtado chegou à Mariuá em 1754 para dar cumprimen

to ao tratado de limites entre a E:spanha e Portugal, os si

nos das capelas repicaram festivamente e foi saudado por 

um índio, aluno do colégio, que "t:roferiu floridà oração". 

Demorou-se Mendonça Furtado cêrca de dois anos em 

Mariuá. A povoação ainda não apresentava então aspecto 
agradável. Além das palhoças dos índios só havia as cape

las, o hospital e o colégio ou seminário. Ademais o terreno 
era alagadiço; quando havia forte:; chuvas ficava inundado 

em grande parte e as enchurradas cavavam valf1dos pro
fundos. O matagal era enorme. 

Providenciou então Mendonça Furtado no sentido de 
melhorar as condições do local. Construíram-se pontes e 
atêrros. Derrubou-se o matagal. Abriram-se ruas e uma pra

ça, onde foi levantado um prédio, pelo Engenheiro Felipe 

Sturn, para a residência do demarcador espanhol que era 

esperado. O palácio das demarcaçêies onde se deveriam rea

lizar as reuniões das Comissões de demarcação, e a casa de 

espera "destinada as cortesias entre os dois demarcadores 

antes do início daqueles misteres diplomáticos", também fo
ram construídos. 

Mariuá, transformou-se. "Já havia um ar faustoso do 
centro civilizado". Sua população 4!ra de cêrca de 3 000 ha
bitantes. 

A Vigaria Geral foi criada a 13 de abril de 1755. Foi 
seu primeiro vigário o Padre José Monteiro de Noronha. A 

capitania a esta altura já havia sido também criada, mas 

não fôra ainda instalada. 

Mendonça Furtado esperou até novembro de 1756 

em Mariuá a chegada ali de D. José Iturriga, o chefe da 

Comissão Espanhola de demarcação. Mas, adoentado e jul

gando necessário a sua presença em Belém, para lá seguiu. 

Em 1758, Mendonça Furtado voltou à Mariuá, onde 

chegou a 4 de maio e se demorou cêrca de um ano aguar

dando novamente a chegada dos demarcadores. 

No dia 6 de maio de 1758, foi a aldeia elevada à cate

goria de vila, com o nome de Barcelos. No dia 27 do mes

mo mês e ano, foi instalada a Capitania de São José do Rio 

Negro com sede na Vila de Barcelos, sendo o seu primeiro 

Governador Joaquim de Melo e Póvoas. 

Melo e Póvoas foi substituído no Govêrno da Capita

nia a 25 de dezembro de 1760, pelo tenente-coronel Gabriel 

de Souza Filgueiras. A êste sucedeu, interinamente, o 

coronel Nuno da Cunha Ataíde, que passou o govêrno ao 

coronel Valéria Correia Botelho de Andrade em 24 de de

zembro de 1761, que por sua vez, foi sucedido pelo cor< 1el 

Joaquim Tinoco Valente em 16 de outubro de 1763. Com 

a morte de Tinoco Valente em 1779 a capitania passou a 

ser dirigida por juntas governativas até outubro de 1788. 

Durante o período das juntas governativas, veio a Bar

celos em 1781 o General Pedro Caldas, como chefe da se

gunda comissão de limites, que então atuou como governa

dor de fato da capitania, que, dentTe outras coisas. lhe fi
cou devendo, o cultivo de cânhamo, arroz, anil e café no 

alto rio Negro; o estabelecimento de uma fábrica de tecidos 

de algodão e de olarias, e a construção de pontes e prédios 

em Barcelos. 

Em 1788 foi o coronel Manuel da Gama Lobo d' Al
mada nomeado Governador da Capitania. Foi no seu govêr

no que a sede da capitania passou em. 1791 para o lugar 

da Barra. 

A partir da data da transferência da sede da Capita
nia, Barcelos começou a apresentar mdícios de decadência. 

Ainda no govêrno de Lobo d' Almada, a sede da Capi

tania retornou a Barcelos em 1799, para em 1808, sob o 

govêrno do capitão de mar e guerra José Joaquim Vitória 

da Costa. ser transferida definitivamente para o lugar da 

Barra. 

No Govêrno do Capitão-de-Mar-e-Guerra José Joa

quim Vitória da Costa, em 1816, foram demolidos a man

dado do Governador, pelo seu genro Francisco Ricardo 

Zany, todos os edifícios reais existentes em Barcelos, com 

exceção do palácio, da igreja e da provedoria. O ato reves

tiu-se de um aspecto depredatório. No dizer dos adversários 
do governador, êste nutria por Barcelos verdadeira antipa

tia. A partir de então, os vestígios da decadência, já eviden

tes, acentuaram-se ainda mais. 
A Câmara de Barcelos, obedecendo ordens do Presi

dente da Província do Grão Pará, foi transferida para o lu

gar da Barra, onde se instalou a 3 de dezembro de 1825. 
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Surgiram posteriormente desentendimentos senos entre es
sa Câmara e o comandante militar da Comarca, que pas
sou a viver dias agitados. E como as desavenças houvessem 
tomado caráter muito grave, o Presidente da Província re
solveu em 1828 fazer retornar a Barcelos a Câmara, e a 

Belém o corvandante militar. 

Em 1833, na divisão do território nacional para a exe
cução do Código do Processo, Barcelos continuou como Vila, 
passando a ter, todavia, a antiga denominação de Mariuá. 

Quando em 1835 e 1836, por ocasião da cabanagem, 
Mariuá manifestou-se decisivamente a favor dos legalistas. 

Em Tomar, antiga Bararoá, vila vizinha de Mariuá, 

residia um exilado político que se chamava Ambrósio Ai
res. Para uns, era alemão ou português degredado, foragido 
de Lima; outros tinha-no como revolucionário pernambuca
no. Era desembaraçado e eloqüente. A sua figura impressio
nava bem. Branco e de cabelos louros. 

Logo que teve notícias do movimento sedicioso, Am
brósio Aires, "abastado, prestigioso na região, reunira os 
amigos, apresentando-se com setenta e sete guardas nacio
nais, à Vila de Mariuá". Reunira-se, então, extraordinària
mente a Câmara de Mariuá, para ouvi-lo. Falou então, as
sim: "Os povos do Têrmo não armam as atrocidades dos 
apoucenas do Pará, nem a govêrno algum intruso. O que 
convém é preparar todos os elementos e fazer-lhes caça a 
tôda custa". Em conseqüência dêsse discurso, a Câmara re
solveu convocar às armas os mariuaenses e fê-lo nos se
guintes têrmos: "Habitantes do Têrmo de Mariuá estejais 
alertas ao primeiro brado, porque se êstes monstros, em des
peito de nossa moderação, pretenderem romper a barreira 
que por felicidade nossa nos separa, forçoso é recorrer às 
armas para a defesa dos nossos Patrjcios e lares". 

Em Icuipiranga, perto de Tapajós, no segundo semes
tre de 1835, deu-se o primeiro combate entre os amazo
nenses legalistas e os cabanos. 

Bararoá nome de guerra dado a Ambrósio Aires, co
mandava a resistência. Nesse combate a vitória coube às 
suas fôrças. 

A luta, todavia, não estava terminada. Em outubro, 

os espias dos cabanos rondavam a capital da Capitania, que 
não dispunha então do pessoal necessário à sua defesa. Re

correram então a Mariuá, donde vieram para a Capital, em 

atendimento ao pedido, vinte e cinco homens, com:mdados 
por um tenente. 

Em lcuipiranga os cabanos reorganizaram-se. Investi
ram sôbre Iuzéa (atual Maués), Serpa (atual Itacoatiara), 

vencendo-as sem resistência. A 6 de março de 1836 apossa
ram-se sem dificuldade da Vila de Manaus, sede da Capi
tania, e exerceram o seu govêrno. 

Todavia, em agôsto, eclodiu a reação no Alto Amazo
nas. "Vilas e Têrmos pegaram em armas". O movimento ini

ciou-se em Tefé. Mariuá, então, seguindo poucos dias após 
o exemplo de Tefé, chamou às armas os seus munícipes. As 

suas fôrças, sob o comando do Capitão Miguel Benfica, ba

teram os cabanos em Tauapessassu. 

Em 30 de abril de 1876, foi criada a Comarca de Bar

celos. Dois anos após, por fôrça da Lei n.0 388, a sede da Co
marca foi transferida para Moura, retornando em 1881, 
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por efeito da Lei n. 538, de 9 de junho de 1881, para Bar
celos, com os têrmos de Barcelos e Moura. 

Pela Lei estadual n.0 10 de setembro de 1891, foi cria
do, o município de São Gabriel com território desmembra
do do de Barcelos. 

A fundação da Missão Salesiana, em 1914, pelo Mon
senhor Pedro Massa, então Diretor das Missões do Rio Ne
gro e Madeira, abriu horizontes mais promissores à antiga 
localidade. A partir daí passou a cidade a recuperar-se, em
bora muito lentamente. 

Em 1930, pelo Ato estadual n.0 45, de 28 de novem
bro, foi suprimido o município de Barcelos. Todavia no ano 

seguinte, por fôrça do Ato estadual n.0 186, de 17 de ja
neiro, foi transferida de Moura para Barcelos a sede dos 

municípios do Rio Negro. Nesse ano, o município de Barce

los foi restaurado pelo Ato estadual n.0 33, de 14 de se

tembro, com território desmembrado do de Moura e mais o 
território do município de São Gabriel que então lhe foi 

anexado. 

Em 1935 foi restaurado o município de São Gabriel 
com território desmembrado do de Barcelos. 

Barcelos recebeu foros de cidade, em virtude do De
creto-lei estadual n.0 68, de 31 de março de 1938. 

Em 1941, ganha a comarca de Barcelos, mais um Têr
mo, o de São Gabriel. 

Pelo Decreto-lei federal n.0 5 812, de 13 de setembro 
de 1943, Barcelos adquiriu os distritos de Carvoeiro e Mou
ra, desfalcados de partes dos seus territórios, do extinto 
Município de Moura, e perdeu parte do distrito de Barce
los, transferida para o de Catrimani (ex-Ilha do Catrimani), 
do novo município dêsse nome, do Território Federal do 
Rio Branco. 

No quadro da divisão territorial judiciário-administra
tiva do Estado do Amazonas, estabelecido pelo Decreto-lei 

estadual n.0 1 186, de 31 de dezembro de 1943, para vigo
rar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Barcelos é 

formado por 3 distritos: Barcelos, subdividido em 4 subdis
tritos, Carvoeiro e Moura. 

É atualmente sede da Comarca do mesmo nome. com 
um têrmo único, visto haver perdido o Têrmo de Uaupés 
(ex-São Gabriel), transformado também em sede da Co
marca oe igual nome, instalada em 7 de abril de 1953. Con
tinua constituído de 3 distritos: Barcelos, Carvoeiro e 
Moura. 

As Vilas de Moura e Carvoeiro, e o povoado de To

mar, pertencentes a Barcelos, são também localidades an

tigas. 

Moura, cujo primeiro nome foi Itarendaua, (ltaren
daua, significa na língua dos Manaus "sítio de pedras") 
foi fundada em 1695 pelos padres Carmelítas. Elevada à 
categoria de Vila em 1758. Apresentava, então, relativo 
progresso: exportava cacau, café e tinha "uma fábrica de 
anil, uma olaria e um tejupar onde se fabricavam as canoas 
e os botes". Em 1833 perdeu a categoria de Vila. Em 1878, 
entretanto, era sede da Comarca do Rio Negro, quando re
cebeu novamente foros de Vila. A Vila, todavia, não chegou 
a instalar-se, motivo por que em 1881 a sede da comarca 
voltou a Barcelos. Em 1891, foi criado definitivamente o 



município de Moura, com sede en Moura, elevado à Vila. 
Em 1938 foi-lhe dada a categoria de cidade. Pelo Decreto
lei federal n.0 5 812, de 13 de setembro de 1943, fot extinto 
o município de Moura, cujo território foi distribuído com 
os municípios de Barcelos e Manaus e o Território Federal 
do Rio Branco. Moura, como se disse atrás, chegou a ser 
uma localidade próspera. A partir, no entanto, dos meados 
do século XIX, começou a apresentar sinais de decadên
cia, que veio acentuando-se cada vez mais. Em 1950 sua 
população era de apenas 62 habitantes. Fica à margem di
reita do rio Negro, abaixo de Barc~los, donde dista 180 km. 

Carvoeiro, primitiva aldeia ele Aricari, passou de al
deia à categoria de lugar em 175~ .. Foi elevada a vila pela 
Lei estadual n.0 1 186, de 31 de dezembro de 1943, cuja 
condição conserva até hoje. É um lugarejo, à margem di
reita do rio Negro, a jusante de Barcelos, cuja população 
em 1950 era apenas de 96 habitax:,tes. 

Tomar, antiga Bararoá, foi devada à Vila em 1758. 
Em 1833 perdeu a categoria de v ida. Aí residiu Ambrósio 

· Aires, alcunhado Bararoá, um dos que mais se destacaram 
no Amazonas na luta contra os ca·banos. Em 1911 era sede 
do distrito do mesmo nome, cuja 4:o:adição perdeu nnos de
pois. A partir de 1939 vem figur~:.ndo como subdistrito de 

Barcelos. A localidade atualmente acha-se em completa de
cadência. Fica à margem direita do rio Negro acima da ci
dade de Barcelos. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos para prefeito 
-o senhor Waldir Pereira e Silv~1 e para vereadores os se
nhores Gil de Jesus Mendes, Getií.lio Matos Ribeito, Elífio 
Farias Pacheco, Sebastião Pereira de Macedo, Fernando de 
AleDcar Fernandes. Votaram 650 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Barcelos está situadCJ 
na zona fisiográfica do Rio Negro, Limita-se com os muni
cípios de Airão, Coari, Codajás, l1~ana, Maraã e Uaupés e 
com o Território Federal do Rio l3ranco e a República da 
Venezuela. 

Po•lcllo do Munlclplo em rela;llo ao E1tado e 1ua Capital. 

A cidade de Barcelos, fica à margem direita do rio 
Negro e tem as seguintes coordenadas gP.ográficaiJ: 0° 58' 
01" - latitude Sul, 62° 56' 00" ·- lonlitude W.Gr.; Sua 
posição relativamente à Capital de Estado é: distância em 
linha reta - 403 km; Direção - 53° 38' N.O. 

H - 24 640 

ALTITUDE - A sede municipal fica a 40 metros acima 
do nível do mar. 

CLIMA - O clima do município é bastante quente e úmi
do. Na sede do município verificaram-se em 1955 as se
guintes variações na temperatura: média das máximas -
34,3°C; média das mínimas - 19,3:C e média compensa
da- 26,3°C. 

ÁREA - Barcelos, com 122. 333 km2, é o maior município 
amazonense e, certamente, um dos maiores do Brasil. No
te-se que a sua área é superior à dos Estados do Rio de Ja
neiro, Espírito Santo e Alagoas juntos. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principai<J acidentes 
geográficos do município são os rios: Negro, Unini, Araçá, 
Domeni, Padauri e as serras: Tolô-Tolô, Majali, Boião e 
Curupira (esta, nos limites com a Venezuela). 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora do município é assaz 
exuberante. Mataria frondosa e viceJante recobre todo o seu 
território. Entre as árvores de grande porte destacam-se 
pelo seu valor econômico a seringueira, a castanha-do-pará, 
a copaíba e a maçaranduba. Há piaçava em abundância e 
grande número de plantas medicinais. 

Também a fauna do município é das màis ricas. Em 
suas vastíssimas florestas vivem onças, antas, queixadas, 
caititus e veados. Nos cursos dágua, que são muitos, geral
mente piscosos, há jacarés, tartarugas, ariranhas e uma 
quantidade grande de peixes, como pirarucu, jaraqui, tucu
naré, etc. 

Há vestígios da existência de minérios no município, 
como seja ouro no rio Padauari e principalmente na serra 
Tapirapecó, ferro, mica, rutilo e titânio. 

POPULAÇÃO - Com apenas 4911 habitantes apurados 
pelo Recenseamento de 1950, é Barcelos um dos menos 

populosos municípios do Amazonas. Precisamente o 34.0 

entre os 43 ora existentes . 

Ao distrito-sede cabiam mais de 80% do total ou sejam 
4 018 habitantes. Carvoeiro e Moura os outros dois distri
tos, tinham apenas, respectivamente, 126 e 767. Carvoeiro 
é o menos populoso distrito do Amazonas e, provàvelmen
te, de todo o Brasil. 

Segundo os diferentes grupos, a população assim se 
dividia: Homens- 2 816, mulheres- 2 095; Brancos-
522, Pretos- 81, Pardos- 4 297; 11 pessoas não decla
raram a côr; Das pessoas de 15 anos e mais em número de 
3 042, 1 248 eram solteiras, 1 409 casadas, 7 desquitadas e 
305 viúvas. Estrangeiros, apenas 51, e brasileiros naturali
zados, 2. Católicos romanos - 4 64 7, Protestantes - 4, 
Espíritas- 1, Outras religiões- 245, sem religião 9 e sem 
declaração de religião - 5. 

A população urbana era de 970 pessoas e a rural de 
3 941 apresentando, respectivamente as percentagens de 20 
e 80%. A percentagem da população urbana é das mais al
tas do Estado . Isto se explica por ser a zona rural de Bar
celos quase um deserto. Haja vista a sua população relati
va que é apenas 0,04 hab/km2, a mais baixa do Amazonas 
e possivelmente, de todo o Brasil. 
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AGLOMERAÇÕES URBANAS - A cidade de Barcelos 
e as vilas de Carvoeiro e Moura, que possuíam em 1950, 
respectivamente, os efetivos populacionais de 812, 96 e 62 
habitantes, são as aglomerações urbanas que há no muni
cípio. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A indústria vegetal é, 
incontestàvelmente, a atividade econômica de maior desta
que no município. Em 1956, o valor de sua produção foi de 
Cr$ 31 116 534,60. Dêsse valor, a maior parcela é a da cas
tanha-do-pará com Cr$ 14 330 373,20. A seguir vêm a pia
çava e a borracha, respectivamente com Cr$ 9 ou; 821,00 
e Cr$ 6 190 045,50. Os demais produtos são: sernambi, ba
tata e sôrva. 

A indústria extrativa animal também, é relativamente 
grande, em hora em maior parte se destine ao consumo pró
prio. O valor de sua produção, no mesmo ano de 1956, foi 
de Cr$ 1 217 726,00. Ao pescado (pirarucu), peixe-boi, pi
raíba e outros) couberam Cr$ 1 102 000,00. Os restantes 
Cr$ 115 726,00 referem-se a couros de jacaré. 

A agricultura é muito rudimentar. Quase inexistente. 
O valor de sua produção em 1956 não chega a atingir ... 
Cr$ 800 000,00. Mais de 80% do seu valor cabem a man
dioca. Os demais produtos são: laranja, banana, manga e 
feijão. 

Também a pecuária é insignificante. Os seus maiores 
rebanho são os de bovinos e de suínos, respectivamente 
com 400 e 300 cabeças. 

Segundo os resultados dos Censos Econômico e Agrí
cola de 1950 existiam àquela época, no município 3 estabe
lecimentos industriais e 492 propriedades agrícolas. 

COMÉRCIO - Há no município 60 estabelecimentos co
merciais varejistas. O município transaciona com a praça de 
Manaus importando estiva em geral, conservas, ferragens, 
louças, tecidos e miudezas etc. e exportando castanha-do
pará, piaçava, borracha e demais produtos extrativos. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A ci
dade de Barcelos é servida de transporte aéreo (Panair) e 
fluvial ( S.N.AP.P. ). Através do primeiro liga-se à Capital 
do Estado e pelo segundo comunica-se com as localidades 
ribeirinhas do rio Negro: Manaus- 496 km, Airãc-
246 km e Uaupés - 365 km. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Barcelos fica à 
margem direita do rio Negro. É servida de luz elétrica, con
tando com 16 ligações domiciliares. Possui 17 logradouros 
públicos, sendo 2 pavimentados, arborizados e ajardinados 
e 5 parcialmente pavimentados. Conta com 139 prédios, 1 
templo católico, 3 colégios e 1 hospital. 

ASSISTÊNCIA-MÉDICO-SANITÁRIA - Possu! Barce
los, um hospital com 54 leitos, mantido pela Missão Sale
siana e um ambulatório. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais que 
habitavam na sede do município em 1950, que. eram 4 202, 
1 420 sabiam ler e escrever; destas 901 eram homens e 519 
mulheres. 

ENSINO - Conta o município com 11 escolas de ensino 
primário fundamental comum. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS Municipal 
Federal Estadual 

I ·Total Tributãria 
---- ------ ------ ------ ------
1950 ....... 109 5 278 ... 
1951 ....... 86 41 228 . .. 
1952 ..... :. 99 26 642 . .. 
1953 ....... 96 172 634 . 172 
1954 ....... 111 72 664 160 
1955 ....... 120 6 . 530 . 172 
1956 ....... 146 49 . 1 246 434 

FONTE: Delegacia Fiscal e Secretaria da Fazenda. 
• Referem-se ao orçamento, por falta de dados exatos. 

DESPESA 
REALIZADA 

NO 
MUNICIPIO 

(Cr$ 1 000) 
-----

358 
264 
403 
438 
628 
517 
949 

VULTOS ILUSTRES - Bento de Figueiredo Tenreiro 
Aranha, nascido a 4 de setembro de 1769 e falecido a 11 
de maio de 1811. Literato e poeta, exerceu o cargo de al
feres de milícias e diretor dos índios de Oeiras. Foi posteri
ormente capitão de caçadores e escrivão da alfândega. A 
maior parte de seus poemas desapareceu por ocasião dos 
saques na revolta da Cabanagem em 1835. O que se sal
vou, no entanto, foi publicado em 1850. 

João Henrique de Matos, nascido a 7 de abril de 1748 e 
falecido a 8 de agôsto de 1857. Graduado pela Escola Mili
tar do Rio de Janeiro e desenhista, foi indicado para ex
trair em Caiena (Guiana Francesa), cópia de cartas geo
gráficas que se relacionavam com a questão de limites des
sa possessão. Desempenhou diversos cargos importantes no 
Pará e foi comissionado para o Alto Amazonas a fim de le
vantar plantas dos fortes brasileiros na fronteira do Peru, 
Venezuela e Guiana Inglêsa. Posteriormente foi nomeado 
comandante superior da Guarda Nacional. 

OUTROS ASPECTOS - O município de Barcelos dispõe 
de um templo católico denominado Igreja de Nossa Senho
ra da Conceição, situada na praça principal, um cartório 
do Registro Civil, uma Coletoria Federal e uma Estadual, 
uma Agência Postal-Telegráfica, do D.C.T. e uma estação 
meteorológica. 

LENDAS - Dentre as diversas lendas existentes na re
gião, passamos a transcrever do livro "0 Amazonas por 
Dentro" de Antônio Cantanhede, a seguinte: 

"A Arvore de Natal: - Ainda há quem desconheça, 
entre nós, de onde vem o hábito de se enfeitarem na vés
pera do Natal de Cristo, árvores pequenas, artificiais, com 
prendas e gulodices. Algumas vêem-se, verdinhas de tintas, 
com a vida que lhes emprestam minúsculas lâmpadas elé
tricas multicores, a enfeitarem os salões da gente abastada, 

nos meios cultos. 
Uma carga, não de frutas, mas de custosos brinquedos, 

e flôres e bombons, a aguçar a cupidez dos pirralhos in

quietos. 

Entre os silvícolas do Rio Negro, dos primitivos ha
bitantes do Amazonas, era costume, trazido, talvez, dos 
Nauas-quichés, Muizkas ou dos Aroakis, emigrados da Asia 
ou já do México, festejar, em determinado dia do ano e na 
TUPANARUCA local, a vinda do Messias da tribo. 

Feitos pelo tucháua, os convites para tal festividade, 
dava-se comêço ao trabalho da roçagem, capinação e asseio 
do vasto terreiro e em volta do templo, depois do que, bem 
em frente e ao centro, plantava-se um galho de árvore, de 
boas proporções. 



Semanas antes do grande dia, espalhados pela selva 
oculta, pelos rios e lagos piscosos; os indígenas iam em bus
ca de flôres, de frutos e à procuru de caça e de peixe, para 
ofertar ao seu Deus, por intermédio do tucháua, junto de 
quem, por dever hereditário, tinham de passar essa tempo
rada alegre, misto de religião e folia. Na data prefixada, ao 
chegarem ao arraial, mesmo antes dos cumprimentos ao tu
cháua e ao pagé, os romeiros iam atando com embiras 
cuidadosamente, aos galhos da ánrore plantada no adro, as 
prendas que traziam, atravessando em seguida o templo, 
da porta dianteira à do fundo, para se reunirem aos demais 
que já ali se encontrassem. Atravessar o templo, depois de 
deposta a oferenda, era já uma parte do ritual. Em volta 
dos mais idosos os jovens, assent::~dos no chão, em atitude 
respeitosa, relatavam seus feitos 11 a caça e na pesca. Distri
buíam-se aos presentes, sem regra, o caxiri e a caissuma 
ter.tadores. E todos a beber, na raesma cuia "pitinga", que 

passava de mão em mão. 

Quase o sol a pino, as "cuiãtãs", as "cuiãsmucus", che
gavam-se à árvore do terreiro, já pejada de prendas várias. 
Retiravam aquelas que se prestav::~m para o grande almôço. 
E assim, as peças de caça e os pe! cados ainda frescos, eram 
preparados, imediatamente, para não se estragarem, e ser
vidos na lauta mesa. Dos peixes moqueados fazia-se o "pi
racuí" para comerem nos dias a seguir. 

Terminada a refeição da tarde, cuja mesa no chão, 
continuava franca, davam início, no templo, ao cerimonial 
do culto a Tupan, seu Pai, seu Criador. O tucháua e o pagé 
dando ali entrada, apertavam-se au mãos, que o primeiro es
tendia ao outro; tocavam-se as frentes e sopravam, de bôca 
a bôca, o hálito avinhado. Em seguida, o pagé tomava o ca
minho do altar; o tucháua, sentando-se no meio do templo, 
via-se cercado dos filhos varões e dos homens presentes. 
Terminado o cerimonial, constante de rezas e de cânticos, 
deixavam o templo, para se entregarem às dansas em volta 
da árvore plantada no terreiro. Então cada qual, com gestos 
delicados, servia-se de uma flor ou de um fruto, que gentil
mente ofertava ao seu par, até c·ompletar a colheita. 

Pela manhã, já o sol a um qttarto de sua trajetória, na 
cúpula azul do firmamento espar2Ía no terreiro, sôbre cria
turas caídas, ébrias de sono, de cansaço e de caxiri, os seus 
raios, vivificadores. Os festejos, entretanto não se interrom
piam até seu dia final, em volta do grande galho de fôlhas 

emurchecidas, transformado mai!: tarde pela nossa civi
lização, em ARVORE DE NATAL. 

NOTA: Cuiãtãs, Cuiãs e Cuiiis mucus- Menina, mô-
ça, mulher idosa. Em geral, fêmeas. 

Piracuí - Pó ou farinha de peixe. 
Tupanacura- Igreja- Casa de Deus 
Pitinga - Não pintada. 

OBSERV AÇAO - Os dados sôbre Atividades Econômi

cas, foram fornecidos pelo Departamento de Estatística. 

(Autoria do histórico - Compilaçiío da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - História do Amazonas, de A. C. Ferreira 
Reis. - Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas, de Anísio Jobim. 
- Diário Oficial do Estado - Edição Comemorativa do Centenário 
da Independência do Brasil. - Resultados dos Censos Dem~gráfico, 
Agrícola e Econômico de 1950. - Tábuas Itinerárias do Estado. -
Sinopse Estatística do Município de Barcelos, editada pelo C. N. E. 
- Questionários preenchidos pelo A. E;. de Barcelos. ) 

BENJAMIN CONSTANT - AM 
Mapa Municipal na pág. 183 do 1,0 Vol. 

HISTóRICO - O povoamento do município de Benjamin 
Constant deve ter-se iniciado nas primeiras décadas do sé
culo XVIII. Por volta de 1750 já existia nas proximidades 
da foz do Javari, no Solimões, a aldeia do Javari, onde vi
viam os índios Ticunas, fundada pelos Jesuítas. Nessa al
deia, seria instalada a sede da Capitania, segundo a Carta 
Régia de 18 de julho de 1755 do Govêrno Português dirigida 
u Mendonça Furtado Governador do Grão-Pará. :ftste, to .. 
davia, por motivos expostos à Metrópole e por ela aceitos, 
resolveu sediar a Capitania na aldeia de Mariuá, no Rio 
Negro. Em São José do Javari eram sediados então um 
destacamento militar e um pôsto fiscal (registro) . O local, 
entretanto, não oferecia as condições necessárias ao fim a 
que estava servindo. 

Tabatinga, lugar próximo de São José do Javari, à mar
gem esquerda do Solimões, numa pequena elevação de ter
reno, oferecia excelentes condições para os dois fins, isto é, 
pôsto militar e fiscal. O local foi então em 1766 ocupado 
pelo Sargento-Mor Domingos (ou Francisco) Franco, que 
aí fundou no mesmo ano a povoação de São Francisco Xa
vier de Tabatinga. Construiu-se então um forte para onde 
foi transferido o destacamento militar de São José do Ja
vari. Tabatinga era, então, como ainda o é, ponto avan
çado nas fronteiras do Brasil com o Peru. 

Em 1780-1781 Tabatinga hospedou D. Francisco Re
quena e sua pomposa comitiva, que vinha representando a 

Espanha na demarcação das fronteiras brasileiras com as 
colônias espanholas. Veio ao encontro de Requena em Ta

batinga o Tenente-Coronel Teodózio Constantino Chermont, 
substituto legal do chefe da comissão Portuguêsa - Gene
ral Pereira Caldas . 

Em 1854 já não existia a antiga aldeia de São José 
do Javari; era, apenas, uma tapera. 

Outras comissões de limites Tabatinga hospedou em 
1866 e 1874. A primeira era chefiada por parte do Brasil 
pelo Capitão-Tenente da Marinha Imperial José da Costa 
Azevedo, depois Barão de Ladário e por parte do Peru 

por Dom Manuel Raunaud y Paz Galdan. Nessa ocasião 
foram fixados no dia 28 de julho de 1866 os marcos de 
limites entre o Brasil e o Peru, nas proximidades de Taba
tinga. Quando essa Comissão subiu o Javari, a fim de veri
ficar-lhe as nascentes, foi morto numa das emboscadas dos 

índios o Capitão-Tenente José Soares Pinto, Geógrafo da 

Comissão. A segunda Comissão, a de 1874, era chefiada 
por parte do Brasil, pelo Capitão-de-Fragata Antônio Luiz 

Von Hoonholtz, dpois Barão de Tefé, e por parte do Peru, 
por Dom Guilherme Black. Quando essa Comissão já termi

nava os seus trabalhos, descendo o Javari, faleceu o irmão 

do Barão de Tefé, Carlos Von Hoonholtz, que também fa
zia parte da Comissão . 

Esperança, que mais tarde seria a sede do município, 
foi fundada em 1880 pelo comerciante Antônio José dos Re
médios, que ali instalara um estabelecimento comercial. 

Em 1890, surgiu Remate de Males, que foi a primeira 
sede do município. O nome foi-lhe dado pelo maranhense 
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Alfredo Bastos, que havendo passado por várias vicissitudes 
em sua vida, um tanto aventureira, ali se estabeleceu, vindo 
do Peru, naquele ano, onde encontrara alguns moradores. 
Dera-se bem no lugar, e então "resolveu nêle fixar-se, como 
um remate aos seus males". Colocou na fachada do seu 
barracão o dístico "Remate de Males", designação que se 
estendeu a todo o lugar. 

Desmembrado do município de São Paulo de Oliven
ça, foi criado pela Lei n.0 191, de 29 de janeiro de 1898, o 
município de Benjamin Constant constituído de um só dis
trito e com sede no povoado de Remate de Males, elevado 
então à categoria de vila. Nessa mesma ocasião foi criado 

o Têrmo judiciário, subordinado à Comarca de São Paulo 
de O li vença. 

Em 1901, por efeito da Lei n.0 328, de 4 de janeiro 
daquele ano, foi suprimido o município de Benjamin Cons
tant, cujo território foi anexado ao de São Paulo de Olivença. 

Poucos anos depois, ou seja, em 1904, deu-se a restau
ração do município de Benjamin Constant, por fôrça da .a..ei 
n.0 446, de 2 de setembro de 1904. A reinstalação ocorreu 
a 12 de outubro daquele mesmo ano. Foi restaurado, então, 
também o Têrmo judiciário. 

Remate de Males não oferecia as condições necessárias 
e desejadas para continuar como sede do município. Situa

da em local baixo, na foz do Rio Itecoai, inundava-se todos 
os anos por ocasião das enchentes. As casas eram edifica
das sôbre esteios. Grassavam ali após as enchentes febres 
palustres. 

. Atendendo a essa situação, é determinada, pela Lei 
n.0 759, de 5 de agôsto de 1909, a transferência da sede 
municipal para o povoado de Santo Antônio. Essa trans
ferência, todavia, não chegou a realizar-se . 

Nos quadros de apuração do Recenseamento de 1920, 
figura o município de Benjamin Constant com cinco distri
tos a saber: o da Sede, e os de Campo Alegre, Calon, Curuçá 
e Sentinela. 

Em 1928, finalmente, a sede municipal foi transferida 
para o povoado Esperança, elevado, então, à categoria de 
vila, por fôrça da Lei n.0 1 375, de 4 de janeiro daquele ano. 

Dois anos após, todavia, era suprimido o município pelo 
Ato Estadual n.0 45, de 28 de fevereiro de 1930. A sua 
restauração, entretanto, deu-se logo a seguir, por efeito do 
Ato n.0 33, de 14 de setembro de 1931. 

Na divisão administrativa de 1933, aparece o municí

pio de Benjamin Constant com um só distrito, e a sede mu
nicipal mantém ainda o nome de Esperança. Essa deno
minação foi mudada para a de Benjamin Constant em 1934 
por fôrça do Ato Estadual n.0 4 344, de 31de dezembro da
quele ano. 

Nas divisões administrativas de 31-Xll-1936 e ..... . 
31-XII-1937, figura o município de Benjamin Constant do 
Alto Solimões. Em 1938 passa a denominar-se comarca de 

Fonte Boa a comarca do Alto Solimões. 

Em 1938 a sede do município foi elevada à categoria 
de cidade pelo Decreto-lei Estadual n.0 68, de 31 de março 
daquele ano. 
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Também em 1938, foi determinada, pelo Decreto-lei 
Estadual n.o 97, de 4 de julho do mesmo ano, a indenização 
dos terrenos desapropriados em Esperança, para que nêle 
fôsse instalada a sede do município. 

Ainda em 1938, deu-se a criação do distrito de Remate 
de Males, por fôrça do Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1,0 

de dezembro daquele ano. 

Em 1952, por fôrça da Lei n.0 226, de 24 de dezem
bro daquele ano, foi criada a comarca de Benjamin Constant. 

Perdeu o município em 1955, por efeito da Lei n.0 96, 
de 19 de dezembro do mesmo ano, o distrito de Remate de 
Males que passou a constituir o novo município de Atalaia 
do Norte. 

Nas eleições de 3-X-1955, foram eleitos para Prefeito 
- o senhor Antônio Braga e para vereadores, os senhores 
Francisco Chagas de Almeida, Otávio de Souza Farias, Ma
nuel Leão da Silva, Jovina Campos de Albuquerque, José 
de Souza Lima e Mário José Soares da Silva. Votaram 1 391 
eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O mumc1p1o de Benjamin Constant 
está situado na zona fisiográfica do Solimões-Javari. Li
mita com os municípios de Atalaia do Norte e São Paulo 
de Olivença e com as Repúblicas da Colômbia e do Peru. 
A cidade de Benjamin Constant fica à margem esquerda do 

Rio Solimões e tem as seguintes coordenadas geográficas: 
4° 21' 42" de latitude Sul e 69° 54' 13" de longitude W.Gr.; 
posição relativamente à Capital - distância, em linha reta: 
1120 km; direção: S.O . 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 65 metros aci

ma do nível do mar. 

CLIMA - O clima do município de Benjamin Constant é 
bastante quente e úmido, como aliás é comum à região 
Amazônica. A temperatura na sede municipal apresentou 

em 1956 as seguintes mutações: média das máximas: 34,8°C 
- média das mínimas: 11,8°C - média compensada: 
3ooc. Verificou-se ainda no dito ano uma precipitação plu

vial de 2 994 mm. 

ARRA- A área do município, segundo o Conselho Nacio
nal de Geografia, era de 76 644 km:! . Todavia, em canse-



qüência do desmembramento terl'itorial sofrido com a cria
ção do município de Atalaia do Norte, perdeu para êste 
70 944 km2 • A sua área atual é ele 5 700 km2, sendo assim, 
o 41.0 município do Estado em extensão territorial, entre 
os 43 outros ora existentes. É o menor município do Estado, 
depois de Parintins e Urucurituba. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: os Rios Solimões, Javari, 
Branco e a Ilha de Aramaça, formada pelo Solimões. 

RIQUEZAS NATURAIS - O município possui grandes 
riquezas naturais. A sua flora é importante, na qual se des
taca pelo seu valor econômico a "Hevea Brasiliensis" pro
dutora de borracha e madeiras de ótima qualidade, como 
o aguano e o cedro. Sua fauna também é rica. Além de 
animais silvestres, como caititu, queixada, veado, há os 
aquáticos, como o jacaré e grande número de espécies de 
peixes, entre as quais se destaca C> pirarucu. Há vestígios da 
existência de minérios no território do município, como, por 
exemplo, o petróleo. Xistos be1uminosos são encontrados 
em Tabatinga, na face da terra. 

POPULAÇÃO- Em 1950, segundo o Censo Demográfico 
realizado nesse ano a população do município de Benjamin 
Constant era de 11 343 habitantes. 

Dos seus dois distritos: Benjamin Constant e Remate 
de Males, o mais populoso era o primeiro, com 6 777 habi
tantes. A Remate de Males cabia o restante, ou sejam: 
4 566 habitantes. 

Segundo os diferentes grupos, a população assim se 
compunha: homens - 6 045 e mulheres - 5 298. Pardos 
- 7 206; brancos - 3 609; pr,~tos - 500; amarelos -
1; e 27 sem declaração de côr. Das pessoas de 15 anos e 
mais que eram 5 876 (3 189 homens e 2 687 mulheres), 
2 637 eram solteiros, 2 789 casados, 443 viúvos e 3 desquita
dos; 4 não declararam o estado conjugal. Estrangeiros ha
viam 274 e brasileiros naturalizados 2. A quase totalidade, 
ou sejam: 10 935, eram católiccs romanos, 3 espíritas, 14 
de cutras religiões, 8 sem religiíi.o e 11 sem declaração de 
religião. 

Com o desmembramento te1:ritorial sofrido pelo muni
cípio, que constituiu na perda do distrito de Remate de 
Males para o novo município du Atalaia do Norte, criado 
pela Lei n.0 96, de 19 de dezemb::o de 1955, a população do 
município ficou reduzida a do distrito-sede; ou sejam: 6 777 
habitantes. Com essa população coloca-se Benjamin Cons
tant no 30.0 lugar entre os atuais 43 municípios ama2;o
nenses. 

A densidade demográfica de Benjamin Constant é de 
1,19 hab./km2, é uma das mais elevadas do Amazonas e 
bem superior à do Estado, que é de 0,32 hab./km2 • 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana é a sede do município, que em 1950, possuía ape
nas 1 540 habitantes. Dêstes 82fi eram homens e 712 mu
lheres. Daí se verifica que a população urbana corresponde 
a 22% do total, sendo essa uma das percentagens mais ele
vadas do Estado, embora inferior à dêste, que é de 27%. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- Segundo dados apura
dos pelo Departamento Estadual de Estatística, o muni-
cípio de Benjamin Constant exportou, em 1956, ....... . 

Cr$ 6 079 088,10. Dessa importância Cr$ 5 511 898,00 ca
bem à borracha. Os demais produtos foram madeira e 
sernambi. 

A produção extrativa-animal do município de Ben
jamin Constant, em 1956, foi de Cr$ 1 048 004,80. Temos 
ainda há considerar a produção do pescado para o consumo 
do próprio município, que em 1956 foi a seguinte: 
Cr$ 448 300,00, destacando-se o tambaqui e o pirar~cu. 

A agricultura não é bastante desenvolvida no muni
cípio de Benjamin Constant, destacando-se a mandioca, 
com uma produção de 1 340 toneladas; a banana, com 
14 000 cachos e cana-de-açúcar, com 750 toneladas. O va
lor da produção foi de Cr$ 805 000,00 . Produz, ainda, em 
quantidade reduzida, abacaxi, abóbora, arroz, feijão, fumo, 
melancia, milho e limão. 

Quase não existe a pecuária. O seu principal rebanho 
é o de bovinos, com apenas 300 cabeças. 

A produção industrial é também assaz reduzida. Em 
1955 o seu valor total foi de apenas Cr$ 191 082,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta o município com 17 
estabelecimentos comerciais, que transacionam com a Ca
pital do Estado. Importa estiva em geral e exporta pirarucu, 
borracha ·e madeiras. A 26 de setembro de 1956, foi insta
lada uma Agência do Banco de Crédito da Amazônia. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇAO - O 
município é servido pelo Serviço de Navegação da Amazô
nia e Portos do Pará (S. N. A. P. P. ) , emprêsas particula
res, que o põem em comunicação por via fluvial com as se
guintes localidades: Atalaia do Norte - 28 km, São Paulo 
de Olivença - 196 km, Manaus - 1 628 km. Liga"se à 
Capital do Estado também por transporte aéreo- ..... . 
1128 km. - Dispõe de 1 Agência Postal-Telegráfica, do 
D. C. T. e de 1 Estação de Rádio Comunicação, da Panair 
S. A., são êsses os principais meios de comunicação. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Benjamin Cons
tant fica à margem esquerda do Rio Solimões. É uma 
cidade nova e pequena, situada numa suave elevação do 
terreno. Em \950 sua população era de apenas 1 540 habi
tantes. Ainda, assim, era a 11.8 em população, entre as 25 
cidades amazonenses então existentes. Em 1954 possuía 
314 prédios, dos quais, 6 tinham mais de 1 pavimento. É 
servida de luz elétrica. A iluminação se estende a 6 dos 
seus logradouros e a domiciliária a 89 dos seus prédios. 

ASSISTítNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Um pôsto mé
dico e um hospital, com 25 leitos, mantidos pelo S. E. S. P., 
prestam assistência médica às populações urbana e rural 
do ~unicípio. Há, também, uma pequena farmácia . Exer
cem profissão na cidade 2 médicos, 2 dentistas e 1 enfer

meiro. 

ASSISTítNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Na 
parte de assistência social destaca-se a Conferência Vicen
tina, fundada em 1956, o que durante o ano proporcionou 
aos desamparados a mais carinhosa manifestação de natu
reza altruística, como seja: distribuição de roupas, medica
mentos e auxílios pecuniários. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais recen
seadas em 1950, que eram 9117, apenas 1 810 sabiam ler e 
escrever, sendo 1 139 homens e 671 mulheres. 
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ENSINO - Em 1956 havia no unicípio 19 escolas de en
sino primário. Dessas escolas 15 localizavam-se no quadro 
rural. A sede municipal conta com 4 (quatro) escolas, in
clusive o "Grupo Escolar Cel. Raimundo Cunha", cujo 
número total de matrículas em 1956 foi 364, sendo 157 do 
sexo masculino e 207 do sexo feminino. O Educandário Ima
culada Conceição, além do ensino primário, ministra o nor
mal, música, dactilografia e prendas domésticas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual 

Total Tributária (Cr$ 1 000) 
-----· ------- ------ ------ ------ ------

1950 ....... 78 ... 747 276 629 
1951 ....... 69 ... 586 196 552 
1952 ....... 100 93 931 297 673 
1953 ....... 131 99 I 051 334 1 046 
1954 ....... 154 126 872 294 856 
1955 ....... 151 516 1 142 552 I 141 
1956 ....... 286 271 1 025 748 1 025 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - A antiga sede do município deve seu nome - Re
mate de Males - a um de seus primeiros habitantes, de 
nome Alfredo Augusto de Oliveira Bastos, natural do Ma
ranhão, mais tarde escolhido para ocupar o cargo de pri
meiro Superintendente do Município, o qual após haver 
percorrido vários dos nossos rios e residido na vizinha repú
blica do Peru, sempre acossado pelas vicissitudes da vida, 
resolveu, finalmente, voltar para o seu país. Estabelecen
do-se, por volta de 1890, com pequeno comércio deu a deno
minação de Remate de Males ao local, na esperança de 
ver terminados os revezes que há muito o perseguiam . 

No dia 28 de julho de 1866 foram fixados os marcos 
de limites entre o Brasil e o Peru. Há também um forte 
em Tabatinga. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEM~RIDES 

-No município de Benjamin Constant, são populares as 
festas de Santo Antônio, no período de 4 a 13 de junho; 
as de São João, de 15 a 24 do mesmo mês; as de Natal, de 
16 a 25 de dezembro e as do Espírito Santo, no fim de 
maio ou em princípio de junho. Essas festas se realizam em 
diversas localidades do município e consistem no costume 
das famílias tradicionais festejarem o Santo do nome de 
uma pessoa da família ou em cumprimento de promessa 
feita com o santo de sua devoção. Cada um dos referidos 
festejos tem a duração de 9 dias. No primeiro dia, inicia-se, 
à tarde com a levantação do mRstro e à noite, depois da 
ladainha tem dança que vai até alta noite. Na noite da 
véspera do dia Santo, depois da ladainha, começa a dança 
que se prolonga até o dia seguinte (dia do santo), 
encerrando-se o festejo, nesse dia, à tarde, com a derri
bação do mastro. Grande é o número de pessoas que 
aflui para o local dos festejos com o fim de assistir 

à festa do último dia. São Também, populares as festas 
dançantes pela passagem do ano novo ·e no dia de Reis. 
Os bailes realizados durante o Carnaval, constituem um dos 
maiores divertimentos do povo durante o ano. Os cordões 
carnavalescos organizados nesta cidade e outros vindos de 
povoados dêste município têm especial atrativo para a po
pulação local. A Igreja Católica local realiza anualmente 
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nesta cidade a procissão de Nossa Senhora da Conceição, 
Padroeira dêste município, no dia 8 de dezembro; a de 
São Francisco de Assis, no dia 4 de outubro; a de Cristo 
Morto, na Sexta-Feira Santa e a procissão fluvial de Nossa 
Senhora de Fátima, no dia 30 de maio. No interior do 
município são realizadas pela mesma Igreja, a procissão 
das festas de São José e a de Cristo Rei, na Ilha do Ara
maçá, nos dias 1.0 de maio e 30 de outubro, respectiva
mente; a de Nossa Senhora de Nazaré, em novembro, na 
fronteira de Tabatinga e a do Bom Pastor, no lugar do 
mesmo nome, no mês de agôsto. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - O majestoso rio Solimões, 
a cuja margem está situada a cidade de Benjamin Constant, 
é, por si só, uma atração turística. A cidade de Benjamin 
Constant, tem magnífica vista sôbre o Solimões. 

OUTROS ASPECTOS Pela sua posição geográfica, 
próxima às cidades de Litícia, na Colômbia, merece a sede 

municipal especial atenção daqueles que a visitam. Quase 

defronte da cidade, na outra margem do rio, encontra-se o 

povoado de Tabatinga, onde se acham sediadas uma uni .. 

dade do Exército (7.a Cia, de Fronteiras) e o Pôsto Ti

cumas, do Serviço de Proteção dos índios. Instalada no 
município acha-se a Colônia de Pescadores Z-27. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - Panoramas Amazônicos, de Anísio Jobim. Resultados 
dos Censos Demográficos, Agrícola e Econômico de 1950. Tábuas 
Itinerárias do Estado. Sinopse Estatística do Município de Benja
min Constant, editada pelo C. N. E. Questionários preenchidos pelo 
A. E . de Benjamin Constant. ) 

BOCA DO ACRE - AM 
Mapa Municipal na pág. 209 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - As terras que constituem o município de 
Bôca do Acre, antes da chegada do homem civilizado, eram 

habitadas pelos índios das tribos dos Capanas e dos Ari

puanãs. 

Em 3 de fevereiro de 1878, ancorou nas proximidades 
da confluência do Rio Acre com o Rio Purus, o navio Ana
jás, de propriedade da Companhia de Navegação do Rio 

Amazonas, sob o comando do pilôto Carepa, sendo chefe 
da expedição o Comendador João Gabriel de Carvalho e 
Melo, vindo com o mesmo 56 cearenses, 1 amazonense, 1 
paraense, 1 piauiense e 1 português. O Comendador João 
Gabriel de Carvalho e Melo, cearense que já havia adqui

rido fortuna na exploração da borracha, nos seringais do 

baixo Purus, veio explorar as terras, onde está situado o 

município de Bôca do Acre, até então desconhecidas. 

O Comendador João Gabriel de Carvalho e Melo, e 
seus companheiros, localizaram-se em diferentes pontos do 

território que hoje constitui o município de Bôca do Acre. 
No local onde se acha situada a cidade, localizou-se Ale
xandre de Oliveira Lima, cognominado o Barão da Bôca 

do Acre, o qual explorou grande área de terras. Na loca
lidade da Vila de Floriano Peixoto (ex-Antimari), onde foi 
primitivam.:mte a sede do município, localzaram-se Antônio 

Escolástico de Carvalho e Firmino Alves dos Santos. 



Mercado Público 

Em 22 de outubro de 1890, por Decreto n.0 67, foi 
criado o município, com a denominação de Antimari, e por 
Antônio Escolástico de Carvalho, foi doada uma légua qua
drada de terra, para constituir o patrimônio do município. 
Foi o primeiro Intendente o Coronel João Damasceno Girão. 

A comarca foi criada pela Lei n.0 95, a 10 de abril 
de 1891. 

A vila de Antimari (antiga sede municipal), teve atua

ção de destaque nos acontecimer1 tos que resultaram com a 
anexação ao Brasil, da área que constitui o Território Fe

deral do Acre, outrora pertencente à República da Bolívia. 

O protesto dos brasileiros ali residentes, contra maltrato a 

êles movido pelos bolivianos, de" origem a revolução que 

explodiu m 1903, chefiada por Plácido de Castro. 

O município e a comarca d<~ Antimari foram extintos 

pela Lei Estadual n.0 110, de 28 de março de 1895, sendo 

restaurados pela Lei n.O 166, de 15 de maio de 1897, com a 

denominação de Floriano Pe:.xoto, verificando-se a sua 

reinstalação a 1.0 de agôsto do mesmo ano. Pela Lei Mu
nicipal n.0 8, de 18 de setembro de 1902, foi criado o dis

trito de Bôca do Acre. 

A Lei n.0 1126, de 5 de novembro de 1921, suprimiu, 

novamente, a comarca de Floriano Peixoto, que foi, outra 

vez, restabelecida, pela Lei n.0 :l 233, de 4 de janeiro de 

1926. 

Por fôrça do Ato n.0 3 462, de 2 de maio de 1934, a 
s~de do município de Floriano Peixoto, transferiu-se para 

o distrito de Bôca do Acre, que recebeu a categoria de Vila, 

onde foi então desapropriada pelo Estado uma área de 

aproximadamente 880 000 m:! na margem direita do Purus 

para o necessário arruamento. 
De acôrdo com o Decreto-lei Estadual n.0 68, de 31 de 

março de 1938, que deu execução ao Decreto-lei Federal 

n.0 311, de 2 de março do mesmo ano, o município de Flo

riano Peixoto, passou a denominar-se Santa Maria da Bôca 
do Acre, com sede na cidade de :.gual nome. 

Em virtude do Decreto-lei r1.0 176, de 1.0 de dezembro 

de 1938, que fixou o quadro terri1orial do Estado 1939-1943, 
o município e o distrito de Santa Maria da Bôca do Acre 

passaram a denominar-se simple:;mente, Bôca do Acre. 

Na atual divisão administrativa, o município de Bôca · 
do Acre é constituído de 2 distritos: Bôca do Acre e Floria

no Peixoto e é sede da comarca elo mesmo nome. 

Nas eleições de 3-X-1955, foram eleitos: Prefeito -

senhor Artur Leite da Fonseca e Castro, e vereadores, os 

senhores Frluardo Dias da Rocha, Hélio Uchoa Lopes, José 

Cavalcanti Brasil, José Gomes Grediez, Manuel Elson Melo 

e José Antônio de Souza Sobrinho. Nessas eleições votaram 
1 040 eleitores . 

LOCALIZAÇÃO - O município de Bôca do Acre está loca
lizado na zona do Rio Purus. Limita-se com os municípios 

de Ituxi, Pauini, e com o Território do Acre. A sede muni

cipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 8° 45' de 

latitude Sul; 67° 24' de longitude W. Gr. Sua posição em 

relação à Capital do Estado é: distância, em linha reta -

1023 km; direção- 52° 35'-S.O. 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal possui altitude de 105 

metros. 

CLIMA - O município de Bôca do Acre é dotado de clima 

quente e úmido. A temperatura da sede municipal em 1956 

apresentou os seguintes dados: média das máximas -

34,2°C; média das mínimas - 16,8°C. Na média das mí

nimas tem, naturalmente, grande influência o fenômeno da 

"friagem" ocorrente no extremo oeste da região amazônica. 

ÁREA - Sua área, calculada pelo C. N. G., é de ....... . 
22 590 km2 • Embora não seja dos maiores municípios do 

Amazonas, sendo o 29.0 entre os 43, ora existentes, tem área 

superior à do Estado de Sergipe. 

Prefeitura Municipal 
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Praça da Liberdade 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden
tes geográficos são os rios Purus, Inauini, Antimari, Acre, 
Ari e Capanã. 

RIQUEZAS NATURAIS - O território do mumc1p1o é 
recortado de grande número de cursos dágua e recoberto de 
uma flora muito rica, onde se destacam pelo seu valor eco
nômico a seringueira (hévea brasiliensis) e a castanha-do
-pará ou noz do Brasil, como atualmente é conhecida no 
comércio (Bertholletia excelsa). A sua fauna é também 
importante, nela sobressaem peixes de várias espécies: pira
rucu, tambaqui etc. e animais silvestres: onças, caititus, 
queixadas e outros. 

POPULAÇÃO -A população do município era, em 
1.0 -VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
de 14 287 habitantes. A população masculina - 7 652, 
era superior à feminina - 6 635, como na quase totalidade 
dos municípios amazonenses, com exceção apenas de Ma
naus e Urucurituba. A população, segundo a côr, era a se .. 
guinte: branca - 5 551; preta - 553; parda - 8100 e 
83 pessoas sem declaração de côr. Quanto ao estado civil: 
solteiros - 2 745; casados - 4 295; desquitados - 1; e 
viúvos- 616. Quanto à nacionalidade: brasileiros natos 
- 14 233; brasileiros naturalizados- 14; estrangiros- 40. 

A densidade demográfica de Bôca do Acre é de 
0,63 hab/km2, superior, portanto, à do Estado, que é de 0,32. 

Com a subdivisão de alguns dos municípios antigos, 
decorrentes da criação dos novos municípios em 1955, Bôca 
do Acre é, atualmente, um dos mais populosos municípios do 
Amazonas, situando-se no 10.0 lugar entre os 43 que hoje 
existem. 

Av. 15 de Novembro 

1:1.0 

Segundo os distritos, a sua população assim se dividia: 
Bôca do Acre - 11 178 e Floriano Peixoto - 3 109. 

A população rural apresentava a elevada percentagem 
de 86,8, superior à do Estado, que era de 73,28. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Há duas aglomerações 
urbanas: Bôca do Acre e Floriano Peixoto, respectivamente, 
com 1 702 e 218 habitantes, segundo o Censo D~mográfico 
realizado em 1950. Da primeira 876 eram homens e 826, 
mulheres, e da segunda 113 homens e 105 mulheres. De 
Bôca do Acre, das pessoas de 5 anos e mais em número de 
1 410, 693 sabiam ler e escrever, sendo 360 homens e 333 
mulheres. De Floriano Peixoto, das 185 pessoas de 5 anos 
e mais, 62 sabiam ler e escrever, sendo 34 homens e 28 mu
lheres. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A principal atividade 
econômica do município é, sem dúvida, a extração da borra

cha, da castanha-do-pará (noz do Brasil) e madeira, cujo 
valor da produção em 1956, foi de Cr$ 32 611 734,20, assim 
distribuído: borracha, Cr$ 25 127 319,70; castanha, ..... . 

Cr$ 6 297 667,50; sernambi, Cr$ 979 404,50; e madeira, 
Cr$ 207 343,50 . 

Rua Getúlio Vargas 

A produção extrativa-animal é, também, importante . 
Em 1956 o seu valor foi de Cr$ 1 038 527,20, com a se-
guinte discriminação: peixes de várias espécies - ..... . 
Cr$ 744 000,00; e couros e peles de animais silvestres -
Cr$ 294 327,20. Entre os peixes destacam-se o pirarucu, 
tambaqui, sardinha e surubi. Entre os couros e peles, so
bressaem os de jacaré, veado, caititu e capivara. 

A agricultura bocacrense é pouco desenvolvida, como 
aliás, em todo o Estado. Em 1956 o valor de sua produção 
foi de apenas Cr$ 1 585 600,00. Principais produtos: man
dioca - Cr$ 782 000,00; feijão - Cr$ 399 000,00; milho 
- Cr$ 336 000,00; arroz Cr$ 39 600,00; banana -

Cr$ 29 000,00. 
A pecuária é, também, insignificante, como se pode ve

rificar abaixo pelos números dos seus efetivos: suínos -
1 600 cabeças; bovinos - 1 320; asininos - 280; caprinos 

- 150; eqüinos - 90 e ovinos - 60. 

A produção industrial é muito reduzida. O seu valor 
total em 1955 foi de apenas Cr$ 1 020000,00. Panificação 
é o principal ramo industrial. 

Os resultados dos Censos Econômicos e Agrícola de 
1950, apresenta como existentes, no município de Bôca do 



Acre, àquela época, 48 estabelecimentos comerciais, 3 indus
triais e 524 propriedades agrícolas. 

COMÉRCIO - A cidade de Bôca do Acre conta com 7 
estabelecimentos comerciais atacadistas e 11 varejistas. O 
comércio transaciona com a Capital do Estado para onde 
manda, principalmente, borracha e castanha-do-pará, e don
de recebe estiva em geral, miudE,zas, tecidos etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
município é servido pelo Serviço de Navegação da Amazônia 
e Portos do Pará (S.N.A.P.P.) e pelas emprêsas J.A. 
Leite & Cia. Ltda. e Sociedade Comercial de Transporte 
Ltda., que o põem em comunicação por via fluvial com as 
seguintes localidades: Lábrea 1 1(10 km; ltuxi 509 km; Paui
ni 359 km; Manaus 2 772 km. Possui também transporte 
aéreo para a Capital do Estado e para a cidade de Lábrea. 

Na sede municipal há uma a~;ência postal-telegráfica do 
D. C. T. e uma na vila de Floriano Peixoto e outra no po
voado de Terra Firme. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Bôca do Acre, si
tuada à margem direita do rio Purus, é a mais meridional 
cidade amazonense e a última toe :llizada no curso do Purus, 
em demanda ao Território do Acre. 

Delegacia de F olícia 

A sua população em 1950, era de 1 702 habitantes, colo
cando-se assim em 9.0 lugar entre as 25 cidades amazonen
ses então existentes . 

É servida de luz elétrica. A iluminação pública se es
tende a 5 logradouros e a domiciliária, a 121 dos 465 pré
dios existentes . 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
médica é prestada por 1 "Pôsto de Saúde" mantido pelo 
S. E. S. P. Há na cidade 1 médico, 2 dentistas, 2 enfer
meiros, 1 farmacêutico e 1 farmácia. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO -Há na 
cidade uma Associação Rural, com a finalidade de amparar 
e incentivar a vida rural do munidpio. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, 
que eram 11 700, somente 2 643 1:abiam ler e escrever; des
tas 1573 eram homens e 1070 E·ram mulheres. A percen
tagem total de pessoas que sabi:~.m ler e escrever era de 
22%, muito inferior à do Estado, que é de 36%. Quanto 
à sede municipal, das 1410 pessc,as de 5 anos e mais, 693 

Av. Amazonas 

sabiam ler e escrever; destas 360 eram homens e 333 eram 
mulheres. 

ENSINO- Há no município 37 escolas de ensino primá

rio. Na sede municipal funcionaram em 1956 o Grupo Es
colar "Alvaro Maia" e o Patronato Nossa Senhora de Naza

ré, com 396 alunos matriculados. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000). DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (2) 
NO 

Federal Estadual MUNICfPIO 

(I) . (2) Total Tributária (Cr$ 1 OOOX2) 
----- ------- ---4-·--- -·------.....:. ---------- ----·----

1951 ..... 376 653 359 653 
1952 ... 555 831 446 831 
1953 .... 639 729 296 729 
1954 ..... 172 685 1 279 382 1 276 
1955 ..... 528 2 676 I 171 712 1 171 
1956 ...... 661 I 907 1 266 678 1 278 

FONTE: (I) Delegacia Fi•cal· (2) Agência de Estalistica. 

Escada do Pôrto 
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MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Várias festas religiosas são realizadas no município. Po
rém, a que mais se vem destacando dentre elas, é a que 
se faz em homenagem ao Padroeiro da cidade - São Pedro 
- cuja celebração ocorre no período de 21 a 29 do mês 
de junho. 

Nessa época do ano a cidade toma um aspecto festivo, 
tornando-se mais movimentada em virtude de a população, 
tanto local, como dos lugarejos próximos à sede municipal, 

costumar com freqüência, demonstrar ao Santo Padroeiro a 
sua fé cristã, tomando parte assídua nas cerimônias realiza
das durante os festejos, como sejam: missas, novenas e quer
messes, onde as famílias locais são pelo vigário destacadas 
como noi.tárias e que, com esta iniciativa, grande entusiasmo 

desperta nas partes, fazendo com que os escolhidos se esme
rem na ornamentação da Igreja, bem como na apresentação 
de prendas que são ofertadas durante o leilão, cuja impor

tância adquirida é revertida na construção de novos tem
plos ou em melhoramentos dos existentes. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - A cidade de Bôca do Acre 
fica na confluência dos rios Purus e Acre. O rio Purus é um 
dos mais importantes afluentes do Amazonas. Muito ex
tenso ( 3 358 km) e sinuoso. Do seu curso mais da metade 
é francamente navegável. O rio Purus, pela sua imponên
cia .. pelas belas paisagens que proporciona ao viajor, cons
titui, certamente, uma atração turística. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Bôca do Acre possui um cinema, todavia, o seu funciona
mento, não é freqüente. Conta, ainda, com 1 Pôsto Meteo
rológico e 1 Pluviométrico. 

(Bibliografia - Resu!tados dos Censos Demográfico, Agrícola 
e Econômico de 1950; Sinopse Estatística do Município de Bôca do 
Acre, editada pelo C. N. E.; Tábuas Itinerárias do Estado; "Aspectos 
Sócio-Geográficos do Amazonas", de Anisio Jobim. Questionários 
preenchido~ pelo A. E . de Bôca do Acre. ) 

BORBA- AM 
Mapa Municipal na pág. 189 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Borba, a primeira Vila criada em território 
amazonense, originou-se da aldeia do Trocano, fundada em 
1728 ou pouco mais tarde pelo Frei João Sampaio, da Com
panhia de Jesus, um dos mais célebres catequistas do rio 
Madeira. 

A instalação da Vila de Borba Nova, deu-se a 1.0 de 
janeiro de 1756, contando o ato com a presença de Mendon-
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ça, Furtado, Governador do Grão-Pará, que ali fôra justa
mente para êsse fim. 

Habitavam primitivamente a região os perigosos ín
dios Muras. 

Em 1758 estêve Mendonça Furtado novamente em 
Borba a fim de completar a instalação da Vila. 

O povoamento da capitania constituía, então, um sério 
problema. Para incrementá-lo o Governador Melo e Pó
voas, concedia aos brancos, que se casassem com índias, al
guns favores, como o fornecimento gratuito de instrumentos 
agrícolas. Em Borba, então, foi onde se realizaram primei
ramente êsses casamentos. 

Com a pacificação dos índios Muras, primitivos habi
tantes da região, que era também problema dos mais im
portantes, a região de Madeira começou a prosperar. 

Em 1785 Borba já cultivava, e até exportava para Be
lém, café e tabaco. 

Em 1833, Borba não pôde fugir à agitação que reinava 
por tôda a província. Em meados daquele ano, os Muras, 
insuflados por um grupo de nativistas, invadiram a Vila à 
cata dos portuguêses ali residentes. A população, sobressal
tada, de início fugiu ao combate, refugiando-se nos arredo
res da Vila. Reagiu, depois, punindo os rebeldes e normali
zando a situação. 

Ainda no ano de 1833, Borba perdeu a categoria de Vi
la, passando a simples freguesia com a denominação de 
Araretama. 

Em 1835 e 1839, durante a sedição dos cabanos no 
Amazonas, Borba foi uma das raras localidades que resis
tiram aos rebeldes, não caindo em poder dos mesmos, ape
sar de haver sofrido várias e violentas investidas. 

A Lei n.0 71, de 4 de setembro de 1856, transferiu a 
subordinação da freguesia de Borba do Têrmo de Maués, 
para o de Manaus. 

Em 1857, por fôrça da Lei provincial n.0 73, de 10 de 
dezembro de 1857, voltou Borba à condição de Vila e con
seqüentemente sede do município. Menos de um ano após, 
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todavia, perdida novamente a categoria de Vila, de acôrdo 
com a Lei n.0 92, de 6 de novembro de 1858. 

Voltou Borba a ser sede do município em 1877, por 
fôrça da Lei n.0 362, de 4 de julho do mesmo ano. Mais 
uma vez, todavia, é extinto o município, pela Lei provincial 
n.0 715, de 28 de abril de 1886. 

Deu-se, enfim, a sua restaumção definitiva, por fôrça 
da Lei n.0 781, de 26 de setembro de 1888, que criou o mu
nicípio com território desmembrado do de Manaus. 

O têrmo judiciário foi criado pela Lei n.0 14, de 10 de 
setembro de 1891, e elevado a comarca pela Lei n.0 65, dE~ 
13 de agôsto de 1894. 

Na divisão administrativa ele 1911 o município se 
compõe de 6 distritos, que são: Borba, Araras, Alto Ari
puanã, Canumã, Abacaxis e Rosarinha. 

A comarca foi extinta pela L~i n.0 741, de 30 de outu
bro de 1913 que anexou o têrmo de Borba ao 3.0 distrito da 
capital. 

A Lei n.0 844, de 14 de fevereiro de 1916, restaurou a 
Comarca de Borba. 

Em 1921, todavia era a comHrca de Borba novamente 
extinta e o seu têrmo anexado à Comarca de Manicoré. 

A restauração definitiva da Comarca de Borba, deu-se 
por fôrça da Lei n.0 1397, de 2 de outubro de 1928, ocor
rendo a sua reinstalação a 4 de jar..eiro do ano seguinte . 

Igreja Matri ~ 

Na divisão administrativa de 1933, o município consti
tui-se apenas de um distrito. 

Por fôrça do Decreto-lei Estadual n.0 68, de 31 de mar

ço de 1928, a sede municipal foi elevada à categoria de 
cidade. 

De acôrdo com o Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.o 

de dezembro de 1938, foram criados os distritos de Axi

nim, Canumã, Foz do Aripuanã e Sumaúma e perdeu parte 

do seu território para o distrito-sede do município de Maués. 

Por fôrça da Lei Estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 
1955, perdeu os distritos de Foz de Aripuanã e Sumaúma 
para o novo município de Novo Aripuanã e parte do dis

trito sede para o também novo município de Autazes. Com
põe-se, portanto, o município de Borba, atualmente, de 3 
dtstritos, que são: Borba, Axinim e Canumã. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos para prefeito 

-o senhor Coronel Tupinambá de Paula e Souza e para 

vereadores os senhores Manuel Paula de Sá Júnior, Afonso 

Lopes de Oliveira, Ruben Balbi, Raimundo Dário Fróis, 

Waldemar Gonçalves Duarte e João Pereira da Fonseca. 
Votaram 1 396 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Borba está situado na 

zona do Rio Madeira. Limita com os municípios de Au

tazes, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nova Olinda do 

Norte e Novo Aripuanã e os Estados do Pará e Mato Gros

so. A sua sede possui as seguintes coordenadas geográfi

cas: 4° 39' 21" de latitude Sul e 59° 55' 01" de longitude 

W. Gr. ; posição relativamente à capital - distância em 

linha reta: 147 km; direção S.E. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 30 metros aci

ma do nível do mar. 

CLIMA - O clima do município de Borba é quente e úmi
do. A temperatura na sede municipal apresentou em 1956 

as seguintes mutações: média das máximas 38°C; média 

das mínimas 20°C. 

ÁREA - A área do mumctpto é cêrca de 100 200 km:!. 
É assim, apesar da perda territorial sofrida em decorrência 



do desmembramento de partes de seu território para os 
novos municípios de Autazes e Novo Aripuanã, o 3.0 muni
cípio do Estado em extensão territorial. Note-se que sua 
área é superior à do Estado de Pernambuco. 

Formatura de Alunos 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden
tes geográficos são os rios: Madeira, Acari, Abacaxis, Mari
mari, Canumã, Sucunduri, Prêto e Tapajós. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
importantes riquezas do município, notadamente a primeira, 
cuja exploração é a principal fonte da sua receita, destacan
do-se, pelo seu valor econômico a castanha-do-pará ou noz 
do Brasil (Bertholettia excelsa) e a seringueira (Hevea bra-
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siliensis ), além do pau-rosa e a copaíba. A segunda tam
bém é importante. Nessa sobressaem animais silvestres: 
queixadas, veados, caititus, além dos aquáticos, com variadas 
espécies de peixes. Há, ainda, minérios no município, co
mo: ferro, manganês, mica, ouro e mercúrio. 

POPULAÇÃO - O município de Borba possuía em 1950, 
segundo o Censo Demográfico realizado nesse ano, 18 656 
habitantes. 

Escola Rural 

Ponte "Efigênio Sales" 

O distrito mais populoso era o de Borba, com 6 077 ha
bitantes. A seguir vinham os de Canumã - 4 066, Axi
nim- 3 742, Foz do Aripuanã- 3 457 e Sumaúma -
1314. 

Os diferentes grupos pesquisados tinham os seguintes 
contingentes: Homens- 10117 e mulheres- 8539. 
Brancos- 12 041, pardos- 5 292. Pretos- 1 259 e ama
relos - 1; 63 sem declaração de côr. Das pessoas de 15 
anos e mais, que eram 10 956 (6 123 homens e 4 833 mu
lheres), 5 825 eram solteiros, 4 260 casados, 816 viúvos 
e. 2 desquitados; 53 não declararam e estado conjugal. Es
trangeiros havia 37 e brasileiros naturalizados 16. Católi
cos romanos, a quase totalidade, ou sejam 18 415, protes
tantes -37, espíritas- 9, israelitas- 3, maometanos-
1, outras religiões - 38, sem religião - 26, sem declaração 
de religião - 127. 

Com o desmembramento territorial sofrido pelo muni
cípio para os novos municípios de Novo Aripuanã e Nova 
Olinda do Norte, a população de Borba ficou reduzida 

Ponte B.,rba - Mapiá 

a cêrca de 13 6ô0 habitantes. Com essa população colo
ca-se Borba no 11.0 lugar entre os 43 municípios amazo

nenses existentes a 31-12-956. 

A de:asidade demográfica do município é de apenas 
0,13 habitantes por quilômetro quadrado, muito inferior, 
portanto, à do Estado, que é de 0,32 hab/km:!. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A cidade de Borba e 
as vilas de Axinim e Cunumã são as aglomerações urbanas 
que restaram ao município após a perda territorial já refe
rida. Borba, em 1950, tinha 1 037 habitantes e Axinim e 
Canumã, 317 e 142, respectivamente. O total da popula
ção urbana era assim de 1 496, correspondente a 19% do 
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total da população. Nota-se, por conseguinte, que a per
centagem da população urbana do município é inferior à 
do Estado que é de 27%. 

Aspecto de Umc1 Rua 

ATIVIDADES ECONOMICAS ·- A produção extrativa 
vegetal é, sem dúvida, a principa.l atividade econômica do 
município. No ano de 1956, o valor dessa produção foi de 
Cr$ 37 595 044,70, cabendo CrS :!2 455 974,80 à castanha
-do-pará; os demais produtos fomm borracha, essência de 
pau-rosa, sôrva, sernambi, batata, látex natural (Hévea ), 
óleo de copaíba e madeira (pau-rosa). 

Escola Municipal 

A agricultura do município em 1956 apresentou o se
guinte valor: Cr$ 10 114 945,50; Clêsse total, •........... 
Cr$ 5 034 500,00 couberam à mandioca, os demais produ
tos foram fumo, juta, arroz; abaca~ei, banana e feijão. 

Também é significativa a p1 odução extrativa animal 
que em 1956 alcançou o valor dEt Cr$ 1 207 136,80; dêsse 
total, Cr$ 566 800,00 couberam iL pesca - em particular 
à de pirarucu, que contribuiu com Cr$ 425 000,00 e ..... . 
Cr$ 640 336,80 à produção de couros de animais silvestres. 

O valor da produção industrial apurada pelo ~egistro 
Industrial referente ao ano de 1955, foi de Cr$ 3 222 602,00, 
correspondente à extração de essência de pau-rosa. 

A pecuária é insignificante. Observou-se, no ano de 
1956, que o principal rebanho era o de suínos, com 2 300 
cabeças, os demais possuíam efetivos inferiores a 500 ca
beças. 

Escola Rural 

Segundo os resultados dos Censos Econômicos e Agrí
cola, havia no território que compõe atualmente o município 
de Borba 4 estabelecimentos industriais e 399 propriedades 
agrícolas. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 42 estabele
cimentos comerciais varejistas. O município transaciona 

Estrada de Rodagem 

com a praça de Manaus importando estiva em geral, con
servas, ferragens, louças, tecidos e miudezas e exportando 
castanha-do-pará, borracha, essência de pau-rosa e demais 
produtos extrativos. Ainda não dispõe de estabelecimento 

bancário. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A ci
dade de Borba é servida de transporte aéreo (Panair) e flu-

Escola "Monsenhor Coutinho" 
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vial (S. N. A. P. P. ) . Através do primeiro liga-se à capi
tal do Estado e pelo segundo comunica-se com as localidades 
ribeirinhas do rio Madeira: Manicoré - 328 km e Novo 
Aripuanã: 141 km - Dispõe de uma Agência Postal-tele
gráfica, do D . C. T. e de uma estação de Radiocomunicação, 
da Panair S. A. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Borba fica à mar
gem direita do rio Madeira. 1! servida de luz elétrica. A 
iluminação pública se estende a todos os seus logradouros e 
a domiciliária conta com 95 ligações. Possui 11 logradouros 
públicos e 198 prédios. Em 1950 a cidade possuía 1 037 
habitantes. Conta com 2 grupos escolares, 2 postos de saú
de, 1 biblioteca e 1 templo católico. 

ASSIST:tNCIA Ml!DICO-SANITARIA- Dois postos de 
saúde, um mantido pelo Estado e outro pelo S. E. S. P. 
prestam assistência médica às populações urbana e rural do 
município. Exercem a profissão na cidade 1 médico, 1 den
tista e 2 enfermeiras . 

ASSIST:S:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Acha
-se em funcionamento uma associação de caridade, denomi
nada São Vicente de Paulo. 

ALFABETIZAÇÃO - Das 15 561 pessoas de 5 anos e 
mais recenseadas em 1950, (não deduzido o número de 
pessoas correspondente ao desmembramento territorial so
frido pelo município em 1955), apenas 5 912 sabiam ler e 
escrever, sendo 3 934 homens e 1 978 mulheres. Verifica-se 
daí que a percentagem de pessoas alfabetizadas - 38,6% 
é superior à do Estado, que é de 36,8%. 

ENSINO - Funcionaram em 1956 no município de Borba 
21 escolas de ensino primário, inclusive 2 grupos escolares 
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na sede municipal, cujo número de alunos matriculados 
foi de 105. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Funciona na ci
dade 1 biblioteca mantida pela Municipalidade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

Federal Estadual MUNICfPIO 

------ ------- --·--·-- --~~~1--~~~i~u:~a_ (Cr$ I 000) 
------

1950 ....... 199 358 276 025 643 670 ' 461 617 643 670 
1951 ....... 146 926 280 635 721 841 572 511 622 657 
1952 ....... 237 105 310 044 671 726 371 826 564 851 
1953 ....... 267 304 345 027 986 057 396 274 738 286 
1954 ....... 493 100 73 099 956 532 467 623 906 467 
1955 ... .... 346 394 399 291 I 193 607 696 812 1 170 121! 
1956 ....... 450 177 176 023 703 100 502 100 703 100 

FONTE: Coletoria Estadual d~ Borba. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMl!RIDES 
- O mês de junho no município de Borba é dedicado às 
comemorações tradicionais, do padroeiro da paróquia, San
to Antônio, que se realizam anualmente de 1.0 a 13 de junho. 
Foi instituída pelos jesuítas fundadores das Missões entre 

Festejos de 7 de Setembro 

os índios do rio Madeira e seus afluentes. Durante êsse pe
ríodo há novenas tôdas as noites, findas as quais se reali
zam quermesses com animados arraiais, músicas e festas 
dansantes. 

VULTOS ILUSTRES - Monsenhor Francisco Benedito 
da Fonseca Coutinho - Monsenhor, deputado Estadual por 
várias vêzes e no período de 2 de dezembro de 1903 a 2 de 
abril de 1904, Governador do Estado do Amazonas. Fa
leceu em 1916. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O rio madeira é o mais im
portante afluente do Amazonas, a cuja margem direita está 
situada a cidade de Borba . Era chamado antigamente pelos 
naturais - Caiary, para significar - rio branco, em home
nagem às suas águas de uma côr leitosa. O nome de Ma
deira originou-se da grande quantidade de madeiras que 
o rio arrasta em sua correnteza. 1! o mais largo e o mais 
baixo afluente do Amazonas, sendo portanto, considerado 

uma atração turística . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
de Borba dispõe de 3 templos católicos, cuja matriz é a 
paróquia de Santo Antônio de Borba, uma agência postal
-telegráfica, do D. C. T. e em construção uma importante 



estrada de rodagem, partindo da sede ao lugar Ponto Alegre, 
no rio Mapiá . 

LENDAS- Entre as lendas cormntes na região destaca-se 
a do Sapucaia-Oroca, sôbre a qual transcreve-se a seguir o 
que escreveu o Cônego Francisco Bernardino de Souza, em 
seu livro "Lembranças e Curiosid:tdes do Vale do Amazo
nas: Sapucaia-oroca é uma pequma povoação à margem 
do rio Madeira. 

Pouco abaixo do lugar em que se acha assentada re
ferem os índios que existiu outr<1ra uma outra povoação, 
muito maior do que esta, e que um dia desapareceu da su
perfície da terra, sepultando-se nas profundidades do rio. 

:s! que os Muras, que então a habitavam, levavam vida 
desordenada e má e nas festas, que em honra de Tupana 
celebravam, entregavam-se às dansas tão lascivas e canta
vam cantigas tão impuras, que fazhm chorar de dor os anga
turamos, que eram os espíritos pr<>tetores, que por êles ve
lavam. 

Por vêzes os velhos inspirados pagés, sabedores dos 
segrêdos de Tupana, haviam-nos advertido de que tremendo 
castigo os ameaçava, se não rompessem com a prática de 
tão criminosas abominações. 

Mas cegos e surdos, os Mura11 não os viam, nem os ou
viam. 

E pois um dia, em meio das ft~stas e das dansas e quan
do mais quente fervia a orgia, tremeu de súbito a terra e na 
voragem das águas, que se erguiam, desapareceu a povoação. 

As altas barrancas que ainda hoje ali se vêem, atestam 
a profundidade do abismo em quo foi arrojada a povoação 
e os réprobos ... 

Depois, muitos anos depois, :foi que começou a surgir 
a atual povoação, que ainda não poude atingir ao grau de 
esplendor da que fôra submergida . 

Foram de novo habitá-la os l4uras; mas em breve, por 
entre a escuridão da noite, começE1ram a ouvir, tranzidos de 
mêdo, como o cantar sonoro de galos, que incessante se er
guia do fundo das águas. 

Consultados os pagés venerartdos, que prescrutavam os 
segrêdos do destino, declararam êutes que aquêle cantar de 
galos, ouvido em horas mortas da noite, provinha daqueles 
mesmos "anga-turamos", que dep:loraram outrora a misér
rima sorte da povoação submergida e que sempre proteto
res dos filhos da tribo dos Muras, serviam-se do canto des
oertador dos sz:alos da "Sapucaia·oroca" (galinheiro) sub-

Rua de Borha 
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mergida, para recordarem o tremendo castigo por que pas
saram seus maiores e desviarem a nova geração do perigo 
de sorte igual. 

:s! êste o fato que deu . origem ao nome da povoação 
- Sapucaia-oroca". 

OBSERVAÇÕES - Os dados sôbre Atividade Econômica 
foram fornecidos pelo D. E. E. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - História do Amazonas, de Artur Cezar 
Ferreira Reis. Resultados dos Censos Demográfico, Agricola e Eco· 
nômico de 1950. Tábuas Itinerárias do Estado. Sinopse Estatistica 
do Municipio de Borba, editada pelo C . N . E. Questionários preen· 
chidoa pelo A.E. de Borba.) 

CANUTAMA - AM 
Mapa Municipal na pág. 199 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Canutama denominou-se nos seus primór
dios Nova Colônia de Bela Vista. Foi fundada, por volta 
do ano de 1874, por Manuel Urbano da Encarnação "mes
tiço de grande tope e consumado explorador do Purus". 

De acôrdo ainda com referido autor, a denominação de 
Canutama "procede, segundo os antigos habitantes, do 
fato de um índio de Tapauá vir com outros à viração de 
tartarugas e tracajás e aí ter cortado o pé, exclamando: 
Canutama, Canutama, que tem por significado - pé cor
tado". 

A Lei n.0 436, de 26 de maio de 1879, erigiu em fre
guesia o povoado de Nova Colônia de Bela Vista, sob a 
invocação de Nossa Senhora de Nazaré. A freguesia de 
Nossa Senhora de Nazaré de Bela vista, foi elevada a Vila 
pela Lei n.0 22, de 10 de outubro de 1891, com sede no 
lugar de Canutama. O município, formou-se, então, por 
efeito da mesma lei, com território desmembrado do de Lá
brea e com a denominação de Vila de Nossa Senhora de 
Nazaré, compreendendo um só distrito. 

A instalação do município e do têrmo judiciário ocor
reu a 3 de setembro de 1892. As solenidades tiveram lugar 
na residência do fundador da localidade- Manuel Urbano 
da Encarnação. A comarca foi criada em 1895 . 

Na divisão administrativa de 1911, figura Canutama 
com 8 distritos: Canutama, Abufari, Arimã, Caratiá, Ita-
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tuba, Nova Colônia, Nova Olinda e Tapauá. Nos quadros 
de apuração do Recenseamento de 1920, tem o mesmo nú
mero de distritos. Apenas alguns mudaram de nome. São 
os seguintes: Canutama, Assaituba, ltatuba, Nova Expe
riência, Nova Olinda, Paxiuba, Pôrto Alegre e Tambaqui. 

A Lei n.0 1 126, de 5 de novembro de 1921, supri
miu a Comarca de Canutama, cujo têrmo voltou a subor
dinar-se à Comarca de Lábrea. 

Em 1930, o município foi suprimido pelo Ato Estadual 
n.0 45, de 28 de novembro do mesmo ano. No ano seguinte 
deu-se o seu restabelecimento pelo Ato n.0 234, de 6 de 
fevereiro de 1931. 

Na divisão administrativa de 1933 e nas territoriais 
de 31-12-936 e 31-12-937, o município de Canutama figu
ra com um só distrito, o de igual nome. 

A sede municipal foi elevada à cidade, por efeito do 
Decreto-lei Estadual n.0 69, de 31 de março de 1938. 

O Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro 
de 1938, criou o distrito de Bôca do Tapauá, com território 
desmembrado do distrito sede. 

Pelo Decreto-lei Federal n.0 5 812, de 13 de setembro 
de 1943, Canutama adquiriu parte do território do muni
cípio de Lábrea e perdeu parte do seu território, incorpo
rado ao de Lábrea, ao ser êste transferido para o Território 
Federal do Guaporé. 

Na divisão territorial fixada pelo Decreto-lei Estadual 
n.0 1186, de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948, Canutama figura com mais um dis
trito - o de Bôca do Pauini, criado com parte do território 
desmembrado do Município de Lábrea. 

A Comarca de Canutama foi restaurada pelo Decreto
-lei Estadual n.0 -1 186 acima citado. 

De acôrdo com o Decreto-lei Federal n.0 6 550, de 31 
de maio de 1944, o município de Canutama readquiriu para 
o distrito de igual nome parte do de Lábrea e perdeu o 
território do extinto distrito de Bôca do Pauini, que foi 
anexado ao distrito sede do município de Lábrea. 

De acôrdo com a Lei Estadual n.0 96, de 19 de de
zembro de 1955, perdeu o distrito de Bôca do Tapauá, 
cujo território passou a constituir o novo município de Ta
pauá. Atualmente conta pois o município com um só dis
trito, que é Canutama. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos para prefeito 
- o senhor Aristóteles de Queiroz Pierre e para vereadores 
os senhores Francisco Abreu Assunção, Admilo Sena, Ar
mando de Almeida Guimarães, Antônio C. de Moraes, Rai
mundo Benjamin da Silva e Mário Queiroz Pierre. Vota
ram 770 eleitores. 

LOCALIZAÇAO - O município de Canutama está loca
lizado na zona fisiográfica do rio Purus. Limita-se com os 
municípios de Humaitá, Ituxi, Manacapuru, Manicoré, Lá
brea e Tapauá e o Território Federal de Rondônia. A ci
dade de Canutama fica à margem esquerda do rio Purus. 
A sua sede possui as seguintes coordenadas geográficas: 
6° 33' de latitude Sul e 64° 21" de longitude W. Gr.; posi
ção relativamente à Capital - distância em linha reta: 
608 km; direção S. O. 
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Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 30 metros aci
ma do nível do mar. 

CLIMA - O clima do município de Canutama é quente e 
úmido. A temperatura na sede municipal, apresentou a 
seguinte mutação: média das máximas: 37,5°C. 

ÁREA - A sua área é cêrca de 52 100 km2 • Até os 
fins de 1955, era o 6.0 município do Estado em extensão 
territorial, .com uma área de 102 995 km2• Com a perda do 
seu distrito de Bôca do Tapauá, que foi transformado p.o 
município de Tapauá por fôrça da Lei n.0 96, de 19-12-955, 
a sua área ficou reduzida a pouco mais da metade. Ainda 
assim é o 9.0 entre os 43 atuais municípios do Estado, se
gundo a área. Observe-se que a sua área é bem superior à 

do Estado do Rio de Janeiro. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Seus principais aciden
tes geográficos são os rios Purus, Tapauá, lpixuna, Babonã, 
Jacaré e Mucuim. 

RIQUEZAS NATURAIS - A flora e a fauna Canuta
menses constituem, sem dúvida, grandes riquezas naturais, 
sobretudo a primeira, na qual se destacam, pelo seu valor 
econômico, a seringueira (Hevea Brasiliensis) e a castanha
-do-pará ou noz do Brasil (Bertholletia excelsa). 

POPULAÇAO - Canutama, quando da realização do úl
timo Recenseamento Geral, possuía 10 642 habitantes. Es
sa população assim se constituía: Homens- 5 743 e mu
lheres - 4 899. Pardos - 7 536, brancos - ~ 765, pre
tos - 326 e 16 pessoas sem declaração de côr. Das pessoas 
de 15 anos e mais, em número de 5 842 (3 208 homens e 
2 634 mulheres), 2 335 eram solteiros (1484 homens e 
851 mulheres) 2 928 - casados, 7 desquitados, 563 (226 
homens e 337 mulheres) viúvos, 9 não declararam o estado 
conjugal. Estrangeiros haviam 20 e brasileiros naturali

zados, 10. Católicos romanos eram 10 551, protestantes 
- 41, espíritas - 3, maometanos - 2, outras religiões -
16, sem religião - 23 e sem declaração de religião - 6 . 
Quanto ao ramo de atividade econômica, o maior número 

(2 553) cabia à "Indústrias Extrativas". 

Segundo os distritos cabiam 5 245 habitantes ao de 

Canutama e 5 397 ao de Bôca do Tapauá. 



Em 1955, todavia, o mumc1:p1o de Canutama perdeu 
o distrito de Bôca de Tapauá, fie ando portanto, a sua po
pulação reduzida a do distrito sec.e, ou sejam - 5 245 ha
bitantes. É assim atualmente um dos menos populosos mu
nicípios do Estado, ou seja o 33 .0 , entre os 43 existentes 
a 31-XII-1956. 

A densidade demográfica do município de Canutama 
é de 0,10 hab/km2, bem inferior, JIOrtanto, à do Estado, que 
é de 0,32 habitantes por quilômet~o quadrado. 

Dos seus 5 245 habitantes, 9•~0 localizavam-se no qua
dro urbano e suburbano e 4 305 :no quadro rural. As per
centagens respectivas são: 17,9 para a população urbana e 
82, 1 para a :rural. É evidente, portanto, a enorme supre
macia numérica desta sôbre aquela, e que, aliás é comum 
a todo o Estado, com exceção apenas do município de Ma
naus. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede, cuja população 
em 1950 era de 940 habitantes. Dêstes, 530 eram homens 
e 410 eram mulheres. Era, então a 16.8 cidade amazonen

se, segundo a população. 

ATIVIDADES ECONOMICAS ·- A produção extrativa 
vegetal é, sem dúvida, a principa:l atividade econômica do 
município. Segundo dados apur:ldos pelo Departamento 
Estadual de Estatística, o valor dessa produção foi em 1956 
de Cr$ 20 371 718,00, cabendo Cr~: 9 023 604,00 à castanha
-do-pará, os demais produtos foram borracha, látex natural, 
sôrva, sernambi em rama e óleo ele copaíba. 

Depois da prodúção extrativa vegetal, a principal ati
vidade econômica do município, é a produção extrativa ani
mal. Segundo dados apurados pelo Departamento Estadual 
de Estatística, a exportação dêsse1: produtos em 1956, atin
giu o valor de Cr$ 1 356 973,00: d.ê5se total, .........••. 
Cr$ 1 146 240,00, coube a couro de jacaré. Além dessa 
produção, tem-se a considerar a c'>nsumida no próprio mu
nicípio, que em 1956 foi de Cr$ ~~ 11 370,00, salientando-se 
o pirarucu, com Cr$ 83 370,00. 

A agricultura em Canutama não tem tido nenhum de
senvolvimento. O valor de sua prOdução em 1956 foi de 
apenas Cr$ 1143 202,00. Dessa importância mais da me
tade, ou sejam Cr$ 600 000,00, correspondem à produção 
de mandioca. O valor das demais espécies, com exceção 
da de milho, que foi de Cr$ 108 1()00,00, não atinge cada 
uma de per si, Cr$ 100 000,00. Entre elas as maiores são: 
cacau, batata-doce, laranja, café, ·:,anana e feijão. 

A pecuária em Canutama é também muito reduzida, 
como se pode observar pelos efe·ivos dos seus príncipais 
rebanhos, cujo valor total foi de Cr$ 1 766 800,00; dessa 
importância Cr$ 1 000 000,00 cabE1 aos suínos, .•.•••••.. 
Cr$ 750 000,00 aos bovinos e Cr$ 16 800,00 aos caprinos. 
Os demais rebanhos têm efetivos inferiores a 50 cabeças. 

Quase não há indústria no município, a não ser a ex
trativa. O registro industrial referente ao ano de 1955, apre
senta os seguintes resultados: número de estabelecimentos 
5, valor da produção: Cr$ 365 000,00. Mais de dois têrços 
dêsse valor correspondem à produção de massas alimentí
cias. (pão e bolachas). 

Segundo os resultados dos Censos Econômico e Agrí
cola, realizados em 1950, haviam naquela época no atual 
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território do município de Canutama 5 estabelecimentos in
dustriais e 18 propriedades rurais. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 36 estabele
cimentos comerciais varejistas. O município transaciona 
com a praça de Manaus importando estiva em geral, con
servas, ferragens, louças, tecidos e miudezas e exportando 
castanha-do-pará, borracha, látex natural, sôrva, ·semambi 
em rama, óleo de copaíba, couro de jacaré, pirarucu, couros 
e peles de animais silvestres. Ainda não dispõe de estabele
cimento bancário ou crédito. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li

ga-se às sedes municipais vizinhas e à capital estadual pelos 
seguintes meios de transporte: Ituxi - fluvial; 852 km, 
Lábrea- fluvial: 263 km e aéreo: 51 km, Manacapuru
fluvial: 1288 km, Manicoré- fluvial: 1952 km e aéreo 
(via Manaus): 787 km, Tapauá- fluvial- 231 km, Ma
naus: fluvial - 1 409 km e aéreo: 608 km. O transporte 
fluvial é feito por navios do S. N. A. P. P. e "motores" par
ticulares e o aéreo por aviões "Catalina" da Panair do Bra

sil S. A. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Canutama fica à 
margem esquerda do rio Purus. As casas mais próximas do 
rio são constrwdas sôbre estacas, a uma altura suficiente 
para que as enchentes normais não as atinjam. É servida 
de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 4 dos seus 
logradouros e a domiciliária conta com 56 ligações. Conta 
com 14 logradouros públicos, 156 prédios e 940 habitantes. 
Dos 940 habitantes da cidade em 1950, entre as pessoas de 5 
anos e mais ( 784) 382 sabiam ler e escrever; destas, 236 
eram homens e 146 eram mulheres. Dispõe de uma Agên
cia Postal-telegráfica, do D. C. T. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - É prestada por 
um "Pôsto de Saúde", do S. E. S. P. e um "Pôsto" do Ser
viço de Endemias Rurais, duas farmácias. Exercem a pro
fissão 1 médico e um enfermeiro. 

ALFABETIZAÇÃO- Das 8 737 pessoas de 5 anos e mais 
recenseadas em 1950 (não deduzido o número de pessoas 
correspondente ao desmembramento territorial sofrido pelo 
município em 1955), apenas 1 718 sabiam ler e escrever, 
sendo 1 072 homens e 646 mulheres. 

ENSINO - Em 1956 existiam no município 23 escolas de 
ensino primário. Dessas escolas 8 localizavam-se na sede 
municipal e 15 no quadro rural. O número total de alunos 
matriculados era, no mesmo ano, de 267, sendo 166 do sexo 
masculino e 111 do sexo feminino, em 17 das 23 escolas. 
Na sede municipal o número de alunos matriculados era de 
208, sendo 114 do sexo feminino e 94 do masculino. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

}lcdcral Estadual Municipal 
---------- --------------- ------
1951.' ................. . 
1952 ................... . 
1953 ................... . 
1954 .................. .. 
1955 ................... . 
1956 ................... . 

521 
678 

FONTE: Secretaria da Fazenda. 

30 
29 

133 
92 

121 
151 

88 
350 
300 
256 
351 
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MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Durante o mês de junho realizam-se as festividades em 
homenagem ao padroeiro da cidade, São João Batista, nos 
dias 23 a 25, com animadas quermesses, arraiais, músicas 
e dansas. Durante êsse período há novenas tôdas as noites. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - O rio Purus é muito sinuoso. 
Durante o inverno pode ser navegado por grandes embar
cações; no verão, todavia, só pode ser percorrido por ca
noas e batelões. Tem uma extensão de 180 a 200 léguas. 
No município de Canutama recebe êsse imenso rio às águas 
do Tapauá. Assim sendo, pode ser considerado uma atração 
turística. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Há no muni
cípio de Canutama uma Agência Postal-telegráfica, do 
D. C. T. e um templo católico. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística: Bibliografia - Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas, 

de Anísio Jobim. Resu!tados dos Censos Demográfico; Agrícola e 

Econômico de 1950. Sinopse Estatística do Município de Canutama 

- C. N. E. Tábuas Itineránas do Estado. Questionários preenchidos 

pelo A . E . de Canutama. ) 

CARAUARI - AM 
Mapa Municipal na pág. 213 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO --- As primeiras penetrações no Juruá pro
cessaram-se tardiamente, ou seja, nas primeiras décadas do 

século XIX. 

Em 1855, ainda não havia povoamento sistemático 

(Onofre de Andrade "Rio Juruá"). 

Habitavam primitivamente a zona do Juruá os índios 

Canamaris, Catuquinas e outros menos importantes. 

Uma das Ruas Uma das Ruas da Cidade 

A denominação do município originou-se do lago "Ca
rauari" que fica próximo à sede do município e liga-se por 
um canal ao rio Juruá. 

A criação do têrmo judiciário, com a denominação de 
Xibauá, por efeito da Lei n.0 641, de 26 de novembro de 
1910, antecedeu à do município, que ocorreu no ano se

guinte em virtude da Lei n.0 683, de 27 de setembro de 

1911, com território desmembrado do município de Tefé e 

formado de um só distrito. O têrmo judiciário ficara, então, 
subordinado à comarca de Tefé. 

Praça Getúlio Vargas Grupo Escolar 
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Prefeitura Municipal Igreja Matriz 

A Lei que criou o município estabelecia como sede do 
mesmo a povoação de Xibauá, elevada então à categoria de 
Vila. Entretanto, em virtude do Decreto n.0 1 006, de 27 de 
dezembro de 1912, a sede do município foi transferida para 
o lugar Carauari, que já havia sido sede do município de 
São Felipe. 

O município recebeu a denominação de Carauari, por 
fôrça da Lei n.0 713, de 25 de abril de 1913. 

Agência do D.C. T. Uma das Ruas da Cidade 

Nos quadros de apuração do Recenseamento de 1920, 
o município de Carauari é constituído de 5 distritos, que 
são: Carauari, Juruá Puca, Marari, Manichi e Palermo. 

Em 1922, em virtude da Lei n.0 1 126, de 5 de novem
bro do mesmo ano, o têrmo de Carauari passou a subordi
nar-se à Comarca de São Felipe. 

A Comarca de Carauari foi criada pela Lei estadual 

n.0 1 397, de 2 de outubro de 1928. 

Em 1930, foi o município suprimido, de acôrdo com o 
Ato estadual n.O 45, de 28 de novembro daquele ano, ane

xando-se então o seu território ao do município de Tefé. 

No ano seguinte, todavia, deu-se a restauração do municí
pio pelo Ato estadual n.0 234, de 6 de fevereiro do mesmo 

ano. 

Na divisão administrativa de 1933 e nas territoriais 
de 31-XII-936 e 3-XII-937, figura o município com um só 

distrito. 

O têrmo judiciário figura nas divisões acima referidas 
subordinado à Comarca de João Pessoa, ex-São Felipe. 

Uma das Ruas da Cidade Delegacia de Polícia 

Em 1938, a sede municipal recebeu foros de cidade, 
de acôrdo com o Decreto-lei federal n.0 311, de 2 de março 
do mesmo ano. 

Em virtude do Decreto n.0 1 400, de 5 de março de 
1945, a Comarca de João Pessoa, à qual estava subordinado 
o têrmo de Carauari, passou a denominar-se Eirunepé. 



Vista Parcial da Praça Presiclente Vargas 

No quadro vigente no qüinqüênio 1944-1948, fixado 

pelo Decreto-lei estadual n.0 1 186, de 31 de dezembro de 
1943 e modificado pelo de n.0 140, de 5 de março de 1945, 

o município figura com um só distrito, abrangendo 15 sub

distritos, que são: Carauari, lpiranga do Juruá, Renascen
ça, Concórdia, Santa Rosa, Aimajii, Imperatriz, Marari, 

S. Romã, Vista Alegre, Santos Dumo>nt, Gaviãozinho, Sole

dade, Três Unidos e Aquidabã. 

A Comarca de Carauari foi restaurada pela Lei número 
226, de 24 de dezembro de 1952. A sua reinstalação ocor
reu a 25 de abril de 1953. 

Em virtude da Lei n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, 
o município perdeu os subdistritos :ie lpiranga do Juruá, 

Vista Parcial de Gavião dnho 

Renascença, Concórdia e parte do de Santa Rosa, para 
o novo município de Juruá e parte do subdistrito de Aqui
dabã para o também novo município de Envira. 

Nas eleições realizadas em 3-X-955 foram eleitos para 
Prefeito o senhor Samuel Prudêncic1 de Souza Amaral e 

Vista Geral de Iracema 

para vereadores os senhores: Raimundo Coelho Bastos, 
Constantino Campelo de Souza, Walter Smith Pereira, Olga 
Oliveira Magalhães e Armando Clementino da Silva. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Carauari está localiza
do na zona fisiográfica do Rio Juruá. 

Limita com os municípios de Eirunepé, Envira, Fon

te Boa, Juruá, Jutaí, Pauini, Tapauá e Tefé. 

As coordenadas geográficas da sede municipal são: 
4° 52' 48" de latitude Sul e 66° 53' 34" de longitude W. Gr. 

Posição em relação à Capital do Estado - distância em 
linha reta: 786 km; direção 75° 47' S.O. 

Posição do Município em relação ao Estodo e sua Capital. 

ALTITUDE - A cidade localiza-se a 60 metros acima do 

nível do mar. 

CLIMA - Carauari possui um clima quente e úmido. Esta 
característica climatológica é comum a todo o Estado. A 

temperatura da sede municipal, em 1 956, apresentou as 

seguintes variações: média das máximas - 34,4°C; média 
das mínimas- 12, 2°C. Na média das mínimas, tem, ce,_... 

tamente, grande influência o fenômeno da "friagem" ocor

rente no extremo oeste da região amazônica. 

Igarapé "Chafarrascado" 

ÁREA - A sua área atual, segundo os cálculos da Inspe
toria Regional de Estatística, é cêrca de 50 200 km2

, visto 

haver perdido em 1955 parte do seu território para o novo 

município de Juruá. Com uma área quase igual à do Estado 

do Rio Grande do Norte, é o 12.0 município do Estado em 
extensão territorial, entre os 43 atualmente existentes. 
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Vista Parcial de Soledade 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos -são os rios Juruá, Itucumã, Tarauacá e Riozi
nho, e o lago Carauari. 

Igarapé do Alegrete 

RIQUEZAS NATURAIS- As riquezas naturais do muni

cípio são constituídas pela sua flora e fauna, que são muito 

Um Trecho do Igarapé Chué 

importantes. Na primeira sobressaem, pelo seu valor econô
mico, além da seringueira (Hevea Brasiliensis) várias ma-

Igarapé de Jainu 

13:Z 

Outro Panorama na Ressaca Xibaná 

deiras de boa qualidade como o aguano e cedro. Na segun
da, destacam-se maracajás, queixadas, veados e caiÜtus, 

Confluência do Igarapé da "Roça" 

além de um grande número de aquáticos como jacarés e 
peíxes diversos. 

Confluência do Igarapé "Pereira" 

POPULAÇÃO -O Recenseamento Geral de 1950 verifi
cou a existência, em 1.0 de julho daquele ano, no município 

de Carauari, de 16 542 habitantes, dos quais 8 804 eram 

Aspecto do Igarapé "Pilão" 



Vista Parcial de "Tr,!s Unidos" 

homens e 7 738, mulheres; 4 891 brancos, 1 056 pretos, 
10 548 pardos e 47 de côr não declarada; das pessoas de 15 
anos e mais, em número de 8 4:~3, 3 106 eram solteiras, 
4 706 casadas, 1 desquitada, 595 viúvas e 15 de estado ci
vil não declarado; haviam 20 estrangeiros e 4 brasileiros 
naturalizados; católicos romanos 16 126, protestantes 66, 
maometanos 2 e 218 de outras religiões; 119 sem religião e 
11 sem declaração de religião. 

O município de Carauari com a população de 16 542 
habitantes, figurava no 11.0 lugar entre os 25 municípios 

Um Trecho do Lag~ Cacau 

então existentes. Atualmente, em conseqüência da perda ter

ritorial sofrida com a criação dos novos municípios de En
vira e Juruá, a sua população ficou reduzida a cêrca de 

11 050 habitantes. É, ainda assim, segundo a população ab
soluta, o 15.0 entre os 43 atuais municípios amazonenses. 

A Densidade Demográfica d1~ Carauari - ....... . 
0,22 hab/km:!, é das mais baixas do Estado, cuja média é 
de 0,32 hab/km::. 

AGLOMERAÇOES URBANAS ·- A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede que, segundo o 

Vista Parcial de Conceiçã~ do Raimundo 

Censo Demográfico de 1950, possuía naquele ano 621 ha
bitantes, dos quais, 335 homens e 286 mulheres. 

Daí se verifica que a população urbana era apenas 
5,6% do total do município. Essa percentagem é muito h1-

fe:rior a do Estado, que é de 27%. 

Vista Parcial de Pau D' Alho 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a produção extrativa vegetal, 
cujo valor em 1956 foi de CrS 24 430 799,00, do qual ... 
CrS 21 420 610,00 cabem à borracha, CrS 2 228 512,00 ao 
látex natural e CrS 781676,00 ao sernambi. 

Panorama do Rio Cheruau 

Depois da produção extrativa vegetal, é a extrativa 
animal, a principal atividade econômica. Dessa produção o 
município exportou em 1956, CrS 1 315 135,00, cabendo a 
couros de jacaré CrS 859 230,00, a couros de outros animais 
silvestres CrS 85 021,00 e a pirarucu sêco CrS 370 884,00. 

Outro Aspecto de Pau D'Aiho 

Na prod11ção extrativa animal, há ainda que se consi
derar a que se destinou ao consumo do próprio município, 
registrada no inquérito sôbre pesca, relativo ao ano de 1956, 
como seja: pirarucu, tambaqui, pirapitinga, sardinha, pacu, 
tracajá e outros que totalizou em CrS 1 317 690,00. 

133 



A agricultura no município de Carauari é pouco desen
volvida. As principais espécies cultivadas são: mandioca. 
batata-doce, abóbora, feijão, milho, cana-de-açúcar e aba· 
caxi. Dessas, apenas a mandioca tem produção de regular 
vulto. O valor total da produção em 1956 foi de cêrca de 
CrS 6 000 000,00. 

Cadeia Pública 

A pecuana em Carauari ainda é mais insignificante 
que a agricultura. Dos seus rebanhos não há um só cujo efe
tivo atinja a 1 000 cabeças. O maior, é precisamente o de 
bovinos com 945 cabeças apenas. 

Igarapé do Remanso 

Segundo os resultados do Registro Industrial, procedi
dos em 1955, o município contava com 3 estabelecimentos 
informantes e o valor total da produção foi de ......... . 
Cr$ 487 500,00. 

Os principais produtos foram pão e bolachas cujo va
lor da produção foi de Cr$ 330 000,00. 

COMÉRCIO - Na sede municipal há 8 estabelecimentos 
comerciais varejistas, e no interior do município 65. O co
mércio transaciona com a praça de Manaus. O município 
importa: estiva em geral, conservas, tecidos, calçados, miu-

Vista Parcial de Vista Alegre 
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Panorama do Sacado "Mafuá" 

dez as, louças, ferragens e outros, e exporta: borracha, cou
ros e peles de animais silvestres e demais produtos da re
gião. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - A 
cidade de Carauari liga-se às cidades vizinhas e à capital 
estadual pelos seguintes meios de transporte: Envira 
fluvial: 1 763 km; Eirunepé - fluvial: 1 517 km e a é-

Pôrto Sérgio 

reo: 370 km; Juruá - fluvial: 477 km; Tefé - fluvial: 
1 013 km e aéreo: 256 km; e a capital estadual fluvial: 
1676 km e aéreo: 786 km. Navios do S.N.A.P.P. e 
"motores" particulares se desincumbem do transporte flu
vial, enquanto o aéreo é feito por aviões "Catalinas", da 
Panair do Brasil S. A. Carauari conta com uma Agência 

Postal-telegráfica do D. C. T. 

Confluência do Igarapé "Novo Mundo" 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Carauari fica à 
margem esquerda do rio Juruá, um dos principais afluentes 

do Solimões. 
Possui 14 logradouros públicos, 194 prédios e, segundo 

o Censo Demográfico de 1950, 621 habitantes. Sua popu
pulação atual é cêrca de 1 000 habitantes. 



Festejos da Semc1na da Pátria 

É servida de luz elétrica. A iluminação pública esten
de-se a 5 dos seus logradouros públicos; e a domiciliar con
ta com 63 ligações. 

É também servida de água canalizada em 4 dos seus 
logradouros públicos. O número de ligações domiciliares, 
por enquanto, é de apenas 7. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
médica é prestada pelo Hospital S. Vicente de Paula, man
tido pela Sociedade S. Vicente de Paula, coadjuvado por 2 

Aspecto do Igarapé "Três Bôcas" 

postos de saúde, um mantido P'~lo S.E.S.P. e o outro pelo 
próprio município. Exercem a profissão na cidade um den
tista e dois enfermeiros. 

ASSIST~NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Além 
da assistência-médica prestada através do seu hospital, a 
Sociedade S. Vicente de Paula dedica-se também a outros 
aspectos de assistência social, inclusive, no socorro a des
validos. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Recen
seamento Geral de 1950, da!: 13 140, (7 072 homens e 

6 068 mulheres) pessoas de 5 anos e mais existentM àque
la época, 14% ou sejam 1 927, (1 197 homens e 730 mu
lheres) sabiam ler e escrever. Essa percentagem é muito 
inferior à do Estado, que é de 36%. Quanto à sede munici
pal, das 497 pessoas de 5 anos e mais, 231 sabiam ler e es
crever, destas 130 eram homens e 101 mulheres. 

Vista Parcial do Povoado de Pau D'Aiho 

ENSINO - O ensino primário é ministrado por 5 escolas, 
entre estas o "Grupo Escolar Álvaro Maia", mantido pelo 
Estado e o Colégio São José, da Missão Redentorista. O 
total de alunos matriculados nas escolas da sede do muni

cípio, em 1956, foi de 284, dêstes 154 eram masculinos e 
130 femininos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - As "Obras Edu
cacionais da Paróquia de Carauari" mantêm cursos de "me· 

cânica" e "agropecuária", além do ensino primário. 
A cidade conta com duas pequenas bibliotecas. 
Em 1 956 funcionaram dois clubes esportivos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA AR~ ECA DADA Cr$ DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNIC!PIO 
Estadual 

I 
Total Tributária (r$ 

----·-----~- -------- -·-- --·-- -------·-- -------

1950. .... . .. ... 17 109,50 564 975,00 336 192,00 576 278,50 
1951 .. ..... 35 736,80 621 880,00 344 331,00 6'17 228,60 
1952. ....... .. . . 28 598,60 665 "lfiO,OO 39l 483,00 713 627.10 
"(953 ... ... 5& 191,30 827 250,00 414 939,50 884 438,00 
1954 .. .. 56 870,10 1 019 6t!O,OO 419 169,50 1 026 558,20 
1955 .. 60 341,30 939 63u,OO 5b9 918,70 1 110 332,40 
1956 .. ... 86 19%,50 1 08Y 930,00 I 462 &s~.oo 1 135 289,50 

FONTE: Agência Municipal de Estatfstica. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Os festejos católicos são vários, inclusive procissões, co
mo a de São Sebastião a 20 de janeiro, Corpo de Deus a 31 

Sacado de "Três Unidos" 

135 



de maio, Asstinção de Nossa Senhora a 15 de agôsto, São 
Francisco a 4 de outubro e, finalmente, a de N. S. da Con
ceição, padroeira do município, que é a principal e realiza
-se no dia 8 de dezembro. 

Igarapé Marari com o Rio Juruó 

ATRAÇÕES TURíSTICAS. - O município de Carauari é 

banhado pelo rio Juruá, considerado o mais sinuoso do mun
do. É também um dos mais belos cursos dágua da região 

amazônica. As suas margens apresentam aspecto selvático 
e atraente. Emprestando-lhe também feição interessante os 

Aspecto do Avenida Pedro 11 

antigos navios "gaiola" que singram as suas águas. A sua 
margem esquerda fica a cidade de Carauari. 

LENDAS - Vamos transcrever do livro "O Amazonas PQr 

Dentro" de Antônio Cantanhede, uma das várias lendas 
existentes na região. 

"Bôdas Canamaris - Entre os íncolas-silvícolas do 

Tarauacá, afluente do alto Juruá encontram-se, já adapta
dos à nossa civilização, apesar de conservarem hábitos dos 

seus ancestrais, os Canamaris, criaturas trabalhadoras, de 

forte compleição física e, talvez, os descobridores do vege
tal que usam e lhes proporciona a posse da longa virilidade. 

Vista Parcial 
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Vista do Seringal Águia 

Quando ao nascer dos filhos já os pais se preocupam 
com a sua futura união conjugal, e ~inda êles em tenra ida
de, ficam prometidos, por acôrdo paterno, realizando-se 
quase sempre, a união idealizada. 

A cerimônia do matrimônio, entre essa gente, obedece 
a um ritual muito complicado e interessante. 

Igarapé Chué 

Antecipadamente ao dia marcado para a união con

jugal de um casal canamari, fazem-se os convites do esti

lo, e quando chegada a hora aprazada para ter lugar a sua 

celebração apresenta-se, com a sua côrte, o tucháua, a quem 

incumbe presidir o ato. 

Os noivos ajoelham diante de pequena fogueira arru
mada debaixo de um arco feito das palhas do ôlho da pai-

Outro Aspecto do Igarapé "Três Bôcas" 

meira jaci, tendo em frente o tucháua. Aí próximo, com 
abanes minúsculos, tecidos de palhas novas, avivam a fo
gueira três pares de jovens. Solene, o tucháua distende os· 
braços e com as mãos espalmadas sôbre a cabeça dos nu
bentes, faz com que êstes prestem o compromisso de fideli
dade conjugal, e depois do discurso alusivo ao ato, declara

-os casados. 



Atada a galhos de árvores, no terreiro, está uma rêde 
confeccionada com os fios de tuc,lm, artisticamente pintada 
das tintas silvestres e regionais. Aí, após o cerimonial do ca
samento, vêm deitar os noivos, cercados de muitos convida
dos de ambos os sexos, os quais, munidos de abanas, ficam 

Grupo de Colegiais 

NOTA: Jurupari - Sacerdote ou Príncipe. Deus para al
gumas tribos e Diabo para outras. 
Passanhá - Adorar. 

Igarapé Marari com 0 Rio Juruá Tauari-manducá - Sê feliz no casamento. 

a abaná-los por longas horas, ent<>ando, então, o cântico do 
ritual: 

Jurupari-·passanhá. 

Passanhá. (bis) 

Jurupari-passanhá. 

F assanhá. (bis) 

Oh! tauari·manducá. 

Oh! oh! (bis) 

Oh! tauari-manducá. 

Ah! ah! (bis) 

Vista Pare ia I 

Os casamentos, entre os canamaris, são sempre 
realizados em noite de luar, porque têm êles verdadeira ve
neração pelo astro noturno. 

Desfile de 7 de Setembro 

Vista Parcial da Cidade 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - Resultados dos Censos Demográfico; Agrí
cola e Econômico de 1950. - Tábuas Itinerárias do Estado. - Si
nopse Estatística do Município de Carauari, editado pelo C. N. E. 
Questionários preenchidos pela A. E. de Carauari. - Amazônia 
Rio Juruá, de Onofre de Andrade. - "História do Amazonas" de 
A.C. Ferreira Reis. ) 

CAREIRO- AM 
Mapa Municipal n~ pág. 155 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 98, 102, 168, 169 e 172 do Vol. I 

HISTóRICO - O distrito do Careiro foi criado pelo De
creto-lei estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro de 1938, in
tegrando o município de Manaus, mas formado do territó
rio desmembrado do município de Manacapuru. 

A criação do município deu-se em virtude da Lei 
n.0 99, de 19 de dezembro de 1955, com território desmem
brado do município de Manaus e constituído por um só 
distrito e com sede na ex-vila do Careiro, elevada então 
à categoria de cidade. 

A instalação do município ocorreu no dia 29 de janeiro 
de 1956, sendo o seu primeiro prefeito, nomeado pelo Go
vernador do Estado, o senhor Almir Diniz de Carvalho. 

Quanto a história de Careiro, anterior a criação do dis~ 
trito, transcreve-se a seguir trecho do artigo "Uma região 
próspera: o Careiro" da autoria de Agnelo Bitencourt: 

"O domínio do homem civilizado no Careiro não é mui
to antigo. Pessoas fidedignas, de saudosa memória, conta
ram-nos que em 1870 existia em tôda a zona em aprêço um 
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único morador, o caboclo Francisco Ferreira, mas conheci
do por Chico Macucu. 

Em 1877, grandes levas de retirantes do Nordeste, prin· 
cipalmente do Ceará, entraram em Manaus, sendo que mui
tos foram fixar-se no Careiro. Data daí o povoamento da 
região. Novas sêcas nordestinas determinaram outras pene
trações de cearenses, piauienses, paraibanos e outros, no Ca

reiro, Cambixe e Janauacá. 

Grande era o número chegado aqui em 1890. O go
vêrno amazonense, por Lei n.0 9, de 11 de janeiro daquele 
ano, mandou nuclear essa gente em duas colônias que fo
ram instaladas: uma em Santa Maria do J anauacá, e ou
tra com o nome de "13 de Maio", no Cambixe. Quem escre
ve estas linhas, assistiu às solenidades das respectivas ins
talações. 

Os colonos foram sustentados pelo govêrno do Estado, 
durante seis meses, tendo antes recebido, cada um, seu lote 
de terra para trabalhar. 

Com o decorrer dos tempos, Careiro e Cambixe enche
ram-se de habitantes, tornando-se a zona agropecuária do 
Amazonas. Não há, ali, terras devolutas e raras são as bal

dias. O trabalho do homem criou a riqueza e a fartura. 
Aquela gente humilde, mas corajosa transformou as flores

tas em campos de criação e de cultura, construiu boas casas 
residenciais, levantou "marombas" para defesa do seu gado. 

Estamos nos referindo a uma região que é a expressão 

viva da capacidade realizadora do nordestino. Desajudado, 

fêz muito. De margem a margem, alinham-se as fazendas 

interpondo-se as plantações, tudo separado por cêrca de 
arame ou de "tranqueiras". 

LOCALIZAÇÃO - O Careiro está localizado na zona fi

siográfica do Médio-Amazonas. Limita com os municí

pios de Autazes, Itacoatiara, Manacapuru e Manaus. 

Posição do MuniCípio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede do município fica cêrca de 30 m 
acima do nível do mar. 

CLIMA - O clima do município do Careiro é quente e 
úmido. A ~ua temperatura é idêntica à de Manaus, de cujo 

município é vizinho e que em 1956 apresentou as seguintes 
variações: média das máximas - 30, 7°C, média das míni
mas - 22,9°C e média compensada - 26oc. 
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ÁREA - A área do município do Careiro é cêrca de .... 
7 503 km~. É assim, o Careiro um dos menores municípios 

do Estado. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais acidentes 

geográficos do município são os rios Amazonas e Solimões, 

e paraná do Careiro, paraná de Autaz-Miri, as ilhas do Ca

reiro e da Paciência e de Terra Nova, formados pelo Soli

mões e o lago do Rei na ilha do Careiro. 

RIQUEZAS NATURAIS- As principais riquezas naturais 

do Careiro são constituídas por sua flora e sua fauna. Na 

primeira, as espécies mais importantes são: pau-rosa, cas

tanha-do-pará e a seringueira. Na segunda, peixes, entre 

êstes o pirarucu e animais silvestres: queixadas, veados, 

caititus e capivaras. 

POPULAÇÃO - Com os seus 28 092 habitantes, quantos 

possuía o então distrito do Careiro quando da realização do 

último Recenseamento, é o Careiro o mais populoso municí
pio do Estado, depois da Capital. 

A sua percentagem de população urbana - 0,38, é, 

sem dúvida a menor do Estado, com exceção apenas dos 
municípios de Juruá e Jutaí que pràticamente não têm po

pulação urbana. 

Quanto ao sexo, há predominância da população mas

culina- 14 601, sôbre a feminina- 13 491. 

A densidade demográfica do Careiro - 3,7 hab/km~, 

é das mais elevadas do Amazonas, só ultrapassada pelas de 
Manaus e Parintins. A população relativa do Estado é 

0,32 hab/km2
• 

Daqueles 28 092 habitantes, apenas 107 localizavãm
se no quadro urbano. É a sua população, pois, quase que to

talmente rural. É o Careiro, sem dúvida, um dos municí

pios do Estado que apresenta mais baixa percentagem de 

população urbana. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 

urbana existente no município é a sua sede que, segundo os 
resultados do Censo Demográfico de 1950, possuía, naque

le ano, apenas 107 habitantes, dos quais 52 eram homens e 

55 mulheres. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- É a agricultura a prin
cipal atividade econômica do município. O valor da produ

ção agrícola em 1956 foi de Cr$ 56 310 050,00, assim dis-
tribuído: Juta - Cr$ 35 758 000,00, cacau - ........ . 

Cr$ 10 200 000,00, Mandioca - Cr$ 4 756 000,00, ba-

nana - Cr$ 2 400 000,00, cana-de-açúcar - ......... . 

Cr$ 1 500 000,00, milho - Cr$ 354 000,00, melancia -

Cr$ 259 200,00, outros - 1 082 850,00. 

É também muito importante a produção extrativa ve

getal. Segundo dados fornecidos pelo Departamento Esta

dual de Estatística, o valor dessa produção em 1956 foi de 

Cr$ 11 236 388,00, assim distribuído: Essência de pau

-rosa -Cr$ 4 906 800,00, castanha-do-pará ou noz do Bra· 

sil - CrS 3 918 407,00, látex da seringueira .......... . 

Cr$ 1 186 664,00, madeiras diversas - Cr$ 496 699,00, · ba

la ta - CrS 325 773,00, sôrva - CrS 123 919,00, borracha 



- Cr$ 118 362,00, sernambi em rama - Cr$ 89 134,00 e 
óleo de copaíba - Cr$ 70 630,00. 

É das mais importantes a'tividades econômicas do mu
nicípio a produção extrativa a11imal. O seu valor em 1956, 
foi de Cr$ 4 334 835,00, assim distribuído: Peixes, pira
rucu - Cr$ 2 880 000,00, outr,Js - Cr$ 500 000,00; couros 
e peles de animais silvestres; queixada - Cr$ 271 537,00, 
veado - Cr$ 249 642,00, caititu - Cr$ 200 400,00, capi
vara - Cr$ 159 864,00, outrc's - Cr$ 73 392,00. 

A pecuária do Careiro é das mais desenvolvidas doEs
tado. Segundo dados colhidos pela Inspetoria Regional de 
Estatística, os seus efetivos siio os seguintes: Bovinos -
16 000 cabeças, suínos - 5 000 cabeças, caprinos - 500 
cabeças, ovinos- 500 cabeça~ .• eqüinos- 100 cabeças. Os 
demais rebanhos possuem efetivos inferjores a 100 cabeças. 

A principal indústria do município é a extrativa da es
sência do pau-rosa, cujo valor da produção em 1955 foi de 
Cr$ 3 694 900,00. A seguir v ~m a indústria de laticínios, 
que conta com 6 pequenas fábricas de manteiga e requeijão. 

Há no Careiro, 4 estabelecimentos industriais, 126 co
merciais e 933 propriedades a1~rícolas. 

COMÉRCIO - Pequenas casas comerciais acham-se espa
lhadas por todo o município, transacionam com a Praça 
de Manaus. O município importa: estiva em geral, conser
vas, tecidos, miudezas, louças, etc. e exporta: essência de 
pau-rosa, castanha-do-pará, borracha, etc. Abastece também 
Manaus, de leite, verduras, frutas, etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Ca
reiro liga-se às sedes municipais vizinhas e às capitais Es
tadual e Federal, pelos seguintes meios de transporte: Au
tazes - fluvial - 185 km, Itacoatiara - fluvial - ..... 
181 km, Manacapuru- fluvial- 80 km, Capital Estadu
al- fluvial- 22 km, Capital Federal - fluvio-marítima 
e fluvio-aérea (via Manaus) -- 2 822 km. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade do Careiro que fica 
na ilha do mesmo nome, formada pelo rio Solimões e o 
paraná do Careiro, é um lugarejo com apenas 19 casas e 
cêrca de 100 habitantes. O set:. único logradouro público, a 
praça N. s.a do Perpétuo Socl)rro, onde fica a igreja sob a 
mesma invocação. É servida de luz elétrica. 

:É local de veraneio da pc,pulação manaullra, em agra
dáveis passeios dominicais re~1lizados em confortáveis na
vios do S. N. A. P. P. O passeio é bastante aprazível pe
las belas paisagens que se tem oportunidade de contemplar 
no percurso da viagem, incluBive o famoso "encontro das 
águas" (encontro das águas do rio Negro com as do Soli
mões, onde se distinguem perf1!itamente as águas negras do 
primeiro e as barrentas do se1~undo, que não se misturam 
com facilidade). 

ASSIST1tNCIA MltDICO-SANITARIA- Um "Pôsto Mé
dico" mantido pelo Estado e 'llm "Pôsto" do Departamen
to de Endemias Rurais, prestam assistência à população do 
município. 

ALFABETIZAÇÃO- Das 81 pessoas de 5 anos e mais 
que habitavam na sede do m\ltlicípio em 1950, 48 sabiam 
ler e escrever. 

ENSINO- Em 1956 funcior1aram no município, 58 esco
las de ensino primário, com 1 H54 alunos matriculados. 

FINANÇAS PúBLICAS- A União e o Estado não insta
talaram ainda órgão arrecadador no município. 

A receita do município para o ano de 1956, foi orçada 
em Cr$ 1 000 000,00 e para 1957 em Cr$ 1 400 000,00. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- O Careiro é uma região as
saz aprazível, pelas suas belezas naturais. Na ilha do Ca
reiro, onde fica a sede do município, acha-se também o la
go do Rei, de águas mansas, adornado de soberbas vitórias
-régias e circundado de vicejante vegetação. 

OUTROS ASPECTOS - O Careiro é conhecido como o 
celeiro de Manaus. Realmente dali provém grande parte 
dQ leite, da verdura e frutas que abastecem a capital baré. 

LENDAS - Das diversas lendas que existem na região, 
passamos a transcrever do livro "Terra Verde" de Adaucto 
de Alencar Fernandes, a seguinte: 

"O bôto, é também um peixe que entre os nativos pos
sui a sua lenda. 

Para o homem rústico do vale amazônico, o Bôto Itu
xiuna é o legítimo representante de uma raça selvagem 
muito antiga, mansa e trabalhadora que para não morrer 
às mãos de um outro povo invasor, transformou-se em peixe 
por graça de Guaraci, quando sonhava no poente. 

A raça invasora, guerreira e branca, pelo poder malé
volo de Jurupari, querendo aniquilá-la, também se trans
formou em Bôto-vermelho, que atualmente são os Curu

piras. 

Ainda hoje permanecem encantados, sempre inimigos, 

e quando se encontram dentro dos rios, nunca deixam de 

travar combate! 
Tão grande é a crença do caboclo amazonense na exis

tência encantada do Bôto, que as môças donzelas quando 
namoram e fogem da casa paterna, muito pesarosos, con
tam a todos que sua filha foi carregada pelo bôto! E, quan

do depois de muitos meses, a filha aparece amamentando 
uma criança nascida do seu amor selvagem, - os pais, radi
antes, fazem grandes festas, apresentando o neto espúrio, 
a todos os convidados, como filho divino do bôto . :É dêsse 
momento em diante que a mulher nativa passa a ser consi
derada e querida por quantos a conheçam, por isso que ela 

foi honrada com o amor divino do bôto. 
Essa crendice, filha legítima da ignorância, ainda hoje 

é muito comum entre todos os descendentes nativos que 
ainda não se libertaram do uso, costumes e tradições deixa

das pelos seus antepassados. 
Feliz inocência que não conhece a sedução e que não 

perece à virgindade, concebendo a honra apenas uma con
venção que não pode ser rompida pelo amor da mulher ca
sada. É na posse material do corpo da mulher amazeada 

que o nativo defende a sua ridícula honestidade ... 

A mulher pode fazer tudo, que será sempre honesta, 

mas, não será mais digna de viver com o marido se o aban

dona para viver com outro ... 
Enganando-o hàbilmente, muito embora que tenha 

uma dúzia de amantes, será sempre honesta e boa, até o 
momento em que o deixe. Assim também os índios, tal qual 
os conhecemos dentro das tabas. E essa gente tão simples 
e tão ignorante ainda permanece no mesmo estado de em
brutecimento porque assim os governos têm querido e en
tendido, sem que se dignem de mandar educá-la e civilizá-
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la convenientemente, - transformando em poucos anos 
tôda essa imensa e negra miséria moral que pesa como um 
grande fardo deprimente que envergonha a família brasi
leira e humilha a Nação. 

Infeliz política que domina tudo! . . . E as mulheres ci

vilizadas do Amazonas, honestas, virtuosas e boas como as 
mais honestas, dignas e carinhosas espôsas, mães e irmã.s 
brasileiras, sem que possam minorar êsse fardo de infâmias, 
ou lavar essa mancha, vivem sem um grito de revolta, sem 
uma maldição para com êsses vampiros das rendas públi

cas que nada têm feito em benefício de seu próprio 
nome! ... 

É preciso que a mulher amazonense também desperte 
e aprenda a lutar para poder vencer, elevando-se aos olhos 

do mundo, altiva e forte, como um exemplo vivo de honra, 

de amor, de virtude, de trabalho e de saber". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - Resultados dos Censos Demográfico, Agrí

cola e Econômico de 1950 - Tábuas Itinerárias do Estado - Bole

tim Geográfico n.0 47- Sinopse Estatística do Município de Manaus 

- C.N.E.) 

COARI-AM 
Mapa Municipal na pág. 165 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro núcleo de povoamento em ter
ritório do atual município de Coari foi uma aldeia de ín
dios f.undada em princípios do Século XVIII pelo Jesuíta 
alemão Samuel Fritz, com a denominação de Coari, por 

ficar à margem do lago dêsse nome. 

Coari, segundo o cônego Ulysses Pennafort, vem das 
palavras indígenas "Coaya Cory", ou ''Huary-yu", que sig

nifica respectivamente, "rio do ouro" e "rio dos deuses". 
A denominação dada ao rio que banha o município esten

deu-se ao lago à cuja margem fica a sede municipal e, pos
teriormente ao município. 

Habitavam primitivamente a região os índios Cataui
xis, Irijus, Jumas, Jurimauas e outros. Sôbre as índias 
transcreve-se a seguir trecho da autoria do Padre João 

Daniel em "Tezouro Descoberto": "Algumas fêmeas há que 
além de suas feições lindíssimas, têm os olhos verdes e ou
tras azuis com uma esperteza e viveza tão engraçadas que 
podem ombrear com as mais escolhidas brancas". 

Centro de Assistência - Em construção 
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Em 1759, a aldeia de Coari foi elevada a lugar, rece
bendo o nome de Alvelos, de origem portuguêsa. 

Em 1833, foi o lugar Alvelos elevado à freguesia, sob 
a invocação de Nossa Senhora Santana. 

A sede da freguesia foi transferida em virtude da Lei 
n.0 37, de 30 de setembro de 1854, para junto à foz do 
lago de Coari. 

Poucos anos depois, desaparecia completamente o lu
gar Alvelos. 

A freguesia foi elevada à Vila pela Lei n.0 287, de 1.0 

de maio de 1874, com a denominação de Vila de Coari, cuja 
instalação ocorreu a 2 de dezembro do mesmo ano. 

Escola Rural 

A 15 de novembro de 1890, foi instalado o. têrmo ju
diciário de Coari. A comarca foi criada pelo Decreto nú
mero 95-A, de 10 de abril de 1891, e instalada a 30 de junho 
do mesmo ano. Em 1913, por fôrça da Lei n.0 741, de 30 
de outubro do mesmo ano, foi suprimida a comarca de Coa
ri, ficando o têrmo subordinado à comarca de Tefé. 

Em 1916, em virtude da Lei n.0 844, de 14 de fevereiro 
do mesmo ano, foi instalada a comarca de Coari e, supri
mida novamente, pela Lei n.0 133, de 7 de fevereiro de 
1922. A comarca foi restaurada, outra vez, pela Lei n.0 122, 
de 10 de março de 1924, compreendendo, os têrmos de Coa

ri, Manacapuru e Codajás. 
Pouco tempo depois, com o estabelecimento das comar

cas de Manacapuru e Codajás, perdeu a de Coari aquêles 

têrmos. 
Em 1932, foi Coari elevado à categoria de cidade, por 

fôrça do Ato Estadual n.0 1 665, de 2 de agôsto do mesmo 

ano. 



Instituto PoJ'ular 

De acôrdo com a divisão administrativa judiciária vi

gente é o município de Coari constituído de um só distrito 

e a comarca compreende um únit:o têrmo. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos: para Prefeito 

Municipal - senhor Dorval dm: Santos Melo, e para ve

readores os senhores Raimundo de Freitas Dantas; Sebas

tião Rodrigues do Nascimento; Luiz Freitas de Moraes; Ma

ria Ferreira de Souza; João Nc1gueira de Araújo e João 
Soares da Fonseca. Votaram [!essas eleições 1380 elei

tores. 

LOCALIZAÇÃO - O municípic• de Coari está localizado 

na zona fisiográfica do Rio Sol:mões - Tefé. Limita-se 
com os municípios de Barcelos, Codajás, Manacapuru, Coa

ri, Maraã, Tapauá e Tefé. A sede municipal está situada 

à margem direita do lago Coari, na confluência dêsse lago 

com o Rio Solimões, a 4° 06' 22" de latitude Sul e ..... . 
63° 03' 21" de longitude W. Gr. Sua posição em relação à 

Capital do Estado é: distância l!m linha reta - 361 km; 
direção - 73° 07' 50". 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede munici:pal possui altitude de 40 
metros. 

CLIMA - O município de Cmtri, assim como os demais 

municípios amazonenses, tem clima quente e úmido. Em

bora sendo elevada, a sua temperatura em determinados 

períodos do ano, é perfeitamente suportável. No ano de 

1955, verificaram-se na sede municipal as seguintes muta

ções climáticas: Temperatura: - média das máximas: 

35°C e média compensada: 33°C. No dito ano verificou

-se também a precipitação de 2 514 mm. 

ÁREA - A área do município é de 72 121 km2 • É um dos 

maiores (o 4.0
) municípios do Estado. Note-se que a sua 

área é superior à dos Estados do Rio de Janeiro e Ala
goas juntos. 

Outro Aspecto da Usina Elétrica 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden

tes geográficos são: os rios Solimões, Coari, Itanhauam, Ju
ma, Urucu e Arauan; os lagos Uajurá, Mamiá, Trocari, Ju· 

çara, Jenipapo e Coari; as ilhas Tapiira, Machado, Camará, 

Ajurá e Cachimbi. 

RIQUEZAS NATURAIS -A flora e a fauna do muni
cípio constituem grandes riquezas naturais. Na primeira 

sobressaem, pelo seu valor econômico, a seringueira (Hé

vea brasiliensis), a castanha-do-pará ou noz do Brasil (Ber- · 

tholletia Excelsa), o pau-rosa, além de várias madeiras de 

boa qualidade. Na segunda além de diversas espécies de 
animais silvestres, como caititu, veado, capivara, queixada, 

há ainda os aquáticos, representados pelo jacaré, tartaruga 

e muitos peixes entre êstes o pirarucu, tambaqui, e outros. 

POPULAÇÃO - A população do município de Coari era, 

à data do último Recenseamento Geral- 1.0 -VII-950 -
de 16 526 habitantes. Com essa população, figurava Coari 

no 12.0 lugar entre os 25 municípios então existentes no 
Estado. Entretanto, em conseqüência de desmembramento 

territorial sofrido posteriormente por vários municípios ama-

Vista Parcial 



zonenses, com a criação de novas unidades, aquela mesma 
população assegura a Coari o 5.0 lugar entre os atuais 43 
municípios do Amazonas. 

A população assim se constituía: Homens - 8 667, 
mulheres - 7 859 . Brancos - 11 612, pardos - 4 208, 
pretos- 693 e amarelos 2. Solteiros- 2 194, casados-
4 285, desquitados- 2 e viúvos 314. Estrangeiros 81 e bra
sileiros naturalizados - 4 . 

A densidade demográfica de Coari é de 0,23 hab/km2, 

inferior, portanto, à do Estado, que é de 0,32 hab./km2 • 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Quando da realização 
do Censo Demográfico de 1950, havia no município de 
Coari apenas uma aglomeração urbana, que era a da sede, 

Passeata Escolar 

com uma população de 3 019 habitantes; dêstes, 1 713 eram 
homens e 1 306 eram mulheres. Entre as pessoas de 5 anos 
e mais (2 556), 1261 sabiam ler e escrever; destas, 661 
eram homens e 600 eram mulheres. 

Como todos os municípios do Estado com exceção ape
nas do da Capital, Coari é preponderantemente rural: dos 
seus 16 526 habitantes, apenas 3 019 ou sejam 18,9% lo
calizavam-se no quadro urbano. Aliás, é Coari um dos mu
nicípios que apresentam maior percentagem de população 
urbana no Amazonas. A percentagem do Estado 27% é, 
todavia, bem mais elevada. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica do município é, sem dúvida a produção extrativa 
vegetal, de fundamental importância para o município, de 
vez que tem nela a sua principal fonte de renda. Segundo 
dados apurados pelo Departamento Estadual de Estatística, 
o valor dessa produção em 1956 foi de Cr$ 52 032 476,00, 

Desfile Escolar 

Escola Rural 

assim distribuídos: Castanha-do-pará Cr$ 34 978 679,00; 
Borracha Cr$ 14 618 355,00; Essência de pau-rosa ..... . 
Cr$ 1 531 800,00; Sernambi Cr$ 778 159,00; Sôrva ..... . 
Cr$ 105 936,00; Balata Cr$ 17 156,00 e óleo de copaíba 
Cr$ 2 400,00. 

É também muito importante a produção extrativa ani
mal. Segundo dados do Departamento Estadual de Esta
tística no inquérito "Indústria Extrativa", o valor dessa pro
dução em 1956 foi de Cr$ 6 230 375,00, assim distribuído: 
Peixes - Cr$ 5 100 000,00; couros e peles de animais sil
vestres - Cr$ 1130 375,00. Entre os peixes destacam-se 
pela sua importância econômica o piracuru, peixe-boi, tam-

Praça São Sebastião 

baqui, pirapitinga, sardinha, etc. Entre os couros e peles, 
sobressaem os de jacaré, veado, cai ti tu, queixada, etc. 

A agricultura tem regular desenvolvimento destacan
do-se em primeiro plano como um dos principais produtos 

agrícolas a juta, que em 1956 contribuiu com mais de um 

têrço do valor total da produção. 

O valor total dessa produção no ano em referência 

foi de Cr$ 6 293 160,00, assim distribuídos: Juta ....... . 
Cr$ 2 386 560,00, milho Cr$ 176 700,00, mandioca ..... . 
Cr$ 1 955 000,00, banana Cr$ 718 050,00, fumo ....... . 
Cr$ 275 000,00, feijão Cr$ 153 600,00, manga ......... . 



Ponte Sôbre o Igarapé "S:io Pedro" 

Cr$ 112 500,00, arroz com casca Cr$ 108 200,00, melancia 
Cr$ 102 000,00 e outros no valor de Cr$ 306,550,00. 

A pecuária é pouco desenvolvida, como se pode veri
ficar abaixo pelos números de seus efetivos: Bovinos 3 650 
cabeças, suínos 12 112 cabeças e ovinos 503. 

Quanto à indústria, em 1955, sE:gundo os resultados do 
Registro Industrial, o município pos:;uía 9 estabelecimentos 
industriais. O valor total da produção atingiu a soma de 
Cr$ 4 520 000,00. Dêste valor, cor respondem à produção 
de massas alimentícias (pão e bolac:has) Cr$ 1637 000,00 
e à produção de essência de pau-rosa Cr$ 1 300 000,00. 

Segundo os resultados dos Cei~sos Econômico e Agrí
cola realizados em 1950, existiam naquele ano no muni
cípio de Coari 11 estabelecimentos :,ndustriais e 1 067 pro
priedades rurais . 

COMÉRCIO E BANCOS - Há na cidade 37 estabeleci
mentos comerciais varejistas que tr~1nsacionam com a capi
tal do Estado. O município exporta juta, borracha, castanha
-do-pará, essência de pau-rosa, pirarucu, etc. e importa estiva 
em geral, tecidos, drogas, calçados, miudezas, etc. Possui 
também uma Agência do Banco de Crédito da Amazô
nia S. A. instalada no dia 25 de sc~tembro de 1956 e que 
nos meses restantes do ano apresen·taram o seguinte movi
mento: Empréstimos- Cr$ 758 00<),00, títulos protestados 
- Cr$ 387 740,90 e depósitos - Cr$ 122 183,70. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇAO - Liga
-se às sedes municipais vizinhas e à capital do Estado pelos 

Ambulatório 

seguintes meios de transporte: Codajás - fluvial - 156 
quilômetros e aéreo - 71, Tefé - fluvial - 200 km e 
aéreo - 84, Manacapuru - fluvial - 361 km e a Capital 
Estadual- fluvial- 463 km e aéreo 361. 

ASPECTOS URBANOS A cidade de Coari cognominada 
a "Princesa do Solimões" fica à margem direita do lago Coa
ri, na confluência dêsse lago com o rio Solimões. 

É uma das mais importantes cidades do interior do 
Estado. Em 1950, segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado naquele ano, possuía 3 019 habitantes-, fi
gurando, então, em 4.0 lugar entre as mais populosas cidades 
do Amazonas. 

Contam-se na cidade 33 logradouros públicos; dêstes 2 
são pavimentados, 3 arborizados e ajardinados e 17 servidos 
de luz elétrica. 

Dos seus 620 prédios, 12 têm mais de um pavimento, 
196 são ligados a rêde de energia elétrica da cidade. 

Entre os seus principais logradouros públicos, desta

cam-se a Praça Presidente Vargas, em cujo centro se en

contra uma herma dêsse insigne brasileiro, e a Praça São 

Sebastião, onde se encontra um monumento em homena

gem a Silverio Nery, um dos mais ilustres filhos de Coari. 

Vista Parcial - À esquerda, Prefeitura Municipal 

ASSISTS;NCIA MÉDICO-SANITARIA- Em se tratan

do de assistência médico sanitária é das mais bem servidas 

cidades do interior amazonense . Possui 1 hospital, 2 postos 

de saúde, 1 ambulatório, 1 maternidade e 1 farmácia. 

Exercem a profissão na cidade: 1 médico, 1 dentista, 3 en

fermeiros e 1 parteira . 

ASSISTS;NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Há 

na cidede uma Associação Rural, que tem por finalidade am

parar e ao mesmo tempo incentivar a vida rural no mu
nicípio. 

ALFABETIZAÇAO - Os resultados do Recenseamento 
de 1950 evidenciam a posição do município de Coari quanto 
ao nível de instrução geral. Das pessoas presentes de 5 
anos e mais que eram 13 451, apenas 4 085 sabiam ler e 
escrever: destas, 2 435 eram homens e 1650 eram mulheres. 

A percentagem total de pessoas que sabiam ler e es
crever era de 30,37%, inferior à do Estado, que é de 36%. 
Quanto à sede municipal, das 2 455 pessoas de 5 anos e 
mais, 1 261 sabiam ler e escrever: destas 661 eram homens 
e 600 mulheres. 
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ENSINO - Em 1956 funcionaram no município 26 escolas 
de ensino primário. Dessas escolas, 9 localizavam-se na 
sede municipal e 17 no quadro rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Conta também 
o município com 2 estabelecimentos de ensino ginasial, 2 
normal rural e 1 biblioteca pública. 

FINANÇAS PúBLICAS- Os dados disponíveis sôbre fi
nanças públicas no município de Coari no período de 
1951-1956, são os seguintes: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

Federal Eatadual MUNICIPIO 

(1) (2) Total (2) Tributéria (2) (Cr$) 
----

1951. ...... . .. 139 1 021 674 1 179 
1952 ....... 59 186 1 008 534 868 
1953 .•..... ·68 404 1 207 688 1 092 
1954 ....... 71 441 1 547 850 1 589 
1955 ....... . .. 1 031 I 504 904 1 438 
1956 ....... . .. 779 I 658 944 1 651 

FONTE: (1) Dadoe pela Delegacia Fiscal. - (2) Pela Secretaria da 
Fazenda. - (3) Pela Agencia de Eatatfstka. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEAttRIDES 
-Vários tipos de festas são realizadas no município, porém, 
as que mais se destacam são as festividades religiosas, prin
cipalmente a que se realiza em homenagem a Santa Pa
droeira da cidade- Nossa Senhora Santana- cuja cele
bração ocorre no mês de julho. 

Nesse período do ano a cidade apresenta um aspecto 
festivo, tornando-se mais movimentada com o afluxo de 
pessoas procedentes do interior do município e dos municí
pios vizinhos que assim demonstram à Santa Padroeira a 

Aspecto da Rua 5 de Setembro 

sua fé Cristã, tomando parte em tôdas as cerimônias rea
lizadas durante os festejos, como sejam: missas, novenas, 
quermesses, etc., onde as famílias são pelo Vigário da Pa
róquia destacadas como noitárias. Após as novenas reali
zadas tôdas as noites, há quermesses e leilão; neste são apre
goados, oferendas cujos proventos são revertidos em bene
fício da própria Paróquia. 

VULTOS ILUSTRES - Entre os mais ilustres coarienses 
destaca-se o Dr. Silverio José da Silva Nery, já falecido, 
que se elevou bastante na vida pública, principalmente no 
cenário político, tendo exercido vários cargos eletivos, co
mo sejam: Governador do Estado, Deputado Federal e Se
nador da República. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - O lago Coari que tem apro
ximadamente 3 milhas de largura por 20 de extensão, à 
cuja margem direita está localizada a cidade quE! tem êsse 
nome, apresenta belas paisagens e lindas praias de areias 
alvas. :2 realmente um local aprazível, e digno de ser visto. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Coari possui 
um cinema de propriedade dos Padres Redentoristas para 

Aspecto da Praça São Sebastião 

exibições gratuitas, todavia, o seu funcionamento não é fre
qüente. Conta, ainda, com um pôsto meteorológico, e nas 
proximidades da cidade encontra-se a Colônia Agrícola 
"Presidente Dutra". :2 servido pelas seguintes emprêsas 
de navegação: Fluvial: Serviços de Navegação da Amazô
nia e Portos do Pará; Antônio Quintino da Silva; Marti
nho Castro da Silva, e outras não regulares; - Aérea: Pa
nair do Brasil S. A. 

LENDAS- Há várias lendas no município, mas uma da-; 
mais importantes é a que. passamos a transcrever do livro 
"O Amazonas Por Dentro" de Antônio Cantanhede: 

A lenda do Caripira: - "Entre os indígenas que habi
tavam as selváticas regiões do rio Itanhauam, em Coari, 
destacavam-se, por sua operosidade, os da tribo Tucanos. 
Eram êles hábeis caçadores e valentes guerreiros, dedican
do-se, também, ao trabalho de cultivar a terra. De boa ín
dole, jamais tomaram parte ativa nas tropelias contra os 
desbravadores da floresta virgem, que orlava êsse belo e 
caudaloso rio, cuja tortuosidade lhe dá aspecto interessante. 
:2 tão sinuoso o Itanhauam que, ao navegá-lo, ora temos o 
Sol. adiante, ora por detrás, à direita ou à esquerda. Gran
des distâncias, transpostas pelo caminho de suas águas, em 
dias e mais dias de viagem, são vencidas por terras em pou-



cas horas, tirando-se, como é de ~:ostume dizer em lingua
gem regional, as voltas do rio. ll: freqüente ouvir-se, bem 
nitidamente, como se fôra próximo, ruídos e estrondos, de 
madeiras caídas a grandes distândas. 

Foi à margem dêsse rio de {guas esverdeadas que vi
ram a luz da vida os dois irmãos, Pau-darco e Caripira, cria
turas nômades e destemidas. Cri.uam-se como dois heróis 

de lenda, tais as suas aptidões para a caça e para a pesca, 

e por isso, sem pouso certo, entreti:nham-se na exploração da 
flora e da rêde hidrográfica de Coari, do que resultou se

rem ótimos auXiliares dos aventul'eiros, primitivos explora
dores e ocupantes daquelas paragE~ns. 

De fôrça muscular prodígios~., era Pau-darco o escudo 
do irmão, ágil manejador do arco e da flexa certeira. 

Cada qual tinha a sua espedalidade, o seu modo de 

agir; Pau-darco, depois de irritar o inimigo da selva, ven

cia-o a golpes de sua musculatura férrea, raramente ser
vindo-se do seu cacête que lembrava o próprio nome; o 

irmão gozava em abater a caça à distância, mortalmente 

ou não conforme seu desejo no m1)mento. E sempre foram 

felizes nas suas pelejas, no seio da floresta inculta. 

De uma feita, quando os dois irmãos subindo o rio 

Itanhauam se separaram, Pau-dar1:o, como de costume, de

safiara uma onça para lutar. InfE!lizmente, porém, quando 

o animal dá o salto de investida êle se desiquilibra não po

dendo utilizar-se do cacête. A fe::a, enraivecida, crava-lhe 
no crânio os dentes aguçados, dando-lhe morte instantânea. 

Era um animal forte, belo e ágil o adversário do malo
grado caçador . 

Ao grito, único que soltara Hste, acode o irmão que, 

depois de cortar a grande volta do rio, dentro de poucos 
minutos, presenciava o banquete da fera, a refestelar-se nas 

carnes sangrentas e ainda quentes de Pau-darco, seu irmão 

e companheiro. 

Retesa o arco, a flexa parte ~~ vai enfiar-se nas entra

nhas da onça que baqueia junto a1) corpo daquele que aca

bara de matar. 

Louco de dor, Caripira sangra o ini:migo abatido e tira
-lhe o coração, que devora. Depois, parte sem rumo, a sol
tar aos quatro ventos o seu grito de guerra. Desde então, 
êle não pára, na caçada aos tigre:; até que êstes rareiam. 

Sua história torna-se conhecida da tribo, que o la
menta. Não encontrando êle mais com quem lutar na ma-

Rua 1 S de Novembro 
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ta virgem, passa o tempo a flexar os incautos habitantes das 
águas do rio Itanhauam . Lança sua flexa para o alto, para 

vêla descer, depois de ter descrito preciosa curva no ar 

e ir cravar-se no casco da "iurará", que boiara, confiante, pa

ra tomar respiração. 

Passam-se luas e mais luas, e, afinal, a tristeza leva o 

desolado .caçador a entregar a alma a Tupan, seu Pai, seu 

Criador. 

Revoluteando e adejando sôbre a sepultura de Cat"ipi

ra, aparecera aos olhos dos supersticiosos Tucanos um gavião 

de boas proporções, o qual, de vez em quando se elevava 

nos ares e das alturas precipitava-se às águas do ltanhauam, 
trazendo ao emergir, prêso às suas garras possantes, algum 

peixe descuidoso. 

Então, como homenagem ao valente que se fôra, de

ram os Tucanos ao gavião pescador, cinzento-pedrês, até 
êsse momento conhecido pelo apelido de "Rabo frocado", o 
nome do Heróico "Caripira". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - História do Amazonas, de A.C. Ferreira Reis. Pa

noramas Amazônicos, de Anísio Jobim; Resultados dos Censos De
mográfico, Agrícola e Econômico de 1950; Tábuas Itinerárias do 
Estado; Questionários preenchidos pelo A. E. de Coari. Sinopse 

Estatística do município de Coa ri - C . N . E . ) 

CODAJÁS- AM 
Mapa Municipal na pág. 163 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Da aldeia dos índios Cudaiás, primitivos 

habitantes da região, originou-se a atual cidade de Codajás, 

fundada em 1892 por José da Rocha Turi, um dos mais 

famosos pioneiros do povoamento do Solimões. ("História 

do Amazonas" - A. C. Ferreira Reis) . 

Em 1862, pela Lei provincial n.0 175, de 30 de junho 

do mesmo ano, foi criada a freguesia de N . S. das Graças 
de Codajás. A criação da freguesia implicava na criação 

também do distrito. 

Em virtude da Lei provincial n.0 287, de 1.0 de maio 
de 1874, foi Codajás elevada à vila e criado, conseqüente

mente 0 respectivo município, compreendendo o antigo dis

trito, ~esmembrado do município de Manaus. A instalação 

do município ocorreu a 5 de agôsto do ano seguinte. 
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O têrmo judiciário foi criado pelo Decreto n.0 95-A, 

de 10 de abril de 1891, subordinado à Comarca de Coari, 

criada por fôrça do mesmo Decreto . 

Posteriormente, foi o município dividido em 4 distri

tos: Codajás, Badajós, Anori e Anumã, com os quais figura 

na divisão administrativa referente ao ano de 1911. 

A comarca de Codajás foi criada pela Lei n.0 682, de 

27 de setembro de 1911. A sua instalação ocorreu a 25 de 
janeiro do ano seguinte. Em 1913 foi extinta a comarca, 
pela Lei n.0 141, de 30 de outubro do mesmo ano, ficando 

então o têrmo subordinado à comarca de Manacapuru. Com 
a extinção da comarca de Manacapuru, por fôrça da Lei 

n.0 1 126, de 25 de novembro de 1921, passou o têrmo de 
Codajás a subordinar-se à comarca de Coari. No ano se

guinte, de acôrdo com a Lei n.0 1 133, de 7 de fevereiro, 

foi restaurada a comarca de Manacapuru, à qual foi nova
mente anexada o têrmo de Codajás. Com a extinção, outra 

vez, da comarca de Manacapuru, por efeito da Lei n.0 1 220, 

de 10 de março de 1924, passou o têrmo de Codajás a su

bordinar-se novamente à comarca de Coari. Com o resta

belecimento da comarca de Manacapuru, em virtude da Lei 

n.0 1 223, de 4 de janeiro de 1926, voltou mais uma vez 
o têrmo de Codajás a integrar dita comarca. 

Em 1930, por fôrça do Ato Estadual n.0 45, de 28 de 

novembro daquele ano, foi suprimido o município de Coda
jás, cujo território foi anexado então ao de Coari. Toda

via, no ano seguinte, foi restaurado o município pelo Ato 

Estadual n.0 33, de 14 de setembro do mesmo ano, ficando 

o têrmo judiciário subordinado à comarca de Manacapuru 
e o município constituído de um só distrito. 

Na divisão judiciária de 31-XII-1937, figura Codajás 
como têrmo único da comarca do mesmo nome. 

A sede municipal recebeu foros de cidade em virtude 
do Decreto-lei Estadual n.0 68, de 30 de março de 1938. 

Na divisão administrativa fixada pelo Decreto-lei Esta
dual n.0 176, de 1.0 de dezembro de 1938, figura o muni

cípio de Codajás com três distritos: Codajás, Anamã e 

Anori. Os dois últimos foram criados pelo mesmo decreto 
citado, com território desmembrado do distrito-sede. 

Até 31-XII-1956 mantém o município de Codajás a 
mesma composição distrital e é sede da comarca do mes
mo nome. 

Nas eleições realizadas a 3-X-1955, foram eleitos: Pre

feito - Ofir 'Sobreira Lavor Paes Barreto e Vereadores -

Fábio Rodrigues Bentes, Nelson da Rocha Ladislau, Hen

rique Brasil Filho, Raimundo Regis Rodrigues, Pedro Jai

me dos Santos João da Silva Bastos. Nessas eleições vo
taram 1 125 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Codajás está locali

zado na zona Solimões-Tefé. Limita-se com os municípios 
de Airão, Barcelos, Coari e Manacapuru. A sede do muni
cípio tem a seguinte posição geográfica: Latitude - .... 

3° 50' 38" - S., longitude - 62° 03' 49" - W. Gr. Em 
relação à capital do Estado: Distância em linha reta -
239 km; direção - 70° 54' 50". 

f/J6 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede do município tem 38 metros de 
altitude. 

CLIMA - O município de Codajás é quente e úmido, co
mo aliás, tôda a região Amazônica. Não é todavia insalubre, 
nem tampouco insuportável. 

AREA - Sua área é de 25 124 km2 • Apesar de não ser 
dos maiores (o 25.0 entre os 43) municípios do Estado, tem, 
como se vê, área superior à do Estado de Sergipe. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Seus principais aciden
tes geográficos são os rios Solimões, Badajós, Arauê, Cunau
aru, Aruman, Puirini; os lagos Codajás, Badajós, Arapari, 
Anori-açu e Anamã; as ilhas Coró-coró, Cuianam e Cuxuará, 
formadas pelo rio Solimões. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e fauna do município 
são muito importantes. Na primeira destacam-se, pelo va
lor econômico, a seringueira (Hevea brasiliensis) e a casta
nha-do-pará ou noz-do-brasil (Bertholletia excelsa) e na 
segunda grande variedade de animais silvestres: onças, an
tas, queixadas, caititus, etc. e muitas espécies de peixes. 
Não está positivada a existência de minérios no município, 
presume-se, todavia, exista em seu solo carvão-de-pedra, 
face à constituição sedimentária, de paleozóico, de suas ter
ras próximas da região hulhífera de Manacapuru. 

POPULAÇÃO - Segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado a 1.0 -VII-1950, o município de Codajás 
possuía àquela data 14 800 habitantes, figurando, então, em 
14.0 lugar entre os 25 municípios existentes no Estado àque
la época. Entretanto, em conseqüência do desmembramen
to territorial sofrido posteriormente por vários municípios 
do Amazonas, aquela mesma população assegura atualmen
te a Codajás o 9.0 lugar entre os 43 municípios amazonenses 

agora existentes . 
O distrito mais populoso é o de Codajás, com 3 462 ha

bitantes. Os de Anamã e Anori têm, respectivamente, 2 370 

e 1 923 habitantes. 
A população assim se distribuía: Homens - 7 655, 

mulheres - 7 145. Brancos - 10 205, pardos - 4 280, 
pretos - 300, amarelo - 1; 14 não declararam a côr. Das 
pessoas de 15 anos e mais em número de 7 908 ( 4 126 ho
mens e 3 742 mulheres), 3 560 eram solteiros, 3 640 -



casados, 663 - viúvos: 45 não declaram o estado conju
gal. Havia apenas 39 estrangeiros e 5 brasileiros natura

lizados. Católicos romanos- 14 ·~39, protestantes- 314, 

espíritas - 18, batista - 1, israelita - 1, ortodoxo - 1, 

maometanos- 7, outras religiões - 11, sem religião- 2, 
sem declaração de religião - 6 . 

A população relativa de Codujás - 0,59 hab./km~, é 

superior à do Estado, que é de 0,~~2 hab./km~. 

Dos seus 14 800 habitantes, 11 957 localizavam-se no 

quadro rural e 2 843 no quadro urbano. A percentagem da 

população urbana - 19,9 é inferior à do Estado, embora 

seja superior à da maioria dos municípios amazonenses. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS-- Em 1950 existiam no 

município 3 aglomerações urbanas: a cidade e 2 vilas, com 
a seguinte população: Codajás- 1 248, Anamã - 1235, 

Anori- 360. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -- A produção extrativa 

vegetal é, sem dúvida, a principal atividade econômica do 

noz-do-brasil -- CrS 15 044 039,(]0, borracha - ..... . 

Cr$ 31 062 320,00, assim distribuíc.o: Castanha-do-pará ou 
noz do Brasil- CrS 15 044 039,0(], borracha- ....... . 

Cr$ 12 205 258,00, látex da seringt,eira- Cr$ 717 617,00, 

balata- Cr$ 637 384,00, madeiras -Cr$ 750 000,00, ser
nambi - Cr$ 1 597 541,00 e sôrva - Cr$ 110 480,00. 

Segundo o Censo de 1950 a atividade econômica que 

ocupava maior número de pessoas (2 623) era justamente 

a "Indústria Extrativa". 

Graças à intensificação da culttJra da juta a agricultura 

no município começa a organizar-se. O valor de sua pro
dução em 1956 foi de Cr$ 10 827 044,00 assim distribuído: 

Juta- Cr$ 9 206 744,00, mandioc~t- Cr$ 582 000,00, ba

nana- Cr$ 270 000,00, abacate-- Cr$ 144 000,00, laran
ja - Cr$ 121 500,00, cacau - 99 000,00, milho -
Cr$ 87 000,00, abacaxi - Cr$ 75 (]00,00, feijão - ..... . 

Cr$ 70 500,00, arroz - Cr$ 66 500,00, outros ......... . 

Cr$ 104 800,00. 

É também de grande importância no município a pro

dução extrativa animal. Segundo o inquérito "Indústria 

Extrativa" referente ao ano de 1956, o valor dessa produção 
foi de Cr$ 10 711674,00, assim distribuído: Peixes: pira

rucu - Cr$ 8 640 000,00, outros - Cr$ 1 030 000,00. Peles 

e couros de animais silvestres: jacaré - Cr$ 711675,00, 

queixada- Cr$ 121532,00, outros- Cr$ 208 467,00. 

A pecuária no município é pouco desenvolvida, como 
se verifica pelos efetivos dos rebanhos abaixo mencionados: 

Bovinos - 1120, suínos - 2 350, c'vinos - 400 e caprinos 

- 220 cabeças. Os efetivos dos demais rebanhos eram infe
riores a 50 cabeças, cada um. 

O Registro Industrial no município de Codajás, refe
rente ao ano de 1955, apresentou :>s seguintes resultados: 

Número de estabelecimentos - 13, valor total da produção 

- Cr$ 1 695 980,00. Dêsse valor, Cr$ 848 000,00 cabem à 
produção de massas alimentícias (p;io e bolachas) principal 

produto industrial do município. 

Segundo os resultados dos Censos em epígrafe, reali

zados em 1950, existiam naquele atto no município de Co-

dajás, 113 estabelecimentos comerciais, 1 estabelecimento 
industrial e 649 propriedades rurais. 

COMÉRCIO - Há na sede municipal 6 estabelecimentos 
comerciais varejistas. Mais de 100 se espalham pelo inte
rior do município. Codajás mantém transações comerciais 
com a praça de Manaus. Importa estiva em geral, conser
vas, tecidos, calçados, miudezas, ferragens, louças, etc. e ex
porta castanha-do-pará, borracha, juta etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li
ga-se às sedes municipais vizinhas e à capital estadual, pelos 
seguintes meios de transporte: Coari- fluvial - 156 km 
- aéreo - 111 km, Manacapuru - fluvial - 206 km, Ca
pital Estadual - 307 km - aéreo - 250 km. A cidade 
possui uma Agência Postal-telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Codajás fica à 
margem esquerda do rio Solimões. Conta com 6 logradou
ros públicos, 241 prédios e, segundo os resultados do Censo 
Demográfico de 1950, 1 248 habitantes. Os seus logra
douros não possuem pavimentação. 

A cidade é servida de luz elétrica. A iluminação pú
blica estende-se a 3 dos seus logradouros e a domiciliária 
a 165 dos seus prédios. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA -Um "Subposto" 
do S. E. S. P. e um "Ambulatório", mantido pela Paróquia, 
prestam assistência médica à população do município. 

ALFABETIZAÇÃO - Os resultados do Censo Demográ
fico realizado em 1950 evidenciam a situação do município 
de Codajás quanto ao nível de instrução geral dos seus 
habitantes (pessoas presentes de 5 anos e mais). Dessas 
pessoas, em número de 12 073 (6 248 homens e 5 825 mu
lheres) 3 320 (1925 homens e 1395 mulheres). A per
centagem das pessoas que sabiam ler e escrever- 27,59% 
é inferior à do Estado, que é de 36,3 o/o • 

ENSINO- Funcionaram em 1956 no muni~ípio de Coda
jâs 48 escolas de ensino primário. Destas, 14 localizavam-se 
no quadro urbano e suburbano da cidade e das vilas e 34 
no quadro rural. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) 
ANOS 

Federal ---~~~~~--~--~~~~~-------------- --~-------

1951 ......... . 
1952... ... . ......... . 
1953 ........ . 
1954 ... . 
1955 .. . 
1956 .... . 

145 
56 

112 

53 
59 
97 

106 
355 
123 

137 
139 
148 
239 
880 
813 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- São realizados no município vários tipos de festas, porém 
as que mais se destacam são as festividades religiosas, prin
cipalmente a que se realiza em homenagem à Santa padroei
ra da cidade -Nossa Senhora das Graças. No período des
sas festividades, a cidade apresenta um aspecto caracteris
ticamente festivo, tornando-se mais movimentada dada 
a grande concorrência da população da cidade e de todos 
os recantos do município, que afluem para a cidade a fim 
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de tomar parte nas festividades e demonstrar à padroeira 
a sua fervorosa fé cristã . Durante os dias de festa há nove
nas tôdes as noites e após estas, leilões, quermesses, etc. O 
ponto culminante é a procissão, muito concorrida que se 
realiza no último dia. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O município possui, nos 
tempos de sêca, grandes praias ao longo do rio Solimões, 
que constituem belezas capazes de atrair o visitante. 

OUTROS ASPECTOS - Há na cidade dois templos re
ligiosos, a igreja de Nossa Senhora das Graças e um templo 
"Batista". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - História do Amazonas, de Artur Cezar 
Ferreira Reis. Resultados dos Censos Demográfico, Agrícola e Eco
nômico de 1950. Tábuas Itinerárias do Estado. Sinopse do Muni
cípio de Codajás, editada pelo C. N. E. Questionários preenchidos 
pelo A. E. de Codajás. ) 

ENVIRA- AM 
Mapa Municipal na pág. 219 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO- Nos afluentes do rio Juruá as penetrações 
processaram-se naturalmente após as daquele grande rio, 
que ocorreram antes de meado do século XIX. O rio Ta
rauacá que corta o município na direção sul norte é 
um dos principais afluentes do rio Juruá. 

Consta que entre os primitivos habitantes da região 
- Marauas, Canamaris, Catuquinas, Catauaixis e outros, 
havia uns índios anões cuja estatura era de pouco mais 

de um metro e outros que eram dotados de um apêndice 
caudal, à semelhança dos símios. 

Onofre Andrade em seu livro "Amazônia - Juruá" 
afirma que Gonçalves Dias, em 1867, versando sôbre o as
sunto, assim se expressou: "Tais eram os goiases ou anões, 
os índios da nação "Cuaná", habitantes do Juruá, que não 
passam de 0,50 metros de altura, e os "Curiqueares" ou 
gigantes, os da nação "Ugina", com rabo de 3 a 4 palmos, 
de que davam testemunho no tempo de ouvidor Sampaio, 
os índios do Juruá e esta certidão jurada de padre carme
lita frei José de Santa Teresa Ribeiro, que o mesmo Sam
paio diz ter conhecido". 

Ainda Onofre Andrade, no mesmo livro, informa que 
se lê em "As regiões Amazônicas", do Barão do Marajó, edi

tado em 1895, que tais índios se localizavam no rio Tarau
acá, afluente do Juruá. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1-IX-920, entre os distritos do município de Eirunepé, fi
gura o de Foz do Embira (Envira ). Posteriormente, êsse 
distrito com os demais daquele município, com exceção do 
distrito-sede, foram extintos. 

O município de Envira foi criado pela Lei estadual 
n.O 96, de 19 de dezembro de 1955, com território desmem
brado dos municípios de Eirunepé e Carauari e constituí
do de um só distrito. 

Segundo a dita Lei n.O 96, foi designado o lugar de 
Aracati do Norte para sede do município. Entretanto, o go-
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vêrno do município está funcionando no povoado denomi
nado Vila Martins. 

A instalação do município ocorreu no dia 1.0 de março 
de 1956, sendo seu primeiro prefeito, nomeado pelo Gover
nador do Estado, o senhor René Levy. 

A denominação do município originou-se do rio En
vira, principal afluente do Tarauacá. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Envira está situado na 
zona fisiográfica do rio Juruá. Limita com os municí· 
pios de Carauari, Eirunepé e Pauini e o Território Federal 
do Acre. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

A sede provisória do município - Vila Martins 
fica à margem do rio Tarauacá, um dos principais afluentes 

do rio Juruá. 

CLIMA - O clima do município é quente e úmido, aliás, 

como o de tôda a região. 

AREA - Sua área, segundo os cálculos da Inspetoria Re
gional de Estatística, é de cêrca de 19 200 km2

• É assim 
um dos menores municípios do Estado, figurando precisa
mente no 31.0 lugar entre as 43 unidades existentes. 
ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Tem como principais 

acidentes geográficos os rios: Tarauacá, Envira, Jurupari 

e Ari. 

RIQUEZAS NATURAIS- São bem importantes a flora 
e a fauna envirenses, principalmente a primeira, na qual 
sobressaem a seringueira (Hevea brasiliensis) e madeiras 

de boa qualidade como o aguano e o cedro. Na segunda, 
citam-se, por exemplo, onça, maracajá, queixada e capivara. 

POPULAÇAO - Não há dados concretos a respeito da 
população do município, vez que o mesmo foi formado de 
partes de dois municípios. Segundo, todavia, estimativa da 

Inspetoria Regional de Estatística, essa população deve ser 
de cêrca de 7 350 habitantes. A sua densidade demográfica 
é 0,38 hab./km2, sendo assim superior à do Estado, que é 
de 0,32 hab./km:!. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é o povoado de Vila Martins 
onde se acha instalado provisoriamente o govêmo do mu-



nicípio, e cuja população é cêrca de 280 habitantes. No lo
cal designado por lei para sede do município, não há nem 
casa onde funcionar a Prefeitura. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -- A produção extrativa 
vegetal é de fundamental importíincia econômica para o 
município, vez que é a principal atividade de quase totali
dade de sua população. Segundo dados apurados pelo De
partamento Estadual de Estatístca. o valor dessa produção 
em 1956 foi de Cr$ 9 131 600,00, s ssim distribuído: Borra
cha- Cr$ 8 840 000,00, madeiras- Cr$ 75 000,00 e ser
nambi Cr$ 216 ÓOO,OO. 

É relativamente bem expressiva a produção extrativa 
animal do município. O valor dessa produção em 1956 foi de 
CrS 400 000,00, assim distribuído: Peixes- Cr$ 200 000,00 
e couros e peles de animais silvestres - Cr$ 359 320,50. 

A agricultura no município d,~ Envira é quase inexis
tente. O valor total de sua produçiio em 1956 não chega a 
atingir Cr$ 1 000 000,00. O principal produto agrícola é a 
mandioca, seguido da batata, banana e abacaxi. 

Pràticamente, não existe pecuária no município. Não 
há rebanhos. O maior número de espécimes esparsos cabe 
aos suínos, com pouco mais de 50(1 cabeças. 

A indústria consiste apenas na fabricação da farinha de 
mandioca e de mel-de-cana, em quantidade muito reduzida 
êste útimo. 

COMÉRCIO - A sede do município possui apenas 1 es
tabelecimento comercial. O comércio envirense tem transa
ções com o comércio da capital do Estado e importa: te
cidos, ferragens, louças, miudezas, conservas, etc. e expor
ta borracha, couros de animais silv,~stres, etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇAO - A se
de do município liga-se às sedes municipais limítrofes e à 
capital do Estado pelos seguintes meios de transporte: Ca
rauari - fluvial - 1 763 km; Eirunepé - fluvial 
303 km; capital do Estado- fluvial- 3 496 km. 

ASPECTOS URBANOS - Como foi dito anteriormente, a 

sede oficial do município é o lugar Aracati O govêrno do 

município, entretanto, vem funcionando provisoriamente 
no povoado denominado Vila Martins, porque no local de

signado por lei para sede do município não existe nenhuma 
edificação. 

A sede provisória do municí)lio - Vila Martins -
fica à margem do rio Tarauacá, um dos principais afluentes 

do rio Juruá. É um lugarejo com '=êrca de 50 casas e 280 
habitantes. 

ENSINO - Funcionaram no ano ele 1956 no município 13 
escolas de ensino primário. 

FINANÇAS PúBLICAS- A·União e o Estado ainda não 

instalaram órgãos de arrecadação no município. O orça

mento da receita municipal para o ano de 1956 foi de ... 
Cr$ 620 000,00, exclusive as quotas federais do impôsto de 
renda etc. 

ATRAÇOES TURíSTICAS- O municipio possui igara

pés e lagos, para não falar no rio que lhe banha a sede, em 
cujas águas podemos encontrar os mais belos matupás, sa-

lientando-se a vitória-régia, que sem dúvida alguma é um 
motivo de atração para quem visita a região. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - Tefé, de Anísio Jobim. - Amazônia -
Juruá, de Onofre de Andrade. -Recenseamento Geral de. 1920. -
Quest:onários preenchiàos pelo A. E. de Eirunepé. - Sinopse Esta
tística do Município de Eirunepé .- C. N. E. ) 

EIRUNEPÉ - AM 
Mapa Municipal na pág. 215 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - As penetrações no rio Juruá iniciaram-se 
com a procura do "caucho" e de outras espécies de borra
cha, nas primeiras décadas do século XIX. 

Deve-se o povoamento de tôda a região do J uruá prin
cipalmente à corrente imigratória oriunda do nordeste do 
país assolado por sucessivas sêcas. Cearenses, rio-grandenses 
do norte e paraibanos ali se fixaram nos seringais, depois 
de meado do século XIX. 

Em 1877, foi criado o distrito de Juruá abrangendo 
tôda a região marginal do grande rio em território amazo
nense. 

A Lei estadual n.0 33, de 4 de novembro de 1892 que 
dividiu o Estado do Amazonas em 23 municípios in::luiu, 
na relação dos mesmos, o de São Felipe de Juruá. 

A Lei n.0 76, de 8 de setembro de 1894 também criou 
o município, com o respectivo têrmo judiciário. O primeiro 
com sede no antigo seringal São Felipe, de propriedade do 
Cel. Manuel Felipe da Cunha, e o segundo subordinado à 
comarca de Tefé, de cujo ffi'Jnicípio havia sido desmembra
do o de São Felipe. A denominação de São Felipe, como s€ 
compreende, originou-se da propriedade rural que tinha ês
se nome. Por sua vez o nome dc:Jsa propriedade era não só 
uma homenagem a "São Felipe" como ao proprietário do 
"Seringal" que se chamava Manuel Felipe da Cunha que 
"representou papel saliente na política e na vida econômica 

do lugar". 

Pela Lei n.0 114, de 7 de abril de 1895, foi transferida 
para o lugar Carauari a sede do município. 

A comarca foi criada pela Lei n ° 133, de 5 de outubro 
de 1895. Em 1896, por fôrça da Lei n.0 125, de 11 de agôs
to dêsse mesmo ano, a sede do município retornou à locali

dade de São Felipe. 
Na divisão administrativa do Brasil referente ao ano 

de 1911, figura o município com oito distritos: São Felipe, 
Havre, Salvinhas, Pixuna, Olivenças, Sobral, Foz do Emini
ra e Foz do Tejo. Já em 1920, nos quadros de apuração do 
Recenseamento Geral realizado naquele ano, aparece ape
nas com cinco distritos: São Felipe, Rivaliza, Liberdade, 

Foz do Embira e Aracati. 

Em 1931, em virtude do Ato estadual n.0 317, de 5 
de março daquele ano, o município e o distrito de São 
Paulo passaram a denominar-se João Pessoa, em homena
gem ao grande político brasileiro. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1933. 

o município se compõe de um só distrito. 
Em 1935, foi a sede do município elevada à categoria 

de cidade, por fôrça do Ato estadual n.0 14, de 7 de setem
bro daquele ano. 
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Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 1186, de 31 
de dezembro de 1943, o município e o distrito-sede passa
ram a denominar-se Eirunepé. A denominação anterior foi 
substituída porque havia outro município com o mesmo 
nome, o da capital do Estado da Paraíba. 

Segundo Anísio Jobim em "Aspectos Sócio-Geográfi
cos do Amazonas", "Eirunepé é uma palavra inventada, 
composta de vozes indígenas locais". Há, todavia, no muni
cípio, o rio Eiru, donde talvez haja se originado aquêle to
pônimo. 

Em 1955, por fôrça da Lei n.0 96, de 19 de dezembro 
daquele ano, o município perdeu grande parte de seu terri
tório para os novos municípios de Envira e Ipixuna. 

Continua até 31-XII-956, constituído de um só distri
to e como sede da comarca do mesmo nome, com um único 
têrmo. 

Nas eleições de 3-X-1955 foram eleitos: Prefeito -
Vinícius Monteconrado: Vereadores - João Rodrigues, 
Sebastião Monteiro, Amaury Feitosa Tomaz, Luís Sido Fi
lho, Hugo Montefusco Cavalcante e João Conceição. Nes
sas eleições votaram 899 eleitores. 

LOCALIZAÇAO - O município de Eirunepé está situado 
na zona do Rio Juruá. Limita com os municípios de Ca
rauari, Jutaí, Envira e Território Federal do Acre. A sede 
municipal fica a 6° 40' 10" de latitude Sul e 69° 52' 00" de 
longitude W. Gr. Sua posição quanto à Capital do Estado é: 
distância em linha reta 1156 km e direção- 70° 14' S.O. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden

tes geográficos são os rios Juruá, Eiru ou Guabiruparaná, 
Gregório e Tarauacá. 

RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu
rais do município são constituídas por sua flora e fauna, 
assaz importantes. Na primeira se destacam pelo seu valor 
econômico a seringueira (Hevea Brasiliensis) e madeiras 

de boa qualidade como o aguano e o cedro. Na segunda, são 

dignos de mensão os animais silvestres, tais como a onça, o 

veado, a maracajá, a lontra, o caititu e ainda várias espécies 
de peixe. 

POPULAÇÃO - Segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado em 1.0 -VII-50, a população do município de 

Eirunepé era naquela época de 22 873 habitantes, o que lhe 

assegurava o 5.0 lugar entre os 25 municípios amazonenses 
então existentes. 

Essa população assim se constituía: homens~ 12 029 

e mulheres - 10 844, pardos - 15 609, brancos - 5 699, 

pretos - 1 442 e 123 sem declaração de côr. Das pessoas 

de 15 anos e mais, em número de 12 057 (6 549 homens e 

5 508 mulheres), 5 177 (3 206 homens e 1971 mulheres) 

eram solteiros, 6172 casados, 680 viúvos (261 homens 

e 419 mulheres) e 1 desquitado; 27 não declararam o es

tado conjugal. Estrangeiros havia apenas 21 e brasileiros 

naturalizados 6. Católicos romanos - 20 643, protestantes 

- 239, espíritas - 4, israelitas - 1 850, sem religião -

59, e sem declaração de religião - 77. 

Em conseqüência, todavia, da já mencionada perda 

territorial, a sua população ficou reduzida, segundo os cál
culos da Inspetoria Regional de Estatística, a cêrca de . . . 

7 650 habitantes, figurando assim no 23.0 lugar entre os 43 

municípios atualmente existentes no Estado . 

., Dessa população de 7 650 habitantes, cêrca de 22%, 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - O município, na sua sede, mede 130 m de 
altitude. 

CLIMA - O clima do município é quente e úmido e apre
senta as seguintes características: Temperatura em graus 
centígrados: média das máximas- 30,0; média das míni
mas - 19,0; média compensada - 24,5. A precipitação 
pluvial verificada em 1956 na sede do município foi de 
2176 mm. 

ÁREA - Sua área, que até fins de 1955 era de 
55 633 km2, com a criação dos novos municípios de lpi
xuna e Envira naquela época, ficou reduzida a menos de 
um têrço, ou seja, cêrca de 16 143 km2 , segundo os cálculos 
da Inspetoria Regional de Estatística. É assim, pois, um dos 
menores municípios do Estado, ou seja o 33.0 • 
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ou seja 1 714, localizaram-se no quadro urbano e 78%, ou 
seja 5 936 no quadro rural. Apresenta, assim, Eirunepé, 

uma das maiores porcentagens de população urbana do Es

tado. 

A população do município de Eirunepé é de 

0,47 hab/km2, superior portanto, à do Estado, que é de 

0,32hab. /km2
• 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 

urbana existente no município é a sua sede que, segundo os 

resultados do último Censo Demográfico, possuía 1714 ha
bitantes. Daí se verifica que a população urbana do municí

pio é 22,4% do total, inferior, portanto, à do Estado que é 

de 24%. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A produção extrativa 

vegetal é, econômicamente, a principal atividade do muni-

cípio. O valor dessa produção em 1956, foi de ......... . 

Cr$ 20 066 680,00, assim distribuído: borracha - .... · · 
Cr$ 19 111 944,00, látex de seringueira - C~$ 410 078,00, 

cernambi - Cr$ 394 658,00 e madeiras - Cr$ 150 000,00. 

Também é importante a produção extrativa animal, 

principalmente o pescado, que é alimentação mais comum 

do município, juntamente com a farinha de mandioca. O 



valor dessa produção em 1956 foi de Cr$ 821 600,00, assim 
distribuído: peixes diversos- Cr:~ 200 000,00, pelos de ja
caré - Cr$ 561 600,00 e de out~os - Cr$ 60 000,00. 

É muito pouco desenvolvida a agricultura em Eirune
pé. O valor total dessa produção E!m 1950 é pouco mais de 
Cr$ 2 000 000,00. Os principais prcdutos são: mandioca, mi
lho, feijão, arroz, fumo e banana. 

Também a pecuária é muito reduzida. Os seus princi
pais rebanhos são de suínos e bovinos com 3 500 e 2 200 
cabeças, respectivamente. Os demais rebanhos têm efetivos 

inferiores a 1 000 cabeças. 
O Registro Industrial referente ao ano de 1955, apre

sentou os seguintes resultados: número de estabelecimen
tos - 3 e valor da produção Cr~i 382 600,00. Dêsse valor, 
Cr$ 183 600,00 cabem aos princi]>ais produtos que são ti
jolos e telhas. 

A atividade econômica que na época do último Censo 
(1950) ocupava maior número de pessoas era justamente 
a de indústria extrativa. 

COMÉRCIO E BANCOS - O seu comércio é relativa
mente desenvolvido, de vez que possui 3 estabeleci
mentos atacadistas e 15 varejistas. Mantém transações com 
a praça de Manaus (capital do Estado) e importa tecidos, 
conservas, ferragens, louças, miuclezas, etc. e exporta bor
racha, peles de animais silvestres, etc . 

Foi instalada em 1956, na cidade, uma Agência do 
Banco de Crédito da Amazônia S. A. O seu movimento, até 
esta data, é de empréstimos - Cdi 4 404 000,00, títulos des
contados- Cr$ 413168,00 e depósitos- Cr$ 528 346,30. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES- Eiru
nepé liga-se às sedes municipais limítrofes e à capital do 
Estado, pelos seguintes meios de transporte: Carauari -
fluvial - 1 517 km - aéreo - ~170 km; Envira - fluvial 
- 303 km; lpixuna- fluvial- 1190 km; capital doEs
tado - fluvial - 3 193 km e ~téreo 1 156 km. O trans
porte fluvial é feito por navios elo S.N.A.P.P. e "motores" 
particulares e o aéreo por aviões "Catalina" da Panair do 
Brasil S. A. 

O município possui uma Agência Postal-telegráfica do 
D.C.T. e uma estação de radio:omunicação de uso pú
blico. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Eirunepé fica si
tuada à margem esquerda do Ca\ldaloso rio Juruá, um dos 
principais afluentes do Solimões, ~~ tido como o mais sinuo
so rio do mundo. Conta 9 logradouros públicos. Dêstes, ape
nas 1 é pavimetado. Suas ruas são bem traçadas, retas, lar
gas e planas. É servida de luz elétrica. A iluminação públi
ca estende-se a todos os seus logradouros; a domiciliária a 
329 dos 546 prédios. Seus principais edifícios são a Prefei
tura Municipal, o Grupo Escolar "Felipe Cunha", o Merca
do Público e a Igreja de São Fmncisco. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANI1~ÁRIA - Há no municí
pio um Pôsto de saúde mantido d elo S. E. S. P. , localizado 
na sua sede, que presta assistência médica à população. Há 
também 1 farmácia, 1 médico, 1 dentista e 2 enfermeiros. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais, em 
número de 18 458, 2 611 ou seja 14,7% sabem ler e escre
ver. Essa porcentagem é muito i11 ferior à do Estado, que é 
de 36,8%. 

ENSINO - O ensino primário é ministrado por 4 escolas, 
que em 1956 tiveram 458 alunos matriculados. Além des

sas, funcionam em todo o município mais 9 escolas de en
sino primário. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem na sede 

do município duas pequenas bibliotecas, sendo uma per

tencente à Prefeitura Municipal, com cêrca de 200 volumes 

e a segunda pertencente à Paróquia, com menos de 200 vo
lumes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS !'dunicipal 
NO 

MUNICIPIO Federal Estadual 
Total Tribut!lria (Cr$ 1 000) ---- ------ ------ ------- ------- ------

1951. ...... 120 86 470 196 534 
1952 ....... 180 99 810 456 703 
1953 ....... 227 101 963 122 840 
1954 ....... 358 223 740 121 1 038 
1955 ....... 461 611 1 281 210 1 398 
1956 (1) ... 511 245 1 181 481 1 181 

(1) A receita municipal refere-se ao orçamento. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 

- A principal festa de Eirunepé é a de seu padroeiro -

São Francisco de Assis - realizada durante os dias 25 de 

setembro a 4 de outubro. Durante êsses düis o movimento 

na cidade aumenta consideràvelmente. Tôdas as noites, 

após as novenas, há concorridos leilões. No dia 4, dia de en

cerramento dos festejos, tem lugar a tradicional procissão 

que é acompanhada por grande número de devotos da cida

de como dos pontos mais distantes do município. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - A cidade de Eirunepé fica 

situada à margem do rio Juruá, o rio mais sinuoso do mun

do que apresenta, por essa sua propriedade, aspectos inte

ressantes capazes de prender a atenção do visitante. Além 
disso, o município possui ilhas, igarapés, lagos e paranás que 

oferecem também belas paisagens. 

OUTROS ASPECTOS - O município conta com uma 

"pensão", localizada em sua sede e um cinema que funcio
na geralmente aos domingos e feriados. A cidade possui 

também um caminhão e um automóvel, únicos veículos 

motorizados de Eirunepé. 

(Autoria do histórico - Inspetoria Regional de Estatística; 
Bibliografia - Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas, de Anísio 
Jobim. - Resultados dos Censos Demográfico, Agrícola e Econô

mico de 1950. - Tábuas Itinerárias do Estado. - Questionários 
preenchidos pelo A. E. de Eirunepé. - Sinopse Estatística do Muni

cípio de Eirunepé - C. N. E. ) 

FONTE BOA - AM 
Mapa Municipal na pág. 175 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Taracoatéua ou Taracuariba, aldeia dos 
índios Omaguas, foi o primitivo núcleo de povoamento da 

atual cidade de Fonte Boa. Nessa aldeia, nos fins do século 

XVII, o jesuíta alemão Samuel Fritz fundou a missão reli
giosa denominada N. s.a de Guadelupe. Poucos anos após a 
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fundação da missão, foi a aldeia destruída pelos espanhóis 
e restaurada mais tarde pelos portuguêses. 

Em 1759, a aldeia de Taracoatéua ou Taracuariba foi 
elevada à categoria de lugar, com a denominação de Fonte 
Boa. 

A freguesia, antiga circunscrição territorial equivalen
te a d,istrito, foi criada pela Lei provincial n.0 92, de 6 de no
vembro de 1858, com a denominação de Fonte Boa. 

Em virtude da Lei provincial n.0 251, de 22 de abril 
de 1873, a sede da freguesia foi transferida para o lugar de
nominado Barreiras de Fonte Boa. 

A criação do município, com território desmembrado 
do de Tefé, ocorreu em 1891, por fôrça do Decreto estadual 
n.0 92, de 23 de março daquele ano, que elevou Fonte Boa 
à categoria de vila. 

Na divisão administrativa relerente a 1911 figura o mu
nicípio com três distritos: Fonte Boa, Uará e Jutaí. Já nos 
quadros de apuração do Recenseamento de 1920 são 5 os 
seus distritos: Fonte Boa, Uará, Foz do Jutaí Paraíso e 
Curuema. 

A Lei n.0 1 397, de 2 de outubro de 1928, criou a co
marca, que foi instalada a 1.0 de janeiro de 1929. 

Na divisão administrativa de 1933 e nas territoriais 
datadas de 31-XII-936 e 31-XII-937, o município figura 
com apenas um distrito. Nessas divisões territoriais o muni
cípio figura como têrmo judiciário da comarca do Alto Soli
mões, da qual é o têrmo-sede. 

A sede municipal foi elevada à categoria de cidade 
pelo Decreto-lei estadual n.O 68, de 31 de março de 1938. 

Nessa mesma data, pelo Decreto-lei n.0 69, a comarca do 

Alto Solimões passou a denominar-se comarca de Fonte 
Boa, compreendendo os têrmos de Fonte Boa, São Paulo 

de Olivença e Benjamin Constant. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 176, de 1.0 de 
dezembro de 1938, o município perdeu parte do seu terri
tório para formar o novo distrito de Caiçara (atual Alva
rães) no município de Tefé. 

Em 1952, de acôrdo com a Lei n.0 226, de 24 de de
zembro daquele ano, a comarca de Fonte Boa perdeu os 
têrmos de São Paulo de Olivença e Benjamin Constant. 

Em 1955, por fôrça da Lei n.0 96, de 19 de dezembro 
daquele ano perdeu mais da metade do seu território para 
formar o novo município de Jutaí. 

Atualmente- 31-XII-956- continua sendo o municí
pio constituído de um só distrito e sede da comarca do 
mesmo nome. 

Nas eleições de 3-X-955 foram eleitos: para prefeito 
- o senhor Mário Antônio Ferreira e para vereadores - os 
senhores Manuel Paes de Lemos, Alonso Borges, Belarmi
no Gomes de Albuquerque, Angelo Gama, Dalmacio Xa
vier Ramos e Clóvis Rodrigues Celano. Votaram 1358 elei
tores. 

LOCALIZAÇAO - O município de Fonte Boa está situa
do na zona fisiográfica Solimões-Javari. Limita com os 
municípios de Carauari, Japurá, Juruá, Jutaí, Maraã, Santo 
Antônio do Içá e São Paulo de Olivença . A sede municipal 
fica a 2° 32' de latitude Sul e 66° 02' de longitude W. Gr. 
Em relação à Capital Estadual sua posição é a seguinte: 
distância em linha reta: 670 km. Direção: 84° 18' N. O. 

Posi!jão do Município em rela!jão ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 50 metros aci
ma do nível do mar. 

CLIMA - É quente e úmido o clima de Fonte Boa. Na 
sede municipal verificaram-se, em 1956, as seguintes mu
tações climáticas - médias da temperatura - das máxi
mas: 32,8°C, das mínimas: 20°C e compensada: 25,9°C. 
Verificou-se uma precipitação total de 415,6 mm. 

ÁREA - A área do município de Fonte Boa era de 
71354 km2• Entretanto, com a perda territorial sofrida com 
a criação do município de Jutaí, por fôrça da Lei n.0 96, 
de 19-XII-955, ficou reduzida a menos da metade, ou se

ja, cêrca de 33 000 km:!. É assim o 23.0 dos atuais 43 mu

nicípios amazonenses. Note-se que o município, embora não 

seja dos maiores do Estado, tem uma área superior à do 

Estado de Alagoas. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Seus principais aciden
tes geográficos são os rios: Solimões, Jutaí Sapo, Riozinho, 
Caiari, Anati-Paraná e Biá; os lagos: Guedes e Minoruá. 
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RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu
rais são constituídas por sua flor a e fauna, notadamente a 
primeira, que é assaz importante, destacando-se entre as vá
rias espécies a seringueira (HevE:a brasiliensis) e madeiras 
de boa qualidade como o aguano e o cedro. Na segunda são 
dignas de menção várias espécie~. de peixes como pirarucu, 
tambaqui e quelônios, dos quais a tartaruga é o principal 
tipo, e outros aquáticos como o jacaré. Há rochas sedimen
tárias no município, que indica:n provável existência de 

petróleo no seu subsolo. 

POPULAÇAO - Segundo os rE·sultados do Censo Demo
gráfico realizado em 1.0-7-50, a população do município era 
naquela data de 14 637 habitan·:es, figurando em 15.0 lu
gar entre os 25 municípios então existentes. A população 
assim se compunha: 7 738 home:11s e 6 899 mulheres; bran
cos- 4072 (2 109 homens e 1963 mulheres), pretos-
622 (367 homens e 255 mulheres), pardos - 9 912 .. 
(5 247 homens e 4 665 mulhereu), sem declaração de côr 
- 37. Como se vê, predominan. os "pardos", o que acon

tece na maioria dos municípios do Estado. Entre os 

de 15 anos e mais, que eram 7 569 ( 4 039 homens e 

3 530 mulheres), 3 386 (1991 llomens e 1395 mulheres) 
eram solteiros; 3 588 ( 1 803 homens e 1 785 mulheres) ca

sados; 3 mulheres desquitadas; 587 (242 homens e 345 
mulheres) viúvos; sem declaraçii o, S. Estrangeiros 93 ( 60 
homens e 33 mulheres), brasileiros naturalizados 9 (7 ho

mens e 2 mulheres). Dos 14 63~' habitantes, 14 572 eram 

católicos romanos, 6 protestantes, 8 espíritas, 13 israelitas, 

1 outras religiões, 10 sem religião e 27 sem declaração 

de religião. Das pessoas de 5 anos e mais, 11 834, apenas 

2 230 sabiam ler e escrever, sendo 1 350 homens e 880 mu

lheres. Com a perda territorial sofrida pelo município e 

mencionada no título anterior, a população de Fonte Boa 

ficou reduzida a cêrca de 11 OOCI habitantes, segundo esti

mativa da Inspetoria Regional dt~ Estatística. Com essa po

pulação coloca-se Fonte Boa no :l6.0 lugar entre os 43 mu

nicípios atualmente existentes nc' Estado. 

A população relativa do município de Fonte Boa 
0,33 hab./km~ é pouco superior à do Estado, que é de 
0,32 hab./km~. 

Dos seus 11 000 habitantes, 752 localizam-se no qua
dro rural. A porcentagem da população urbana - 6,83% é 
muito mais baixa do que a do Estado, que é de 27%. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a da sua sede, que em 1950, 
segundo os resultados do Censo Demográfico realizado na
quele ano, possuía 752 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal é de fundamental importância para a economia mu
nicipal. A quase totalidade de sua população produtora 
ocupa-se dessa atividade. O valor dessa produção em 1956 
foi de Cr$ 12 619 143,00, cabendo Cr$ 9 023 432,00 à borra
cha. Os demais produtos são castanha-do-pará ou noz do 
Brasil, sernambi, látex natural e batata maçaranduba. 

É também de muita importância para o município a 
produção extrativa animal, cujo valor, em 1956, foi de 
CrS 7 150 000,00. Dêsse valor Cr$ 5 780 000,00 cabem ao 
pirarucu, CrS 560 000,00 a outros peixes e CrS 810 000,00 a 
couros e peles de animais silvestres. 

É pouco desenvolvida a agricultura em Fonte Boa, 
como, aliás, em todo o Estado, com raríssimas exceções. O 
valor total da produção agrqcola, em 1956, não chega a atin
gir a quantia de Cr$ 3 000 000,00. Os principais produtos 
são: mandioca, banana, feijão, melancia e batata-doce. 

Não há pecuária organizada no município. Os seus 
principais rebanhos são os de suínos e bovinos com 4 000 e 
3 000 cabeças, respectivamente. Os demais rebanhos pos
suem efetivos inferiores a 500 cabeças. 

Das atividades econômicas ocorrentes no município a 

que ocupava ·maior número de pessoas, segundo o Censo 

Demográfico de 1950, era: "Indústrias Extrativas". 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta o município com 6 es

tabelecimentos comerciais varejistas. Importa estiva em 

geral e exporta borracha, castanha-do-pará, sernambi, lá-
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tex e batata maçaranduba. Não há agência bancária no mu

nicípio. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇAO - Liga

se à Capital do Estado por via aérea (Aviões Catalina da 
Panair do Brasil S. A.) e fluvial pelos serviços de Navega

ção da Amazônia e Portos do Pará (S.N.A.P.P.) e "moto

res" particulares. Comunica-se com as seguintes localida
des:· São Paulo de Olivença - fluvial: 420 km e aéreo: 

306 km; St.0 Antônio do Içá- fluvial: 298 km; Tefé- flu
vial: 348 km e Manaus- 1 011 km fluvial e 670 aéreo. 

Dispõe de uma Agência Postal-Telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Fonte Boa fica à 
margem direita do rio Solimões. Possuía em 1950, 752 ha

bitantes. Figurava assim em 19.0 lugar entre as 25 cidades 

então existentes no Estado. Dessa população ( 380 homens 
e 372 mulheres), 360 sabiam ler e escrever; dêstes, 196 eram 

homens e 164 mulheres. São 12 os seus logradouros públi
cos, todos sem pavimentação. Dos seus 152 prédios, apenas. 
1 tem mais de 1 pavimento. Há 1 templo católico e 3 es

colas de ensino primário. 

ASSIST:tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- É prestada por 

um "pôsto de saúde" mantido pelo S.E.S.P. Exerce a profis

são na cidade 1 enfermeiro. 

ALFABETIZAÇAO - Os resultados do Censo Demográ

fico de 1950 mostram a situação do município quanto à ins
trução geral das pessoas de 5 anos e mais, em número de 
11 834. Destas, 2 230, ou seja 18,8%, sabiam ler e escre

ver. Essa percentagem é bem inferior à do Estado, que é de 
36,8%. 

ENSINO- Funcionaram no município, no ano de 1956, 

22 escolas de ensino primário. Dessas escolas, 15 localiza
vam-se no quadro urbano e 7 no quadro rural. O número 

total de alunos matriculados no mesmo ano foi de 387, sen

do 221 do sexo masculino e 166 do sexo feminino. Na sede, 

Avenida Presidente Vargas 

15Jt. 

Av. 7 de Setembro 

3 escolas com 219 alunos matriculados; dêstes, 118 do sexo 

masculino e 101 do feminino. 

ANOS 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 

1----------~-----------------1 REA~~ADA 
1 ______ M __ u_n.,-i c_i_p_a_J -----I MUNICIPIO 

Estadual •-

-----·-- ------- __ _:~~-~- Trib~t~~- -~~_!_.!_~. 
1951. .......... . 
1952 ........... . 
1953 .......... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 
1956 ........... . 

54 
178 
142 
135 

56 
185 

730 
683 

1 215 

232 

544 

FONTE: Secretaria de Finanças e Agencia de Estatística. 

939 

1 544 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Realiza-se a 12 de dezembro de cada ano, a principal 
festa da cidade que é a de Nossa Senhora de Guadalupe, 

sua padroeira. Do dia 1.0 ao dia 12 são realizadas rezas, 

após as quais, animadas quermesses. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Podemos mencionar como 
uma atração turística o magestoso rio Solimões, com suas 
águas bastante barrentas e lodosas, como também o fenô
meno das ter.ras caídas, que são os desmoronamentos pro

duzidos pelas impetuosas enchentes. É nessa ocasião que 
as ágas, pela fôrça de suas correntezas redemoinhantes, 

solapam as ribanceiras argilosas, que molhadas escorregam 
em grandes extensões levando florestas marginais que desa
parecem tragadas no seio profundo das águas lamacentas. 

OBSERVAÇÕES: - Os dados sôbre Atividades Econômi

cas foram fornecidos pelo D.E.E. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - História do Amazonas, de A. Cezar Fer
reira Reis. - Sinopse Estatística do município de Fonte Boa, editada 
pelo C. N. E. - Resultados dos Censos Demográfico, Econômico e 
Agrícola de 1950. - Tábuas Itinerárias do Estado. - Questionários 

preenchidos pelo A. E. de Fonte Boa. ) 



HUMAITÁ- AM 
Mapa Municipal na pá1:. 195 do 1.0 Vol. 

HISTORICO- A catequese reltgiosa dos índios do rio Ma
deira, segundo a Carta Régia de L9 de março de 1693, ficara 
a cargo dos Jesuítas . Encontramm êsses padres sérias difi
culdades, embora naturais, na ex,~cução dessa tarefa. É que 
habitavam também a região os ·:erríveis índios "Muras", só 
pacificados às vésperas do século XIX. 

Entre os índios Torás ou Turas e Araras, à margem do 
rio Prêto, afluente do rio Madetra, os jesuítas fundaram a 
missão de São Francisco. 

Em 1885 a missão do São Francisco foi elevada à fre
guesia, por fôrça da Lei n.0 686, de 2 de junho do mesmo 
ano. 

Esporte Clube '· Humaitá" 

Três anos após, de acôrdo com a Lei n.0 790, de 13 
de novembro de 1888, deu-se u transferência da sede da 
freguesia para o local denominado Humaitá. A freguesia 
passou então a denominar-se "Nossa Senhora do Bem de 
Humaitá". 

Foi fundada em 1869, pelo português comendador José 
Francisco Monteiro. 

O município foi criado pel•J Decreto n.0 31, de 4 de 
fevereiro de 1890, desmembrado do município de Manicoré. 

A comarca foi criada no ano seguinte, quando gover
nador do Estado o engenheiro Eduardo Gonçalves Ribeiro, 
de acôrdo com o Decreto n.0 95-A, de 10 de abril de 1891. 

No mesmo ano de 1891, a vila de Humaitá foi elevada, 
à categoria de cidade, em virtude da Lei n.0 90, de 4 de 
outubro daquele ano. 

Na divisão administrativa de 1911, figura o município 
de Humaitá com 5 distritos: Humaitá, Lago Cunitiá, Três 
Casas, Cavalcante e Santo Antônio. 

Pela Lei n.0 74, de 30 de outubro de 1913, foi des
membrado do município de Humaitá o de Pôrto Velho 
(integra atualmente o Território Federal de Rondônia) . 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -IX-920, o município de Hum:ütá se apresenta constituí-

do também de cinco distritos: Humaitá, Mirari, Três Casas, 
Missão de São Francisco e Foz do Rio Javari. 

Na divisão administrativa de 1933, bem como nas ter
ritoriais de 31-XII-936 e 31-XII-937, o município de Hu
maitá figura apenas com um distrito, o do mesmo nome. 

De acôrdo com o Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 

de dezembro de 1938, que fixou o quadro territorial vigen
te no qüinqüênio 1939-1943, foi criado o distrito de Ca
lama, passando então Humaitá a constituir-se de 2 distritos. 

Todavia, em virtude do Decreto-lei Federal n.0 6 550, 
de 31 de maio, Humaitá perdeu o distrito de Calama, para 
o município de Pôrto Velho, do Território Federal de Gua
poré, atual Rondônia. 

Permanece Humaitá até os dias presentes composto de 
um só distrito. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos para prefeito 
- o senhor Raimundo Figueiredo Cavalcanti e para ve
reador os senhores Manuel dos Sa tos Teixeira, Aramenio 
Ferreira Riça, Oswaldo Euzebio Chaves, Ladislau Sarmento 
Almeida, João Chixaro de Souza e José de Souza Lobo. 
Votaram 980 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Humaitá está situado 
na zona fisiográfica do Rio Madeira, uma das sete em que 
se divide o Estado. Limita-se com os municípios de Canu
tama e Manicoré e com o Território Federal de Rondônia. 
A sua sede possui as seguintes coordenadas geográficas: 
7° 31' de latitude Sul e 63° 02' de longitude W. Gr.; po
sição relativamente à capital - distância em linha reta: 
586 km; direção S. O. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 90 metros aci

ma do nível do mar. 

CLIMA - O clima de Humaitá é quente e úmido. A tem
peratura na sede municipal apresentou em 1956 as seguin
tes mutações: média das máximas: 30,8°C - média das 
mínimas: 24,4°C - média compensada: 27,6°C. Nesse 
mesmo ano verificou-se uma precipitação total de 2 152 mm. 

ÁREA - A área do município é de cêrca de 34 411 km:!, 
sendo assim, o 21.0 município do Estado em extensão ter
ritorial, entre os 43 ora existentes. Como se vê, sua área 
é maior do que a do Estado de Alagoas, que tem apenas 
27 793 km:!. 
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Igreja Matriz 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são os rios Madeira, Maici, Mar
melos e lpixuna. 

RIQUEZAS NATURAIS - São importantes as riquezas 
naturais do município. Na sua flora destacam-se, pelo seu 
valor econômico, a seringueira (Hevea Brasiliensis) e a cas
tanha-do-pará ou noz-do-brasil, o pau-rosa, a copaíba, o 
cumaru e várias outras espécies. Na fauna, mencionam-se 
como exemplo: onças, jacarés, queixadas, maracajás e vea
dos. Quanto a minérios há no município: ferro, manganês, 
mica, ouro, mercúrio e cristal de rocha . 

POPULAÇAO - A população de Humaitá, segundo os 
resultados do Censo Demográfico realizado a 1.0 -VII-950, 
era àquela data de 12 790 habitantes. Segundo a população 
absoluta coloca-se em 12.0 lugar entre os atuais 43 municí
pios do Estado. 

Rua Fonseca Coutinho 
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Sua densidade demográfica é de 0,37 hab./km~, é supe
rior à da maioria dos municípios amazonenses. A popula
ção relativa do Estado é de 0,32 hab./km2 • 

Da população total do município, 6 546 eram homens 
e 6 244 eram mulheres. Não foge assim Humaitá ao co
mum à quase totalidade dos municípios amazonenses, isto 
é, à superioridade da população masculina. 

Quanto à côr, a composição era a seguinte: Pardos -
6 794 {3 480 homens e 3 314 mulheres); Brancos-:- 5 437 
(2 755 hcmens e 2 682 mulheres); Pretos- 483 (272 ho
mens e 211 mulheres) . Predominam, como se vê, os "Par
dos", o que também acontece na maioria dos municípios do 
Estado. Aproveita-se o ensejo para esclarecer que os "Par
dos" no Amazonas, em sua maioria, não são oriundos do cru
zamento dos "Pretos" com os "Bran.cos", e sim dos "Bran
cos" com os "índios" de cuja miscigenação originou-se o 
"mameluco" e depois o "caboclo" que constitui grande parte 
da população do Estado. 

Grupo Escolar 

Entre as pessoas de 15 anos e mais, que eram 6 719 
(3 497 homens e 3 222 mulheres), 2 743 (1571 homens e 
1 172 mulheres) eram solteiros; 3 453 eram casados; 9 ( 4 
homens e 5 mulheres) eram desquitados; 462 ( 171 ho
mens e 291 mulheres) eram viúvos. Estrangeiros eram ape
nas 23, brasileiros naturalizados 6, sem declaração de nacio
nalidade 4. Dos 12 790 habitantes do município, 12 499 
eram católicos, 5 protestantes, 1 espírita, 259 de outras re
ligiões e 18 sem declaração de religião. Quanto ao ramo de 
atividade a população se compunha da seguinte maneira: 
Agricultura, Pecuária e Silvicultura - 1 093 ( 1 O 11 homens 
e 82 mulheres); Indústrias Extrativas - 2 288 (2 259 ho
mens e 29 mulheres); Indústrias de Transformação - 86 
homens; Com. de mercadorias - 128 ( 125 homens e 3 mu
lheres); Prestação de serviços - 50 (9 homens e 41 mu
lheres); Transportes. - 61 ( 60 homens e 1 mulher); Pro
fissões liberais 1 (homem); Atividades sociais - 32 ( 11 
homens e 21 mulheres); Administração pública - 18 ( 16 
homens e 2 mulheres); Atividades domésticas - 3 757 
(239 homens e 3 518 mulheres); Condições inativas- 827 
( 500 homens e 327 mulheres) . 



AGLOMERAÇÕES URBANAB - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede que, segundo 
os resultados do Censo Demo~;ráfico já referido, possuía, 
à época da realização do mesmo Censo, 781 habitantes. 
Dêstes, 403 eram homens e 37a mulheres. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A produção extrativa 
vegetal é a principal fonte de receita do município. Segun
do dados apurados pelo Depar:amento Estadual de Esta-
tística, o valor dessa produção em 1956 foi de ......... . 
Cr$ 41 766 600,00, cabendo Cr~; 20 625 000,00 à castanha
-do-pará e Cr$ 18 100 000,00 à extração da borracha; os de
mais produtos foram sôrva, ser11ambi, essência de pau-rosa, 
balata, óleo de copaíba e cumanx. 

Também é relativamente importante a produção extra
tiva animal. Segundo o inquérit'J "Indústrias Extrativas" de 
1956, o valor dessa produção f,Ji de Cr$ 1021000,00, ca
bendo Cr$ 459 000,00 para couril de jacaré. 

A agricultura no município ó muito pouco desenvolvida, 
como se verifica pelo valor total de sua produção em 1956, 
que foi de cêrca de Cr$ 2 000 000,00. Os principais produ
tos são: mandioca, banana, feijão, fumo e milho. 

Hospital "H11maitá" 

A pecuarta é assaz insignificante. Os seus principais 
rebanhos são os de suínos e de bovinos com 1 500 cabeças 
o primeiro e 500 cabeças o segundo. Os demais rebanhos 
possuem efetivos inferiores a 200 cabeças. 

Pràticamente não existe indústria no município, a não 
ser a extrativa já referida em capítulo anterior. Os resul
tados do Registro Industrial ref,~rentes ao ano de 1955 são 

os seguintes: número de estabelecimentos - 2, valor total 
da produção - Cr$ 220 000,00. Não foram incluídos no 
Registro as pequenas casas de farinha, cuja produção em 
quase sua totalidade se destina no consumo próprio. 

Segundo os resultados dos Censos Econômico e Agrí
cola, realizados em 1950, existiam àquela época no municí
pio de Humaitá 4 estabelecimentos industriais e 282 pro
priedades agrícolas . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comerem é relativamente 
desenvolvido e mantém transaçêtes com a capital do Estado 

Rua Monteiro 

e sedes dos municípios vizinhos. O município possui 82 es
tabelecimentos comerciais, dêstes, 12 ficam na sede. Fun
ciona no município uma Agência do Banco de Crédito da 
Amazônia. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇAO - A ci
dade de Humaitá liga-se à Capital e cidades vizinhas por 
transporte aéreo (Panair) e vapores ou lanchas. Um Cata
lina da Panair do Brasil S. A., uma vez por semana . O iti
nerário é o seguinte: Manicoré -fluvial: 452 km e aéreo 
258 km; Borba- aéreo: 479 km; Manaus- 959 km flu
vial e 586 km aéreo. O município possui uma Agência Pos
tal-telegráfica, do D. C. T., que possibilita a comunicação 
da sede municipal com a capital do Estado . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Humaitá está lo
calizada à margem esquerda do rio Madeira. Conta a ci
dade com 10 logradouros públicos, sendo 5 pavimentados, 

Atêrro entre duas Ruas 
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Casa de Hospedagem e Residência dos Padres 

arborizados e ajardinados; 180 prédios e 781 habitantes. A 
cidade é servida de luz elétrica . A iluminação pública es
tende-se a 5 dos logradouros e a domiciliária a 34 prédios . 
Os edifícios mais importantes são a Prefeitura Municipal, e 
Orfanato Santa Terezinha, a Igreja Matriz de Nossa Senho
ra da Imaculada Conceição e o Hospital da Missão Sale
siana. 

ASSIST:tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Possui Humai
tá um hospital mantido pela Missão Salesiana e um Pôsto 
de Saúde, sob a direção do S. E. S. P. O hospital é cons
truído com todos os requisitos de higiene moderna, com 20 
leitos, prestando grande benefício à população do município 
e de outros lugares. Exercem a profissão: 1 dentista, 1 en
fermeiro e 1 parteira . 

ALFABETIZAÇÃO- Das 10 295 pessoas de 5 anos e mais 
recenseadas em 1950, apenas 2 581 sabiam ler e escrever 

Outro Aspecto da Rua Monteiro 
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- 1 655 homens e 926 mulheres - A percentagem das pes
soas que sabiam ler e escrever, 25%, é muito baixa, muito 
inferior à do Estado, que é de 36,8 o/o . 

ENSINO- Em 1956 funcionaram no município 15 escolas 
de ensino primário. Destas 3 localizavam-se no quadro ur
bano e 12 no rural. Na sede municipal segundo os resul
tados do Censo Demográfico de 1950, entre as 639 pessoas 
de 5 anos e mais presentes naquele ano, 342 sabiam ler e 
escrever; destas 192 eram homens e 150 mulheres. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Possui o municí
pio duas bibliotecas, sendo uma pertencente à Prefeitura 
Municipal e outra denominada "Biblioteca Vicentina" per
tencente à Missão Salesiana, ambas de caráter público, pos
suindo a primeira 3 240 livros e a segunda 780 volumes. O 
Patronato "Maria Auxiliadora" pertencente a Missão Sale-

. siana, recebe alunas procedentes de outros municípios, man
tendo curso profissional doméstico como seja: bordado, cor-

Patronato "Maria Auxiliadora" 

te e costura, música e arte culinária. O Humaitá Esporte 
Clube, de finalidade desporto-recreativa, tem sede própria 
e condigna, recentemente construída. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNIC!PIO 
Federal Estadual 

Total TributAria (Cr$ 1 000) 
----·- ------ --·---- ------ ------- ------

1951. ..... - 70 792 347 1 025 
1952 .... ... - 77 809 357 1 025 
1953 .... - 245 819 361 978 
1954 ....... - 648 1 226 436 1 24; 
1955 .... -· 2 025 1 281 387 1 281 
1956 ... - 346 I 281 377 1 281 

FONTE: Secretaria da Fazenda e Departamento de Estatistica. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- A principal festa da cidade é a realizada em homenagem 
a sua padroeira- Nossa Senhora da Imaculada Conceição. 
Os festejos começam a 29 de novembro e terminam a 8 
de dezembro. Tôdas as noites após as novenas são reali-



zados leilões dos mais variados, dE! objetos ofertados à Nossa 
Senhora. Funcionam também barraquinhas que vendem be
bidas, doces e comida. Também durante êsses dias acor
rem a cidade vendedores de jóüts, tecidos e bijuterias. A 
cidade não comporta o número elevado de "romeiros" pro
cedentes dos municípios vizinhos. número êsse 3 a 4 vêzes 
superior à população da cidade . 

VULTOS ILUSTRES - No c1mário político-administra
tivo destacam-se: Álvaro Botelho Maia - Deputado e Se
nador Federal em diversas legislaturas; Poeta e literato, au
tor de várias obras. Plínio Ramo> CoelhO, Deputado, Sena
dor Federal e atual Governador do Estado. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- A bacia hidrográfica do mu
nicípio é, pela disposição das águas de seu território, uma 
das mais complexas do Estado. O município é banhado pelo 
rio Madeira, que o corta, com a sinuosidade de suas águas 

em tôda direção. É formado pela bifurcação de dois rios: 
Mamoré e o Beni, dos quais recebe suas águas que vêm ba
nhando quatro municípios, que s~.o os seguintes: Pôrto Ve· 
lho, Humaitá, Manicoré e Borb~., compreendendo do alto 

Rua Marechal Deodoro 

para o baixo Madeira, até sua foz . Seu curso é de 3 240 km. 
Nas margens direita e esquerda estão formados os seguintes 
lagos: Lago dos Reis e Três Cas~1s, cujas dimensões variam 
entre 30 a 35 quilômetros por 500 metros de largura. Aca
rá e Carapanatuba, medindo aproximadamente 15 a 18 qui
lômetros de extensão por 300 metros de largura, isto na 
época de inverno, podendo ser portanto considerado uma 

atração turística . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Em 1952 foi 
criado um campo agropecuário, entretanto até hoje não 
prosperou. Em 1956 foi organiz;lcla no município uma socie
dade denominada "ALIMENT AVIAZON", tendo sido ad
quirida uma certa área nos campc•s naturais próximos a esta 
cidade, para criação de gado bovino, já possuindo pouco 

mais ou menos 70 cabeças. 

LENDAS- Transcrevemos a seguir, do livro "Terra Ver
de" de Adaucto de Alencar Fernandes, uma das várias 

lendas da região . 

Praça da Bandeira 

"Os mitos e as lendas indígenas do Amazonas cria
ram diversos tipos distintos, entre os quais vamos encontrar 
a Caapora, que é o espírito errante das matas. 

A imaginação do homem índio, com o seu poder cria
dor, fêz da . Caapora um ser encantado, que tanto pode ser 
visto em sua forma material, como permanecer invisível no 
coração das selvas. 

ltsse espírito místico, tem a semelhança de um caboclo 
baixo, tamanho de uma criança de 10 anos, porém, muito 
forte e portador de uma fôrça hercúlea . 

Os naturais, segundo afirmam, quando em plena mata, 
ncs dias de caçadas "panemas", encontram-se muitas vêzes 
com a Caapora, montada invariàvelmente num porco sel
vagem, muito amiga do tabaco que pede lhe dêem em abun
dância para uso de seu enorme cachimbo. 

Como terminamos de ver, o índio na sua ignorância, 
atravessou um período de criação mitológica, imaginando 

Praça Benjamin Constant 
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Festejos Religiosos 

assim, um sistema perfeito de sêres invisíveis, demonstrando 
assim, positivamente a passagem grosseira de seu naturalis

mo para os domínios das cogitações transcendentes, como 
aconteceu com os demais povos da antigüidade. 

A criação de numerosos mitos encontrados na vida das 
tabas, e que ainda hoje permanecem na alma do homem 

rústico dos sertões amazônicos, põe fora de qualquer dúvida 
a sua origem asiática, segundo já demonstramos em o nosso 
livro - O índio do Brasil. 

Caapora é um ser novo, pequeno, mas com forma hu
mana e é quem preside os destinos da caça . 

A criação dêsse estranho ser encantado, que tem prazer 

em perder no seio da floresta o caçador importuno, tem a 
sua origem no próprio mistério em que os índios fundam 
a sua tradição: -nasceu de Macacheira e Cererê, num mo

mento alucinante de paixão. 

ítsses dois últimos também são outros mitos que ainda 

hoje erram em busca um do outro, mas que se não encon
trarão nunca, por isso que a Caapora se diverte em per
dê-los. 

De tal modo Caapora é um espírito também errante, 
cheio de malícia e perversidade, gaiato e brincalhão, mas 
que entre os animais passa a vida num gôzo sensual de po
der fecundante, fumando e mascando tabaco constante

mente. 

Para o homem nativo da Terra Verde, Caapora é um 
ser rejuvenescido, que percorre as florestas em todos os sen

tidos, andando entre gritos e assobios, mergulhado em cons
tante alegria. E, se consegue embriagar-se na mudez som
bria da natureza verde, é para cqrrer depois, concentrando 
em si todo o amor que dispensa aos animais que vagueiam 
dentro das selvas . 

O misticismo doentio dêsse estranho ser é a confirma
ção perfeita da vida selvagem do índio, que necessàriamente 

Desfile Escolar 
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se reflete no ponto de vista da sua organização, comparada 

em relação com a origem real de sua própria existência, 
como que dando a tudo que não pôde explicar e tem pre
nunciado de uma fôrça sobrenatural, revelada pela própria 
natureza. 

Os habitantes do interior de qualquer seringal, no cen
tro do Amazonas, acreditam piamente na existência sobre
natural da Caapora, de modo que, quando em suas caçadas, 
ficam perdidos em meio das matas, atribuem essa falta de 
atenção a uma "diabrura" a mais do irrequieto espírito do 
gênio da floresta . 

Então, os caçadores começam por lhe procurar o ras
tro, e quando acreditam tê-lo encontrado no leito sêco de 
algum igarapé, incontinenti, fazem grandes rodas de cipós, 
bem tecidas, com muitas cruzes, colocando tudo aquilo por 
cima do suposto rastro. Nesse momento, então, partem ·dali 

como loucos selvagens pela mata em fora, quase correndo 
em busca da estrada perdida, até que por fim, pulando 
árvores caídas, saltando troncos enormes terminam depois 
de longas caminhadas por sair numa estrada qualquer. É 

que êles pensam muito infantilmente que logo ao saírem do 
local em que deixaram as rodas e cruzes de cipós a Caapo
ra, na sua inimizade com os símbolos verdes que se amar
ram, enfurecida, tremendo e chorando pelo horror daquela 
perversidade, dali mais não sai enquanto não desmanchar 
tudo, quebrando com as mãos e dilacerando com os dentes. 

Durante êsses longos momeutos, - dizem os nativos, 
- os caçadores perdidos têm tempo de sobra para iludir a 
sua vigilância. 

Quando isso acontece, os caçadores como que atemori
zados, não deixam mais naquele dia a trilha das estradas. 
E, tristes, cheios de um grande pesar, sem que tenham ma
tado nenhuma caça, vão rumando à barraca, comentando 
a perdição, relembrando as horas da noite que conseguiram 

evitar em meio das selvas, entre estouros de onças, gritos 
aterrorizantes, trevas impenetráveis, venenos de cobras e 
mordidelas de carapanãs de "uru". E como num desafôgo 
da alma, suspiram mais tranqüilos, mais encorajados, amal
diçoando no íntimo os indecifráveis segredos das selvas . 

Outras vêzes, porém, o espírito da Caapora toma a 
forma deslumbrante de um enorme veado capoeiro, e muito 
manso procura enfrentar o caçador, que, ao vê-lo, depois do 
primeiro tiro errado em claro, vai seguindo-o, até que por 
fim, - quando menos espera, está verdadeiramente perdi

do. Nesse momento o animal se transforma; a Caapora 
surge, e o caçador, apavorado, tremendo, dispara correndo 
como um louco, caindo por sôbre espinhos, dilacerando as 
carnes, furando os pés, até cair exausto de cansaço, assom
brado e delirante. Então, aniquilado, como quem não pen
sa, numa espécie terrificante de pesadelo, o desgraçado sen
te que o gênio perverso da mata está ao seu lado, montado 
num porco, rindo às gargalhadas entre espêssas baforadas 

de fumo e gritos de alegrias abafadas. 
É assim a Caapora! ... Encanta e perde! ... Enlouque

ce e mata! ... 
Os seringueiros, cearenses em sua maioria levados pelas 

crendices do meio, acreditam piamente na existência fan

tástica do espírito das selvas, e muito mais supersticiosos que 
os nativos do Amazonas, fazem-lhe presentes de "fumo em 
molhos", deixando-os pelas estradas, à margem dos cami
nhos, dentro das matas, em cima dos velhos troncos caídos . 



Com a dádiva do tabaco, todc·s acreditam que a Caapo

ra abranda um pouco, e reconhecida pelo valor do presente 
que muito aprecia, como senhora absoluta das florestas, 

manda que os animais das selvas ~e apresentem ao caçador, 

que ao seu talante deve escolher para matar, aquêle que 

bem o aprouver. 

Os que são "marupiaras", isto é, os bons caçadores, que 

nunca voltam sem trazer um veado ou um porco, dizem 

todos que têm "pauta" com a m~ie da mata. 

Os nativos, conhecedores profundos que são dos segre

dos da terra, em geral são sempre bons caçadores. 

É que todos êles, acostumad)s àquela vida selvagem, 

entram nas selvas tomados de um imenso cuidado, precavi

damente atentos, olhando devagari.nho como quem espreita, 

examinando cuidadosamente tudo que os olhos abrangem de 
modo que lhes não é difícil, em pm:tcos minutos, levantar dos 

leitos ou "malhadas" os grandes quadrúpedes que por ali 

descançam. 

É êste o segrêdo que nem todos possuem levando-os a 

crer na proteção que a Caapora d:ispensa. 

(Autoria do histórico - Compilaç:io da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - "História d[) Amazonas", de A.C. Fer
reira Reis. Amazônia, de Lino Macedo. Sinopse Estatística do muni

cípio de Humaitá, editada pelo C. N. E. Tábuas Itinerárias do Estado. 
Resultados dos Censos Demográfico, E(onômico e Agrícola de 1950. 
Questionários preenchidos pelo A . E. de Humaitá . ) 

IÇANA- AM 
Mapa Municipal na pág. 373 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Começou em Hi57, com a fundação da 

Missão dos Tarumãs, a ação missionária no rio Negro. 

Os frades Carmelitas em 1695 em sua tarefa de cate

quese religiosa, fundam aldeias no baixo e no médio rio 

Negro. 

Nas primeiras décadas do séc:ulo XVIII, estendem os 

Carmelitas as suas atividades ao dto rio Negro e aos seus 

afluentes Xié, lçana e Uaupés. 

Os Uaupés, que constituíam uma grande nação, for

máda por numerosas tribos, habitavam primitivamente o 

território do atual município de Irana. Ainda há nos dias 

atuais romanos contos da grande nação indígena. Entre ês
tes destacam-se os Tucanos, Cubeus, Uananas, Arapaços, 

Tarianos, Banibas, !pecas. :ttsses índios são geralmente de 

estatura média; compleição robust;:~; côr bronzeada; de tra

ços fisionômicos firmes e expressivos. 

Em 1761 o Capitão José da Bilva Delgado foi incum
bido de fundar povoações no alto l~io Negro. Foram então 
fundadas nessa oportunidade as povoações seguintes: São 
Pedro de Sinapé, São José de Marabitanas, Santa Maria, 
São Gabriel e outros. Em São Gabriel e São José de Mara
bitanas foram pouco depois construídos fortes onde se fi
xaram destacamentos militares. A povoação de São Marco
tino, na embocadura do rio Xié, a fluente do rio Negro, foi 
fundada em 1784 pelo Cel. Man\l.el da Gama Lobo d' Al
mada. 
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Não se sabe precisamente a data da fundação da loca
lidade que é hoje a sede do município. Presume-se, toda
via, que haja sido uma das várias povoações fundadas no 
alto rio Negro em 1761, pelo Capitão José da Silva Delgado. 

Denominou-se em seus primórdios de "São Felipe" e foi 
aldeia dos índios Banibas. 

São Felipe foi a primeira denominação do distrito de 
lçana. Com êsse nome figurou, integrando o município de 

São Gabriel (atual Uaupés), na divisão administrativa re
ferente ao ano de 1911 e nos quadros de apuração do Re
censeamento Geral de 1920. 

Com a anexação do município de São Gabriel ao de 
Barcelos, por fôrça do Ato n.0 33, de 14 de setembro de 

1931, foi extinto o distrito de São Felipe. 

Embora o município de São Gabriel fôsse restaurado, 

como foi, em 1935, só em 1938, de acôrdo com o Decreto-lei 
Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro dêsse último ano, deu

-se o restabelecimento do distrito de São Felipe. 

Em virtude do Decreto Estadual n.0 186, de 31 de 

dezembro de 1943, o distrito de São Felipe passou a deno

minar-se Içana. 

O município de Içana foi criado pela Lei Estadual 

n.0 96, de 19-XII-55, com território desmembrado do de 
Uaupés e constituído de 2 distritos: Içana e Iauretê. Teve, 

todavia, existência efêmera: de fato foi extinto, de acôrdo 

com a Lei n.0 117, de 29 de dezembro de 1956, que ao esta

belecer a divisão administrativa e judiciária, vigente a par

tir de 1.0 de janeiro de 1957, não incluía o município de 

Içana. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Içana está situado na 

zona fisiográfica do rio Negro. Limita com os municípios de 

Barcelos, Japurá, Maraã e Uaupés e a República da Co

lômbia. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - Cêrca de 100 metros na sede do município. 

CLIMA - É quente e úmido o clima do município, po

dendo-se mesmo dar-lhe a classificação "AF", isto é, quente 

e superumido, adotado por Kopen. 

ÁREA - Com uma área de 114 900 km2, segundo os cál

culos da Inspetoria Regional de Estatística, é o segundo 
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município do Amazonas em extensão territorial, só excedido 
pelo de Barcelos. Note-se que essa área é superior à dos 
Estados do Rio de. Janeiro, Espírito Santo e Alagoas juntos. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Tem como principais 
acidentes geográficos os rios: Negro, Uaupés, Içana, Curi
coriari, Ajuana, Marié, Tiquié e Xié. O ponto mais alto do 
município é o Morro Carrapo, com 363 m nos limites com 
a Colômbia. No rio Negro encontram-se várias cachoeiras, 
entre elas as de: Carapanã, lpadu e Aru. No rio Içana, 
destacam-se as cachoeiras Acotiacanga, Capriu, Malacacheta, 
Tumuí e Jacaré Ponta. 

RIQUEZAS NATURAIS - Os mumctptos do rio Negro, 
não têm uma flora tão rica como a das outras zonas do Es
tado. Ali não existe com a abundância de outras plagas 
amazonenses a Seringueira e a castanha-do-pará. Há, em 
compensação, a piaçava, inexistente nas demais zonas do 
Estado. Também a fauna, embora importante, é menos 
rica do que a de outras zonas barés. 

POPULAÇÃO - Segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado a 1.0-VII-950, os distritos de lçana e leu
retê, que compõem o atual município de lçana, possuíam 
àquela data, 9 793 habitantes. Com essa população coloca· 
-se o município de lçana em 19.0 lugar entre os atuais 43 
municípios amazonenses. 

A densidade demográfica de Içana é das mais baixas 
do Estado. De seu vastíssimo território cabem mais de 
11 km2 para cada um dos seus habitantes. 

Ao distrito de Iauretê, com 6 519 habitantes, cabem 
cêrca de 66% da população. Os outros 34% ficam com o 
distrito de Içana que tem 3 274 habitantes. 

Dos 9 793 habitantes de Içana, apenas 650 - ou se
jam 6,53% localizavam-se à época do último Censo no qua
dro urbano. Verifica-se assim enorme preponderância da 
população rural com 93,47% do total da população. A 
percentagem da população urbana do município é muito in
ferior a do Estado, que é de 26,72%. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Existem no município 
apenas duas aglomerações urbanas. A principal delas não 
é a sede do município, e sim a vila do Iauretê, que em 1950 
contava com 574 habitantes. A cidade de lçana, na mesma 
data, quando da realização do último Censo, possuía apenas 
70 habitantes. 

Quanto ao sexo, a população do município assim se 

constituía: Homens 4 970 e mulheres 4 823. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 

vegetal é, sem dúvida a principal fonte de receita do muni
cípio. Segundo dados apurados pelo Departamento Esta

dual de Estatística no inquérito "Indústrias Extrativas" o 
valor dessa produção em 1956 foi de Cr$ 4172 500,00, as-
sim distribuídos: Piaçava Cr$ 1 750 000,00, Cipó ....... . 

Cr$ 1 500 000,00, Batata Cr$ 400 000,00, Borracha ..... . 

Cr$ 247 000,00 e outros (sôrva, puxuri, semambi e cas

tanha-do-pará) Cr$ 2 7 5 000,00. 

COMÉRCIO - É muito pouco desenvolvido o comércio. 
Existem apenas raros estabelecimentos comerciais varejis

tas. O município importa: estiva em geral, conservas, teci-
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dos, miudezas, louças, ferragens, etc. e exporta: piaçava ci-
pó, batata, borracha e demais produtos da região. ' 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Liga

-se às cidades vizinhas e à Capital estadual pelos seguintes 

meios de transporte: Uaupés - fluvial - 55 km, Barce

los - fluvial - 420 km - fluvio - aéreo (fluvial até 

Uaupés) - 55 km - aéreo daí a Barcelos - 450 km e Ca
pital estadual - fluvial - 1 116 km - misto-fluvial até 

Uaupés - 55 km e aéreo de Uaupés a Manaus - 893 km. 

Na Vila de Iauretê e nos povoados de Pari-Cachoeira 
e Tarauacá, há agências postais do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Içana, ex-vila do 
mesmo nome, fica à margem direita do rio Negro, sendo a 
primeira cidade amazonense no curso dêsse rio em deman
da à sua foz. 

É uma simples povoação que em 1950, segundo os re
sultados do Censo Demográfico então realizado, possuía 76 

habitantes. Atualmente essa população deve estar beirando 
a casa dos 100. 

Tem a cidade 1 templo católico, sob a invocação de 
Santana, 1 escola de ensino primário e 1 estabelecimento 
comercial. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANIT ARIA - As Missões Sa

lesianas do rio Negro, mantêm hospitais nas localidades de 
Iauretê, Tarauacá, Pari-Cachoeira e Tiquiê, que prestam a 

devida assistência à população do município. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 

Censo Demográfico de 1950, das 500 pessoas de 5 anos e 
mais residentes no quadro urbano, 335 sabiam ler escrever. 

ENSINO - É ministrado, principalmente pelas escolas 
mantidas em Iauretê, Pari-Cachoeira, Tarauacá, e Tiquié, 
pelas Missões Salesianas do Rio Negro. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Além do ensino 

primário, mantém as "Missões" o ensino profissional: cursos 

de corte e costura, enfermagem, marcenaria, tecelagem e 

agricultura . 

FINANÇAS PúBLICAS - A União e o Estado ainda não 

instalaram órgão de arrecadação no município. O orçamen-
to da receita municipal para o ano de 1956 foi de ....... . 

Cr$ 417 000,00. 

ATRAÇõES TURíSTICAS- O magestoso rio Negro, dos 

mais importantes cursos de água do mundo, e principal 
afluente do Amazonas constitui, por si só, uma atração tu
rística. Ao longo de sua imensa vastidão caudal, surpreen

de-se 0 viajor, vêzes após vêzes, com cenários de beleza 

indiscritív~l. A cidade de lçana fica à margem direita, 

sendo a primeira cidade brasileira no seu curso, em de

manda à foz. 

(Autoria do Hist6rico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - Uaupés, de Frederico Rondon. Resul
tados dos Censos Demográficos. Sinopse Estatística do Município de 
Uaupés. Tábuas itinerárias do Estado. Questionários preenchidos pelo 

A.E. de Uaupés.) 



IPIXUNA -- AM 
Mapa Municipal na pág. 221 do 1.0 Vol. 

HISTORICO- O nome do inur:.icípio veio-lhe do rio lpi
xuna, um dos principais afluentes do J uruá, e cujo curso no 
município tem a direção oeste-le!:te e a extensão de cêrca 
de 300 km. 

lpixuna, em língua indígen~. significa "água escura", 
denominação que lhe foi dada certamente pelos índios Ca
tuquinas, Curinas e Canamaus e outros primitivos habitan
tes da região. 

Entre os rios mais important·~s do Estado, o Juruá foi 
dos últimos a serem penetrados pelo homem civilizado. 
Segundo A.C. Ferreira Reis em "História do Amazonas", 
nos tempos coloniais "o Juruá só ríão guardava mistérios na 
bôca e pouco acima". Primeiro f oram conhecidos o Ama
zonas, Solimões, Negro, Içá, Japw·á, Urubu, Madeira e Pu
rus. Veio então a seguir o Juruá. Em 1857 João da Cunha 
Correia subiu o grande rio até a foz do Juruá-Mirim. 

A fixação do elemento hum:mo, alienígena, em terri
tório do atual município de lpixuna, iniciou-se nas primei
ras décadas da segunda metade do século XIX. A aventura 
da borracha atraiu para as plaga!: amazonenses os nordes
tinos, principalmente cearenses, tangidos pelas sêcas que 
assolam; de quando em vez, aquEla região. Em 1877, se
gundo Onofre Andrade em "Amazónia-Juruá" há notícias de 
geral fixação de cearenses no rio Juruá. Em 1883, de acôr
do com A.C. Ferreira Reis, em "História do Amazonas" es
tão os bravos nordestinos no Riozinho da Liberdade, bem no 
centro do atual município de lpixuna. Segundo nota ainda 
de A.C. Ferreira Reis, quem inici1>U o povoamento do Rio
zinho foi o pioneiro Artur Marques de Menezes. 

O município de lpixuna foi criado pela Lei estadual 

n.0 96, de 19 de dezembro de 195~;, com território desmem

brado do município de Eirunepé . Eirunepé, por sua vez, 

foi criado pela Lei n.0 33, de 4 de novembro de 1892, com 

a denominação de São Felipe do Juruá, e com território des

membrado do município de Tefé. 

Segundo a Lei mencionada o município de lpixuna foi 
constituído pelos subdistritos: Foz do Riozinho, Foz de 
Ipixuna, Foz do Hudson e parte dos de Foz do Gregório 
e Canindé, com sede na localidade: de Guajará elevada en
tão à categoria de cidade. 

Guajará, fica à margem esquerda do rio Juruá, em 
terras do "Seringal Príncipe", de propriedade do Senhor 

Said Badarani. O Govêmo do município, todavia, não está 

funcionando em Guajará. Instale u-se provisoriamente no 
"Seringal Monte Ligia" que fica, também, à margem es

querda do Juruá, à jusante do Gu!l.jará, pertencente ao Se

nhor João Herculano Primo. Cogita, atualmente, o Prefei

to de lpixuna de transferir a sede do município para o lugar 
Pôrto Rico que lhe parece oferecer melhores condições para 

a perfeita administração da Comuna. 

O município foi instalado a :L8 de fevereiro de 1956, 
sendo seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Governador do 

Estado, o Senhor Domingos Barbo!:a Filho. 

LOCALIZAÇÃO- O município de Ipixuna está localizado 

na zona do Rio Juruá, uma das sete zonas fisiográficas em 

que se divide o Estado. Limita com os municípios de Ata
laia do Norte e Eirunepé e com o Território Federal do Acre. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- Cêrca de 140 metros na sede municipal. 

CLIMA - O clima do município de lpixuna é quente e 

úmido, idêntico ao de Eirunepé, do qual foi desmembrado e 

que em 1956 apresentou as seguintes variações na sua tem

peratura em graus centígrados: média das máximas - 30,0; . 

média das mínimas- 19,0; média compensada - 24,5. 

AREA - A sua área, segundo os cálculos da Inspetoria Re

gional de Estatística, é cêrca de 24 300 km2 • Figura assim 

no 27.0 lugar entre os 43 municípios amazonenses atual

mente existentes. Embora não seja dos maiores municí

pios do Estado, possui, como se vê, área superior à do Es

tado de Sergipe. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS- Seus principais aciden

tes geográficos são: os rios Juruá, Ipixuna, Riozinho da Li

berdade e Campinas. 

RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu
rais do município são constituídas por sua flora e sua fauna. 

Na primeira, destaca-se a seringueira (Hevea Brasiliensis), 
além de madeiras de boa qualidade, como o aguano e o ce
dro. Na segunda são dignos de menção os peixes de várias 

espécies (pirarucu, peixe-boi, tambaqui etc.) e animais sil

vestres, como caititu, queixada, veado etc. 

POPULAÇÃO - Segundo estimativa da Inspetoria Regio

nal de Estatística a população do município de Ipixuna deve 

ser de cêrca de 7 630 habitantes. Com essa população colo

ca-se Ipixuna no 24.0 lugar entre os 43 municípios atual
mente existentes no Estado. 

A densidade demográfica de Ipixuna, com ......... . 
0,14 hab/km2 , é das mais baixas do Amazonas. A popu

lação relativa do Estado é de 0,32 hab/km2
, mais de 2 vê

zes, portanto, superior à de Ipixuna. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
urbana atualmente existente é a da sede do município, ex

-povoado de Guajará, que conta com cêrca de 800 habi

tantes. 



ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal é a principal fonte de receita do município. Segun
do dados apurados pelo Departamento Estadual de Esta-
tística, o valor dessa produção em 1956, foi de ......... . 
Cr$ 9 265 000,00, assim distribuído: borracha- ....... . 
Cr$ 8 065 000,00; semambi - Cr$ 450 000,00; látex -
Cr$ 246 000,00; e madeira - Cr$ 500 000,00. 

É relativamente importante a produção extrativa ani
mal, principalmente a referente ao pescado, que com a fa
rinha de mandioca é a base de alimentação da população 
ipixunense. Segundo dados apurados pelo Departamento 
de Estatística, o valor dessa produção em 1956, foi de 
Cr$ 663 000,00, assim distribuído: peixes- Cr$ 250 000,00 
e peles e couros de animais silvestres - Cr$ 413 000,00. 

A agricultura em Ipixuna quase não se pratica. Os 
principais produtos são: a mandioca e a cana-de-açúcar. O 
valor total da produção em 1956 não chega a atingir a quan
tia de Cr$ 1 000 000,00. 

Também a pecuária é insignificante. Os seus principais 

rebanhos são os de suínos e de bovinos, estimados, em 1 220 

cabeças o primeiro e 860 cabeças o segundo. Os demais 

rebanhos têm efetivos inferiores a 300 cabeças. 

A indústria de transformação no município consiste 
apenas no fabrico da farinha de mandioca e do açúcar mo
reno ou gramixé em rudimentares estabelecimentos. 

COMÉRCIO - A sede municipal conta com apenas 2 esta
belecimentos comerciais varejistas e espalham-se pelo inte
rior do município mais alguns dêstes, cêrca de 10 a 15 ao 
todo. O município importa: estiva em geral, conservas, te
cidos, calçados, miudezas, louças, ferragens e outros, e ex
porta: borracha ·semambi, látex, madeira e demais produ
tos da região. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
transporte do município de lpixuna às localidades vizinhas e 
à Capital Estadual: Eirunepé- 1190 km e Capital Esta
dual - 4 383 km, é feito por via fluvial (navios do 
S. N. A. P. P. e motores particulares) e aéreo por catalinas 
da Panair do Brasil, S.A. (via Eirunepé à Capital Esta
dual-1156 km) e fluvio-aéreo até Eirunepé- 1190 km. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal, ex-povoado 
de Guajará fica à margem esquerda do rio J uruá. Possui 
cêrca de 120 casas e 800 habitantes; 2 estabelecimentos co
merciais varejistas, 1 escola de ensino primário e 1 templo 
católico, cujo orago é S. Francisco. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município oito es
colas de ensino primário. Dessas, uma localizava-se na sede 
do município. 

FINANÇAS PúBLICAS - A União e o Estado ainda não 

instalaram órgão de arrecadação no município. O orça

mento da receita municipal para o ano de 1956 foi de .... 

Cr$ 520 000,00, exclusive as quotas referentes ao Impôsto 

de Renda. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- Os rios Juruá e lpixuna que 
banham o município, constituem o que, sob o título em epí
grafe, é digno de nota; o Juruá, tido como o mais sinuoso 
rio tio mundo, é, efetivamente, um belo e imenso curso 
d'água. O lpixuna, afluente do Juruá, embora menos im-
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portante é também um rio bonito a cujas margens se de
bruça frondosa e luxuriante vegetação. 

(Autoria do Histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatstica; Bibliografia - "História do Amazonas", de Artur Cezar 
Ferreira Reis. "Amazônia-Juruá", de Onofre de Andrade. - Si
nopse Estatística do Município de Eirunepé - C. N. E. Questiosá
rio preenchido pelo A. E. de Eirunepé. ) 

ITACOATIARA - AM 
Mapa Municipal na pág. 147 do 1.0 Vol. 

Feto: pág. 106 do Vol. I 

HISTóRICO - O desenvolvimento propriamente dito do 
território amazonense, só começou depois da tão conhecida 
viagem de Pedro Teixeira, realizada em 1637, de Belém do 
Pará a Quito no Equador. 

Primeiramente o devassamente teve por principal obje
tivo a cata do ouro (sempre infrutífera) e de droga do ser
tão (cacau, baunilha, canela e cravo) e a caça aos indígenas. 

Depois os missionários iniciaram a sua dignificante obra 
catequética. Nessa árdua tarefa coube aos Jesuítas a região 
do rio Madeira. 

Os índios Abacaxis, Anicorés, Aponariás, Barés, Cuma
xiâs, Jumas, Juquis, Juris Pariquis e Terás foram, segundo 
informa Araújo e Amazonas, os primitivos habitantes da 
região hoje compreendida no município de Itacoatiara. 

Na foz do rio Muturá, afluente do rio Madeira, foi fun
dado por Ferreira João Sampaio, nos meados do século 
XVIII, o primeiro núcleo de povoamento organizado em ter
ritório do atual município de Itacoatiara. Não permitiram, 
todavia, os terríveis índios Muras o desenvolvimento da al
deia recém-fundada, atacando-a várias vêzes e forçando, por 
fim, a retirada dos seus habitantes para o rio Canumã, onde 
êstes se instalaram. Mas ainda ali lhe vão ao encalço, pou
co depois, os ferozes Muras, obrigando-os a nova arribada, 
desta vez para o rio Abacaxis. Em 1757, transferem-se os 
habitantes da aldeia de Abacaxis, para a margem esquerda 
do Amazonas, onde é hoje a cidade de ltacoatiara. A trans
ferência, dessa vez, não foi, impelida pela perseguição dos 
Muras. Ditaram-na outros motivos, entre os quais a insa
lubridade do lugar. Pretendiam os índios habitantes da 
aldeia mudar-se para o recesso das matas, com o que 
não concordou Mendonça Furtado, Governador da Provín
cia, quando em visita à Borba teve conhecimento do fato 
por interm~dio dos próprios interessados. Indicou então o 
Governador, outros locais, e entre êsses escolheram êles 
ltacoatiara. Sôbre essa escolha assim se expressou Men
donça Furtado em carta dirigida ao Ministro: "Na verdade 
escolheram bem, porque as terras são as melhores que aí 
há, pois produzem todo gênero de frutas, e o rio naquele 
sítio abundantíssimo e sobretudo está na estrada real dêstes 
sertões, e com esta vila acharão os passageiros socorros, e 
os índios, não só tirarão grande lucro dos seus trabalhos na 
venda dos mantimentos, mas civilizar-se-ão". 

O vocábulo "ltacoatiara", significa em língua indígena, 
donde procede, ''pedra pintada". Foi dada essa denominação 
ao local em conseqüência da existência ali de inscrições gra
vadas em algumas pedras, no rio, defronte à atual cidade. 

Anísio Jobim, em seu livro "ltacoatiara" consigna outra 
versão referente ao mais antigo núcleo de povoamento. De 



a.côrdo com o referido autor, "há notícia que o Padre An
tônio Vieira, gênio tutelar dos selvagens, criou uma missão 
de Aroaquis, numa das ilhas pr,)ximas de Itacoatiara", e 
que essa missão, segundo Barbosa Rodrigues, teria sido cria
da em 1655 na ilha do Aibi. 

Em 1759 a aldeia de Itacoatiara é elevada a vila, com 
a denominação de Serpa, nome de origem portuguêsa. Data 
daí conseqüêntemente a criação do município. Foi a ter
ceira vila instalada no Amazonas. Antecederam-na as de 
Borba e Barcelos. 

Logrou desenvolvimento sati.sfatório a vila de Serpa. 
Entre as localidades então existE,ntes no território amazo
nense era das mais importantes , Predominava, inclusive, 
de certo modo, sôbre Barcelos, sede da Capitania, porque 
lhe estava subordinado o respectivo distrito. O lugar da 
Barra, atual Manaus, já como secle da Capitania, dependia 
politicamente da Vila de Serpa, vez que ali funcionava a 
Comarca Municipal, a cuja jurisc.ição pertencia o lugar da 
Barra, que ainda não havia lograclo a categoria de vila. 

Em 1 833, o município foi suprimido. Quando da Ca
banagem, sedição que entre os a11os de 1835 e 1840 alas
trou-se pela Província do Pará, Serpa foi também dura
mente atingida. Os Cabanas, derr,:>tados em sucessivos com
bates, refaziam-se após as refregas e novamente investiam 
sôbre os indefesos bugres então existentes. É assim . que 
após os combates de Icuipiranga em que foram disimados, 
reoorganizaram-se e investiram uôbre Parintins, Luzeia e 
Serpa, vencendo-as sem grande rl!sistência. 

Em 1857, deu-se a restaura~ão do município, por fôr
ça da Lei n.0 74, de 1.0 de dezembro daquele ano. As sole
nidades da reinstalação do muni.cípió ocorreram a 24 de 
junho do ano seguinte, dirigidas pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Silves, que deu posse aos vereadores eleitos: 
Manoel Joaquim da Costa Pinhdro, Antônio José Serudo 
Martins, Damasco de Souza Ban ija, Agostinho Domingos 
Carvalho, Raimundo Cândido Frenoz, João da Luz Pinheiro 
e Manuel Porfírio Delgado. 

Em 1865, altas horas da noite de 31 de junho, foi a 
vila de Serpa invadida por um ~:rupo de bandidos. Acer
cam-se silenciosamente do quartel e da cadeia, onde se apo
deraram de armamento e muniçíío. Depois, rompeu pelas 
ruas da cidade num verdadeiro tropel, ao "som de tambo
res, gritos subversivos e tiros". Desperta, então, em sobres
salto a população da vila. A prindpio até se pensou fôssem 
paraguaios (com os quais se achava em guerra então o 
Brasil) os assaltantes. Passados c s primeiros instantes, rea
gem os habitantes da· vila sob o comando do Capitão da 
Guarda N acionai, Antônio José S erudo Martins, secundado 
pelo cabo José Maquiné, indo aCI encontro dos bandidos. 
"Por todos os ângulos da cidade ouvia-se o estrépito dos 
tiros e o barulho surdo de portas postas abaixo". Logo no 
início do combate foi ferido o caho José Maquiné. A luta, 
todavia, prosseguiu e. pouco depois os invasores, não resis
tindo ao ímpeto dos defensores da vila, bateram em de
bandada. 

O têrmo judiciário de Se1·pa foi criado pela Lei 

n.0 5 146, de 27 de novembro dt~ 1872. 

A vila de Serpa re.cebeu foros de cidade por fôrça da 
Lei provincial n.0 283, de 25 de abril de 1874, passando en
tão a denominar-se Itacoatiara. Depois de Manaus e Tefé, 

foi a primeira localidade do Amazonas a ter a categoria 
de cidade. 

A Lei n.0 341, de 26 de abril de 1876 criou a comarca 
de Itacoatiara. A instalação da comarca ocorreu a 11 de 
setembro do mesmo ano, sendo seu primeiro Juiz o Dr. 
Felipe Honorato da Cunha Mininéia. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 
município de Itacoatiara figura .com 11 distritos: Itacoatia
ra, Pirapitinga, Amatari, Curarizinho, Apipica, Iauanaçu 
Caapiranga, Castelo e Lago do Soares. 

Em 1930, por fôrça do Ato estadual n.0 45, de 28 de 
novembro, o município de Urucará foi anexado ao de Ita
coatiara. Em 1931, o mesmo acontece com o de Urucuri
tuba, em virtude do Ato estadual n.0 33, de 14 de setembro. 

O trecho do rio Amazonas, bem em frente à cidade de 
Itacoatiara, já foi palco de uma batalha naval. 

Em 1932, quando da revolução eclodida em São Paulo, 
a guarnação da Fortaleza de Óbidos, à margem do rio Ama- . 
zonas, no Estado do Pará, aderira aos revoltados paulistas. 

Os rebeldes da Fortaleza de óbidos aprisionaram dois 
navios, o J aguaribe, pertencente a uma firma particular e o 
Andirá, da frota da "The Amazom River Steam Navigation 
Company Ltd." e os improvisaram em vasos de guerra, 
armando-os com canhões e metralhadoras. 

Pretendiam os rebeldes subir o Amazonas e o Negro 
e ocupar Manaus. Com êsse intuito, preparados os navios, 
rumaram com destino à Capital Baré. 

O Interventor do Amazonas, foi, pelo Cel. Alderico 
Pompo de Oliveira, intimado a render-se. 

Dias depois a lancha "Diana" que partira de Manaus 
com destino ao baixo Amazonas, fôra também capturada 
pelos revoltosos. Nessa lancha, antecipando-se aos dois na
vios, Arquimedes Lalôr, com vários soldados subiram o Ama
zonas e ocuparam a cidade de Parintins. De posse da ci
dade, Lalôr telegrafou ao chefe da revolução em óbidos, 
nos seguintes têrmos: "vamos entrando, gloriosamente, para 
a história do Amazonas". 

A situação afigurava-se séria ao Interventor do Estado, 
que então resolveu adotar prontas e enérgicas providências. 
Armou-se o navio "Rio Curuçá", que comandado pelo Te
nente Antônio Pojucan Cavalcante, e conduzindo 50 guar
das civis e 30 soldados da comissão de Limites, zarpou de 
Manaus no dia 21 de agôsto de 1932 ao encontro dos re
beldes. Após uma hora de viagem encontrou-se o "Rio 
Curuçá" com o "Baependi", que retornava a Manaus, donde 
partira poucos dias, conduzindo tropa do Exército para o 
Sul do País. O comandante do "Baependi" soubera em ca
minho, dos acontecimentos de óbidos e resolvera voltar a 
Manaus. Com o "Baependi" então retrocedeu a Manaus 
também o "Rio Curuçá". 

No dia 22 de agôsto, deixaram o pôrto de Manaus os 
navios "Baependi", "lngá", "Rio Curuçá", "Rio Aripuanã", 
"Rio Jamari" e a lancha "Iris", constituindo a esquadra que 
devia ir, como foi, ao encontro dos revoltosos. Comandava 
a frota o Capitão-de-fragata Alberto de Lemos Bastos. 

Seguia o ''Baependi" à frente da esquadra, quando ao 
alvorecer do dia 24 de agôsto avistou os navios adversários. 
1tstes tomaram imediatamente posição de combate e abri
ram "fogo" contra o "Baependi", que retrocedeu a tôda fôr
ça ao encontro do "lngá" que o seguia, conforme instruções. 
Às 10 horas passou o "Baependi" frente à Itacoatiara e 
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mandou 2 marinheiros à terra, com uma mensagem ao te
nente Albuquerque recomendando-lhe "resistir até queimar 
o último cartucho e impedir por todos os meios o desem
barque dos sediciosos". 

Pouco tempo depois acercaram-se de Itacoatiara os 
navios "Jaguaribe" e "Andirá" que se achavam em poder dos 
rebeldes. Mandaram um emissário a terra, intimando as 
autoridades a capitular. A resposta foi negativa. Deram 
então o prazo de duas horas para a evacuação da cidade, 
findo o qual iniciariam o ataque. 

O Major Gonzaga Pinheiro, resolveu ir a bordo enten
der-se com os chefes revoltosos. Acompanharam-no o 
comerciante Araújo Costa e o Padre Pereira. Não chega
ram a acôrdo satisfatório. Gonzaga Pinheiro reafirmou, en
tão destemidamente que a cidade não se renderia, e vol
tou a terra. 

Ia em curso o prazo concedido pelos rebeldes, quando 
surgem na curva do rio a frota comandada por Lemos 
Bastos. 

Eram pouco mais de 13 horas, quando se avistaram as 
duas fôrças opostas. Estavam ambos os combatentes bem 

em frente à cidade de ltacoatiara. Os rebeldes tomaram 
imediatamente posição de combate. As cornetas soaram e 
·logo se fêz ouvir o estrugir dos canhões. Cruzam-se os 

projéteis mortíferos . O "Baependi" metralha incessante

mente o "Jaguaribe", contra o qual vai também o "lngá" e o 

põe a pique. Uma bandeira branca tremula por instantes, 
e o "Jaguaribe" desaparece no torvelinho das águas. 

Dos navios adversários é o "Andirá" que luta mais 
desesperadamente. Metralha cerradamente os navios lega
listas. Lança-se então o "Baependi" sôbre êle e o atinge 
bem em cheio, partindo-o ao meio. 

Termina assim a luta. Luta feroz e inglória, apesar da 
bravura in conteste de ambas as partes. Inglória, sobretudo, 
porque fratricida . 

Na divisão administrativa de 1933, figura o município 
de ltacoatiara com um só distrito, - o da sede. 

Com a reconstitucionalização do Estado em 1935, re
tomaram Urucará e Urucurituba à antiga condição de mu
nicípio, que haviam perdido, respectivamente, em 1930 e 
1931, quando foram anexados ao de Itacoatiara. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro 
de 1938, a comarca de Itacoatiara, perdeu os têrmos de 
ltapiranga (ex-Silves) e Urucurituba, transformados em 

comarcas. 

Em 1955, em virtude da Lei n.0 96, de 19 de dezembro 
do mesmo ano, o município de Itacoatiara perdeu os dis
tritos de Ambrósio Aires e Murutinga para o novo municí
pio de Autazes e parte do subdistrito de Curupira para 
o também novo município de Nova Olinda do Norte. 

Nas eleições de 3-X-1955 foram eleitos: Prefeito -
Raimundo Perales, e Vereadores - João Valéria de Oli
veira, Adamastor Onety de Figueiredo, Jurandir Vital de 
Mendonça, Hélio de Lemos Falcone, Luís da Paz Serudo 
Martins, Arnóbio Farias de Oliveira. Nessas eleições vota
ram 4 607 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de ltacoatiara está situa
do na zona fisiográfica do Médio Amazonas. Limita com 
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os municípios de Autazes, Careiro, ltapiranga, Manaus, Nova 
O linda do Norte e Urucurituba. 

A sede municipal fica a 3° 09' de latitude Sul e 58o 27' 
de longitude W. Gr. Sua posição quanto à Capital do Esta
do é: distância, em linha reta - 176 km e direção -
89° 28' S.E. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal mede 18 m de altitude. 

CLIMA - Itacoatiara tem clima quente e úmido como os 
demais municípios do Estado. 

AREA - A sua· área que era até fins do ano de .1955, de 
13 031 km2, segundo cálculos do C. N. G., ficou reduzida 
a 8 000 km2, em conseqüência da perda territorial sofrida 
com a criação dos novos municípios de Autazes e Atalaia 
do Norte. É Itacoatiara um dos menores municípios do Es
tado, ou seja, precisamente o 37.0 entre os 43 atualmente 
existentes. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: os rios Amazonas, Madeira, 
Urubu, Prêto, as ilhas Serpa e Trindade, formadas pelo rio 
Amazonas e os lagos Serpa e Miratuba. 

RIQUEZAS NATURAIS- Presume-se a existência de pe
tróleo em território itacoatiarense. Aliás, o recém-criado 
município de Nova Olinda do Norte, onde se acham os po
ços petrolíferos explorados pela Petrobrás, foi desmembrado 
do município de Itacoatiara. Há ferro e ouro em vários 
pontos do município. 

São bem importantes a flora e fauna itacoatiarenses. 
Na primeira, se destacam a seringueira, a castanha-do-pará 
e o pau-rosa. Na segunda, peixes de variadas espécies e 
animais silvestres, como caititu, queixada, veado, capivara 
etc. 

POPULAÇÃO - A população de ltacootiara era, em 1950, 
segundo os resultados do Censo Demográfico realizado na
quele ano, de 30 102 habitantes. 

Segundo os diferentes grupos, a população constituía
-se assim: homens - 15 449 e mulheres - 14 653. Pardos 
- 17 222, brancos- 10937, prêtos - 1 755 e amarelos 
- 97 e 91 sem declaração de côr. Das pessoas de 15 anos 
e mais que formavam 16 087 (8 265 homens e 7 822 mu
lheres), 8 022 (4 467 homens e 3 555 mulheres), eram sol-



teiros, 6 877 - casados, 1112 (:169 homens e 743 mulhe
res) -viúvos, 1 desquitado e 75 sem declaração de estado 
conjugal. Estrangeiros havia UO e brasileiros naturali
zados, 12. Católicos romanos eram 29 295, protestantes -
350, espíritas - 81, budistas - 14, israelitas- 39, mao
metanos - 7, outras religiões - 177, sem religião - 108 
e sem declaração de religião- ~11. 

Em conseqüência do desm1mtbramento territorial já 
mencionado, a população do m Linicípio ficou reduzida a 
cêrca-de 15 200 habitantes, ou se ;ia, pouco mais da metade. 
Ain'da assim é dos mais populo11os municípios do Estado, 
colocando-se em 7.0 lugar entm os 43 atualmente exis
tentes. 

Depois de Manaus, Careiro e Parintins, é o município 
de Itacoatiara o que apresenta maior densidade demográ-
fica no Amazonas. A sua população relativa é de ..... . 
1,9 hab/km2 enquanto a do Estado é de 0,32 hab/km2 • 

Dos seus 15 200 habitantes, localizavam-se, em 1950, 
no quadro urbano, 5 867, não se Cl)mputando a população da 
vila de Amatari, cujo quadro urbano não fôra delimitado, 
tendo sido a sua população incluída no quadro rural. Como 
se vê, apresenta Itacoatiara elevuda percentagem (38,6%) 
de população urbana, só excedidu no Estado pela do muni
cípio da Capital. A percentagem da população urbana do 
Amazonas é de 26,9% bem infetior, portanto, à de Itacoa
tiara. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Pràticamente só existe 
no município uma aglomeração urbana que é a da cidade 
de Itacoatiara que, segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado a 1.0 -VII-1955, possuía àquela data 5 867 
habitàntes; 

ATIVIDADES ECONôMICAS -A agricultura é a prin
cipal atividade econômica do m unieípio, graças principal
mente à intensificação da juticultura, cujo valor de tôda a 
produção é cêrca de metade do valor de tôda a produção 
agrícola do município que, em 1956, segundo dados for
necidos pelo Departamento Estadual de Estatística, foi de 
Cr$ 120 000 000,00. Dêsse valor Cr$ 61950 000,00· cabem 
à juta e Cr$ 15 300 000,00 ao c~.cau, que é o segundo pro
duto no valor da produção. A seguir os principais produtos 
são: laranja, limão, abacate e mandioca. 

É das mais importantes do Estado a produção extra
tiva vegetal de ltacoatiara. Segt.:ndo dados fornecidos pelo 
Departamento Estadual de Estatística, o valor total dessa 
produção, em 1956, foi de Cr$ 125 188 000,00, assim dis
tribuído: borracha - Cr$ 50 400 000,00; castanha-do-pará 
-Cr$ 39 100 000,00, essência de pau-rosa- ......... . 
Cr$ 11 400 000,00, sernambi - Cr$ 9 635 000,00, sôrva -
Cr$ 2 800 000,00, batata - Cr$ 1 935 000,00, madeiras -
.Cr$ 9 000 000,00, outras - Cr$ ~100 000,00. 

A produção extrativa animHl é também muito desen-
volvida. Em 1956, o valor dessa produção foi de ....... . 
Cr$ 12 560 000,00 assim distribuído: Peixes: pirarucu -
Cr$ 6 400 000,00; outros - Cr$ 1 700 000,00; peles e cou
ros de animais silvestres: jacaré - Cr$ 1250 000,00; quei
xada - Cr$ 1 300 000,00; veado - Cr$ 675 000,00; caititu 
-Cr$ 920 000,00; outros- Cr$ 315 000,00. 

A pecuária em ltacoatiara, em comparação com a maio
ria dos municípios amazonenses. é bem desenvolvida. Os 
seus principais rebanhos são os de· bovinos e suínos, com, res-

pectivamente, 9 000 e 7 000 cabeças. Os demais rebanhos 
possuem efetivos inferiores a 1 000 cabeças. 

O Registro Industrial referente ao ano de 1955, apre
sentou os seguintes resultados: número de estabelecimentos 
- 6, valor total da produção - Cr$ 39 435 326,00. Dêsse 
valor, Cr$ 32 073 330,00 cabem ao beneficiamento de bor
racha, principal produto industrial do município. 

Das atividades econômicas ocorrentes no município, a 
que, segundo o Censo Demográfico de 1950, ocupava maior 
número de pessoas, era justamente a "agrícola, pecuária e 
silvicultura" também principal fonte de receita do muni
cípio. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município uma agência 
do Banco do Brasil S. A. e outra do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. 

O seu comércio é dos mais desenvolvidos do Amazonas, 
o mais importante depois do de Manaus, contando com 5 
estabelecimentos atacadistas e 82 varejistas. Mantém tran
sações com as praças de Manaus e de Belém e importa te
cidos, louças, ferragens, conservas, calçados, miudezas etc., 
e exporta borracha, juta, madeiras, peles de animais silves
tres, castanha, essência de pau-rosa, cacau etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Ita
coatiara liga-se às cidades vizinhas e à Capital do Estado, 
pelos seguintes meios de transporte: Autazes - fluvial -
105 km; Careiro- fluvial- 181 km; Itapiranga- fluvial 
- 30 km; Nova Olinda do Norte - fluvial - 336 km; Ca
pital do Estado - fluvial - 204 km e aérea - 176 km. 

O município é servido pelos navios dos S. N. A . P. P . , 
-navios particulares, navios do "Loydd Brasileiro", "motores" 
e pelos aviões "Catalina" da Panair do Brasil S. A . Possui 
também uma Agência Postal-Telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Itacoatiara fica à 
margem esquerda do rio Amazonas, numa pequena elevação 
do terreno. Suas ruas e praças, em número de .51 são am
plas, planas e bem traçadas. Dêsses logradouros públicos, 
16 são pavimentados a concreto e 11 são arborizados, entre 
os quais dois também ajardinados. Conta a cidade com 
1107 prédios. Atualmente não possui luz elérica, porque os 
motores que serviam a cidade, deixaram de funcionar, por 
estarem pefeituosos. A administração municipal, todavia, 
está se empenhando no sentido de dar rápida solução ao 
caso. 

A cidade é servida de água canalizada. Em 30 dos seus 
logradouros passa a rêde distribuidora que abastece a 36 
prédios. 

Itacoatiara dividi-se em dois bairros: o da Colônia e 
o de Araci, além da parte central. Entre os seus principais 
logradouros públicos destacam-se a Avenida Rui Barbosa, 
Rua Quintino Bocaiúva, Rua Desembargador Mininéia, Bou
levard Presidente Vargas. Possui a cidade alguns edifícios 
importantes, entre os quais sobressaem a Prefeitura Muni
cipal, A Mesa de Rendas, a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, o Colégio Nossa Senhora do Rosário e o Mercado 
Municipal. 

Depois da Capital do Estado, é Itacoatiara a cidade 
mais importante do Amazonas. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - A assistência 
médica é prestada à população itacoatiarense por um Pôsto 
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Sanitário mantido pelo S. E. S. P. Há, também, 2 farmá
cias. Exercem a profissão na cidade, 3 médicos, 2 dentistas, 
2 farmacêuticos, 1 enfermeiro. 

ASSISTaNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Fun
cionam também em Itacoatiara 2 sindicatos, 1 colônia de 
pescadores, 1 pôsto agropecuário e 1 associação rural. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Censo De
mográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais - 24 894, 
9 078, ou sejam: 36,4%, são alfabetizadas. Essa percenta
gem aproxima-se bastante da do Estado, que é de 36,8%. 
Nota-se, todavia, que é Itacoatiara um dos municípios ama
zonenses de mais elevada percentagem de alfabetização. 

ENSINO - Em 1956 funcionarám no município 51 esco
las de ensino primário com 2 411 alunos matriculados. Des
sas escolas, 36 localizavam-se no quadro urbano e 15 no 
quadro rural. 

O ensino médio, no mesmo ano, foi ministrado por 2 
estabelecimentos: Instituto Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima e Escola Comercial de ltacoatiara. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - ltacoatiara conta 
com uma livraria, 9 associações culturais ( 6 de cultura físi
ca-futebol) e 1 cinema. Foi justamente em ltacoatiara que 
surgiu o primeiro jornal do interior do Estado, em 1874, 
intitulado, "ltacoatiara". Teve existência efêmera, desapa
recendo no ano seguinte. Depois, apareceram a ''Voz do 
Madeira", "O Conservador", "O Arauto", "O Correio de Ser
pa" e "O Jornal do Comércio". Presentemente, entretanto, 
não há nenhum jornal na cidade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZAD:A 

ANOS Municipal 
NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

(1) (2) Total (3) Tributária (Cr$ 1 000) 
----------

1951. ...... 863 7 037 1 503 1 270 784 
1952 ....... 920 7 273 1 812 1 195 1 617 
1953 ....... 1 088 8 378 1 620 635 1 337 
1954 ....... 805 9 951 1 695 952 1 693 
1955 ....... 1 641 15 394 I 810 964 1 305 
1956 ....... 3 082 29 319 2 018 1 147 2 803 

(I) Delegacia Fiacal. - (2) Secretaria da Fazenda. - (3) Departa· 
mento de Eatatfatica. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI
COS - Em frente à Prefeitura Municipal, na Praça Ge
túlio Vargas, ergue-se um monumento com o busto do emi
nente brasileiro Getúlio Dorneles Vargas. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- A principal festa da cidade é a que se realiza entre os 
dias 23 de outubro a 1.0 de novembro em homenagem à 
sua padroeira. Tôdas as noites há novenas na Igreja de 
N. S.8 do Rosário e após, leilões, quermesses, jogos de di

versões na praça onde fica a mesma igreja. Funcionam 
ainda durante as festas barraquinhas que vendem doces, 
comidas, bebidas, etc. No último dia, ou seja, 1.0 de novem
bro, realiza-se a procissão contando com o acompanhamento 
de grande número de pessoas da cidade, do interior do mu
nicípio e dos municípios vizinhos. 
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No mês de junho, na época das festas de São João, São 
Pedro e Santo Antônio, há na cidade os bois-bumbás e os 
"pássaros" que saem pelas ruas e dançam nas casas onde fo
ram contratados por uma certa importância. Os "brincan
tes" se vestem, uns de marinheiros e outros de roupas seme
lhantes a fantasias carnavalescas. Usam bandeiras, estan
dartes e flâmulas e têm também suas cantigas típicas que 
mudam de ano para ano e que são acompanhadas .por cuícas, 
tambores e ''palmas" (duas tábuas pequenas que são bati
das na palma das mãos) . Motivo por que há ensaios muitos 
dias antes da festa. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Além do majestoso rio Ama
zonas, existe no município, como em tôda a Planície Ama
zônica, rios, lagos, paranás, furos, igapós e igarapés que 
constituem motivo de atração turística. 

Desta maneira Anísio Jobim descreve em síntese o rio 
Amazonas: "Grande e volumoso, estupendo de pujança, en
tra no Brasil em Tabatinga, que a diplomacia fixou para 
fronteira, neste setor do mundo amazônico. E ao entrar no 
território nacional, na linguagem colorida de Reclus, a 82 
metros sôbre o nível do mar, "oferece o aspecto de fôrça e 
amplidão que conserva até o mar". 

OUTROS ASPECTOS - ltacoatiara dispõe, como meio de 
hospedagem, de 2 hotéis e 1 pensão. Possui, também, 3 
templos católicos, entre os quais se destaca a Igreja de Nos
sa Senhora do Rosário, padroeira da cidade e 1 templo pro
testante. É reduzido o número de veículos na cidade, de 
vez que só existem 4 caminhões. 

O seu pôrto é dos mais movimentados de tôda a re
gião amazônica. Nêle ancoram navios de grande calado. 

Transcrevem-se a seguir trechos literários de autoria de 
Anísio Jobim, sôbre a "Necrópole Indígena do Miracan
guera", situada à margem do Amazonas, pouco acima da 
cidade de Itacoatiara: 

"Num longo estudo, subordinado ao título "Antiguida
des do Amazonas", "A Necrópole de Miracanguera" ocupou
-se o sábio J. Barbosa Rodrigues do cemitério que se en
contra à margem do rio Amazonas, e que representa uma 
verdadeira relíquia de ltacoatiara, pela vetustez de sua 
existência e pelos documentos preciosos que encerra para 
a Arqueologia e para a Etnografia". 

"A necrópole indígena a que o famosa etnógrafo con
sagra tantas páginas de vivo fulgor e erudição, fica acima 
da cidade de Itacoatiara, ~m terreno elevado, que o rio 
Amazonas, na violência de sua correnteza, vai todos os 
anos escavando e provocando grandes desmoronamentos, 
deixando à mostra suntuoso e admirável tesouro que se es
conde sob as suas terras. A lombada de terra estende-se até 
o atual povoado Amatari ou Matari, onde toma o relêvo de 
terra firme". 

"O espaço que êle ocupa é de mais de meio quilômetro 
e pelo interior se estende a ~ande distância". 

''No seu autorizado modo de ver, o cemitério começou 
em era anti-Colombiana e durou até o XVII século". 

"' cemitério indígena está situado na ilha do Matapi, 
hoje costa do Miracanguera, e devera ter sido fundado pelo 
povo Aroaqui que se es.,alhou numa grande onda humana 
até as Antilhas". 



"Dividida a tribo, teve depois por inimigos figadais os 
índios Pariquis, seus parentes, e Anibás, com os quais sem
pre estavam em guerra nos rios latapu e Anibá, luta que 
ainda há bem pouco tempo perdurava". 

"Os desprendimentos de barreiras vão deixando a des
coberto o admirável tesouro arqueológico que ali se oculta 
sob camadas de rochas, consistente em vaos, taças, amule
tos, panelas, machados de pedra, igaçaba". 

. "2 assim que diz Barbosa Rodrigues: "Na multidão de 
fragmentos e mesmo peças inteiras que se encontram três 
esp~ies de iucaçauas ou urnas mortuárias se descobrem no 
Miracanguera, tôdas de diversos tamanhos, que indicam a 
estatura e a idade do indivíduo, c1 que se conhece pelo com
primento dos ossos, desde o adulto até a criança de peito. 
Na primeira guardam-se provàvelmente restos dos chefes, 
dos Moacaras, ou pessoas de família, mas simplesmente 
ossos, depois de haver a terra cc·nsumido as carnes; na se
gunda encerram-se restos do vul1~o, sendo os ossos partidos 
e guardados depois da cremação do corpo; na terceira en
cerravam-se restos das cinzas, das carnes e pé dos ossos, 
servindo também nas cerimônias fúnebres". 

"Os chefes não eram cremaclos; enterravam-nos, sendo 
mais tarde exumados os ossos. f::àmente pessoas de família 
e o vulgo sofriam a cremação, sem que nisso houvesse exce
ção. Depois de retirados da fo:?;ueira os ossos calcinados 
eram quebrados, recolhidos a urna urna, sendo uma parte 
reduzida a pó para ser misturad.:~. à tinta de urucu ou curi 
e servir na festa fúnebre da famíha, o ''Korokonó". Algumas 
vêzes reduziam a ossada a pó e então era guardado em uma 
especial. Isso dava~se com a família dos chefes ou Moaca
ras. Essas umas funerárias são de fermento diferente das 
que guardam ossos do vulgo, conservando estas sempre a 
mesma uniformidade de ossos qtte deixava o funeral, assim 
o tamanho da uma". "Além dest :~.s urnas havia outras, tam
bém funerárias, que serviam para guardar cinzas dissol
vidas em tinta (Obra cit. )". 

"A necrópole do Miracanguera, na sua mudez álgida, 
reflete os vestígios da raça extinta dos Aroaquis, e da civili
zação que ela trouxe, e não a obra de uma civilização es
trangeira pré-histórica". 

"Apreciando a civilização do povo de Miracanguera, 
Barbosa Rodrigues diz que estão a comprovar o seu grande 
desenvolvimento, o modo por qun a argila era por êle esco
lhida, preparada e cozida, a excel•mte preparação das tintas, 
que empregava na pintura dos seus vasos, as formas corretas 
e elegantes, que dava aos mesmos, as gravuras e baixos re
levos, que êle empregava e a harmonia e inteligente dispo
sição das linhas de seus desenhos''. 

"Até, então, considerava o a:rqueólogo, a cerâmica que 
mais atestava o grau de desenvolvimento dos tempos remo
tos do Brasil, era a dos aterros d<~ Marajá, a qual fica mui
to aquém da necrópole de Mira1:anguera, tal a finura e o 
gôsto das ânforas, taças, urnas e mais objetos, que teve oca

sião de examinar e descrever". 

"O trabalho de fabricação da louça era deixado à pa
ciência e habilidade das mulherE!S, que se utilizavam para 

tal mister de barro puro, ou em 1:ombinação com outros in-

gredientes, tais como o pó de caraipé, pós de pedra pomes 
trazidas pelas águas do rio, da carapaça da tartaruga". 

"A tabatinga era cuidadosamente amassada e prepa
rada; moldada a peça era levada ao fogo". 

"'Que delicadeza não exigiam êsses lindos vasos! Que 
de cuidados não pediam as igaçabas, as tangas, os púcaros! 
Que perfeição nas côres variadas com que pintavam êsses 
cerâmicos!" 

"As tintas, os selvagens iam buscá-las na floresta e na 
tabatinga dos barrancos. Eram a argila, o urucu, o carajuru, 
a oca e tantos outros recursos tintórios" . 

"Para darem o polimento a essas maravilhosas produ
ções utilizavam-se de leite da sôrva". 

"A decoração encantava pelo aspecto, pelas linhas e 

pelo colorido". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - Itacoatiara - Anísio Jobim. - Resul

tados dos Censos Demográfico, Econômico e Agrícola. - Tábuas 

ltinerárias do Estado. - Sinopse Estatística do Município de Itacoa

tiara. -- Questionários preenchidos pelo A. E. de Itacoatiara.) 

ITAPIRANGA - AM 
Mapa Municipal na pág. 135 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Silves, primeira sede do atual município 
de ltapiranga, foi o primeiro núcleo europeu criado em ter
ritório do atual Estado do Amazonas. 

Quando de sua fundação em 1660, por frei Raimundo, 
da Ordem das Mercês, teve a denominação de Missão do 
Saracá. 

Habitavam a região os índios Caboquenas, Buruburus 
e Guanavenas. 

A denominação de Saracá dada à missão pelo seu fun
dador, originou-se do lago em cujo centro se encontra a 
ilha de Silves ou de Saracá onde se instalara a missão. 

Em 1663, a região do rio Urubu, onde fica Silves, na
quela época Missão de Saracá, foi teatro de sangrentas lutas 
entre as "bandeiras" militares e os indígenas. 

Naquele ano o sargento-mor Antônio Arnau do Vilela, 
chega ao rio Urubu, no comando de uma ''tropa de resga
te", onde encontra o frei Raimundo, na Missão de Saracá. 

Os índios, então, crentes que o objetivo da expedição 
era a caça aos indígenas, persuadiram Vilela a subir o rio 

Urubu onde encontraria grande número de bugres. 

Confiante na informação dos índios, Vilela deixou par

te da tropa na Missão de Saracá, e subiu o rio Urubu com 
a maioria dos soldados. Frei Raimundo o acompanhou, 
bem assim os índios que o haviam persuadido a subir o 

rio. 

Em caminho Vilela acampou. Os índios sugeriram en
tão que o comandante consentisse que os soldados fôssem 
com êles a caça dos indígenas. Atendidos, internaram-se 
pela floresta e, quando ia alta a noite, mataram todos os 
soldados e voltaram ao local onde havia ficado Vilela e 
alguns subalternos, assassinando-os também. Lograram es-
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capar à chacina o Frei Raimundo e alguns soldados que fu
giram em demanda à Missão de Saracá. 

Seguiram os índios no encalço dos fugitivos. ~stes, en
tretanto, chegados à Missão informaram ao alferes João Ro
drigues Palheta, da tragédia de que fôra cenário o recesso 
da floresta. Palheta, então, à frente da tropa que havia fi
cado na Missão, resolve ir ao encontro dos tapuios. Encon
trou-os a caminho de Saracá. Travou-se a luta com desvan
tagens de tôda a ordem para os índios. ~stes não resisti
ram; debandaram deixando muitos dos seus mortos. 

A notícia do trucidamento dos soldados pelos índios, 
irritou o govêrno do Pará. Organizou-se então outra expe
dição sob o comando de Pedro da Costa Favela com o fim 
principal de castigar a indiada. Compunha-se a tropa de 
cêrca de 400 soldados e 500 índios. Favela chegou à foz do 
rio Urubu a 25 de novembro de 1663, onde desembarcou 
parte da tropa. Em seguida subiu o rio Urubu. Penetrou na 
floresta à procura dos índios. O choque não se fêz esperar. 
A indiada veio ao encontro dos lusos e deu-lhes forte comba· 
te. Eram as armas dos índios todavia incontestàvelmente 
inferiores às dos soldados. Foram então êles completamen
te dizimados. Mais de 700 foram mortos e cêrca de 400 
aprisionados . 

Mais duas aldeias foram fundadas pelos missionários 
da Ordem das Mercês, no. rio Urubu e tiveram a denomina
ção de São Pedro Nolasco e São Raimundo. Não tiveram, to
davia, nenhum desenvolvimento, desaparecendo pouco tem· 
po após a fundação. 

As aldeias fundadas, na mesma época, no Anibá e no 
Uatumã, foram incorporadas posteriormente à do Saracá. 

Em 1759 a aldeia de Saracá, foi elevada a vila com a 
denominação de Silves, nome de origem portuguêsa. Foi 
das primeiras vilas criadas no território do atual Estado do 
Amazonas. 

Em 1818, quando se iniciou o movimento a favor da 
emancipação da capitania de São José do Rio Negro, subor
dinada então à do Grão Pará, a Câmara Municipal de Sil
ves foi a primeira a manifestar-se sôbre o movimento. F~lo 
em memorial dirigido a D. João VI. 

Em 1833, Silves e outras localidades perderam a cate

goria de Vila. Nesse mesmo ano, quando da execução do 
Decreto de 7 de outubro de 1833, que criava "os guardas 

policiais nos distritos dos municípios, sustentados à custa 
dos moradores", foi Silves a primeira localidade a protes
tar, declarando: "o povo não os queria manter nem os re

ditos comportavam essa despesa". 

Em 1852, por fôrça da Resolução n.0 4, de 21 de outu
bro, Silves é novamente elevada a vila. Constitui-se então 
o município com território desmembrado do de Manaus. 

O têrmo judiciário de Silves, de acôrdo com o Decreto 
imperial n.0 5 210, de 1.0 de fevereiro de 1873, foi anexado 
ao de Serpa (atual ltacoatiara) subordinado à comarca de 
Manaus. 

A Lei n.0 341, de 26 de abril de 1876, criou a comarca 
de Itacoatiara, composta dos têrmos reunidos de Silves e 
Serpa desmembrados da comarca de Manaus. 

Pela Lei n.0 682, de 27 de setembro de 1911, o têrmo 
de Silves passou a subordinar-se à comarca de Urucará, en· 
tão criada. 
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Na divisão administrativa de 1911, o município de Sil
ves é constituído de 7 distritos: Silves, Anibá, Lago Cana
cari, Costa do Murumutuba, Rebujão, Costa do Cucuiari e 
Boa Esperança. 

Em 1913, com a extinção da comarca de Urucará, vol
tou o têrmo de Silves a integrar a comarca de Itacoatiara. 

Em 1922, a sede do município foi transferida para a 
povoação de Itapiranga, elevada a vila pela Lei Estadual 
n.0 1138, de 25 de março do mesmo ano. 

Em virtude do Decreto n.0 23, de 27 de fevereiro de 
1925, a sede do município retornou para Silves. 

Em 1930, o município de Silves foi anexado ao de .Ita
coatiara, por fôrça do Ato n.0 45, de 28 de novembro da
quele ano. 

O Ato n.0 201, de 14 de janeiro de 1931 mudou a sede 
da Delegacia Municipal de Silves para Itapiranga, elevada 
posteriormente a Vila, de acôrdo com o Ato n.0 354, de 20 
de março do mesmo ano. 

Em 1935, Silves readquiriu sua condição de município 
autônomo. A sede do município, todavia, é Itapiranga con

forme aparece nas divisões territoriais de 31-XII-936 e 
31-XII-937. 

Em 1938, o município de Silves passou a denominar-se 
ltapiranga, por fôrça de Decreto-lei Estadual n.o 68, de 31 

de março daquele ano. Em virtude dêsse mesmo decreto 

é a sede do município elevada à categoria de cidade. 

O município de Itapiranga, figura com um só distrito 

no quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 69, de 31 de 
março de 1938. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro 
de 1938, é criado o distrito de Silves, passando então o mu

nicípio de Itapiranga a constituir~se de 2 distritos: Itapi
ranga e Silves. 

O têrmo de Itapiranga, subordinado à comarca de Ita

coatiara, foi extinto pelo Decreto Estadual n.0 540, de 11 

de março de 1941. Todavia, no quadro territorial fixado 
pelo Decreto-lei Estadual n:o 1186, de 31 de março de 

1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, modificado 

pelo de n.0 1 400, de 5 de março de 1945, Itapiranga figura 

como têrmo da comarca de ltacoatiara. 

A Lei n.0 226, de 24 de dezembro de 1952, que refor
ma a Lei Judiciária do Estado, criou a comarca de Itapi
ranga. Entretanto, até os dias presentes não foi instalada 

a comarca. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos para prefeito 
- o senhor Antônio Graciano de Faria e para vereadores 

Sezinando do Carmo Braga, Wilson Garcia, João Ferreira 
de Farias, João Vitor Rôla, Yoshinaka laqtoni, Dante Smith 

Celano. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Itapiranga está situado 
na zona fisiográfica do Médio Amazonas. Limita com os 
municípios de Airão, Itacoatiara, Urucará e Urucurituba. 
Sua sede municipal possui as seguintes coordenadas geográ

ficas: 2° 45' de latitude Sul e 58° O 1' de longitude W. Gr. ; 
posição relativamente à capital - distância em linha reta: 

227 km; direção: 79° 04' N .E. 



Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE- A sede municipal acha-se a 18 metros aci
ma do nível do mar. 

CLIMA - O clima de Itapiràr.ga é quente e úmido, co
mum a tôda a região amazônica. 

ÁREA - A sua área, calculada pelo C. N. G., é de 
19 996 km2 • É, assim, dos menores municípios do Estado, 
ou seja, o 30.0 entre os 43 exist·mtes atualmente. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden
tes geográficos são os rios: Amazonas, Urubu, Uatumã, Ani
bá, Caru e Sanabani; lagos: Saracá e Canaçari. 

RIQUEZAS NATURAIS - São importantes a flora e a 
fauna itapiranguenses, constituindo suas principais riquezas 
naturais. Na primeira destacam-se, pelo seu valor econô
mico, a seringueira, a castanha-dc>-pará e o pau-rosa. Na se
gunda, várias espécies de peixes, entre os quais é justo res
saltar o pirarucu, considerado bacalhau brasileiro . 

POPULAÇÃO - Segundo os msultados do Censo Demo
gráfico realizado em 1.0 -VII-950, o município de Itapiranga 
possuía àquela data 3 688 habita11tes. É Itapiranga um dos 

. menos populosos municípios do :&stado, com população in
ferior a sua só há dois: Urucará e Airão. 

A população relativa é de 0,18 hab/km2 • Ainda sob 
êsse aspecto, a sua condição é de evidente inferioridade. A 
população relativa do Estado é de 0,32 hab/km2, muito su
perior portanto à do município. 

Dos dois distritos do municíjlio, cabe ao de Silves, com 
2 175 habitantes, o maior contin1~ente populacional, corres

pondente a 58,9% do total. O restante, ou sejam, 1513 ha· 
bitantes, equivalentes a 41,1% c:abe ao distrito-sede. 

Dos 3 688 habitantes do município, em 1950, 490, ou 
sejam, cêrca de 13%, localizavam-se no quadro urbano, e a 
grande maioria - 3198, corresJ•ondente a cêrca de 87%, 
no quadro rural .. A percentagem da população urbana de 
Itapiranga, embora menor que a do Estado, que é de 27%, 
é superior à da maioria dos munidpios amazonenses. 

Quanto ao sexo a população do município assim se 

constituía: Homens- 1901; Mulheres- 1 787. 

Em referência à côr, predominavam os brancos com 
1 874 pessoas, seguidos dos pardos com 1 727. Os pretos 

e amarelos. contavam, respectivamente, 50 e 30 pessoas. 
Não foi declarada a côr de 7 pessoas. 

Das pessoas de 15 anos e mais existente à época de 
último Censo que eram 2 110, 1 046 (585 homens e 461 
mulheres) eram solteiras; 890 casadas e 170 (51 homens 
e 119 mulheres) viúvas. 

Os estrangeiros presentes no município somavam 14. 
Não havia brasileiros naturalizados. 

Quanto à religião havia 3 666 católicos romanos, 1 
protestante, 11 budistas, 1 espírita. Não tinham religião: 
·7 e 2 não declararam a religião. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Há no município ape
nas duas aglomerações urbanas que são a cidade de Itapi
ranga e a vila de Silves. A primeira tinha em 1950, 252 ha
bitantes e a segunda 238. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- Graças principalmente 
à intensificação da juticultura, tornou-se a agricultura a 
principal fonte de receita do município de Itapirang~. Se
gundo dados apurados pelo Departamento Estadual de Es
tatística, o valor total da produção agrícola do município 
em 1956, foi de cêrca de Cr$ 11 000 000,00. Dêsse valor, 
mais de 70%, ou sejam, pre.cisamente Cr$ 8 000 000,00, ca
bem à. juta. Dos demais produtos os principais são: a man
dioca e o cacau que concorreram com Cr$ 1 360 000,00 e 
Cr$ 528 000,00, respectivamente. 

A produção extrativa vegetal é muito reduzida em com
paração com a de outros municípios amazonenses. Segundo 
dados apurados no inquérito "Indústrias Extrativ~s", o valor 
dessa produção em 1956 foi de Cr$ 519 500,00, destacan
do-se a essência de pau-rosa, com Cr$ 280 000,00. Os de
mais produtos foram: borracha, castanha-do-pará, sernam

bi e látex. 

A produção extrativa animal também é pequena. O 
seu maior valor corresponde à produção do pescado, desti
nado em sua maioria ao consumo próprio, cujo total da pro-
dução foi de Cr$ 2 221 000,00, cabendo ao pirarucu, ..... . 
Cr$ 600 000,00. 

A pecuária no município é muito pouco desenvolvida . 
Os seus maiores rebanhos são os de suínos, de bovinos e de 
ovinos, com 2 250 cabeças o primeiro, 1 500 o segundo e 
1 000 o terceiro. Os demais rebanhos possuem efetivos in
feriores a 100 cabeças. 

Quanto aos ramos de atividades das pessoas de 10 anos 
e mais, verifica-se, segundo os resultados do Censo Demo
gráfico de 1950, que a principal atividade econômica é 
"Agricultura, pecuária e silvicultura". 

Segundo os resultados dos Censos Econômico e Agrí
cola realizados em 1950, existiam naquele ano no muni
cípio de Itapiranga, 6 estabelecimentos industriais e 316 
propriedades rurais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio é bastante desen
volvido e mantém transações com a capital do Estado. O 
município possui 33 estabelecimentos comerciais. A sede 
tem apenas 5 estabelecimentos comerciais varejistas. Não 
dispõe ainda de Agência Bancária. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Liga
-se à Capital do Estado por transporte fluvial (S.N.A.P.P.) 
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e "motores" particulares) . Comunica-se com as seguin
tes localidades: ltacoatiara- fluvial: 30 km e Manaus
fluvial- 233 km. Possui também uma agência postal-tele
gráfica, do D.C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade está localizada à mar
gem esquerda do paraná de Silves, afluentes do rio Amazo
nas. Conta com 10 logradouros públicos, dos quais 1 é pavi
mentado e 71 prédios. É servida de luz elétrica. A ilumi~ 
nação pública se estende a 8 logradouros e a domociliária a 
44 prédios. Segundo os resultados do Censo Demográfico 
realizado em 1.0 -VII-950, a cidade contava àquela data, 
252 habitantes. Dêstes, 120 eram homens e 132 mulheres. 
Das pessoas de 5 anos e mais, que eram 217, 137 sabiam 
ler e escrever. Destas, 67 eram ho.mens e 70 mulheres. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população é 
assistida por um subposto de saúde, mantido pelo S.E.S.P. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Recensea~ 
menta de 1950, observa-se que apenas 1 336 sabiam ler e 
escrever (805 homens e 531 mulheres), entre as pessoas de 
5 anos e mais. 1tsse número corresponde a 43,4%, porcen
tagem superior à do Estado, que é de 36,8%. Apresenta 
assim Itapiranga uma das mais elevadas percentagens de 
alfabetização do Amazonas, só sobrepujada pelas de Ma
naus, Urucará e Urucurituba. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município de ltapi
ranga 26 escolas de ensino primário, com 449 alunos matri· 
culados. Dessas escolas 7 localizavam-se no quadro urbano 
e 19 no quadro rural. Na sede havia 3 escolas com 80 
alunos matriculados. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS llliunicipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual 

Total Tributãria (Cr$ 1 000) 
---------

1950 ....... 244 ... 72 72 70 
1951 ....... 249 142 90 87 114 
1952 •...... 299 246 283 278 245 
1953 ....... 42 299 "'I 177 326 
1954 ....... S89 235 42 40 290 
1955 ....... ... 282 62 62 398 
1956 ....... 329 42 289 62 293 

FONTE: Agencia de Estatbtica. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Realizam-se no Município diversos festejos populares, 
sendo os mais importantes e concorridos, reunindo até pe
rigrinos dos municípios limítrofes, tais como Urucará, Uru
curituba, Itacoatiara e Manaus,. os de Nossa Senhora de 
Nazaré e de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da ci

dade. 1tsses festejos são realizados anualmente entre 29 de 
agôsto e 8 de setembro e 28 de novembro a 8 de dezem
bro. Também em Itapiranga e Silves são levadas a efeito, 
em épocas próprias, as tradicionais festas do Sagrado Co
ração de Jesus e Marianos, bem como em Silves, sàmente, 
as do Divino Espírito Santo e de São Sebastião, estas no 
período de 10 a 20 de janeiro e aquelas nos fins de julho 
e princípios de agôsto de cada ano. Essas festividades ter
minam com concorridíssimas procissões, invariàvelmente 
no último dia. 
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ATRAÇõES TURíSTICAS - O lago de Saracá, que for
ma a ilha de Silves onde se encontra a vila do mesmo nome, 
outrora sede do município, oferece cenários de admirável 
b:leza · A vila de Silves "goza de uma situação esplêndida 
sobre o dorso verdoengo da pitoresca ilha tendo à frente 0 

panorama do regaço irrequieto e espumoso do lago sonoro 
de Saracá". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística· 
~ ' tbliografia - "História do Amazonas", de A. Cezar Ferreira Reis. 
- "Panoramas Amazônicos", de Anísio Jobim. - Resultados dos 
Censos Demográfico, Econômico e Agrícola de 1950. - Tábuas Iti
nerárias do Estado. - Sinopse Estatística do município de Itapi
ranga, editada pelo C . N . E. Questionários preenchidos pelo A. E . 
de Itapiranga. ) 

ITUXI- AM 
Mapa Municipal na pág. 207 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Antes de 1852 o rio Purus era pouco co
nhecido. Havia sido penetrado apenas por buscadores de 
drogas do sertão (cacau, canela, cravo, etc.) e pescadores. 

Em 1852, a serviço do govêrno da Província, subiu o 
caudaloso rio uma expedição confiada ao prático Serafim 
Salgado, em duas canoas, conduzindo 12 soldados e 12 ín
dios remadores, sob o comando de um cabo de esquadra. 

Sôbre essa expedição apresentou o prático Serafim um 
relatório. Nesse relatório verifica-se que a expedição subiu 
o rio até a 7.a maloca dos índios Cucamas. Daí por diante 
não foi possível continuar a viagem porque o rio era tão 
estreito e obstruído, que não dava passagem, nem mesmo 
a pequenas canoas. Isso ocorreu a 10 de novembro e a 
expedição havia começado a subir o Purus no dia 29 de 
maio. Encontrou a expedição à margem do rio Purus, os 
seguintes indígenas: Cauamaris, na foz do Cauaquiri, e Cura
mas, pouco acima, no mesmo rio Purus. Encontrou vestí
gios e teve informações dos índios Purupurus; Jamamadis, 
Apurinos e Oainomaris. 

Em 1861 outra expedição subiu o Purus, esta sob a 
responsabilidade de Manuel Urbano da Encarnação "pe
rito em coisas de sua terra, cujos segredos sabia desvendar 
dos indígenas". Essa expedição subiu também o rio lquiri 
ou Ituxi. O rio Ituxi do qual se originou o nome do atual 
município de Ituxi, é um dos ·principais afluentes do rio 
Purus e corta o municipio em referência de um extremo a 
outro numa extensão de cêrca de 450 quilômetros. 

No rio Ituxi vivem os índios Pamane que se dedicam 
ao plantio da mandioca e à ''fabricação do fio e pano". São 
de côr moreno-clara, robustos, simpáticos e de boa índole. 

A margem direita do rio Ituxi, pouco distante da sua 
foz existiu uma missão dirigida por Franciscanos Observan
~es, fundada, segundo parece, em 1874. 

O município de Ituxi foi criado pela Lei n.0 96, de 19 
de dezembro de 1955, com território desmembrado do mu
nicípio de Lábrea, e constituído, dos subdistritos denomina
dos Sinimbu, Guajaraã, Cachoeira, Mamoriá, Cachoeira do 
Ituxi e alto Ituxi, com sede na localidade de São Luiz de 
Mamoriá, elevada então à categoria de cidade. 

Até os dias presentes, todavia, não se verificou a insta
lação do município de Ituxi. 



LOCALIZAÇÃO - Está o município de ltuxi situado na 

zona fisiográfica do Rio Purus. Limita com os municípios 

de Bôca do Acre, Canutama, Lál:Jrea e Pauini. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 80 metros acima 

do nível do mar. 

CLIMA - Quente e úmido, com o é comum a todo o Esta

do do Amazonas, com forte pl.uviosidade, calculada em 

2000 mm. 

ÁREA- A sua área, segundo t:álculos da Inspetoria Re

gional de Estatística, é cêrca de 52 584 km2 • É um dos 
maiores municípios do Estado, figurando precisamente no 

8.0 lugar entre as 43 unidades municipais atualmente exis

tentes no Amazonas. Note-se que essa área é quase igual 

à do Estado do Rio Grande do lllorte e superior à dos Es

tados de Espírito Santo e Sergi11e juntos. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS ·- Os rios Purus, Ituxi, Se

patini, Tuniã, Endimará e Cuiq1Jiri, são os principais aci
dentes geográficos do município .. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna de Ituxi, são 

bastante ricas. Na primeira deutacam-se a seringueira, a 
castanha-do-pará, a copaíba. Na !egunda são dignos de men
são os peixes de várias espécies'~ animais silvestres como: 

queixadas, veados, caititus, jacarÉ!S, capivaras, etc. 

POPULAÇÃO - Segundo os cálculos procedidos pela Ins

petoria Regional de Estatística a :;>opulação do município de 
Ituxi deve ser cêrca de 7 330 habitantes. Com essa popu

lação coloca-se no 28.0 lugar entre os 43 municípios atual

mente existentes no Estado. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Pràticamente não há 

nenhuma aglomeração urbana. A própria sede do municí

pio, afora essa condição, conferida por lei, não possui ne
nhum requisito de uma "urbs". 

COMÉRCIO E BANCOS- Hfl reduzido número de es

tabelecimentos comerciais no município. Grande parte do 

comércio é feito pelos "regatões'' (negociantes ambulantes 

que conduzem mercadorias por via fluvial) . O município 

importa: estivas em geral, conse1vas, louças, ferragens, cal-

çados, tecidos e miudezas etc. e exporta: borracha, casta
nha-do-pará e demais produtos extrativos da região. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li

ga-se às cidades vizinhas e à Capital do Estado pelos seguin
tes meios de transporte: Bôca do Acre- fluvial: 509 km, 

Canutama - fluvial: 852 km, Lábrea - fluvial: 589 km, 

Pauini - fluvial: 150 km e Manaus - fluvial - 2 261 

km e aéreo - (via Lábrea) 836 km. 

ASPECTOS URBANOS - A Lei que criou o município, 

estabeleceu que devia ser a sede do mesmo, o povoado de 
São Luiz do Mamoriá, elevado então à categoria de cidade. 

Entretanto como já foi dito, a instalação do município ainda 

não se deu. São Luiz do Mamoriá, é uma pequena povoação 

situada à margem do rio Purus, próximo à foz do Mamoriá. 

Tem cêrca de 15 casas e 100 habitantes, 1 templo católico 

(capela), 1 e.stabelecimento comercial varejista e 1 escola 

de ensino primário. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Como em todos os municí

pios amazonenses, sob o aspecto em epígrafe, só os cursos de 
água merecem menção. Os rios Purus e Ituxi que banham o 

município, são imponentes, belos, principalmente o primeiro, 
repleto de bonitas paisagens que se descortinam em seus 

próprios cursos e nas suas margens. 

OBSERVAÇÕES - Não se fornecem os demais dados es

tatísticos sôbre produção agrícola, extrativa, pecuária, etc., 

porque o município ainda não foi instalado e essa produção 

está incluída na do município de Lábrea. 

(Autoria do Histórico - Compilação da Inspetoria de Estatstica; 

Bibliografia - "História do Amazonas", de A. C. Ferreira Reis. -

Tábuas Itinerárias do Estado. - Questionários preenchidos pelo 

A. E. de Lábrea. - Notícias sôbre o Município de Lábrea, de Antô

nio Bitencourt. ) 

JAPURA- AM 
Mapa Municipal na pág. 171 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO- O Japurá, principal via de acesso ao mu
nicípio ~ que empresta o nome, foi dos primeiros rios ama

zonenses a ser penetrado. 

No relatório apresentado em 1755 pelo ouvidor Ribeiro 

Sampaio ao Governador da Capitania sôbre a "visita de cor

reição das povoações" consta que o referido ouvidor subiu 

o rio Japurá visitando as povoações de Santo Antônio e 

São Matias. 

Entre os anos de 1764 e 1768, foram fundadas por Ti

noco Valente as aldeias de Santo Antônio do Mapiri, São 

Matias e São Joaquim do Macapiri. 

Foi no Japurá, na povoação de Santo Antônio do Ma

piri, que se verificou entre 1774-1775 a submissão dos ín
dios Muras. Matias Fernandes, diretor da povoação, "a 

custa de dádivas e promessas conseguiu captar a confiança 

dêsses terríveis selvagens, e aldeiá-los". 

Segundo, todavia, A. C. Ferreira Reis em ''História do 

Amazonas" essa submissão ter-se-ia verificado em 1785. 
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O rio Japurá, afluente do Solimões, é dos mais impor
tantes do Estado. Atravessa o município do mesmo nome de 
um extremo a outro, na direção oeste-leste. 

"Japurá" é o nome que tem em território brasileiro. 
Assim o chamaram os índios, segundo um dos nossos mais 
autorizados cronistas, o padre José Monteiro de Noronha, 
"por ser usual entre o gentio dêle uma massa branda, ne
gra, e de ingratíssimo cheiro, feita de certas frutas, denomi
nadas !apurá, depois de corruptas, a qual comia com beiju 
e com tudo o que lhe parecesse; e também por serem da 
nação !apurá os selvagens que antigamente habitavam à 
margem dêste rio". 

"Os espanhóis deram-lhe a denominação de Grão Ca
quetá". 

''Nasce o Japurá ou Caquetá na Lagoa de Sandago nos 
Andes colombianos, a pouca distância ao norte das cabecei
ras do Içá, que lhe corre paralelo, e estende-se por 2 500 
quilômetros de curso, atravessando longo trecho encachoei
rado, e vindo desaguar na margem esquerda do rio Soli
mões, a montante da barra do rio Tefé, entre as ilhas Ua
nacá e Uuapi, Manana e Cupiuaca, segundo o mapa levan
tado pelo capitão-tenente Soares Pinto e pelo conselheiro 
Costa Azevedo, barão de Ladario". 

"Obedece ao rumo E.S.". 

"Das nascentes à foz acusa uma declividade de 142 
metros". 

"A sua despesa é de 5 000 metros cúbicos". 

"O rio apresenta uma largura de dois quilômetros. Suas 
águas são límpidas, contrastando com as do Solimões, que 
são barrentas e carregadas de barro". 

"O sábio geólogo Orton avalia a sua corrente em 3/.J de 
milha por hora". 

"A sua extensa bacia hidrográfica foi calculada por Spix 
e Martius em 9 800 léguas quadradas. O professor Honório 
de Souza Silvestre dá-lhe uma superfície de 310 000 km 
quadrados". 

"O rio é navegável numa distância de 1 500 km". 
"Há em seu leito muitas ilhas de dimensões diversas, 

formando dilatados estirões e paraná-mirins, preferidos pe
los navegadores. É dotado de muitas praias de que as mais 
importantes são conhecidas pelos nomes Amapari, Timbó 
titica, Miriti e Apaporia". 

"Numerosos lagos de barragem, formando lençóis imen
sos, aninham-se próximos às suas margens ou nas terras 
centrais, onde se abriga uma fauna ichthyologica variadíssi
ma. Centenas de emissários funcionam como canais drena
dores dessas depressões lacustres" . 

"O Japurá sofre os efeitos das grandes estiagens. Por 
êsse tempo só pode ser navegado por vapôres de pequeno 
calado. Em compensação as suas alagações adquirem, às 
vêzes, um aspecto assombroso. As águas engrossam e es
praiam-se de tal modo que o observador tem a impressão 
de que a terra tôda está submergida". 

"Alguns rios facilitam a comunicação do Negro e do 
Waupés com o Japurá. São êles: Unurucá, que corresponde 
com as cabeceiras do Quini, que despeja na margem aus
tral do Negro; Maraá, que leva ao Eunuixi; Cumapi ao 
Urubaxi; Papuá ao Urubaxi; Apaporis que conduz ao Wau
pés e outros". 
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"As Artérias que ligam o Japurá com o Içá são conhe
cidas dos nossos caboclos. Do Purus pode-se ir ao aludido 
rio mediante um pequeno trajeto por terra, e também pelo 
Metá e Peridá". 

"O Japurá foi outrora habitado por numerosa tribo de 
índios, estando hoje quase deserto. Em 1864, o presidente 
do Amazonas, dr. Adolpho Barros Cavalcante de Lacerda, 
dizia que, à vista do que tinha sido, o Japurá estava lamen
tàvelmente despovoado. Da foz dêste rio à bôca do Apapo
ris, existiam doze choupanas com 70 índios contando-se 
entre êles muitos Miranhas". 

"Não se via mais um Passé ou Xomana; apenas se 
notavam algumas relíquias das nações J ury e Cueretu". 

"Os Macus vagavam entre o Japurá e o Negro". 

"O Japurá tem sido muito pouco explorado. 2 um dos 
"rios em abandono", para nos servirmos da expressão enér
gica de Euclydes da Cunha". 

O município de Japurá foi criado pela Lei-estadual 
n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, com território desmem
brado do ex-distrito de Maraã, do município de Tefé, com
preendendo o subdistrito de Igualdade, e com sede em Vi
la Bitencourt, elevada então à categoria de cidade. 

O município é constituído de um só distrito. Ainda não 
foi criado o Têrmo judiciário. 

O município foi instalado a 25 de janeiro de 1956, 
sendo seu primeiro prefeito o senhor Elpídio Freire de Cor
res Lima, nomeado Governador do Estado. 

LOCALIZAÇAO - Embora o município de Tefé, do qual 

foi desmembrado o de Japurá, pertença à zona fisiográfica 

Solimões-Tefé, não se deve, sob o aspecto geográfico, con
siderar o novo município de J apurá integrante da mesma · 
zona, pois seu território acha-se múito afastado do rio So
limões. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

A sede municipal, tem as seguintes coordenadas geo
gráficas: Latitude S.- 1° 32' 13" e Longitude W. Gr.-
69° 27' 02" 

Limita o município de Japurá com os mumctptos de 
Fonte Boa, Içana, Maraã e Santo Antônio do Içá e com 
a República da Colômbia. 

ALTITUDE - Cêrca de 100 metros na sede municipal. 



CLIMA- Quente e úmido é o clima de Japurá, verificao· 
do-se elevada pluviosidade, tamb«;m peculiar à região ama
zônica. 

ÁREA- A área do município de Japurá, calculada pela 
Inspetoria Regional de Estatística, é de cêrca de ...... . 
50 300 km2. Entre os atuais 43 municípios amazonenses, 
figura em 11.0 lugar em extemão territorial. Observe-se 
que essa área é superior à dos ~:tados de Alagoas e Sergi 
pe juntos. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS-- Seus principais aciden
tes geográficos são os rios Japurá, Puruê, Apaporis, Acunaué 
e o paraná Buá-Buá. 

RIQUEZAS NATURAIS - Sãu importantes a flora e a 
fauna japuraenses. Na primeira, destaca-se pelo seu valor 
econômico a seringueira e madéra de boa qualidade. Na 
segunda, peixes de várias espécie:;, entre os quais se ressal
tam o pirarucu e o tambaqui, e an1mais silvestres, como 
queixada, caititu, veado, etc. Há indícios da existência de 
ouro no território do município. !\[oradores da região presu
mem também haja petróleo em ueu subsolo. 

POPULAÇÃO - Segundo estim !ltiva da Inspetoria Regio
nal de Estatística, a população do município é de 4 130 
habitantes. É assim um dos menos populosos municípios do 
Estado, figurando em 38.0 lugar entre os 43 existentes. 

A densidade demográfica do J apurá é das mais bai
xas do Amazonas. Sua população relativa é de apenas ... 
0,208 hab./km2

, muito inferior, portanto à do Estado, que 
é de 0,32 hab.jkm2. 

AGLOMERAÇõES URBANAS -Na época do último 
Recenseamento não existia nenli.uma aglomeração urbana 
no território do atual município de Japurá. Nos dias presen
tes, a situação pràticamente é a mesma. Por Lei, a sede mu
nicipal é a localidade denomin::tda "Vila de Bitencourt". 
Nesse local, todavia, além das dE,pendências ocupadas pela 
Unidade (3.0 Pelotão de FronteiJ~as) do Exército Nacional 
ali sediada, quase nada mais existe. Aliás, o govêrno 
municipal não está funcionando no local em referência. :íts
se govêrno pretende instalar a ~:ede do município noutro 
local, à margem do rio Japurá a jusante da Vila Bitencourt, 
onde já construiu (3) três prédio:; e exerce a administração 
do município. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A produção extrativa 
vegetal, embora pequena em comparação com a de outros 
municípios do Estado, constitui a maior fonte de receita do 
município e principal atividade econômica dos seus habi
tantes. 

Segundo dados apurados pelo Departamento Estadual 
de Estatística no inquérito "Indústria Extrativa" referente 
a 1956; o valor dessa produção foi de Cr$ 3 200 000,00 
assim distribuído: boJ;Tacha Cr$ :~ 400 000,00; castanha-do
-pará Cr$ 250 000,00; sôrva Cr$ 300 000,00; sernambi ... 
Cr$ 250 000,00. 

É também relativamente importante a produção ex
trativa animal. Segundo dados referentes ao nosso inqué
rito "Indústria Extrativa" o valor dessa produção em 1956 
foi de Cr$ 1671400,00, assim di~tribuído: peixes: pirarucu 
Cr$ 1100 000,00; outros Cr$ l.OO 000,00; couros e pe-

les de animais silvestres: jacaré Cr$ 450 000,00; outros 
Cr$ 21 400,00. 

É assaz reduzida a produção agrícola do município. O 
seu principal produto é a mandioca, seguida da banana e 
do feijão. O valor total da produção em 1956, segundo da
dos fornecidos pelo Departamento Estadual de Estatística 
é cêrca de Cr$ 5 000 000,00. 

A pecuária é insignificante. Os sells principais reba
nhos são os de suínos e de bovinos. Estima-se o primeiro 
em 1 000 cabeças e o segundo em 200 cabeças. Os demais 
possuem efetivo igual ou inferior a 150 cabeças. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município 4 esco
las de ensino primário. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li
ga-se às cidades vizinhas e à Capital estadual pelos seguin
tes meios de transporte: 

Fonte Boa-fluvial: 1 006 km 
Maraã-fluvial: 540 km 
Tefé-fluvial: 769 km 
Capital Estadual-fluvial: 1432 km 
Capital Federal-flúvio-marítimo: 7 277 
O transporte é feito por "motores" e barcaças particu

lares. 

ASPECTOS URBANOS -'- A sede municipal - Vila Bi
tencourt, fica à margem esquerda do rio J apurá, nos limites 
do Brasil com a Colômbia. Acha-se sediada nessa localida
de uma unidade do Exército Nacional o 3.0 Pelotão de Fron
teiras. Além das dependências pertencentes ao Exército 
pouco há na povoação que conta apenas com cêrca de 
40 casas e 240 habitantes. 

Tem luz elétrica, fornecida pelo Exército, uma capela 
sob a invocação de São Sebastião, 1 escola de ensino primá
rio e um pequeno estabelecimento comercial varejista é 
tudo o que há de interêsse estatístico. 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal para o 
exercício de 1956, foi orçada em Cr$ 305 000,00. Para o 
ano de 1957 a receita prevista é de Cr$ 805 000,00. A União 
e o Estado ainda não instalaram órgão de arrecadação no 
município. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Defronte à foz do rio Apaporis, afluente do Japurá, 
cêrca de 2 km da Vila Bitencourt, está situado um macro 
divisório dos limites do Brasil com a Colômbia, inaugurado 
a 29 de setembro de 1931. 

Outro marco há, à margem direita do J apurá, no lugar 
em que a linha geodésica Tabatinga-Apaporis, atraves
sa a referida margem. 

Transcreve-se a seguir o ''Têrmo de Inauguração"· dês
se marco: 

"Aos quatro dias do mês de outubro do ano de m_il 
novecentos e trinta e um, sendo Chefe do Govêrno Provi
sório da República dos Estados Unidos do Brasil, o Exce
lentíssimo Senhor Dr. Getúlio Dornelles Vargas e presiden
te da República da Colômbia, o Excelentíssimo Snr. Dr. 
Enrique Olaya Herrera, reuniram-se na margem direita do 
rio Japurá ou Caquetá, no lugar onde a linha geodésica Ta
batinga-Apaporis corta a dita margem, com o fim de inau
gurar o marco levantado nesse mesmo lugar os representao-
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tes presentes da Comissão Mista Brasileira-Colombiana 
Demarcadora de Limites. 

Achavam-se presentes por parte da Comissão Brasilei
ra, os senhores Coronel Renato Barbosa Rodrigues Perei
ra, chefe; Capitão Frederico Augusto Rondon, auxiliar-téc
nico; e Primeiro Tenente José Guiomard Santos, auxiliar-se
cretário. Por parte da Comissão Colombiana os senhores 
Dr. Belisário Ruiz Wilches, chefe; Dr. Dario Rozo M., sub
chefe; Dr. Arturo Vergara Uribe, médico e Dr. Hernando 
Apl:!rício G. engenheiro-secretário. 

Em seguida foi dado como inaugurado o marco ré
cem-construído em lugar baixo e sêco. 

:a:ste marco foi construído com alvenaria de tijolo e 
argamassa de cimento e tem as características do marco de 
primeira ordem estabelecido pela Comissão Mista, em sua 
conferência de oito de julho de 1931, e que são as seguin
tes: Marco de altura total de 3 metros acima do solo e 
constituído das seguintes partes: 1.a Socco, formado por 
um prisma reto de 20 em de altura, com base quadrada de 
88 em de lado; 2.a Pedestal, em forma de prisma retangu
lar de base quadrada com 68 em de largura e 60 em de 
altura; 3.a Fuste formado por um tronco de pirâmide re
gular de 2 metros de altura e bases quadradas e paralelas, 
tendo a inferior 56 em de lado e a superior de 40 em; 4.a 
Entablamento, em forma de pirâmide regular com 20 em 
de altura e base quadrada de 40 em de lado. 

Na face voltada para o Brasil foram colocados na par
te alta, uma placa de bronze com a palavra "Brasil" em 
alto relêvo e sessenta centímetros abaixo da placa, um es
cudo com as armas brasileiras, também de bronze; na face 
voltada para a Colômbia foram colocados da mesma ma
neira uma placa de bronze com a palavra "Colômbia" em 
alto relêvo e um escudo da Colômbia também de bronze. 

Na face Sul foi colocada um aplaca de bronze com a se
guinte legenda que se refere ao marco: 

"Coordenadas" 

Lat: 1 - 32' - 13"4 - S. 
Long: 69 - 27, - 02"4 - O. de G. 
A Tabatinga: 10 - 14, - 15"- S. O. 
2-X-31 

E para que conste em todo tempo foi escrito o presen

te têrmo em 4 exemplares, dois em Hespanhol e dois em 
Português o qual depois de lido e aprovado vai assinado pe

los membros presentes da Comissão Mista. 

( aa) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
José Guiomard Santos. 
Belisário Ruiz W. 
Dário Rozo M. 
Arturo Vergara Uribe 
Hernando Aparício G. 

ATRAÇõES TURíSTICAS- O rto Japurá, que corta o 
município de um extremo a outro, atravessando "vasta e 
fecunda planície", despejando suas águas no Solimões, é 
incontestàvelmente um dos mais importantes rios da Ama
zônia. No seu curso superior, é grande o desnível do terreno, 
formando assim "catadupas" e "rápidos". As suas águas não 
barrentas como as do Solimões: são límpidas e cristalinas. 
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Forma vanas ilhas, de rara beleza e são lindas as suas 
praias de areias alvas, como se fôssem uma enorme fita 
branca estendida entre a policromia das águas cristalinas 
do rio e o verde, de vários matizes da mataria frondosa de 
suas margens. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 
Estatística; Bibliografia - Amazônia, do Livro de Macêdo. - Pano
ramas Amazônicos - Tefé, de Anísio Jobim. - História do Amazo
nas de A. C. Ferreira Reis. ~ Questionários preenchidos pelo A. E. 
de Tefé.) 

JURUA- AM 
Mapa Municipal na pág. 211 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1710, após a expulsão dos missioná
rios espanhóis, efetuou-se o reconhecimento do J uruá. Es
clarece-se, todavia, que êsse reconhecimento se refere ape
nas à foz do grande rio ou até pouco acima do mesmo. Pois, 
nos meados do século XIX "o Juruá só não guardava mis
térios na bôca e pouco acima". Depois das penetrações no 
Solimões, Içá, Japurá, Negro, Branco, Urubu, Madeira, Pu
rus e Ituxi, é que chegou a vez do Juruá cujas origens eram 
desconhecidas e sôbre o qual se "adiantavam notícias ab
surdas". 

Foi o governador Tenreiro Aranha quem "mandou ex
plorar mais detidamente" o Juruá. Em 1857, João da Cunha 
Correia, a serviço do Govêrno, subiu o grande rio até a foz 
do Juruá-mirim. 

A partir daí, as penetrações foram se processando com 
maior freqüência. A aventura da borracha atraiu também 
para o grande rio os nordestinos batidos pela inclemência 
da sêca. Cearenses, paraibanos, piauienses e rio-grandenses 
do norte, são os pioneiros do povoamento do J uruá. 

Habitavam primitivamente a região, hoje território do 
município de Juruá, os índios Meneruás, Maranás, Cana
maris, Catuquinas, Catauixis e outros. 

A denominação do município, como se compreende, 
provém da do rio de igual nome, que corta o município de 
um extremo a outro na direção Sul-Norte. O vocábulo 

Juruá vem de "Iuruá", que significa em guaraní "rio de bôca 
laga". 

É o rio Juruá um dos mais importantes do Amazonas. 
Nasce na República do Peru, nas moatanhas das Mercês, 
onde se denomina Juruá-mirim. É bastante largo ( 1 000 
metros em alguns trechos) e tem, segundo Anísio Jobim, em 
"Panoramas Amazônicos" - Tefé" 3 283 km. É tido como o 
mais sinuoso rio do mundo. É navegável em quase todo o 
seu curso. A sua correnteza é vertiginosa, deslocando em 
média, 3 nós horários. 

O município de Juruá foi criado pela Lei Estadual n.0 

96, de 19 de dezembro de 1955, com território desmem
brado dos municípios de Caruari (subdistrito de Ipiranga 

de Juruá, Renascença, Concórdia e parte do de Santa Ro
sa) e Tefé (partes dos subdistritos de Uará e Paranaguá) 

com sede na localidade do Paranaguá, situado à margem do 

rio Juruá, elevada então à categoria de cidade. 

O município é constituído de um só distrito. Ainda não 

foi criado o Têrmo judiciáro. 



Juruá fo instalado a 31 de janeiro de 1956, sendo seu 
primeiro Prefeito, nomeado pelo Governador do Estado, o 
senhor João de Amorim Litaiff. 

LOCALIZAÇÃO- O município de Juruá pertence à zona 
fisiográfica do rio Juruá, uma das sete em que se divide o 
Estado. Limita com os municípios de Carauari, Fonte Boa, 

Maraã e Tefé. 

Posição do Município em relação a, Estado e sua Capitol 

ALTITUDE - Cêrca de 55 metros mede a sede do muni

cípio. 

CLIMA ~ Quente e úmido com alterada pluvios.idade co

mo é peculiar à região Amazônica. 

ÁREA - A sua área, segundo cillculos da Inspetoria Re

gional de Estatística, é cêrca de :~5 300 km2• Embora não 

seja dos maiores municípios, pois figura no 24.0 lugar en

tre os 43 atualmente existentes, t'~m, como se vê, área su

perior à do Estado de Sergipe. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Seus principais aciden

tes geográficos são os rios Juruá, Breu, Riozinho e o para

ná Tucumã. 

RIQUEZAS NATURAIS - Su~.s riquezas naturais são 
constituídas pela flora e fauna grandemente importantes 

para a economia do município como se verificará em capí
tulo a seguir. Na primeira, destacam-se pelo seu valor econô

mico a seringueira e madeiras com:> jacareúba, louro inamuí 

e maçaranduba. Na segunda, peixe:; de várias espécies e ani

mais silvestres, como a maracajá, o caititu, a onça, o veado, 

o queixada, etc. 

POPULAÇÃO - A população elo município segundo os 
cálculos da Inspetoria Regional de Estatística, é de 5 550 
habitantes. É um dos menos populosos municípios do Es
do, figurando no 31.0 lugar entre os 43 existentes; 

A densidade demográfica de Juruá é muito baixa, em
bora no Estado vários outros mu!l icípios se encontrem sob 
êsse aspecto em situação bastante inferior à sua. A sua po
pulação relativa é de 0,22 hab./krn2 enquanto a do Estado 
é de 0,32 hab./km2 • 

AGLOMERAÇõES URBANAS-- Na data do último Re
censeamento Geral - 1.0 -VII-950. não existia no território 
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hoje compreendido no município de Juruá, nenhuma aglo
meração urbana. Atualmente, a situação é pràticamente a 
mesma. A própria sede municipal, possui apenas três casas e 
16 habitantes. Ademais seus quadros urbanos e suburbanos 
não foram ainda fixados. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal é, sem dúvida, a principal fonte de receita do mu
nicípio. Segundo dados apurados pelo Departamento Esta
dual de Estatística no inquérito "Indústria Extrativa" refe-
rente ao ano de 1956, o valor dessa produção foi de .... . 
Cr$ 5 711 000, assim distribuído: borracha - ........ . 
Cr$ 3 150 000,00, látex natural - Cr$ 845 000,00, madei
ras Cr$ 1 500 000,00, sernambi - Cr$ 1180 000,00, sôrva 
- CrS 10 000,00, castanha - Cr$ 26 000,00. 

É também de suma importância para o município a 
produção extrativa animal. Segundo dados fornecidos pelo 
Departamento Estadual de Estatística, o valor dessa pro
dução em 1956 foi de Cr 2 175 000,00, assim distribuído: 
peixes; pirarucu - Cr$ 1 000 000,00, outros - ....... . 
Crs· 2 000 000,00: peles e couros de animais silvestres; ja
caré - Cr$ 900 000,00, outros - Cr$ 75 000,00. 

A agricultura no município de Juruá é assaz insignifi

cante. O valor total de sua produção em 1956 não chegou 

a atingir a soma de Cr$ 5 000 000,00. A principal produção 

é a de mandioca, seguida das de cana-de-açúcar, milho e 

banana. Dessas últimas, todavia, nenhuma alcança a quan
tia de Cr$ 100 000,00. 

A pecuária quase não existe no mumc1p10. Os seus 

principais rebanhos são os de suínos e de bovinos, estima

dos, em 1 000 cabeças o primeiro e 500 cabeças o segundo. 

Os demais têm efetivos inferiores a 100 cabeças. 

A indústria no município, pràticamente, não existe, se

não a extrativa já referida em capítulo anterior e a de fa

rinha de mandioca, bastante rudimentar e cuja produção se 

destina em quase sua totalidade ao consumo do próprio fa
bricante. 

COMÉRCIO - Comércio no sentido prático da palavra, 

quase não existe estabelecido no município. O comércio 
ambulante praticado pelos conhecidos "Regatões" é que 
abastece o município de estiva geral, conserva, tecidos, lou

ças, miudezas, etc. e outros gêneros. O município exporta 
borracha, pirarucu, madeiras, peles de animais silvestres, 

etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Liga

se às cidades vizinhas e à Capital do Estado pelos seguintes 

meios de transporte: Carauari- fluvial - 477 km, Fonte 

Boa - fluvial - 187 km, Tefé - fluvial - 535 km, Ca

pital Estadual - fluvial - 1198 km. O transporte é ge
ralmente efetuado através de "motores". 

ASPECTOS URBANOS - A sede do município está situa
da à margem direita do rio Juruá, no Serihgal "Caitaú". 

Não se pode nem, pelo menos, pràticamente considerá-la 
"povoação", pois que possui apenas 3 casas e 16 habitantes. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram no município 4 escolas 
de ensino primário. 
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FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal para o 
exercício de 1956 foi orçada em Cr$ 220 000,00, exclusive 
as quotas e auxílios dos demais poderes públicos. A União 
e o Estado ainda não instalaram órgão de arrecadação no 
município. 

ATRAÇOES TURíSTICAS- O rio Juruá, dos mais im
portantes e belos rios da Amazônia e considerado o mais 
sinuoso rio do mundo é, incontestàvelmente, no município 
a que empresta o nome, o que há de mais atraente. Serpen
teia entre espêssa, frondosa e altaneira floresta "habitat" de 
animais silvestres de várias espécies. Ao subir êsse rio em 
1861 Van Spix encantou-se com uma ave de rapina de plu
magem negra jamais por êle vista em outra :parte do mundo. 

LENDAS - Transcrevemos a seguir, do livro "O Grande 
Amazonas" de Antônio Cantanhede, uma das várias lendas 
do município: 

"A Balsa: -Nos áureos tempos em que o Amazonas 
atraía gente de todos os recantos da terra à procura do Ou
ro-Negro: as cobiçadas bolas de borracha, à mente de quem 
passaria o espetáculo contristador que se presenciou em 
1929, desde que êsse produto, baixando o preço, ficou des
valorizado? 

Os bravos bandeirantes do Norte, desamparados, e 
apeados subitamente do pedestal de grandeza onde o seu 
trabalho honrado os colocara, heróicos, sustentaram, por 
anos a fio, grande batalha contra o destino mau, mas, su
cumbiram, porque o Estado longe de ampará-los, para man
ter bem alinhados os algarismos orçamentários, ora aumen
tava ora criava novos impostos, sem que para o justificar 
tivesse surgido, sequer, uma indústria nova. 

A vergonha, pela quase completa nudez e o temor da 
morte pela fome, passaram a ser a visão constante dos in
trépidos desbravadores da floresta inóspita. Mas, recuar, 
nunca! 

O Amazonas é nossa terra, salvemo-lo! bradavam os 
infelizes seringalistas. Entretanto, a miséria com o seu cor
tejo grandiosamente trágico fustigava o temerário. 

Em pé, no barranco do rio, onde no passado atracavam 
os navios carregados de mercadorias o seringalista espreita, 
e sonha, porém a realidade aterradora vem quebrar-lhe o 
fio do pensamento altivo: a espôsa outrora coberta de sêdas, 
com os dedos enfiados -em anéias faiscantes das pedras pre
ciosas, e neste momento maltrapilha e faminta, trazendo 
consigo a prole nua, implora: Por piedade, homem! abando
nemos êste lugar. Daqui por pouco tempo não teremos mais 
o que comer, nossos filhos estão sem roupas, cobertos de 
feridas e sofrendo o frio intenso da maldita sozão. Vamos, 
homem! a terra não tem culpa, mas, ficarmos por aqui seria 
morte certa. De esperança temos vivido até agora. Tiveste 
todo o ardor no desbravar destas matas que eram virgens 
e te acobardas com a idéia de recomeçar a vida de outro 
modo e em outras paragens? Tem piedade de teus filhos e 
abandonemos aquilo que, se tanto nos custou adquirir de 
nada vale hoje. Com lágrimas nos olhos fundos da magreza 
extrema, a espôsa heróica roja-se de joelhos e suplica ao 
Deus de bondade a necessária coragem ao espôso sofredor. 
A fome, a nudez, as privações constantes são os pródromos 
do aniquilamento próximo, pelas febres de mau caráter. 

A floresta cortada de estradas, de varadouros; onde 
nos tempos felizes se disputavam as árvores do Ouro-N e-
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gro, a bala de rifle, vão-se despovoando, vão ficando no "ser
rado", e o patrão, impotente, vê seus companheiros de luta, 
que era o seu pessoal, quase uma parte da sua vida laborio
sa baixar, desertando da terrível ameaça, mas, êle ficou no 
seu pôsto, com esperança de vencer. Cedeu, magnânimo, 
todos os meios de transporte de que dispunha, aos fugitivos 
da má sorte, e ficou ilhado, tendo, apenas, a pequena mon
taria que deixou para as pescarias, de tarrafa. 

O Coronel de outros tempos, descalço e esfarrapado, 
porém, estóico, esperava ainda a melhora do preço da bor
racha, mas, a súplica da espôsa, da sua fiel e abnegada com
panheira de luta, veio abrir-lhe os olhos para a dura realida
de. :fl:le mede, então, a imensidade do abismo à beira do qual 
se encontra, e estremece. Seus filhos, doentes, sem remédios 
e dieta, gemem de dores. É preciso partir. Para onde, como 
e com que recurso? Vem-lhe, então, à mente, a construção 
de uma balsa, para a deserção, e êle cede aos rogos da es
pôsa. 

Árvores de madeiras flutuantes derrubadas a custo e 
a golpes de coragem são lançadas ao rio; convenientemente 
amarradas com cipós, em forma de estrado, formam o con
vés da balsa que é coberta de palhas como uma casa. Cuida
se, sem demora, do embarque do remanescente, que são os 
restos miseráveis da outrora opulenta bagagem do abastado 
proprietário. O "aviamento" de fazer farinha constitui a 
única ferramenta de que êle dispõe para a luta futura. Os 
animais: galinhas, patos, porcos e cães de caça miseràvel
mente emagrecidos com a família do vencido, que apressa 
a partida. E na manhã de um belo dia de verão a impro
visada morada flutuante é empurrada para o largo, para o 
fio de correnteza das águas do rio Juruá. 

Do peito magoado do sertanejo nordestino, do heróico 
desbravador da floresta virgem, do gigante das selvas, des
prende-se um suspiro, e uma lágrima quente como um raio 
de sol, deslisa pela sua face cadavérica. É a saudade do hor
rível, a despedida da dor. 

Nos bons tempos, quando o coronel contribuía para a 
grandeza dos orçamentos do Estado; para a formação da 
fortuna dos gananciosos exportadores da borracha; para au
mentar de milhões os três dos europeus e norte-americanos 
interessados nas transações de compra, êle, o coronel de ou
tros tempos, possuía navio ou viajava de camarote especial, 
com as regalias que lhe haviam grangeado o seu hercúleo 
esfôrço, enquanto que, hoje, para abandonar, forçado, o 
trabalho de muitos anos, para fugir ao destino cruel, ser
via-se de uma balsa! 

Já ao sabor da correnteza, exausto, o intrépido bata
lhador tenta repousar, mas, revê, em sua mente cansada, 
todo um passado de lutas sem tréguas, e sente a mágoa da 
derrota. 1tle pensa, então, que o infeliz Amazonas se levan
tará um dia, quando se instalarem usinas de beneficiamento 
de fábricas de artefatos de borracha, em Manaus e Belém; 
quando se formarem companhias para a exploração da pes
ca e beneficiamento do pescado; quando se cogitar da pro
paganda da castanha em todo o território nacional e nas 
repúblicas vizinhas; quando se conceder auxílios ou prêmios 
a quem montar fábricas de óleos vegetais, com aproveita
mento das inúmeras sementes oleaginosas; quando o Lóide 
mandar, mensalmente, navios pequenos, mistos, de Buenos
Aires a lquitos, para o transporte de madeira e outros pro-



dutos exportáveis, que são incontáveis ... Sim, quando o país 
for administrado por brasileiros de boa vontade e se fizer 
menos política. O Amazonas, então, será grande econômi
camente, e contribuirá brilhantemente para a maior glória 
do Brasil. 

Com êsses pensamentos, sonhando acordado, êle ador
mece. A espôsa, sempre arrumando os "troços" da bagagem, 
o espreita de longe, lastimando, llO íntimo, a derrota do seu 
companheiro de tantos anos. Ela entristece também, mas, de 
repente o seu semblante se ilumina. Depois de certificar-se 
que dorme o seu marido, ela vai, de mansinho, abrir a mala 
grande. A um canto, envolvida em restos do velho cobertor 
de lã ela encontra o que procu1 a. Era uma caixa enverni
zada. Retira-a da mala, suspendE1-lhe a tampa, coloca a ma
nivela, dá corda, põe um disco, ~~ a caixinha, como criatura 
mágica, executa um belo solo de violino. 

Lágrimas de saudades da passada opulência descem 

como gôtas de orvalho, pela sua face pálida. Ela ajoelha 

junto ao marido adormecido e faz uma prece. O mártir ~on

tinua a dormir, mas, já esboça um sorriso de contentamento: 

talvez sonhasse já com a ressurrEição do Amazonas tão que

rido. 

Despertado, abre os olhos, admirado, e depara com a 

espôsa em atitude suplicante, qm1 lhe diz: Perdoa, meu ami

go, eu não vendi a nossa vitrola, apesar da grande necessi

dade de dinheiro que sofremos, pensando que um dia as 

suas cordas tocassem as cordas dos nossos corações amar
gurados. Perdoa-me, quanto te disse que a tinha vendido, 

crê, foi a única vez que te menti. 

E a balsa continua a desce.r ao sabor da correnteza". 

(Autoria do histórico - Inspeto::ia Regional de Estatística; Bi
bliografia - História do Amazonas, de A.C. Ferreira Reis. -
Amazônia, de Onofre de Andrade. -· Tábuas Itinerárias do Estado. 
- Questionários preenchidos pelo A. E. de Carauari. ) 

JUTAt- AM 
Mapa Municipal ua pá~:. 181 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO- O rio Jutaí, de •=ujo nome se originou o do 
município, até 1875, não havia d•~spertado as "preocupações 
dos estudiosos das coisas da Província". Só naquele ano é 

que por determinação do "comendador Pimenta Bueno, ge

rente da Companhia de Navegat;ão do Amazonas, C. Bar

rington Brown fez-lhe o reconhedmento". 

O curso de Jutaí tem cêrca de 1200 km de extensão 

e é quase todo navegável. Corta o município, a que empres
ta o nome, de um extremo a outro, na direção de sudoeste

-nordeste. É afluente do Solimões. 

Habitavam primitivamente i1 região hoje compreendida 

no município de Jutaí, os índios Catuquinas, Marauás, Aria

ceus e outros. 

O povoamento da região d<• Jutaí pràticamente só se 

iniciou nas últimas décadas do século passado. Também 
na região em referência, como em outros Estados, os nor

destinos - cearenses, piauiense~:, paraibanos e potiguaras, 

foram os pioneiros do povoamento, atraídos que foram às 

plagas amazônicas pela "aventura da borracha" e impelidos 

ao êxodo de suas terras pelo trágico fenômeno das sêcas 
de que ali tem sido vítima aquela heróica gente. 

O município de Jutaí foi criado pela Lei Estadual nú
mero 96, de 19 de dezembro de 1955, com território des
membrado do município de Fonte Boa, abrangendo os sub
distritos de Mutum e Curuena e com sede em Boa Vista. 

O município é constituído de um só distrito. Ainda não 
foi criado o têrmo judiciário. 

O município foi instalado a 11 de abril de 1956 e o 
seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Governador do Esta
do, é o senhor Oswaldo José Arantes. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Fonte Boa do qual foi 
desmembrado o de Jutaí está localizado na zona fisiográfica 
Solimões-Javari. Entretanto, talvez, não seja muito racio
nal a inclusão do município de Jutaí na referida zona, por 
ser afastada do Solimões e muito mais ainda do Javari. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua . Capital. 

Limita o município de Jutaí com ós municípios de 
Atalaia do Norte, Carauari, Eirunepé, Fonte Boa e São Pau
lo de Olivença. 

ALTITUDE - Cêrca de 70 metros na sede municipal. 

CLIMA - Quente e úmido, com grande pluviosidade, ca
racterístico da zona equatorial. 

ÁREA - Sua área, segundo os cálculos da Inspetoria Re
gional de Estatística, é cêrca de 38 354 km:!. Em extensão 
territorial figura no 17.0 lugar entre os atuais 43 municípios 
do Estado. Note-se que a sua área é bem superior a do Es
tado de Alagoas e quase igual à do Estado do Rio de Ja

neiro. 

..ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Tem como principais 

acidentes geográficos os rios Jutaí, Mutum e Biá. 

RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu

rais do município são representadas, na flora, pela seringuei

ra (Hevea Brasiliensis) e madeiras de boa qualidade como 
o cedro, jacareúba, etc., e na fauna, peixes de várias espé

cies entre os quais é justo ressaltar o pirarucu e animais sil

vestres como o queixada, o cai ti tu, o veado, etc. 

POPULAÇÃO - Segundo estimativa da Inspetoria Regio
nal de Estatística a população do município de Jutaí é de 
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cêrca de 3 700 habitantes. É assim dos menos populosos 
municípios do Estado, figurando precisamente no 40.0 lugar 
entre os 43 atualmente existentes. 

A população relativa do município de J utaí - ..... . 
0,09 hab/km2 é das mais baixas do Amazonas, muito infe
rior à do Estado que é de 0,32 hab/km2. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Não há pràticamente 
no município nenhuma aglomeração urbana. A própria se
de municipal tem apenas 6 casas e cêrca de 40 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- É a produção extrativa 
vegetal a principal fonte de receita do município. Segundo 
dados fornecidos pelo Departamento Estadual de Estatís-
tica, o valor dessa produção em 1956 foi de ........... . 
Cr$ 6 200 000,00, assim distribuído: Borracha - ....... . 
Cr$ 5 850 000,00, sernambi - Cr$ 150 000,00 e madeiras 
- Cr$ 200 000,00. 

Tem também realmente importância na economia mu
nicipal a produção extrativa animal, cujo valor em 1956, se
gundo dados apurados pelo Departamento Estadual de Es
tatística, foi de Cr$ 1560 000,00, assim distribuído: Pei-
xes; pirarucu - Cr$ 600 000,00, outros - ........... . 
Cr$ 240 000,000: peles e couros de animais silvestres; ja
caré - Cr$ 600 000,00 e outros - Cr$ 120 000,00. 

Quase não se pratica a agricultura no município. Se
gundo dados fornecidos pelo Departamento Estadual de 
Estatística, o valor dessa produção em 1956 não chega a 
atingir a soma de Cr$ 1 000 000,00 . Os principais produtos, 
são mandioca, feijão, banana e batata-doce. 

É insignificante a pecuária do município. Os seus prin
cipais rebanhos são os de suínos e de bovinos, o primeiro 
com 2 000 cabeças e o segundo com 1 000 cabeças. Os 
demais possuem efetivos inferiores a 100 cabeças. 

COMÉRCIO - Pràticamente não existem estabelecimen
tos comerciais no município. Abastece o município, o comér
cio ambulante, praticado pelos chamados "regatões". Rega
tões são os serviços ambulantes que traficando nas vilas, po
voados, lugarejos, nos rios, lagos, igarapés e igapós, e nas 
barrancas disseminadas pelos lugares mais distantes, levam 
notícias novas e mercadorias aos caboclos. ~sse tráfico 
é feito por batelões a voga, canoas a remo e a motor de 
pôpa e também por grandes vapores, lanchas e "motores" 
maiores. Há várias classes de regatão que mencionaremos: 
os vapôres de grande porte, lanchas e "motores" que pro
cedendo de Manaus, são na generalidade ambulantes enci
clopédicos levando tôda espécie de mercadorias necessárias 
à região, movimentando todos os rios do Amazonas. Trans
porta o tecido, ferragens, medicamentos, estiva, munição, 
armas, quinquilharias, combustíveis e outras necessidades, 
que são vendidas indistintamente aos seringalistas, pescado

res, seringueiros, sorveiros, balateiros, madeireiros e demais 

profissionais da gleba, como também aos regatões que são 

intermediários e que por sua vez regateam em motores me
nores, canoas e batelões. ~sses, inclusive os seringalistas, 

mantêm também outros regatões de menores proporções, 
entre os quais poderemos citar: batelão com tolda de palha, 

com tôldo de madeira coberto de ruberoid e canoas e iga

ras a remo ou motores de pôpa. ~sses tipos de regatão se 

infiltram até aos pontos terminais dos igarapés, levando aos 
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profissionais das selvas, o seu estoque, que se resume em 
alguns quilos de víveres, diminuta munição, alguns metros 
de tecido, poucos vidros de medicamentos e ferragens es
parsas. Já os batelões, viajam mais surtidos, pois muitas 
vêzes enviam aquêles, ficando às bôcas dos igarapés espe
rando a volta dos mesmos com o produto conseguido. 

Existe também os "barracões", uma espécie de resi
dência dos seringalistas . Seu tipo é das casas grandes do 
nordeste brasileiro, senhorial e ampla. No entanto, a divi
são é muito outra. Tem duas partes: numa estão insta
lados os negócios - escritório, loja, depósitos e dormitórios 
para passageiros; no outro reside o seringalista com a fa
mília. É a sede de todo movimento e é quem fornece os 
aviamentos aos fregueses e regatões, como também, o pon
to fixo de onde dimana ordens para a administração geral, 
convergindo para o mesmo todo produto produzido. É, po
de-se dizer, o intermediário direto da praça, uma espécie 
de representante, que não sàmente distribui e abastece tôda 
a gleba, como a assiste em tudo. Além do mais, o barra
cão promove festas, funda escolas e ensina o trabalho. Sem 
êle, sem êsse baluarte tão difamado pelos desconhecedores 
do seu papel, êle que encarna o próprio seringalista, o Ama
zonas se estiola como infelizmente está acontecendo, viven
do a esmolar, quando antes era o esmoler da República. 

O município exporta borracha, pirarucu, peles de ani
mais silvestres, etc . 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
município liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual, 
pelos seguintes meios de transporte: Fonte Boa - fluvial 
- 791 km, Atalaia do Norte- fluvial- 1106 km, São 
Paulo de Olivença - fluvial - 882 km e Capital Estadual 
- fluvial - 2 064 km e flúvio-aérea - 1461 km (via 

Fonte Boa). 

Os seus meios de transporte são efetuados através de 

"motores". 

ASPECTOS URBANOS - A sede do município fica à 
margem esquerda do rio Jutaí, afluente do Solimões. 

Seis casas, quarenta habitantes e uma escola de ensino 
primário é tudo quanto possui de interêsse estatístico. 

ENSINO - Em 1956 funcionou no município 1 escola 

de ensino primário. 

FINANÇAS PÚBLICAS - A receita municipal para o 
exercício de 1956 foi orçada em Cr$ 900 000,00. A União 

e o Estado não instalaram órgão de arrecadação no mu

nicípio. 

ATRAÇõES TURíSTICAS- Os rios Jutaí e Mutum, que 
banham o município são o que sob o aspecto em epígrafe 

há de mais digno de mensão. O Jutaí, rio extenso, com 
cêrca de 1 200 km, navegável em quase todo o seu curso, 

tem inegàvelmente muito belo aspecto. O Mutum, afluente 
da margem direita do Jutaí, embora não muito extenso e 

largo, é bastante profundo. Na sua parte superior, corre 

impetuosamente, nas suas margens há lindas palmeiras. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - História do Amazonas, de A. C. Ferreira 

Reis. Questionários preenchidos pelo A. E. de Fonte Boa.) 



LÁBREA -- AM 
Mapa Municipal na pág. 205 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Nos tempos coloniais, o rio Purus, prin
cipal via de acesso da zona fisiográfica que tem o mesmo 
nome e da qual é Lábrea o murlicípio mais antigo, havia 
sido penetrado apenas por coletores de produtos (cacau, 
canela, etc.) da região. 

Confirma essa assertiva Moreira Pinto no seu "Dicio
nário Geográfico do Brasil", qua11do informa: "Era o Purus 
conhecido antes de 1852, por algttns coletores de drogas, em 
uma extensão de 180 a 200 légua;, sem que, todavia, tivesse 
havido nunca a menor tentativa de exploração". 

Há notícias de que antes dos meados do século XIX, 
"João da Cunha Correia, vulgo João Cametá, visitou-o mui
tos dias de viagem acima da bô1~a". 

Com a criação da Provínci:~. do Amazonas em 1852, 
Tenreiro Aranha, primeiro Pre!:idente da novel unidade 
do Império, com o propósito de estabelecer melhores comu
nicações com a Província de Mato Grosso e a Bolívia, olvi
dando as dificuldades de transporte do trecho encachoeirado 
do rio Madeira, organizou uma expedição para explorar 
o rio Purus. 

Essa expedição, que partiu de Manaus a 10 de maio de 
1852, compunha-se de duas ca11oas tripuladas por 12 ín
dios e 12 soldados sob o comando de um cabo de esquadra 
e foi confiada ao prático Serafim da Silva Salgado. A ex
pedição subiu o grande rio até a t·egião então habitada pelos 
Cucamas. Não foi possível prosseguir a penetração porque 
segundo afirma o próprio Silva Salgado no relatório que 
apresentou ao Presidente da Província, a partir daquele 
local o "rio era tão estreito e tão obstruído, que não dava 
passagem, nem mesmo a pequenas canoas". O objetivo prin
cipal da expedição que era encontrar uma ligação através 
das campinas do Purus com o :M:adeira, acima das cachoei
ras dêste, não foi alcançado. 

Em i854, o Frei Pedro Cc,riana, fundou no Purus a 
Missão de São Luiz Gonzaga, com índios Muras, Cauinicis, 
Mamurus, Jamadis, Purupurus, etc. Em 1857, todavia, o 
Frei Coriana, enfêrmo, abandoncu a Missão. 

Com o mesmo propósito de estabelecer a desejada co
municação entre os dois grandes rios organizou-se em 1861 
outra expedição, confiada dessa 'Tez ao prático Manuel Ur
bano da Encarnação. 

Subiu Manuel Urbano o Purus até a foz do lquiri, on
de o informaram que êste rio se comunicava com o Madei
ra. Resolveu então Manuel Urbano subir o Iquiri e após 
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vários dias de viagem verificou que a informação era inve
rídica: o canal que afirmara proceder do Madeira, era de 
outro afluente· do Purus. Retornou a expedição a Manaus, 
sem ainda dessa vez alcançar o fim colimado. 

Outras expedições se efetuaram posteriormente . De 
uma delas foi incumbido o mesmo Manuel Urbano, que após 
subir o Purus e o Mucuim, depois de 16 dias de viagem 
neste último, deixou o rio e prosseguiu por terra, alcançando 
ao cabo de 3 dias e meio de viagem o Salto Teotônio, no 
rio Madeira. Fôra, enfim, encontrada a tão almejada liga
ção, (que infelizmente até os dias presentes não tem tido 
o devido aproveitamento) . 

Habitavam primitivamente a região os índios Fama
ris, Cucamas, Ipurinás, Muras, Purupurus, Jamadis, Ca
namaris. 

O já conhecido Manuel Urbano da Encarnação e o Ca
pitão Manuel Niculau de Melo, foram dos primeiros civi
lizados a fixar residência na zona do Purus. 

Com o advento da navegação a vapor, inicíou-se o po
voamento do rio Purus, facilitado também pela atração de
corrente de riquezas naturais, como a borracha. Em 1869, 
chegou a primeira "leva" de cearenses composta de 50 ho
mens sob a responsabilidade do pioneiro João Gabriel de 
Carvalho e Melo, que se fixara no baixo Purus. Em de
zembro de 1871, a maior "leva" de maranhenses, organizada 
pelo Coronel Antônio Rodrigues Pereira Labre, localizou-se 
no Purus, na terra firme de Amaciari, que passou a se de
nominar Lábrea. Aí encontrou o Coronel Labre um índio 
Pamari, de nome José Antônio que vivia com uma mulher 
do rio Negro, chamada velha Catita. 

O pequeno núcleo de povoamento fundado pelo Cel. 
Labre desenvolveu-se. Foi elevado a sede de freguesia sob 
a invocação de Nossa Senhora de Nazaré do Ituxi, pela Lei 
provincial n.0 265, de 15 de maio de 1873. No ano seguinte 
foi criado o Distrito de Paz da Lábrea, sendo eleito seu pri
meiro Juiz o senhor José Leonidio Guedes. 

Em 1873, os protestantes fundaram uma missão no 
Jutanaã. Essa missão, todavia, não teve prosperidade, ex
tinguindo-se pouco depois. 
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Motriz de N. S.0 de Nozoré 

Em 1878, aos 6 dias de setembro, foi criada e insta

lada a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré de Lábrea, 

sendo o seu primeiro vigário o Padre Francisco Leite Bar

bosa. 

Em 1881, foi a freguesia elevada à categoria de vila 

pela Lei n.0 523, de 14 de maio do mesmo ano, datando 

daí conseqüentemente a criação do município, constituído 

de um só distrito. O artigo 3.0 da referida Lei estabelecia, 

entretanto, que o município só poderia ser instalado quando 

"dispusesse de prédios que pudessem servir de casa da Câ

mara e Cadeia", 

O Cel. Labre, então Deputado à Assembléia Legisla

tiva Provincial fôra o autor do projeto que se transformou 

na Lei que criou o município. O art. 3.0 , entretanto, não 

era de sua autoria. Procedera de emenda apresentada com 

o propósito segundo se supôs na ocasião, de impedir a exe

cução da Lei, pois a criação do município de Lábrea traria 

prejuízos à economia do município da Capital do qual seria 

desmembrado. Não se deu, por vencido, todavia o patrono 

de Lábrea e se comprometeu a satisfazer a exigência do 

referido art. 3.0 : As duas casas foram obtidas; uma doada 

pelo próprio Cel. Labre e a outra por Manuel Alves Car

neiro Junior. 

A instalação do município, no entanto, só se verificou 

a 7 de março de 1886. Na primeira eleição realizada foram 

eleitos como vereadores os senhores Antônio Rodrigues Pe

reira Labre, Padre Francisco Leite Barbosa, Manuel Alves 

Carneiro Junior, João Gabriel de Carvalho e Melo, Leopol

dino Felix Guimarães e João Thury da Silva Brabo. 
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:Pela Lei n.0 607, de 24 de maio de 1883, foi criada a 
"Comarca do Rio Purus", com sede em Lábrea, instalada a 
2 de abril de 1890. Foi o seu primeiro Juiz o Dr. José Pires 
da Fonseca. 

Em 1890, por fôrça do Decreto n.O 67, de 22 de outu
bro, foi desmembrado de Lábrea o território que formou o 
município de Antimari (atual Bôca do Acre) . 

Em 1896, Lábrea sofre outro desmembramento terri
torial, dessa vez para constituir o município de Canutama, 
criado pela Lei n.0 148-A, de 1.0 de junho do mesmo ano. 

Por fôrça da Lei Estadual n.0 97, de 11 de outubro 
de 1894, Lábrea foi elevada à categoria de cidade, com a 
denominação de São Luiz de Lábrea. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1920, figura o município de Lábrea constituído por 9 dis
tritos: Lábrea, Providência, Cachoeira, Guidão, Caçaduá, 
Vera Cruz, Bôca do launi, Xingue Fortaleza. 

Em 1925, pela Bula "Impersentabili Dei Consilio", de 
1-5-925, do Papa Pio XI, criou a Prelazia de Lábrea, sendo 
seu primeiro prelado o Frei Marcelo Calvo do Rosário. 

Já na divisão administrativa de 1933 e nas territoriais 
de 31-XII-936 e 31-XII-937, voltou o município de Lábrea 
a constituir-se de apenas um distrito - o da sede . 

Em 1943, por fôrça do Decreto-lei Federal n.0 5 812, 
de 13 de setembro do mesmo ano, o Município, desfalcado 
de partes do seu território incorporadas aos municípios de 
Bôca do Acre e Canutama, foi transferido para o Território 
Federal de Guaporé (Rondônia). No ano seguinte, todavia, 
por efeito do Decreto-lei Federal n.0 6 550, de 31 de maio 
do mesmo ano, retorna o município de Lábrea a integrar 
o Estado do Amazonas, readquirindo também as partes de 
seu território anexadas anteriormente aos municípios de 
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Bôca do Acre e Canutama. Entretanto, por fôrça do mes
mo Decreto, perdeu parte do distrito-sede para o de Canu
tama, do município de igual nom~. 

Em virtude da Lei Estadual n.0 96, de 19 de dezem
bro de 1955, o município de L{brea perdeu grande parte 
do seu território para constituir c's novos municípios de Itu· 
xi e Pauini. Atualmente o município de Lábrea continua 
constituído de um só distrito e ~~ têrmo único da comarca 
do mesmo nome. 

Nas eleições de 3-X-955, foram eleitos para prefeito 
- o senhor Manoel Moreira Sotrinho e para vereadores os 
senhores Milton Braga de Paes, Albino Machado da Silva, 
Aldemar Brasileiro Paraguaçu, José Fernandes de Andra
de, Francisco Cerqueira de Britc' e Francisco Assis Canizo 
de Brito. Votaram 2 702 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Lábrea está situado 
na zona fisiográfica do rio Purus, uma das sete, em que se 
divide o Estado do Amazonas. Sua sede possui as seguintes 
coordenadas geográficas: 7° 16' de latitude Sul e 68° 48' 
de longitude W. Gr.; posição r~~lativamente à capital -
distância em linha reta: 697 km; direção: 49° 10' S.O. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - A sede municip.:.l acha-se a 60 metros aci
ma do nível do mar. 

CLIMA - É quente e úmido o clima de Lábrea, aliás é 
comum à região amazônica. 

ÁREA- A área do município, uegundo o Conselho Nacio
nal de Geografia, era, até 1955, d•~ 106 234 km::, sendo então 
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o 5.0 dos municípios amazonenses em extensão territorial, 
com a criação dos novos municípios de Ituxi e Pauini na
quela época ficou reduzida apenas a cêrca de 15 500 km:!. 
De um dos maiores (o 5.0 ) municípios do Estado, passou 
a ser dos menores, figurando precisamente no 34.0 lugar 
entre os 43 existentes . 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município de Lábrea são os rios Purus, Ituxi, 
Mari e Mamoriá. 

RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu
rais do município são constituídas por sua flora e fauna, 
assaz importantes. Na primeira destacam-se pelo seu valor 
econômico a seringueira (hevea brasiliensis) e a .castanha
-do-pará ou noz do Brasil (bertholletia excelsa) além de 
madeiras de boa qualidade. Na segunda, os aquáticos, como 
peixes de várias espécies e quelônios, e animais silvestres 
como cai ti tu, queixada, veado, onça, etc . 

POPULAÇÃO- Segundo o Recenseamento geral de 1950, 

a população de Lábrea era 21 988 habitantes, figurando no 
6.0 lugar entre os municípios do Estado segundo a popu

lação. 

Dêsses 21 988, l1 909 eram homens e 10 079 mu
lheres. 

Dos 21 988 habitantes, 6 604 ( 3 653 homens e 2 951 
mulheres) eram brancos; 1 852 ( 1 085 homens e 767 mu
lheres) pretos; 13 485 (7 143 homens e 6 342 mulheres) 
pardos; e 4 7 sem declaração de côr. Como se vê, predo
mina a côr parda. 

Com relação ao estado civil das pessoas presentes, de 
15 anos e mais, que eram 11 949, 4 948 (3 192 homens e 
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e 1 756 mulheres) solteiras, 6 085 (3 069 homens e 3 016 
mulheres) casados, 885 ( 341 homens e 544 mulheres) viú
vos e 2 desquitados. 

Quanto a nacionalidade, 21 942 brasileiros natos 
( 11 8 71 homens e 1 O 071 mulheres) 6 naturalizados e 40 
estrangeiros . 

Professam a religião católica romana 21164 ( 11 441 
homens e 9 723 mulheres), protestantes 135, espíritas 23, 
israelitas 11, maometanos 4, de outras religiões 241, sem 
religião 381, sem declaração de religião 29. 

Com o desmembramento territorial sofrido, por fôrça 
da Lei n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, a sua população 
ficou reduzida a pouco mais de um têrço da anterior, ou 
seja segundo estimativa da Inspetoria Regional de Esta
tística cêrca de 7 350 habitantes. Com essa população, Lá
brea coloca-se no 26.0 lugar entre os 43 municípios exis
tentes do estado. 

No tocante à população relativa, a situação do muni
cípio melhorou bastante com o citado desmembramento 
territonal, vez que êste atingiu justamente a parte menos 
povoada do município. Antes do desmembramento a sua 
população relativa era de 0,20 hab/km:! e agora é mais do 
que o dôbro ou seja de 0,47 hab/km:.:, superior à do Estado 
que é de 0,32 hab/km:!. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Existe no município 
apenas uma aglomeração urbana, a cidade de Lábrea que 
em 1950 contava com 1 252 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal do município é das maiores do Estado e constitui 
indubitàvelmente a sua maior fonte de receita. Segundo 

Pôsto de Saúde 
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dados fornecidos pelo Departamento Estadual de Estatística 
o valor total dessa produção em 1956 foi de ........... . 
Cr$ 85 094 084,00, cabendo Cr$ 73 600 000,00 a borracha, 
os demais produtos foram castanha-do-pará, sernambi, ma
deiras, látex natural, sôrva e óleo de copaíba. 

A produção extrativa animal é relativamente importan
te. O valor dessa produção em 1956 foi de Cr$ 2 490 000,00. 
Destacando-se o jacaré com Cr$ 990 000,00 e o pirarucu 
com Cr$ 600 000,00. 

É pequena a produção agrícola de Lábrea, embora .se· 
ja superior a de muitos outros municípios do Estado. O va
lor dessa produção em 1956 foi de Cr$ 14 750,000,00. Dês
se valor, Cr$ 14 750 000,00, ou seja cêrca de 87% corres
pondem à produção de mandioca. Os demais produtos são: 
fumo, feijão, batata-doce, cana-de-açúcar, banana e outros. 

Pôrto de Desembarque 

Dêsses, todavia, não há nenhum cujo valor da produção 
em 1956 haja atingido a quantia de Cr$ 500 0000,00. 

A pecuária em Lábrea não tem tido o desenvolvimen
to que em decorrência da existência de extensos campos 
naturais em seu território, próprios a êsse fim, era de se 
esperar. O seu principal rebanho é o de suínos, estimado 
em 5 000 cabeças, e de bovinos com 1 000. Os demais re
banhos têm efetivos inferiores a 500 cabeças. 

O Registro Industrial, referente ao ano de 1955, apre
senta os seguintes resultados: número de estabelecimentos: 
3 - valor da produção: Cr$ 276 000,00. Os principais 
produtos foram pão e bolachas cujo valor da produção atin
giu a quantia de Cr$ 261 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há na sede do município ape
nas 9 pequenos estabelecimentos comerciais varejistas. O 
município importa estivas em geral, miudezas, tecidos, lou-
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ças, ferragens, etc. e exporta borracha, castanha-do-pará, 
sernambi, madeiras etc. Não há agência bancária no mu

nicípio. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
município liga-se à Capital do Estado pelos seguintes trans
portes: aéreos: (aviões Catalina :la Panair do Brasil S. A.) 

e fluvial: navios do S. N . A. P. P. e "motores" particulares. 
São as seguintes localidades que :;e ligam com o município: 

Canutama - fluvial: 263 km H aéreo: 51 km; Ituxi -

fluvial: 589 km; Pauini - fluvial: 739 km; Manaus -· 

1 672; fluvial e aéreo: 836. Dist:•Õe de uma agência postal

-telegráfica, do Departamento dos Correios e Telégrafos, 
que possibilita a comunicação da sede municipal com a Ca
pital do Estado. Há também dois automóveis. 

Delegacia de Polícia 

ASPECTOS URBANOS - A ciclade de Lábrea está locali
zada à margem di.t·eita do caudaloso rio Purus, um dos prin

cipais afluentes do rio Amazona~:. É uma cidade pequena, 

com apenas 13 logradouros públkos. 202 prédios e, segundo 

os resultados do Censo Demográlico de 1950, possuía 1 252 

habitantes. Dos seus logradourou públicos, 6 são pavimen
tados e 4 arborizados. A cidade é servida de luz elétrica . 

A iluminação pública se estende a todos os logradouros, e 

a domiciliar a 62 prédios. Dentre os seus logradouros, des

taca-se a praça onde está locali~ada a Igreja Matriz. Os 

principais edifícios são: Matriz de Nossa Senhora de Na

zaré, Educandário Santa Rita, Grupo Escolar Humberto 

de Campos, Prefeitura Municipal e Delegacia Geral de 
Polícia. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA- Um Pôsto de 
Saúde, mantido pelo S. E. S. P. presta assistência médica 
às populações urbana e rural do município. Exercem a pro
fissão na cidade 1 médico, 2 dentistas, 1 farmacêutico e 4 
enfermeiros . Há 1 farmácia . 

ALFABETIZAÇÃO - Das 17 772 pessoas de 5 anos e 
mais recenseadas em 1950, 2 363 ( 1 486 homens e 877 mu
lheres) sabiam ler e escrever. Ésse número corresponde a 
13,5%, percentagem inferior à do Estado, que é de 36,8%. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram no município 7 esco
las de ensino primário. Dessas escolas, 4 localizavam-se no 
quadro urbano e 3 no quadro rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O município de 
Lábrea já teve fase mais florescente, vida mais ativa. Nas 
últimas décadas do século passado chegou a possuir jornais, 
entrE! êstes o "Correio do Purus", e "Purus" e o "Labrense" 

Educandário "Santa Rita" 

que surgiram por volta de 1885 a 1890 e desapareceram 

poucos anos depois. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNIClPIO 
Federal Estadual 

Total Tributária (Cr$ 1 000) 

1951 .. "". . .. 68 928 534 1 107 
1952 .. " ... 244 64 1214 644 657 
1953 ....... 354 93 1 526 838 1 365 
1954 ..... " 213 76 1 432 888 1 365 
1955 ....... . .. 148 1 450 917 897 
1956 ....... . .. 137 1 227 719 1 476 

FONTE: Delegacia Fiscal, Secretaria da Fazenda e Departamento de 
Estatística. 

Aeroporto 
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MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFE~RIDES 
- A principal festa de Lábrea é a que se realiza a 8 de 
setembro em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, pa
droeira da cidade. Antecedem à festa propriamente dita 
as novenas e quermesses após estas, realizadas durante nove 
noites. Durante êsses dias o aspecto da cidade se trans
figura com o movimento incomum decorrente do grande 
número de pessoas que vêm do interior do município assis
tir os festejos. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O rio Purus foi o primeiro 
a ser conhecido, antes de 1852, alguns coletores de drogas 
já o haviam visitado. O Purus é um dos mais volumosos e 
extensos tributários do Amazonas, no trecho em que êste 
recebe o nome de Solimões. Rivaliza-se com o Madeira 
em opulência e curso, sendo mais do que êle, franco à na
vegação. Suas águas vêm de terras da Bolívia e do Peru, 
além do paralelo de ll0 de latitude Sul, sendo seu ramo 
principal proveniente da serra de Contamana, em a fron
teira desta última República com o Brasil. Pode-se di
zer que é o mais tortuoso afluente do Amazonas, a serpear 
ora em terras baixas, alagadiças, ora entre barreiras de no
tável elevação. A corrente do rio é de duas e meia milhas 
por hora, variável conforme a época das enchentes ou das 
vasantes. Suas águas arrastam abundante vasa: daí a côr 
turva, amarelada que apresenta. Assim sendo pode ser con
siderado uma atração turística. 

OUTROS ASPECTOS - A cidade de Lábrea é sede de 

uma das cinco Prelazias Apostólicas existentes no Estado. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - "História, do Amazonas", de A. C. Ferreira Reis. 
"O Município de Lábrea", de Antônio Bitencourt. "Prelazia de Lá
brea", de Frei José Álvarez Macua. Sinopse do Município de Lábrea, 
editada pelo C. N. E. Tábuas Itinerárias do Estado. Questionários 

preenchidos pelo A . E. de Lábrea . ) 

MANACAPURU - AM 
Mapa Municipal na pág. 159 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A atual cidade de Manacapuru originou-se 
de uma aldeia de índios Muras, fundada a 15 de fevereiro 

de 1786. 

Eram os Muras índios terríveis, cuja pacificação exi
giu ingentes esforços. Obteve-a, todavia, entre os anos de 
1774 e 1775, Matias Fernandes, diretor da aldeia de Santo 
Antônio do Imaripi, no Japurá. Muito concorreram para essa 
pacificação as instruções do General Pereira Caldas. 

Segundo, todavia, A.C. Ferreira Reis, essa pacificação 
teria ocorrido em princípios de 1785 . 

Por volta do ano de 1785, já havia pouco abaixo da 
foz do rio Manacapuru no rio Solimões, uma "Feitoria de 
Pesca" denominada Caldeirão sob a administração de Se
bastião Pereira de Castro, cuja produção destinava-se ao 
abastecimento da guarnição militar sediada em Barcelos, 
então sede da Capitania. 

Segundo comunicação do administrador da "Feitoria" 
ao General Pereira Caldas, que se encontrava em Barcelos, 
"a 27 de setembro havia chegado ali um grosso número de 
gentio Mura" que desejava estabelecer-se nas vizinhanças. 
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Respondendo, então, o General à comunicação de Se
bastião de Castro, recomendou-lhe que os Muras fôssem para 
a povoação do Anamã, ou então escolhesse o administrador 
outro local. 

O local preferido foi à margem do lago de Manacapuru, 
onde então os Muras, em número de 290, se estabeleceram, 
como já foi dito, a 15 de fevereiro de 1786, edificando a 
povoação e dando-lhe o mesmo nome do lago. 

Pela Lei n.0 148, de 12 de agôsto de 1865, foi criada 
a freguesia de Nossa Senhora de N azar é de Manacapuru, 
com sede na povoação de Manacapuru. 

Em virtude da Lei n.0 83, de 27 de setembro de 1894, 
foi Manacapuru elevada a Vila e criado o município des
membrado do de Manaus e o respectivo Têrmo judiciário. 
A instàlação do município ocorreu a 16 de junho de 1895. 

A comarca de Manacapuru foi criada pela Lei n.0 354, 
de 10 de setembro de 1901. 

Pela Lei n.0 1 126, de 5 de novembro de 1921, foi ex
tinta a comarca de Manacapuru, que foi restabelecida no 
ano seguinte, de acôrdo com a Lei n.0 1 133, de 7 de feve
reiro. 

A Vila de Manacapuru recebeu foros de cidade em 
1932, em virtude do Ato estadual n.0 1 639, de 16 de julho 
do mesmo ano. 

Na divisão administrativa de 1911, figura o município 
de Manacapuru composto de 13 distritos: Manacapuru, 
Aipuá, Arara, Beruri, Caapiranga, Campinas, Conceição de 
Manacapuru, Guajaratuba, Jaitena, Manaquiri, Mundurucus, 
Paratari e Tamanduá . 

Entretanto, na divisão administrativa de 1933 e nas 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, compõe
-se o município de Manacapuru de apenas 3 distritos: Ma
nacapuru, Caapiranga e Beruri. 

Em 1939, por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 176, 
de 1.0 de dezembro do mesmo ano, Manacapuru perdeu par
te do seu território para o município de Manaus. ~se ter
ritório constituiu o distrito do Careiro, que é o atual muni
cípio do mesmo nome. 

Atualmente, Manacapuru continua compondo-se dos 
distritos de Manacapuru, Caapiranga e Beruri e Sede de 
Comarca do mesmo nome, integrada por um único têrmo . 

Nas eleições de 3-X-1955, foram eleitos para Prefeito 
- o Senhor Mário Silva de Almeida e para Vereadores -
os Senhores Edmundo Seffair, João Alves de Araújo, Alfredo 
Barbosa Maciel, Edmilton Madyr, Raimundo Roberto Gui
marães e Hermógenes Saraiva da Silva. Votaram 1 016 

eleitores. 

Grupo Escolar 



LOCALIZAÇÃO - Situa-se o município de Manacapuru 
na zona fisiográfica Solimões-Tefé e limita com os muni
cípios de Airão, Borba, Canutama, Careiro, Coari, Codajás, 
Manaus e Tapauá. Tem a particularidade de ser o muni
cípio amazonense que limita com o maior número de 
unidades congêneres. Sua sede pc•ssui as seguintes coorde
nadas geográficas: 3° 18' 14" de latitude Sul e 60° 37' 02" 
de longitude W. Gr.; posição relativamente à Capital 
distância, em linha reta: 68 km; direção: 74° 09' S.O. 

Posição do Município em relação a, Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 34 metros aci
ma do nível do mar. 

CLIMA- É bastante quente o clima de Manacapuru. Os 
ventos alísios que sopram do Atl~tntico e a queda de tem
peratura, à noite, contribuem para amenizar os rigores do 
calor. 

ÁREA - Com uma área calculada pelo C. N. G., de 
37 993 km2

, é Manacapuru, em extensão territorial, o 19.0 

dos atuais 43 municípios do Es1ado. Note-se, outrossim, 
que sua área é superior à do Estado de Alagoas. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS ·- Tem como principais 
acidentes geográficos os rios: Solimões, Purus, Manacapuru 
e Jari e os lagos Manacapuru, Beruri, Arara e Aiapuá. 

RIQUEZAS NATURAIS- A fl<Jra e a fauna manacapu
ruenses constituem, inegàvelmente, importantes riquezas 
naturais. Na primeira sobressaem pelo seu valor econômi-

Av. Eduardo Ribeiro 

Educandário Santa Rita 

co a seringueira ( Hevea Brasiliensis) e a castanha-do-pará 
(Bertholletia excelsa). Na segunda, peixes de várias espé
cies, entre os quais se destacam o pirarucu, tambaqui, pei
xe-boi etc. , e animais silvestres como queixada, veado, 
cai ti tu e muitos outros. 

Há também notícias da existência de minérios no mu
nicípio, como carvão-de-pedra de boa qualidade, que se
gundo consta existe nas proximidades do Lago Jaetéua. 

POPULAÇÃO- Com 27 350 habitantes, segundo os resul
tados do Censo Demográfico realizado a 1.0 -VII-1950, figu
ra em 3.0 lugar, quanto à população, entre os 43 municípios 
existentes no Estado. Só os municípios de Manaus e Careiro 
possuem população superior à de Manacapuru. 

A densidade demográfica de Manacapuru, embora mui
to baixa em relação à de municípios populosos de outras 
regiões do País, é das mais elevadas do Amazonas. A sua 
população relativa é de 0,72 hab./km2, enquanto a do Es
tado é de 0,32 hab./km:!. 

Os distritos mais populosos são: Manacapuru, com 

14 209 habitantes; Beruri - 5 295 e Caapiranga - 7 846. 

Dos 27 350 habitantes do município, recenseados em 
1950, 24 183 localizavam-se no quadro rural e 3 167 no 
quadi:o urbano. Há, como se vê, enorme superioridade da 
população rural sôbre a urbana, pois enquanto a primeira 
corresponde a 88,42 o/o do total, para a segunda ficam apenas 
os 11,58% restantes. A percentagem da população urbana 
do município, embora superior à de vários outros municí
pios amazonenses, é bem inferior à do Estado, que é 

de 26,72%. 
Quanto ao sexo, a população é a seguinte: homens: 

14 278 e mulheres: 13 027. A predominância da população 
masculina sôbre a feminina é comum à todo o Estado, com 
exceção apenas dos municípios de Manaus e Urucurituba. 

As pessoas que se declararam de côr parda, são em 
número consideràvelmente superior a tôdas as demais reu
nidas: pardos: 23 464, brancos: 3 320, prêtos: 467 e ama
relos: 11. Não havia declaração de côr de 16 pessoas. Aliás, 
em 19 dos 25 municípios amazonenses existentes à época 
do Censo em referência, a população de côr parda é supe

rior às demais . 
Quanto ao estado civil das pessoas de 15 anos e mais 

a população de Manacapuru é a seguinte: solteiros: 5 924 
(3 563 homens e 2 361 mulheres), casados: 7 248 (3 632 
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homens e 3 616 mulheres), viúvos: 1 111 (398 homens e 
713 mulheres), desquitados: 5 (4 homens e 1 mulher). 
Não declararam o estado civil 49 pessoas. 

Das 27 350 pessoas existentes no município, apenas 22 
eram estrangeiros e 146 brasileiros naturalizados. 

No tocante a religião, a população do município está 
assim constituída: católicos romanos: 26 058, protestantes: 
1 044, espíritas: 52, budistas: 3, israelitas: 5, maometa• 
nos: 3, outras religiões: 137, sem religião: 14. Não havia 
declaração sôbre a religião de 4 pessoas. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Há no município três 
aglomerações urbanas que à data do último Censo contavam 
a seguinte população: Cidade de Manacapuru: 1 695; Vila 
de Beruri: 575 e Vila de Caapiranga: 897. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura, graças 

exclusivamente à juticultura, é a maior fonte de receita do 

município e sua principal atividade econômica, como, aliás, 

já evidenciado na parte em que se trata de "Ramo de Ati

vidade". O valor da produção agrícola em 1956 foi de mais 
de Cr$ 43 000 000,00. Dêsse valor, mais da metade, ou 

sejam, precisamente Cr$ 24 300 000,00, cabem à juta. Os 

demais produtos são: mandioca, fumo, feijão, cana-de-açú

-car, cacau, banana, batata-doce e laranja. 

Já se iniciou no município, com ótimos resultados, a 
cultura da pimenta negra ou pimenta-do-reino. 

A pecuária em Manacapuru, como, aliás, em todo o 

Estado é pouco desenvolvida. Os seus principais rebanhos, 

segundo dados fornecidos peio Departamento de Estatís
tica, são os de suínos e de bovinos; o primeiro com 6 800 

cabeças e o segundo com 4 000. Os demais rebanhos pos

suem efetivos inferiores a 1 000 cabeças. 

Depois da agricultura, a maior produção é a extrativa 
vegetal que teve em 1956 o valor de Cr$ 29 201 700,00. 
Dêsse valor Cr$ 17 820 000,00 cabem à castanha-do-pará 
e Cr$ 7 790 000,00 à borracha. Os demais produtos são 
essência de pau-rosa, sernambi, batata, sôrva, látex natural e 
óleo de copaíba. 

Também é importante a produção extrativa animal, no
tadamente a do pescado, que concorre grandemente para o 
abastecimento da Capital do Estado, de cujo município fica 
vizinho o de Manacapuru. O valor dessa produção em 1956 
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foi de Cr$ 19 320 000,00. Dêsse valor, Cr$ 14 400 000,00, 
cabem ao pirarucu e Cr$ 900 000,00 ao jacaré. 

O Registro Industrial referente ao ano de 1955 apre· 
sentou os seguintes dados: número de estabelecimentos: 11 
e valor da produção: Cr$ 15 361 597,00. 

O principal produto foi óleo de pau-rosa, que concorreu 
com 30% aproximadamente para o valor total da produção. 

Segundo os resultados dos Censos Econômico e Agrí
cola realizado em 1950, existiam àquela época no municí
pio de Manacapuru 11 estabelecimentos industriais, 12 esta
belecimentos de prestação de serviços e 801 propriedades 
agrícolas. 

Quanto ao ramo de atividade econômica, o das pessoas 
de 10 anos e mais é o de "agricultura, pecuária e silvi
cultura". 

COMÉRCIO E BANCOS - O comerc10 é relativamente 
desenvolvido e mantém transação com a Capital do Esta
do. O município possui 202 estabelecimentos comerciais. 
Importa gêneros de primeira necessidade, tecidos, medica
mentos, ferragens etc., e exporta pirarucu e couros de ani
mais silvestres. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Liga
-se à Capital do Estado por "mdt:ores'' particulares e navios 

do S. N. A. P. P., por via fluvial: Manaus - 102 km; Airão 
- 352 km e Careiro - 80 km. Comunica-se com a Capital 

do Estado com uma Agência Postal-Telegráfica, do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Manacapuru fica à 
margem esquerda do rio Solimões, na confluência dêste rio 
com o rio Manacapuru. É uma pequena cidade, com 15 
logradouros públicos, 467 prédios e, tendo, segundo os resul
tados do Censo Demográfico de 1950, 1 695 habitantes. 
Quanto à população, acrescenta-se que dos 1 695, 869 eram 
homens e 826 mulheres. Das pessoas de 5 anos e mais que 
eram 1 399, 818 sabiam ler e escrever; destas, 439 eram 
homens e 379 mulheres. Todos os seus logradouros públi
cos são servidos de luz elétrica, cujo serviço conta também 
com 302 ligações domiciliares. Há também na cidade ser-

lgrejo Matriz de N. 5.0 de Nazaré 



viço de água canalizada. A rêde distribuidora serve a 14 
logradouros públicos com 172 ligações domiciliares. Dos 15 
logradouros públicos, 4 são pavimentados, 1 arborizado e 
ajardinado. Os principais são: Av. Eduardo Ribeiro e a 
Praça 16 de Julho. Os mais impor·:antes prédios são: o Edu
candário Santa Rita, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré 
e a Prefeitura Municipal. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANI1'ARIA - O município 
conta atualmente com 4 Postos de Saúde, sendo um do 
S. E. S. P., 1 mantido pelo Estado, 1 ambulatório na sede 
e 1 na Colônia Agrícola Nacional do Amazonas. Conta, ain
da, na sede municipal, com um Pôsto de Puericultura das 
Missões Redentoristas que é auxiliádo p~la Legião Brasi
leira de Assistência. Exercem a profissão na cidade, 1 mé
dico, 2 dentistas, 2 enfermeiras e ~: parteiras. 

ALF ABETIZAÇAO - Segundo os resultados do Censo 
Demográfico, de l.0~VII-1950, das 22 087 pessoas de 5 
anos e mais existentes no município àquela data, 8 154 sa
biam ler e escrever. Destas, 4 7j)6 eram homens e 3 388 
mulheres. A taxa de pessoas de 5 anos e mais alfabetizadas, 
era, portanto, de 36,9%, superic•r à do Estado, que era 
de 36,8%. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município 20 esco
las de ensino primário, com 814 ~1lunos màtriculados. Des
sas escolas, 3 localizavam-se no quadro urbano e 17 no 
quadro rural. Na sede, o ensino primário é ministrado por 
5 escolas. Entre os estabelecime11tos de ensino, destaca-se 
o Educandário Nossa Senhora de Nazaré. Em 1955, o 
número total de alunos matriculados foi de 507. 

OUTROS ASPECTOS CULTUHAIS - O município de 
Manacapuru possui apenas ume. Biblioteca Federal, com 
230 volumes. Está em fase de organização e denomina-se 
Mário Augusto Teixeira de Freitas. 

FINANÇAS PÚIILICAS 

RECEITA ARRECADAJ:•A (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estaolual -----·· 

1"otal Tributária (Cr$ 1 000) 
--------- ------ ------ ------- -------
1951. ...... 308 54 759 359 I PC9 
1952 ....... 431 75 662 262 512 
1953 ....... 329 59 

~~~ I 
330 980 

1954 ....... 312 104 436 1 026 
1955 ....... 315 349 911 434 832 
1956 ....... 935 352 2 316 633 2 160 

FONTE: Delegacia Fiscal e Ag~ncia <i e Eotatlstica. 

PARTICULARIDADES E MO:~UMENTOS HISTóRI
COS- É o terceiro município amazonense em população. 
Destaca-se um monumento de Cdsto Redentor e um obe
lisco de cimento armado, guardando o feitio de uma pirâ
mide egípcia, em homenagem à devação de cidade. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRI·CAS E EFEMÉRIDES 
- Os festejos populares realizados no município de Mana
capuru são organizados por uma comissão composta de 
pessoas idôneas, formando uma Diretoria da seguinte ma
neira: Juiz da festa, juiz de mastro, empregado da canoa de 
iluminação, foliões, mestre-sala, cozinheiros e serventes. 
Sendo que cada cidadão tem por obrigação, desempenhar, 

Pre.feitura Municipal 

de acôrdo com o programa, o seu papel. ~stes festejos são 
realizados em véspera de Santo Antônio e São Pedro. No 
início de cada festa, o juiz do mastro enfeita um pau com 
fôlhas de samambaia e por cima das mesmas cobre com 
frutas de diversas qualidades, de preferência a bana
na. Costumam levantar o mastro acompanhado de um pe
queno conjunto de música e fogos. Isto feito, continua a 
dança. Ao término dos festejos, são chamados os emprega
dos e por êles são lançadas machadadas no mastro na 
proporção das chamadas até derrubá-lo, sendo pelos assis
tentes retiradas as frutas e lançadas ao rio. 

Anualmente realizam-se duas procissões tradicionais 
no município, sendo a primeira no dia 29 de junho, consa
grada a São Pedro que, por despertar o interêsse da popu
lação, não só do interior, como da sede municipal, tornou-se 
tradicional, devido a mesma ser feita por via fluvial e con
tar com as embarcações de todos os proprietários residentes 
no município - (motores e canoas) . A segunda é a consa
grada a N. s.a de Nazaré, padroeira desta cidade, que se rea

liza em outubro de cada ano, não tendo dia certo, sendo 
que geralmente coincide com a mesma data dos festejos 

realizados no Estado do Pará. 

VULTOS ILUSTRES - Possui Manacapuru os doutores: 
Henock da Silva Reis e Carlos Alberto de Almeida Barroso. 
O primeiro como Juiz da Justiça do Trabalho e o segundo 
como advogado e professor de Filosofia do Colégio Estadual 
do Amazonas. 

Coletoria de Rendas Estaduais 
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ATRAÇOES TURíSTICAS - Não deixa de ser uma atra
ção turística o majestoso rio Solimões, pelas suas águas pro
fundas e barrentas, devido aos materiais em suspensão, que 
carrega; dá agasalho a uma enorme fauna ictiológica, a vá
rias espécies de tartarugas e a uma multidão de outros ani
mais. Nelas se criam os horripilantes jacarés e a decantada 
sucuriju. As mansões ou piracemas de peixes no Solimões 
são admiráveis. O Solimões oferece navegação franca todo 
tempo. :A vasante não lhe perturba o movimento de embar
cações, que têm que andar pelos canais, pois o rio muda 
sempre de leito, e descobre praias extensas. Os lagos Pi
ranha, Sacambu e o rio Manacapuru, pela abundância de 
caça e pesca existentes nos mesmos, têm sido ultimamente 
freqüentados por turistas vindos do Sul do País. 

OUTROS ASPECTOS - Não obstante ainda estarmos em 
pleno desenvolvimento da cultura do arroz, esta se apre
senta com grande possibilidade de desenvolvimento, já ten
do para isso a Associação Rural de Manacapuru encomen
dado uma usina para beneficiamento dêsse produto. Há, 
ainda, uma Colônia Agrícola de propriedade do Govêrno 
Federal que vem desenvolvendo, em suas terras, o cultivo 
da juta, arroz, mandioca brava, pimenta-do-reino e outros 
cereais, além da criação de aves, para a qual conta com um 
bem organizado aviário. Quanto ao Govêrno Municipal, êste 
tem em planos a construção de um matadouro-modêlo, gru
pos escolares nas vilas de Caapiranga, Beruri, povoado de 
Caviana, reconstrução do grupo escolar Carlos Pinho, cons
trução do Estádio Municipal, da casa da Justiça, de uma 
ponte na Avenida Getúlio Vargas, Praça da Igreja e Avenida 
Marechal Deodoro, com calçada e pista, jardim e escadaria, 
continuação da construção do paredão de arrimo da cidade, 
prédio da antiga Prefeitura, para a Agência de Estatís
tica etc. 

OBSERV AÇOES - Os dados sôbre atividades econômicas 
foram fornecidos pelo D. E. E. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - "Aspectos-Sócio-Geográficos do Amazonas", de Anísio 
Jobim. - Sinopse Estatística do Município de Manacapuru, editada 

pelo C. N. E. - Tábuas Itinerárias do Estado. - Questionários preen
chidos pelo A. E. de Manacapuru. ) 

MANAUS- AM 
Mapa Municipal na pág. 151 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 94, 96, 108, 116, 118, 124, 125, 136, 137, 178, 186, 
228, 235, 248 ,e 249 do V oi. I 

HISTóRICO - O devassamente das terras que atualmen
te compõem o Município de Manaus, cujo nome é originado 
de uma tribo indígena que primitivamente dominava esta 
região do Rio Negro, à qual pertenceu o legendário guer
reiro Ajuricaba, constitui, ainda hoje, motivo de dúvidas e 
controvérsias entre os estudiosos do assunto. 

Segundo uns, a glória dêsse empreendimento caberia 
a Pedro Teixeira, sertanista que pervagou o Amazonas na 
primeira metade do século XVII, iniciando sua jornada no 
pôrto de Cametá, a 28 de outubro de 1637; outros, entre
tanto, apontam como autor dêsse feito seu lugar-tenent~ 
Pedro da Costa Favela (ou Favilla) . 

O certo é que a primeira notícia fidedigna relativa à 
história dessa comuna está ligada ao ensaio de colonização 
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e povoamento da região, levada a têrmo na segunda meta
de do século XVII. 

A 22 de junho de 1657, o cabo Bento Maciel Parente, 
no comando de uma "tropa de resgate", partiu de São Luís 
do Maranhão, logrando atingir, meses depois, as margens da 
bôca do Tarumã, em plena selva amazônica. Rezam as 
crônicas que, à partida dessa bandeira, pregou o Padre An
tônio Vieira, - grande orador sacro. Em 1658, a tropa ex
pedicionária de Bento Maciel abandonou a novel povoação 
e tomou rumo do Pará, sendo depois dizimada nas lutas 
com os aborígines. 

A 15 de agôsto daquele mesmo ano, segunda "tropa de 
resgate" partiu do Maranhão, fixando-se às margens do 
Tarumã, no mesmo lo.cal em que Bento Maciel se detivera. 
A expulsão dos jesuítas, animadores e pioneiros dêsses em
preendimentos, em 1661, traria como reflexo o fracasso do 
plano de colonização, anos mais tarde retomado. Quando os 
holandeses e os espanhóis começaram a espraiar-se pelo ex
tremo norte do País, a coroa portuguêsa se alarmou e pas
sou a ditar providências . 

Em 1669, a instâncias de Pedro da Costa Favela, o go
vernador Coelho de Carvalho ordenou a ereção de uma for
taleza que resguardasse a região limítrofe do rio Negro. 
Assim, surgiu a lendária "Fortaleza de São José do Rio Ne
gro", construída numa elevação, a três léguas da foz dêsse 
rio. 

A princípio, os índios não davam descanso aos con
quistadores; todavia, graças ao auxílio dos religiosos carme
litas, grande arraial se foi pouco a pouco formando em volta 
do reduto fortificado. Famílias inteiras das tribos dos Ba
rés, dos Passés, e dos Banibas, vindas do Japurá e Içana, 

Praça São Sebastião 
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ali se instalaram, dando início à :?;rande miscigenação que, 
em breve, iria determinar, na povc•ação da Barra, o apareci
mento de nova geração constituída de mamelucos e caribo
cas. Já em 1774, o arraial contava 220 pessoas, incluídas 
nesse total "o vigário, o diretor e dez mulheres de noventa 
anos". 

Em 1783, por ordem do general João Pereira Caldas, e 

em razão de seu estado precário, foi a velha fortaleza de
sarmada, perdendo a povoação ss últimas aparências bé

licas que lhe restavam. Lôbo d' Almada, terceiro gover
nador da Capitania de São José elo Rio Negro, instalada a 
10 de maio de 1758, ao transferil·, no ano de 1791, a sede 
da Capitania para o lugar da Barra, iria habitar as depen
dências, da antiga "Casa Forte de· Rio Negro". 

Com a queda política de Lôbo d'Almada, a povoação 

da Barra entrou em franco declbio, que culminou com o 
retôrno da Capital para Barcelo!:, em maio de 1799, por 

fôrça da Carta Régia, datada de ~~2 de agôsto do ano ante
rior. Só em 29 de março de 1808, graças. ao então gover

nador da Capitania, Capitão-de-mar-e-guerra José Joaquim 
Vitório. da Costa, o lugar da Barr.!l voltaria a ter as honras 

de Capital. 

No entanto, um fato curioso se passava no âmbito po
lítico da localidade. Só muito tardiamente exerceu ela sua 
autonomia, dependendo primeiro da vila de Moura, depois 
da de Barcelos e, já na qualidade de Capital, da de Serpa. 
Essa anomalia motivou as várias tentativas revolucionárias 
levadas a efeito pelos habitantes do antigo lugar da Barra, 
que visavam à emancipação da localidade, e que conse
guiram em 1833, época em que a povoação foi elevada à 

Relógio Oficial 

categoria de cabeça de comarca, com a predicação de vila, 
recebendo então o nome de Manaus. 

Em 24 de outubro de 1848, por fôrça da Lei n.0 147, 
votada pela Assembléia Provincial do Pará, a localidade 
teve seu topônimo alterada para "Barra do Rio Negro", ante
cedido pelo título de cidade, que o mesmo Decreto lhe ou
torgou. 

Em 1850, como resultado das grandes agitações inter
nas que se haviam verificado no Território amazonense, foi 
aprovado pela Câmara o pro]eto de criação da Província 
do Amazonas, sancionado por D. Pedro 11, em 5 de se
tembro do mesmo ano, recebendo a Lei o número 592. 

O primeiro Governador da Província seria justamente 
aquêle que mais pugnara pela sua emancipação, João Ba
tista de Figueiredo Tenreiro Aranha, que, nomeado em 7 de 
julho de 1851, chegou à cidade da Barra do Rio Negro a 27 
de dezembro, instalando oficialmente a nova unidade pro
vincial a 1.0 de janeiro do ano seguinte. 

Vista Aérea da Cidade 

A 4 de setembro de 1856, a localidade da "Barra do 
Ri~ Negro", trocou definitivamente essa designação pela de 
"Cidade de Manaus", em virtude da Lei n.0 68, promulgada 
pela Assembléia Provincial. 

No ano de 1858, pela Lei n.0 92, de 6 de novembro, 
foi Manaus considerada freguesia e, como tal, reconhecida 
para todos os "efeitos civis e eclesiásticos". 

De conformidade com a Lei n.0 33, de 4 de novembro 
de 1892, dividiu-se o Estado do Amazonas em 23 Municí
pios, notando-se, entre êles o de Manaus, que, na divisão 
administrativa do Brasil em 1911, fi~ura como capital do 
Estado, possuindo três distritos: Manaus, Remédios e Taua
peçassu. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -IX-1920, o Município de Manaus permanece com três 
distritos: o da sede, compreendendo a cidade propriamente 
dita; o 2.0 , denominado Baía do Rio Negro, e o 3.0 abran
gendo a parte rural. 

Segundo a divisão administ~ativa referente a 1933, Ma
naus conta com apenas um distrito, - o de mesmo nome -, 
aparecendo nas divisões territoriais datadas de 31-XII-936 
e 31-XII-1937 formado de 2 distritos: Manaus.l.0 e Ma
naus 2.0

• 

No quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 69, de 
31 de março de 1938, e modificado pelo Decreto Estadual 
n.0 78, de 9 de maio dêsse ano, Manaus passa novamente 
a constituir-se unicamente do distrito da sede, subdividido 
em duas zonas: l.a e 2.a. 
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Palácio Rio Branco 

O Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro 
de 1938, criou, no Município de Manaus, os novos distritos 
de Careiro, - com território desmembrado do distrito-sede 
do Município de Manacapuru, - e Airão, com parte do dis
trito da sede do Município em aprêço. 

No quadro territorial vigente no qüinqüênio 1939-1943, 

e estabelecido pelo supracitado Decreto-lei Estadual n.0 176, 

Manaus forma-se do distrito-sede, subdividido em zonas Ur

bana e Suburbana, Caldeirão, Tauapeçassu e Santa Maria, e 
dos recém-criados distritos de Careiro e Airão. 

Pelo Decreto-lei Federal n.0 5 812, de 13 de setembro 
de 1943, Manaus adquiriu para o distrito de Airão partes 
do de Catrimani (ex-Ilha de Catrimani) e do de Moura, 
do extinto Município dessa última denominação. 

No quadro territorial fixado pelo Decreto-lei Estadual 

n.0 1 186, de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no qüin
qüênio 1944-1948, o Município de Manaus compreende o 

distrito do mesmo nome (abrangendo 5 subdistritos assim 

denominados: Manaus, Caldeirão, Tauapeçassu, Santa Ma
ria e Jauaperi) e os de Careiro e Airão. 

Em face do Decreto-lei Federal n.0 6 550, de 31 de 
maio de 1944, o distrito de Airão foi sacrificado em parte 

do seu território em proveito do novo Município de Catri

mani, do Território de Rio Branco. 

Em 1945, de conformidade com o Decreto-lei Estadual 
n.0 1400, de 5 de março, o quadro vigente em 1944-1948 
sofreu alteração que não atingiu a constituição distrital 
de Manaus, mas modificou a subdivisão do seu distrito
-sede, que passou a compor-se de 46 subdistritos. 

19.2 

Nas divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-lei 
Estadual n.0 69, de 31 de março de 1938, e modificado pelo 
Decreto Estadual n.0 78, de 9 de maio do mesmo ano, o 
Município de Manaus é Têrmo único da comarca de igual 
non:.e. 

Tal fato se verifica no quadro vigente no qüinqüênio 
1939-1943, fixado pelo Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 

de dezembro de 1938, e também no que vigora em 1944-
-1948, estabelecido pelo Decreto-lei Estadual n.0 1186, de 
31 de dezembro de 1943, e alterado pelo de n.0 1 400, de 5 

de março de 1945. 
De conformidade com o quadro da divisão Territorial, 

Administrativa e Jurídica para o qüinqüênio 1954-1958, 
Manaus continuou como sendo Têrmo único da comarca 
de igual nome, possuindo três distritos e 12 subdistritos. 

Em virtude da Lei n.0 99, de dezembro de 1955, que 
criou os Municípios do Careiro e Airão, o Município de Ma
naus passou a ter um só distrito, - o da sede - e 4 sub
distritos. 

O atual Prefeito Municipal é o senhor Gilberto Mes
trinho de Medeiros Raposo. O Legislativo é composto dos 
seguintes vereadores: W alter Scott da Silva Rayol, Ismael 
Benegne, Renato de Souza Pinto, Leandro Antony, Djal
ma Passos, Junot Carlos Frederico, Rodolfo Guimarães Vale, 
Rafael Faraco, Jorge Ispor Abrahim e Edgar Macedo. 

Nas eleições de 3 de outubro de 1954, votaram 23 865 
eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Manaus está situado 
na zona fisiográfica do Rio Negro e limita-se com os mu-



Teatro Amazonas 

nicípios de Airão, ltacoatiara, Ca1.·eiro e Manacapuru. São 

as seguintes as coordenadas geográficas de sua sede muni-

cipal: Latitude - S. 3° 08' 7", Longitude W. Gr ...... . 

60° 01' 34". 

Posição do Município em relação uo Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A cidade de Manaus está localizada a 
40,33 m, acima do nível do mar. 

CLIMA - O clima de Manaus, como aliás, de tôda a re
gião Amazônica, é quente e úmidl). A temperatura é quase 
sempre elevada, porém amenizada por alta pluviosidade e 
pelos ventos alíseos do Atlântic,>, alcançando no ano de 
1956, as seguintes médias: máxima - 30,7°C, mínima -

13 - 24 640 

22,9°C e compensada - 26°C; precipitação no ano, altura 
total - 19 862 mm. Manaus é atingida por duas estações 
que são: inverno- que começa em novembro, e verão
que se inicia em maio. Os meses mais frios são os de maio 
e junho, em que a Cidade fica sob a ação da "friagem", mo
tivada pela corrente gélida dos ventos andinos que sopram 
sôbre dois terços da região amazônica, modificando brusca
mente a temperatura e provocando chuvas em forma de 
geada fraca e contínua. 

Os meses de maior intensidade de calor são: julho a 
outubro, sendo que o mês de agôsto é quase sempre o mais 
quente . Dado, porém, à grande umidade existente e à flo
resta que circunda a cidade, não há casos de insolação. 

ÁREA - A área total de Manaus, até fins de 1955, era 

de 73 325 km~. Com o desmembramento dos atuais muni
cípios de Careiro e Airão, essa área ficou sendo de 13 000 

quilômetros quadrados, pelo que passou a figurar no 35.0 

lugar entre os 43 municípios amazonenses. Mesmo com essa 

área, a extensão territorial de Manaus é superior à dos mu

nicípios de ltacoatiara, Parintins, Autazes, Barreirinha, Ben

jamin Constant, Careiro e Urucurituba. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Dentre os rios que com
põem a rêde hidrográfica de Manaus, destaca-se o Amazo
nas, com o seu principal afluente em terras do Município -
o Negro, com os seus 1 551 quilômetros de percurso, dos 
quais 783 dão acesso à livre navegação. Os demais aci
dentes notáveis são os rios Prêto da Eva, Cuieiras e Pura
quequara, a linda baía do Rio Negro, as ilhas de Marapatá 
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Vista Parcial do Aeroporto 

e do Camaleão, os lagos do Puraquequara e do Aleixo e as 
cachoeiras do Tarumã Grande e a do Tarumãzinho. 

Vale ressaltar que, no solo do município, a 18 quilô
metros de sua sede, tem lugar o encontro das águas do rios 
Negro-Solimões, do qual resulta na mudança do nome dêsse 
último que, a partir de então, até desembocar no Atlântico, 
passa à denomiuação de Amazonas. 

RIQUEZAS NATURAIS - As riquezas naturais do mu
nicípio de Manaus, são como os demais municípios do Ama
zonas, constituídas da flora e da fauna. Na flora predomina 
grande variedade de madeiras, como sejam: pau-rosa, agua·· 
no, andiroba, assacu, cedro, itaúba, jacaraúba, louro amn
relo, louro prêto, saboarana e. muitas outras extraídas para 
fins industriais, além da borracha, piaçava, castanha-do-pará, 
ervas medicinais e o timbó. 

A fauna, é rica . Seus pássaros constituem o que de 
mais belo pode existir em natureza de plumagem, afora as 
mais variadas espécies de animais silvestres, destacando-se 
o veado, anta, capivara, paca e a cu tia. Seus rios, lagos, 
furos, igapós e igarapés são providos de saborosos peixes das 
mais sortidas famílias, destacando-se o pirarucu e o peixe
-boi, de répteis de grande porte e de crocodilos, cujas peles 
e couros são bastante procurados. Há indícios de petróleo 
na sede municipal. 

POPULAÇÃO - Manaus contava, em 1.0-VII-1950, com 
139 620 habitantes, dos quais 67 841 eram homens e 71 770 
mulheres; segundo a côr, 67 872 brancos, 2 883 pretos, 38 
amarelos, 68 628 pardos e 199 de côr não declarada; das 
pessoas de 15 anos e mais, em número de 83 895, 37 004 
eram solteiras, 38 926 casadas, 69 desquitadas, 7 825 viú-

Piscina General Ozório 

1911 

vas e 71 de estado civil não declarado; segundo a nacionali
dade, havia 239 brasileiros naturalizados e 2 814 estran
geiros e 1 não declarado . A religião predominante era a 
católica, com 132 303 adeptos. Os demais credos existentes 
àquela época eram: protestante, espírita, budista, israelita, 
ortodoxo, maometano e outras religiões; 655 pessoas de
clararam-se sem religião, enquanto que 276 não declararam 
a que seita pertenciam. 

Com a criação dos municípios do Careiro e Airão, sua 
população passou a ser de 109 000 habitantes, permane
cendo com a primazia de ser o mais populoso entre os 43 
outros municípios que ora compõem o Estado. Sua densi
dade demográfica é de 8,38 hab./km:!, superior a do Estado, 
que é de apenas 0,32 hab./km:!. 

É interessante notar que Manaus, ao contrário do que 
ocorre na maioria dos municípios do Estado, possui efetivos 
populacionais femininos superiores aos masculinos, fenô
meno êsse apenas idêntico em Urucurituba. 

Palácio da Justiça 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Manaus possuía, por 
ocasião do Recenseamento Geral de 1950, três aglomerações 
urbanas: Manaus com 89 612 habitantes, Careiro com 107 
habitantes e Airão com 175 habitantes. 

Em virtude da Lei n.0 99, de 19 de dezembro de 1955, 
que elevou os distritos do Careiro e Airão à categoria de 
municípios, ficou reduzido a uma única aglomeração -
Manaus. 

ATIVIDADES ECONOMICAS -O Município tem suas 
bases econômicas fixadas nas indústrias de transformação 
e extrativa e na agricultura. No parque industrial possui 
194 estabelecimentos, dos quais 188 de indústria de trans
formação. A produção no ano de 1955 atingiu o total de 
Cr$ 845 977 219,80, destacando-se o beneficiamento de juta 
com Cr$ 79 190 001,00, panificação com Cr$ 71 180 798,00 
e beneficiamento de castanha-do-pará com ........... . 
Cr$ 63 059 640,00; aa demais indústrias foram: madeiras, 
cortume, borracha beneficiada, bebidas, sabão, fumo, cerâ

mica e diversas . 
Em segundo plano se destaca a produção animal, que 

alcançou, em 1956, o total de CrS 38 492 174,70, contri
buindo 0 pirarucu, com CrS 32 120 302,80, além de peixes 
diversos e couros de animais silvestres. A produção extra
tiva vegetal é irrisória, em relação à do Estado. Seu valor, 
foi de Cr$ 8 028 923,60, cabendo a essência de pau-rosa 
Cr$ 7 717 333,40; os demais produtos explorados foram: 
sernambi em rama, chá da amazônia. piaçava e ervas me

dicinais. 



A agricultura é relativamen':e desenvolvida, dado ao 
incentivo proporcionado aos juticultores, concorrendo para 
o progresso econômico do Munidpio. Seu valor, no ano 
em referência, foi de Cr$ 33 000 000,00, cabendo à juta 
Cr$ 16 843 500,00, à mandioca Cr:) 5 000 000,00 e ao cacau 
Cr$ 3 000 000,00. As demais cul':uras foram: abacaxi, ba· 
nana e macaxeira. 

A pecuária é insignificante; c's principais rebanhos são 
os de bovinos - com 4 450 cabeças, suínos - com 17 160, 
ovinos - com 1 760, caprinos - com 1 500 e eqüinos -
com 780. 

COMÉRCIO - Manaus é o centJ:o de gravitação comercial 
do Estado. Conta com 1 980 es1 abelecimentos comerciais 
varejistas, 144 atacadistas e 194 industriais. Mantém per· 
manentemente transação com as :~raças nacionais e estran
geiras. Importa: arroz, açúcar, banha de porco e vegetal, 
café em grão, charque, farinha de trigo, farinha-d'água, leite 
em pó e condensado, manteiga, óleos comestíveis, armas e 
munições, sal, combustíveis tecidos e armarinhos, produtos 
farmacêuticos, bebidas diversas, dmento, cal, doces e bis
coitos, drogas, ferragens, ferro, fósforos, máquinas em geral, 
papel, calçados, sabão, fumo, cignrros, velas, automóveis e 

Aspecto do Rio Negro 

pertences, álcool, aparelhos de :~ádio, conservas alimentí
cias, feijão, pilhas elétricas, brin·=tuedos, louças, geladeiras 
e muitos outros artigos, e exporta: madeiras, castanha-da. 
-pará, couros e peles, essência dn pau-rosa, piaçava, látex, 
juta, borracha, ervas medicinais, ~=ouros de jacaré, pirarucu 
sêco e demais produtos regionais. 

Manaus conta com 6 estabEtlecimentos bancários, dos 
quais possuem sucursais na cidad~ o Banco do Brasil S. A., 
Banco Ultramarino Brasileiro, o Bank of London & South 
America Ltda., o Banco da Lavc,ura de Minas Gerais e o 
Banco de Crédito da Amazônia, e matriz, a Cooperativa 
do Banco Popular de Manaus. 

A Caixa Econômica Federa:! também dispõe de uma 
agência na cidade, cujos depósit1>s orçaram, em 1956, em 
Cr$ 91 218 677,00, existindo 29· 880 cadernetas em cir
culação. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Além 
do Lóide Brasileiro, Serviços de Navegação da Amazônia 
e Portos do Pará (S.N.A.P.P. ), Panair do Brasil S. A. 
e Lóide Aéreo Nacional, possuem agências na sede do Mu
nicípio os Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda., Compa
nhia N acionai de Navegação Costeira, Moore Me. Cormack 
Lines Inc., Don Naske Sud Amerka Line, Bootle Line, Lam-

Alfândega 

port & Hc>lt Line Limited, La Panama; Co. Me. North Deus
tsche Lloyd, N orthen Pan American, Além de várias outras 
emprêsas de navegação que atendem à Bacia Amazônica, 

O tráfego urbano é intenso. No ano de 1956, existiam 
em circulação 1 489 veículos assim especificados - para 
passageiros: 9 bondes, 736 automóveis, lOS jipes, 78 ônibus 
e 5 ambulânciãs; para carga: 367 caminhões, 109 camione
tas, 25 veículos fechados, 13 cisternas, 44 tratores, 5 carros
-reboques e 2 carros fúnebres. 

O transporte ferrocarril da cidade, bem como o de 
iluminação, ora explorado pelos Serviços Elétricos do Es
tado; ultimamente, foi acampado à Companhia de Eletri
cidade de Manaus. 

Liga-se às sedes municipais vizinhas e à Capital áa 
República pelos meios de transporte fluvial, aéreo e misto, 
obedecendo às seguintes distâncias: Airão - fluvial: 250 
quilômetros, Careiro - fluvial: 22 km, Manacapuru -
fluvial: 102 km, ltacoatiara - fluvial: 204 km e aéreo 
170 km, ltapiranga - fluvial 233 km, Distrito Federal -
misto 5 845 km e aéreo 2 800, vôo direto. 

Como meio de comunicação com outras localidades, 
Manaus dispõe dos serviços do Departamento dos Correios 
e Telégrafos e da Companhia Rádio Internacional. 

Dispõe a cidade de um moderníssimo e eficiente ser
viço telefônico, com 2 000 ligações, de propriedade da Pará 
Telephone Company Limited, com sede em Belém do Pará. 

ASPECTOS URBANOS - Contrastando com o ambiente 
agressivo, da natureza amazônica, ergue-se Manaus à mar
gem esquerda do Rio Negro, distando 18 quilômetros de sua 
junção com os rios Solimões e Amazonas. É uma bela cida
de, com os seus logradouros limpos e bem traçados, seus ma-

Catedral 
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Cachoeira de Cumaru 

jestosos edifícios, - como o Teatro Amazonas, os Palá
cios Rio Negro, Rio Branco, da Justiça e do comércio, o 
I . A. P. T. E. C. , o Hotel Amazonas, a Alfândega, a Cate
dral de Nossa Senhora da Conceição, além de muitos outros 
de soberbos traços arquitetônicos. Erguida em uma colina, 
como magnífico presépio, Manaus é alegre, hospitaleira, 
conhecida como Cidade Risonha. 

Nove bairros contornam a Cidade: Constantinópolis, 
Flores, São Francisco, Santa Luzia, Cachoeirinha, Raiz, 

Praça Antônio Bitencourt 

Adrianópolis, São Jorge e Getúlio Vargas. Dêstes o mais 
original é o de Adrianópolis, pelo seu moderníssimo con
junto residencial. 

A feição topográfica da região em que se assenta a 
cidade é um tanto acidentada. Existem aclives e depres
sões, pequenos outeiros e peneplanos, por onde se espraiam 
as habitações que ocupam a parte urbana e entram pela su
burbana. Das alturas do aprazível bairro de Adrianópolis, 
contempla o observador grandioso panorama de quase tôda 
a urbe, abrangendo um complexo de planos e elevações que 
lhe dão admiráveis perspectivas até às margens do rio Negro. 

As maiores depressões e acidentes são providos de pon
tes, em número de sete, das quais se destacam a "Benjamin 
Constant" - imponente armação de vigamento de aço que 
une o centro ao bairro da Cachoeirinha - e a "Presidente 
Dutra" - ligando o populoso bairro de São Raimundo. 

Possui 257 logradouros públicos, dos quais 113 são 
pavimentados, 43 arborizados e 5 arborizados e ajardinados, 
simultâneamente. As ruas da maior parte central se reves
tem de paralelepípedos de granito. O asfalto já- está sendo 
empregado na cidade, havendo algumas vias revestidas dês
se material. Dentre os logradouros se destacam as aveni-
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das Eduardo Ribeiro, 7 de Setembro e Getúlio Vargas, ruas 
- Marechal Deodoro, Marquês de Santa Cruz e Henrique 
Martins, praças: da Saudade, Heliodoro Balbi e Praça Os
valdo Cruz. 

As habitações de Manaus, de modo geral, são boas, 
havendo notável percentagem das que se devem considerar 
excelentes. Numerosos bangalôs, modernos e elegantes, 
têm sido construídos em ruas e praças centrais, vendo-se 

Oep. de Saúde Pública 

igualmente muitos outros edificados nos bairros suburbanos 
de Cachoeirinha, Adrianópolis e Constantinópolis, também 
conhecido por Educandos. 

O total de prédios que ornamentam a cidade eleva-se a 
17 422, dos quais 11 690 são servidos de água, 11 550, de 
luz e 15 896 de esgôto. A regularização dos serviços de 
água, luz e esgôto, tem sido a preocupação dos últimos 
governantes, dado ao alarmante crescimento da cidade. 

Por ocasião do Recenseamento de 1950, Manaus pos
suía 89 612 habitantes- dos quais 41274 eram homens e 
48 338 mulheres -, sendo a cidade mais populosa do Esta
do e uma das em que ocorre a predominância do sexo fe
minino sôbre o masculino. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Manaus conta 
com 13 hospitais, com um total de 2 581 leitos, 13 postos 
oficiais de saúde e 16 ambulatórios, dos quais se destacam 
a Sociedade Beneficente Portuguêsa, a Santa Casa de Mi
sericórdia - os dois maiores e mais antigos hospitais da 
cidade- e o Hospital "Dr. Adriano Jorge"- provido dos 
mais modernos aparelhamentos para o combate à tubercu
lose-, valendo citar o Serviço de Socorro de Urgência, que 
conta com elementos de real valor, servindo com zêlo e 

Vista Parcial do Pôrto 



dedicação a quantos a êle recorrem, muito contribuindo pa
ra o bem-estar da gente manauense . 

A aquisição de drogas e medkamentos é proporcionada 
por 5 drogarias e 15 farmácias, dora as distribuições gra
tuitas procedidas pelos Postos de, Saúde, A Legião Brasi
leira de Assistência, A Federaçãc, Espírita Amazonense, e 
Ambulatório de Aparecida, além de outras entidades de na

tureza filantrópica . 

Prédio do I.A.P E.T.C. 

Exercem atividades 80 médicos, 110 enfermeiros, 53 
dentistas, 30 parteiras, 29 farma,:êuticos e 3 veterinários. 

ASSIST:ftNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - O es
pírito caritativo da população manauense se evidencia pela 
prática de atos que traduzem, de modo iniludível, o seu va
lioso concurso às obras assistenciats instituídas para a defesa 
e proteção dos necessitados. 

Afora as instituições a cargo do Juizado de Menores, 
existem na cidade, mantidas pela iniciativa particular, di
versas casas de amparo às criança~> e à velhice desamparada. 
Localizado no salubre e aprazív«~l bairro de Adrianópolis, 
ergue-se o "Instituto Montessoriano Alvaro Maia", criado 

Fábrica de C1·rveja 

Instituto de Educação 

pelo grande sociólogo Des. André Vidal de Araújo e desti
nado a menores portadores de deficiências físicas. A "Escola 
de Serviço Social", também criada pelo supracitado soció
logo e destinada a desenvolver os conhecimentos técnicos 
necessários aos que se dedicam aos trabalhos assistenciais, 
mantém todos os cursos de aperfeiçoamento que são mi
nistrados por um corpo docente de reconhecida capacidade . 

Além dessas, funcionam em Manaus as seguintes ins
tituições de natureza filantrópica - Prestando assistência 
à Maternidade e a Infância: Sociedade de Amparo à Ma
ternidade e Infância de Manaus, Legião Brasileira de Assis
tência, Ação Católica Social do Amazonas, Sociedade das 
Obras Sociais Nossa Senhora de Nazaré, Cruzada de Assis
tência aos Necessitados, Sociedade de Amparo à Materni
dade e Infância de São Raimundo, Sociedade das Obras So
ciais de N. S. Aparecida, União das Mães Espíritas Marí
lia Barbosa, Casa Dr. Fajardo, Casa da Criança Circulista 
Menino Jesus, Educandário Gustavo Capanema, e Abrigo 

Vista do Pôrto 

Menino Jesus . Assistência aos órfãos e desvalidos: - Ins
tituto Maria Madalena, Abrigo Rural Melo Mato, Educan
dário Gustavo Capanema, Patronato Profissional Santa Te
rezinha e Instituto Benjamin Constant. À velhice desam
parada: - Asilo de Mendicidade Dr. Thomas, Vila São 
Vicente de Paulo e Dispensário Maçônico. 

Existem em Manaus 7 cooperativas, das quais se des
tacam a do Banco Popular de Manaus - crédito, e a Agrí
cola Mista do Município de Manaus - Consumo. 

ALFABETIZAÇÃO - Das 118 041 pessoas recenseadas 
em 1950 - das quais 56 894 eram homens e 61 147, mu
lheres, 34 418 homens e 36 675 mulheres sabiam ler e es
crever. A percentagem de alfabetizados era de 60,22o/o, 
superior, portanto, à do Estado, que era de 36,87%. Veri
ficou-se. ainda, que das pessoas de 10 anos e mais que pos-
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sulam curso completo, em número de 21 706, 16 688 ti
nham o de grau elementar, 4 329 o médio, 683 o superior 
e 6 de grau não declarado. 

ENSINO - Além de 151 unidades de ensino primário, fun
cionando geralmente em três turnos, conta Manaus com 10 
estabelecimentos de ensino secundário, 5 de ensino superior, 
2 de ensino agrícola, 2 de ensino industrial, 8 de ensino co
mercial e 5 de ensino pedagógico além de 39 de ensino pro
fissional, destacando-se dentre êsses a Faculdade de Di
reito do Amazonas, o colégio Dom Bosco, o Colégio Esta
dual Pedro 11, o Instituto de Educação do Amazonas, a 
Escola de Enfermagem, a Escola de Serviço Social e a Es
cola Comercial Solon de Lucena . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O aspecto cultu
ral manauense é grandemente evoluído. O Instituto Geo
gráfico e Histórico do Amazonas, a Academia Amazonense 
de Letras, a Biblioteca Pública, a Sociedade Amazonense de 
Professôres, a Associação Amazonense de Imprensa e o 
Aéroclube do Amazonas, constituem o seu valioso patrimô
nio, acrescido do Instituto Nacional de Pesquisas Amazô
nicas, de natureza teécnico-científica. 

Sete peródicos circulam diàriamente na cidade, desta
cando-se o "Jornal do Comércio" e "O Jornal". Manaus con
ta com 3 estações de rádio - Rádio Baré Ltda., Radiodifu
sora do Amazonas e Rádio Rio Mar Ltda. - 3 bibliotecas 
públicas, 44 entidades físico-cultural, 2 artísticas, 10 lite
rárias, 5 educativas, 8 recreativas (sobressaindo-se o Ideal 
Clube), 1 teatro- o famoso Teatro Amazonas- e 8 ci
nemas - dos quais se destaca o Odeon, com sua modernís
sima aparelhagem, tela panorâmica, vista vision, ar condi
cionado e cadeiras estufadas. 

FINANÇAS PúBLICAS - Foi o seguinte, o movimento 
financeiro do Município no período de 1951-1956: 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (3) 
NO 

MUNIClPIO 
Federal Estadual 

' (3) 
lll (2) Total Tributária (Cr$ I 000) 

------ ------ ------ ------ ------ ------

1951 ....... 651 93 845 14 100 1.() 276 12 377 
1952 ....... 522 111 276 16 022 10. 652 14 513 
1953 ...... 600 123 831 21 131 12 200 15 891 
1954 ....... 409 151 263 28 513 13 169 13 669 
1955 ....... 678 184 126 37 364 21 410 40 003 
1956 ....... 996 381 614 52 204 22 519 43 498 

(I) Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. - (2) Secretaria do Estado 
de Economia e Finanças. (3' Prefeitura Municipal de Manaus. 
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PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS,- Certas particularidades de Manaus - como, aliás, 
de toda a Amazônia - asseguram-lhe posição distinta nos 
quadros do País. Essas, se referem à imensidade do volu
me fluvial e à densidade demográfica. 

Na época das cheias, as águas ultrapassam as margens 
do Rio Amazonas, e seus afluentes, ganhando terras bai
xas, formam pântanos e lagos. São as várzeas, zonas das ma
tas e campos, periodicamente alagados. As matas baixas 
e ainda sujeitas à inundação, que se seguem às várzeas, 
constituem o igapó. 

As plantas úteis, tanto das terras firmes como das vár
zeas, são inumeráveis. Relativamente às plantas ornamen
tais ou exóticas, citam-se as orquídeas e, nos igapós, as vitó
rias-régias . 

A cidade de Manaus possui vários e curiosos monu
mentos históricos e artísticos. Dos primeiros se destar.::am 
o da Abertura dos Portos ao Comércio Mundial, a Estátua 
de João Batista de Tenreiro Aranha, o Busto de Sant'Ana 

Nery, o Busto do Cel. Leopoldo de Matos e o Busto de Ta
mandaré e o Obelisco comemorativo ao 1.° Centenário de 
Manaus. Dentre os artísticos se distinguem os palácios Rio 
Negro, Rio Branco e da Justiça, a Alfândega de Manaus e 
o famoso Teatro Amazonas, construído entre 1891 e 1896, 
com colunatas, estatuetas e escadarias executadas por mar
maristas europeus e suas decorações internas, obras de mes
tres insignes, como De Angelis, Capranesi e Sílvio Cento
fani. Manaus possui também primorosos obeliscos que se 
levantam em alguns trechos públicos ajardinados da Cida
de, notadamente os das praças da Matriz e Osvaldo Cruz. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- As manifestações folclóricas têm em Manaus viva ex
pressão e despertam o interêsse popular. São tradicionais 
os festejos de Natal, do Ano Bom e dos Reis. Além dos fol
guedos dos bois-bumbás e das pastorinhas, há, ainda, de ori
gem africana, os cordões de "pássaros", evocativos dos tem
pos da escravatura, e o "brigue", representação da luta entre 
uma corveta de guerra e um navio corsário, cujos lances 
arrepiantes ficaram gravados indelevelmente na memória 
dos rudes desterrados, que os iam transmitindo de geração 
em geração. 

Comemoram-se no Município a 24 de outubro - data 
da elevação da Vila da Barra do Rio Negro à categoria de 
Cidade, 17 de abril - criação do Escudo de Manaus -, 
5 de setembro - elevação do Amazonas à categoria de Pro
víncia, tendo a cidade· de Manaus como Capital, que até 
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então se denominava Cidade da Barra do Rio Negro -, 
21 de dezembro- criação do Município de Manaus. 

VULTOS ILUSTRES- À Cida:le de Manaus cabe a gló
ria de ter servido de bêrço a hnmens célebres no cenário 
regional no campo das Artes, da:; Letras, da Ciência e da 
Política, tais como Branco e Silva - artista emérito no 
manejo do pincel, Péricles Morais e Heliodoro Balbi 
escritores e sociólogos, Pedro Lttiz Sympson - autor do 
Dicionário Tupi-Guarani, Torquato Xavier de Miranda 
Leão- engenheiro e geógrafo, Jorge de Morais -médico, 
político e urbanista a quem muito deve a 'Cidade, Antônio 
Monteiro de Souza - matemático, Leopoldo Peres - po
lítico influente, so.ciólogo e orador, além de outros. 

Embora filhos de outras pla·?;as, em Manaus moureja
ram dedicando seu esfôrço em pt ol do Município e do Es
tado: João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha - 1.0 

Governador da então recém-criada Província do Amazonas, 
Eduardo Gonçalves Ribeiro (O Pensador) - governador, 
grande urbanista e verdadeiro construtor da cidade de Ma
naus, Manuel da Silva Ramos -- escritor e fundador da 
imprensa amazonense, Leopoldo Tavares da Cunha Melo, 
ministro e senador da República, além de outros vultos que 
se destacaram ou se destacam nos diversos setores regional 
e nacional. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- O conjunto manauara é por 
si só um permanente motivo de interêsse turístico. A ci
dade limpa, bem traçada e ornamentada de prédios e mo
numentos de arte, impressionantes pela sua originalidade, 
dentre os quais se destacam o Hotel Amazonas, o ....... . 
I . A. P. T. E. C. e o majestoso TEatro Amazonas, a Catedral 
de Nossa Senhora da Conceição. os palácios Rio Negro e 
Rio Branco, o Tribunal de Apela~:ão e a Seção de Numismá
tica do Palácio Rio Branco; seu parque industrial, em que 
se distinguem a Fábrica de Fiaçiio e Tecelagem de Juta, a 
Refinaria de Petróleo da Amazônia e a Usina de Beneficia
mento de Borracha; seu pôrto flutuante, a linda baía do Rio 
Negro; o soberbo "Aviaquário :Municipal", onde se encon
tram os mais belos espécimes da fauna amazônica; o em
polgante encontro das águas dos rios Negro-Solimões, as or
quídeas e a vitória-régia, de belezas exóticas e impressio

nantes, tudo contribui para que Nlanaus mereça o cognome 
de "Cidade Risonha". 

Diversos pontos da zona rural de Manaus são freqüen
temente procurados pelos que !•e aprazem praticar o es
porte de natação em vastas piscil.1as ou nas frias águas cor
rentes dos igarapés ou espairecer o espírito longe do teatro 

Clube Atlético l:io Negro 

Foculdode de Direito 

da luta pela vida. "Flores", "Mindu", 'Tarumãzinho", ca
choeira do "Tarumã-Grande", "Bosque", igarapés do "Qua
renta" e da "Raiz", as praias "Ponta Negra" e do "Cacau 
Pirera" e o aprazível balneário "Parque 10 de Novembro", 

constituem motivo de atração para quantos desejam, em re
cantos pitorescos da selva, sanear a mente e realizar o 
asseio do corpo com confôrto e perfeita segurança . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Sede da Ar
quidiocese de Manaus, o Município possui 11 paróquias 
e 48 templos católicos, dos quais se destacam, pelo seu con
junto aprimorado, a Catedral de Nossa Senhora da Con
ceição e a Matriz da Paróquia de São Sebastião. 

Além dêsses, conta Manaus com vários templos ba
tistas, presbiterianos, adventistas, pentecostais, israelitas, es
píritas, esotéricos, umbandistas, quinbandistas e maçônicos. 

Dispõe a cidade de 6 hotéis - com diárias variáveis 
entre Cr$ 25000 a Cr$ 300,00 (exclusive as do Hotel Ama
zonas, de Cr$ 600,0 a Cr$ 1100,00), e 12 pensões com diá
rias entre CrS 150,00 e Cr$ 200,00. 

No movimentado pôrto fluvial de Manaus está uma 
das maiores e mais ousadas realizações da engenharia . Tra
ta-se de um dique flutuante de 130 metros de comprimento 
por 15 de largura, cujo tabuado de madeira de lei se esten
de sôbre vigamento de aço, prêso a bojudos flutuantes per
feitamente estanques. 

Nas grandes enchentes- tais como a de 1920 e 1953 
- o desnivelamento do dique, produzida pela elevação das 
águas, não consegue alterar o funcionamento mecanizado 
do transporte de volumes que saem ou entram para os na
vios atracados na parte externa do "roadway". Neste ponto 
a profundidade mínima das maiores vasantes jamais sondou 
menos de 45 braças, sendo o habitat favorável e contínuo 
dos maiores e mais vorazes exemplares da fauna fluvial, do 
cais à margem oposta, a largura do rio mede aproximada
mente 2 500 metros . 

O embarque dos produtos regionais é feito no dique das 
"tôrres", por um engenhoso mecanismo movido a eletrici
dade, dispondo de potentes guindastes e roldanas que des
lizam sôbre cabos de aço suspensos, transportando para 
bordo volumosas lingadas de carregamentos. 

A Associação Comercial do Amazonas, instalada no 
suntuoso Palácio do Comércio, constitui o órgão oficial re
presentativo da expansão comercial e industrial do Estado. 

Em uma espaçosa dependência térrea de seu edifício 
está organizado um interessante museu onde se encontra à 
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Parque de Recreio 

visita pública a quase infindável variedade de produtos das 
selvas, do solo, subsolo e das águas amazônicas. 

Quase tôdas as classes trabalhadoras de Manaus se en
contram sindicalizadas, alcançando 36 o número dessas 
representações. 

A segurança pública, privada e a defesa do regime são 
asseguradas pela guarnição federal - representada pelo 

27.0 B. C. - Polícia Militar do Estado, Corpo de Segu
rança Pública, Inspetoria de Trânsito, Corpo de Bombeiros 
Municipais e Corpo de Bombeiros Voluntários de Manaus. 

Exercem atividade na cidade 212 advogados, 8 agrô
nom~ e 26 engenheiros. 

Acha-se instalada em Manaus a Inspetoria Regional 
de Estatísti.:::a Municipal, órgão integrante do sistema esta
tístico nacional. 

LENDAS- Para o homem nativo do vale da Terra Ver
de, Yara é um gênio puramente mitológico, que vive dentro 
dos caudalosos rios e lagos, tendo o corpo metade mulher 
e metade peixe . Dizem os selvagens, que a lendária origem 
dessa princesa deslumbrante das águas, foi um filho de Ira
huana, velho tuchaua da taba dos valentes Mondurucus, e 
que desaparecera na baía do rio Negro, numa sombria tarde 
de inverno, mesmo no lugar em que se levanta agora a ci
dade de Manaus. 

O fato passou-se assim: - Miryan, o valoroso filho de 
lrahuana e que mais se destacara no combate contra os 
Apupôs, não só pela bravura mas sobretudo pela sua fôrça 
de jaguar, ao voltar vitorioso foi proclamado como novo se
nhor das tabas. Seu tio, o velho e decrépito Aryman, um 
dos mais temíveis pagés do grande vale, dera-lhe uma fle
cha e um arco, como até então nunca se vira em mãos de 
nenhum guerreiro. 

A uiraçava era negra, feita de miolo de paracuuba, en· 
quanto que a uirapara, era pintada da côr das onças can
guçus, feita de muirapinima do lago, forte como a paxiúba, 
e veloz como o inhambu. 

Um dia, Irahuana quis mostrar aos seus outros filhos 
a fôrça e o poder do seu guerreiro, mandando-os em compa
nhia de Miryan, dar combate às feras mais próximas da 
.colina. 

Aryman, porém, o grande pagé da taba, dispusera di
ferentemente . . . Durante todo um período lunar, entre 
Jacy-cataiana e jacy-miri, em vez de feras surgiram bandos 
enormes de Jajamadys, verdadeiros exércitos em luta, sen
do que nos combates travados, desde os centros à margem 
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do grande rio, Miryan, foi sempre o vitorioso, distinguin
do-se, ainda mais, entre todos, e admirado pelas mulheres, 
dada à beleza de suas formas rijas e fortes como os buritis 

da mata. Cheios de inveja seus irmãos, no momento em que 
Miryan dormia, atiram-lhe as zarabatanas provocadoramen
te, ferindo-o na coxa e na mão direita. 

Furiosa como a onça e forte como a anta, o destemido 
e jovem guerreiro derribou-os de um só golpe para não se 
erguerem mais. 

Diante de tamanha desgraça, é claro que Miryan não 
esperou pela explosão da cólera paterna . Na mesma noite 
deixou a floresta em que dormia, partindo em busca de 
um lugar deserto, mais calmo, e rumou então para as mar
gens do grande rio, colocando-se à beira da água, dentro 
de uma espêssa moita de Uranas onde nunca havia pene
trado a luz dourada do sol. E ali, curtindo as dores dos 
ferimentos, entre canaranas e moruins, num enorme bal
seiro em que nem mesmo as carapanãs penetravam, dei
xou-se adormecer ofegante de cansaço. 

Assim, fugido, esgotado, quase agonisante, com as suas 
armas de combate, esperou calmo e heroicamente, sem mêdo 
nem desfalecimentos, as represálias do velho Irahuana. 

O grande e valente tucháua, senhor dos bosque e dos 
rios, diante dos filhos mortos que ·lhe trouxeram os pri

meiros guerreiros, numa fúria louca de dor que se não do
ma, na impiedade selvagem de sua alucinante cólera, jurou 
arrancar as entranhas de Miryan e quebrar-lhe a uiraçava . 
Naquele mesmo dia, mal o sol clareara as frondes das ma
tas, o guerreiro pôs-se em marcha, à frente de quatrocentos 
índios, ululando as mais horríveis pragas de vingança e 
castigo. Nesse momento supremo de angústia paterna, 
apoiava-lhe covardemente a zanga, - Ubirantapy sobrinho 
mais velho do cacique, ávido de poder e dos domínios que 
procurava herdar. 

Depois das duas primeiras lutas, sempre com o bando 
no rastro do guerreiro, os silvícolas de Irahuana cercavam 
a moita de Uranas verdes. Feito o sítio, entesados os ar
c:os, foram tantas as flechas que lhe mandaram que, por 
três dias e noites, o ar, as fôlhas, os ramos e as frondes vi
zinhas, tremiam e choravam num soluço brando de pavor 
e agonizante . Mas, cada vez que os bravios guerreiros de 
Irahuana tentavam fazer um assalto em redor da moita, 
surgia Miryan empunhando um tronco de Jacy ou patoá, 

como se fôsse uma tangapema, e os esborrachava como se 
fôssem borboletas pequeninas à beira de um paul. De quan
do em quando abria os ramos e, de dentro da moita, ver
gando o seu maravilhoso arco, deixava que as flechas partis
sem zurdindo, sibilando, por entre os inimigos, espalhando 
nos grupos o terror e a morte, sem que nunca fôsse atingido. 

Certa noite, depois de um dia inteiro de luta, Miryan 
chegou à relva em que repousava Irahuana - seu velho pai, 
guardado durante o sono por vinte de seus mais ferozes 
guerreiros. O môço índio, esgueirando-se, ligeiro como o 

inhambu e sutil como a jibóia, chegou-se de manso, baten
do-lhe no ombro, para dizer: 

- "Meu pai"! Tu me fazes uma guerra injusta . Os 
teus dois filhos morreram porque me quiseram matar. Atira
ram-me suas flechas enquanto eu dormia . Feriram-me o 
corpo, derramaram-me o sangue e só por Tupã pude domi

ná-los. Vai-te! Deixa-me em paz"! 



Como um raio que houvesse caído entre êles, o velho 
tuchaua bradou numa fúria sem limites: "Matem-no"! 

Seus guerreiros, gritando e ~;runindo, atiraram-se con
tra o jovem protegido do pagé. Em meio da confusão, der
rubando uns e ferindo outros, 1\Jliryan .conseguiu escapar, 
correndo em direção do rio, onde se lançou como uma gran
de capivara fugindo de uma m~.ti1ha de cães. Apenas o 
corpo do môço índio tocou a superfície tranqüila das águas, 
uma imensa multidão de peixes grandes e pequenos, encos
tando-se uns aos outros, sustentantm-no à flor da correnteza. 
Então, aos poucos, o corpo molhado de Miryan, numa irra
diação deslumbrante de luzes trementes, ofuscantes, numa 
auréola de claridade bruxuleante, foi-se modificando, trans
formando, até que por fim, da cintura para baixo ficou sendo 
peixe, luzindo como a superfície polida de um lâmina de 
prata, enquanto que, da cintura para cima, o jovem guer
reiro metamorfoseou-se em corpo de mulher, muito belo, 
com os ombros vestidos por um denso e basto manto de 
cabelos negros, da côr escura das águas. E assim, em cima 
dos peixes quietos, descendo à mercê das correntezas, -
Miryan, feito Yara, foi seguindo, cantando e sorrindo, até 
desaparecer na curva rápida do Rio Negro. 

É assim que os nativos contam a lenda da Yara que 
apontam aos moços como um castigo de Tupã àquele que 
um dia quis lutar contra seu próprio pai. 

O Uirapuru- A voz do peq.ueno pássaro se fêz ouvir. 
Começou com uma nota aguda. Parecia mais a vibração 
de um copo de puro cristal! Outras notas se lhe seguiram, 
com delicadas modulações. 

O Uirapuru cantava! Cantava sem mudar de galho, ora 
se virando, ora saltando sôbre o mesmo poleiro. Era um 
pequeno pássaro verde-oliva, de cauda avermelhada. Sua 
voz dominava a floresta, que se quedou silenciosa para ou
vi-lo. 

Aos poucos, os pássaros da floresta se aglomeraram 
junto do Uirapuru, ouvindo-o e olhando-o com respeito: 
tangarás, araras, juritis, viuvinha!: e rendeiras . 

Antigamente, êle não cantava, era feio e mudo! Os ou
tros pássaros zombavam de sua mudez. 

Um dia, com o coração estourando de tristeza, o Uira
puru chorou amargamente e seu desespêro jorrou em lágri
mas sôbre as fôlhas. As gotas cristalinas se transformaram 
em notas maviosas. Um soluço partiu da garganta do pe
queno pássaro, um soluço musical. e cristalino. 

Desde êsse momento, o Uirapuru passou a cantar. 

O concêrto do Uirapuru dt:.rou uns dez minutos. O 
canto era sempre igual, profundamente triste. 

Ao terminar, alçou vôo. A passarada o acompanhou. 
Um vulto surgiu dentre a folhagem. Do arco do índio, que 
amava sem ser amado, zuniu a flecha certeira e mortal. 
O Uirapuru rolou por terra, para. nunca mais .cantar. 

Os pássaros fugiram apavorados. 

O índio apanhou o corpo quente e sujo de sangue e o 
queimou numa fogueira. juntou. depois, as cinzas na pal

ma da mão. 
A lua brilhava no grande céu. Aproximando-se da ín:.. 

dia que amava, o guerreiro deu-lhe um pouco de cauim, no 
qual havia colocado as cinzas do passarinho! 

A bela índia bebeu e se sentiu apaixonada pelo guer-

reiro. 

Até hoje existe a lenda de que a cinza do Uirapuru traz 
amor ... 

VITóRIA-RÉGIA - Havia urna grande alegria na tribo. 
O nascimento da indiazinha, cuja pele se diferenciava de 
todos pela sua côr branca como a luz da lua, foi festejado 
na taba, como uma bênção de Tupã. Os dias se passavam 
e a sua pele se tornou rosada como o peito de Jaçanã. E 
com êsse nome foi ela batizada e consagrada, pelo Pagê, 
filha de Tupã, e único a quem ela poderia amar. 

Seus olhos jamais deveriam fixar-se em qualquer jo
vem mortal, fôsse de que tribo fôsse. Cada vez mais bela, 
de uma beleza de que jamais se ouvira falar, Jaçanã setor~ 
nou môça. Todos os dias, satisfeita de sua resplandecente 
beleza, mirava-se nas águas do Amazonas, horas a ·fio. Cer-· 
ta manhã, foi surpreendida em sua contemplação, por um 
jovem e belo índio da tribo vizinha, que parou fascinado an
te a beleza da índia e sentiu que, naquele mesmo instante, 
seu coração pertencia à jovem Jaçanã. A virgem sagrada 
- que também tinha um coração de mulher - apaixonou-
-se pelo guerreiro. 

Os grandes da tribo notaram profundas modificações 
em Jaçanã. O Pagé, percebendo sintomas de amor em seus 

olhos, mandou que ela fôsse vigiada com rigor. E assim 
foi feito. 

Uma tarde, Jaçanã, ante à impossibilidade de reve

lar o seu amor à tribo, havia resolvido fugir com o seu 

bravo guerreiro e procurar abrigo na tribo vizinha, quando 

foi surpreendida e aprisionada . 

Condenada à morte pelo Pagé, começaram os prepara

tivos para o seu sacrifício. 

O jovem procurou-a como lot!lco, por tôda a floresta e, 

por fim, acercou-se da taba, para certificar-se do que se 

passava. Seus olhos se encheram de desespêro, quando vi~ 
ram prisioneira a sua amada. Sem medir conseqüências, 

tentou salvá-la, mas seus passos foram detidos por certeira 

lança que lhe atravessou o coração. O .corpo do guerreiro, 

já sem vida, tombou ante os olhos angustiados de Jaçanã. 

Nada mais lhe restava do mundo. Assim, resignada, 
deixou-se conduzir por índios fortes e impiedosos que, co
mandados pelo Pagé, atiraram-na nas profundezas das águas 

do Amazonas. 

Após o sacrifício, outras virgens da tribo atiraram pe
nas brancas de garças sôbre as águas, para simbolizar a pu

reza de J açanã. 

jaci, a que tudo presenciara do alto do céu, penalizada 

com a sorte de Jaçanã, fêz com que ela surgisse do fundo 

das águas, transformada numa flor alva como as penas das 
garças que cobriram a sua sepultura líquida ... 

Assim, nasceu a nossa Vitória-Régia, na.s águas no rio 

Amazonas. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - "Fundação de Manaus", de Mário Ipi

ranga Monteiro. "Síntese Histórica e Sentimental da Evolução de 

Manaus", de Mavignier de Castro. XXI campanha Estatística. "Terra 

Verde", de Adauto de Alencar Fernandes. Tábuas ltinerárias Bra

sileiras. Anuário Estatístico do Brasil - 1953-1956. Censos Econô

mico e Demográfico do Estado do Amazonas. ) 
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MANICORÉ - AM 
Mapa Municipal na pág. 193 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O rio Madeira, dos principais afluentes 
do Amazonas e principal via de acesso à zona fisiográfica 
que tem o seu nome e à qual pertence o município de 
Manicoré, foi dos primeiros cursos d'água do território ama
zonense a ser penetrado por homens civilizados. Antes dê
te, só o Amazonas-Solimões e o Negro o foram, pois que 

"teve as suas águas sulcadas logo após a expedição de Pe
dro Teixeira, pelos coletores de drogas que iam à apanha 
do cacau, lá nativo e abundante". A expedição de Pedro 
Teixeira, em referência foi realizada em 1637. 

Pôsto Médico do S. E. S. P. 

Habitavam primitivamente a região, entre outros indí
genas, os terríveis Turás, que espoliados "por portuguêses 
e sertanistas buscadores de drogas do sertão", passaram a 
assaltar as canoas dêstes matando-os, por vêzes. 

As autoridades do Grão-Pará enviaram então ao rio 
Madeira, em 1716 uma escolta comandada pelo Capitão 

João de Barros e Guerra, com o fim de punir os selvagens. 
Excedeu-se Barros e Guerra nessa missão, praticando ver

dadeira chacina "nas populosas malocas daqueles índios". 

Ao cabo da infaustosa tarefa, já ao retornar a Belém do 

Pará, "eis que, no passar pela barreira de Manicoré, um 

pesado galho de árvore despende-se e vai sôbre a canoa, 

afundando-a e com ela o famigerado cabo de guerra". 

Na confluência do rio Jamari com o rio Madeira, foi 

fundada em 1797, a mandado do Governador do Grão-Pará 

- D. Francisco de Souza Coutinho, a povoação do Crato, 

com o fim de facilitar as transações comerciais do Pará 

Correios e Telégrafos 
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com Mato Grosso e Goiás. A povoação, todavia, não pros
perou em conseqüência da insalubridade do clima. Transfe
riu-se então em 1802 a povoação para "um sítio entre os rios 
Baetas e Arraias ou mais propriamente entre os igarapés 
Manguarani e Purus. A partir de então, o antigo local passou 
a servir de presídio para onde eram deportados os políticos 
que caiam no desagrado do Govêrno do Grão-Pará". 

Pela Lei n.0 96, de 4 de julho de 1858, foi criada a fre
guesia de São João Batista do Crato. Em 1868, a sede da 

freguesia foi transferida, em virtude da Lei n.0 177, de 6 de 
julho do mesmo ano, para o povoado de Manicoré, "que já 
contava florescente comércio, uma igreja decente e nume
rosa população". A freguesia passou então a denominar-se 
de "Nossa Senhora das Dores de Manicoré". 

A denominação de "Manicoré" dada à povoação e à 
freguesia, provém, do rio Manicoré, próxif!IO a cuja foz, no 
Madeira, localizava-se a referida povoação. O nome do rio, 
segundo consta, procede de "Anicoré", tribo indígena que 
habitava a região. 

Em 1877, Manicoré foi elevada a categoria de vila em 
virtude da Lei n.0 362, de 4 de junho do mesmo ano. Data 
daí, conseqüêntemente a criação do município, cujo terri
tório foi desmembrado do de Manaus e constituído de um 
só distrito. No mesmo ano criou-se também o têrmo judi
ciário. 

Em 1878, por fôrça da Lei n.0 386, do mesmo ano, tor
nou-se Manicoré sede da comarca do "Rio Madeira" cria
da pela mesma lei, cuja instalação ocorreu, todavia, três 
anos após, ou seja a 12 de dezembro de 1881. 

A vila de Manicoré recebeu foros de cidade por fôrça 

da Lei n.0 137, de 4 de maio de 1896. 

Prefeitura Municipal 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 

1920, figura o município de Manicoré, composto de 7 distri

tos; Manicoré, Capanã, Carapanatuba, Curuçá, Matupiri, 

Uruá e Uruapiara. 

Já na divisão administrativa de 1933 e nas territoriais 

datadas de 31-XII-936 e 31-XII-037, volta Manicoré a cons

tituir-se de um só distrito, o do mesmo nome. 

Em 1955, Manicoré perdeu parte do seu território 
para o município de Novo Aripuanã, criado pela Lei esta
dual n.0 96, de 19 de dezembro do mesmo ano. 

Nos dias presentes, continua o município de Manicoré 
constituído de um só distrito e a comarca de que é sede 
possui apenas um único têrmo - o de Manicoré. 



Agência Municipal d•' Estatística 

Nas eleições de 3 de outubro de 1955, foram eleitos: 

Prefeito - Genuíno José de Oli,reira: Vereadores - José 

Cleto de Oliveira, Hélio Rêgo, A:1tônio Santana Leite, Ro

gaciano Batista França, Aristótel~s das Neves Bicho e Al

tair Farias Pinto. Votaram nessa;; eleições 1 280 eleitores. 

LOCALIZAÇAO - O município de Manicoré está situado 

na zona fisiográfica do rio Madeira e limita com os muni

cípios de Borba, Canutama, Humaitá e Novo Aripuanã e 
com o Estado de Mato-Grosso. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

O município encontra-se na seguinte posição geográ
fica: Latitude Sul ~ 5°49' e longitude W.Gr. - 61°18'. 
Distância em linha reta da Capital do Estado - 328 km 
e direção - 25° 18' S.O. 

ALTITUDE - É de 50 m da altitude da sede do município. 

CLIMA - É quente e úmido e apresenta as seguintes carac
terísticas: Média das máximas - 36,8°C, média das míni
mas - 14°C e média compensada - 27,6°C. 

ÁREA - Sua área que segundo o C. N. G., era de .... 
59 278 km:l, com a perda territorial sofrida em benefício do 
récem-criado município de Novo ~ripuanã, ficou reduzida 
a 43 100 km:!, de acôrdo com os cálculos da Inspetoria Re
gional de Estatística. Com essa área coloca-se Manicoré, no 
tocante à extensão territorial, em 15.0 lugar entre os mu
nicípios ora existentes no Estado. Observa-se, entretanto. 
que essa área é superior à do Estado do Rio de Janeiro. 

Igreja Matriz de N. 5.0 das Dores 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são os rios Madeira, Maici, Mani
coFé, Mataurá, Marmelos e Sapoti e os lagos do Ginipapo, 
Xodó e Baeta. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna manicoreen
ses constituem importantes riquezas naturais do município, 
notadamente a primeira, cuja exploração é a fonte principal 
de receita do município. Há em abundância castanha-do
-pará (bertholletia excelsa) e seringueira (Hevea brasili
ensis) além de madeiras de boa qualidade. Na fauna, além 
do pescado, de que se abastece a população, há animais sil
vestre como onças, caititus, queixadas, veados e outros. 

POPULAÇAO - Segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado a 1.0 -VII-50, o município de Manicoré 
possuía àquela data 20 563 habitantes, figurando em 7.0 

lugar entre os 25 municípios então existentes. 
Dessa população, 10 576 eram homens e 9 987, mulhe

res. Brancos - 9 119 (sendo 4 611 homens e 4 508 mulhe-
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res), prêtos - 899 (sendo 489 homens e 410 mulheres), 
pardos - 10 507 (sendo 5 461 homens e 5 046 mulheres) 
e 38 sem declaração de côr. Das pessoas de 15 anos e mais 
( 10 852), 5 602 são solteiras (sendo 3 087 homens e 2 515 
mulheres), casadas- 4455 (sendo 2 237 homens e 2 218 
mulheres), desquitados- 4 (sendo 3 homens e 1 mulher), 
viúvos - 769 (sendo 281 homens e 488 mulheres), 2 não 
declararam estado conjugal. Brasileiros naturalizados - 7 e 
18 estrangeiros. Católicos - 20 379, protestantes - 119, 
budistas - 1, israelitas - 5, maometanos - 1, outras reli
giões - 44, sem religião - 3 e sem declaração de reli
gião- 11. 

Com o desmembramento territorial já mencionado, 
ocorrido em fins de 1955, a população do município, segun
do estimativa da Inspetoria Regional de Estatística, ficou 
reduzida a cêrca de 17 000 habitantes. Com essa população, 

Residência dos Prefeitos 

coloca-se Manicoré em 4.0 lugar entre os 43 municípios ora 
existentes no Amazonas. 

Aceitando-se a estimativa da população atual total do 
município e os dados do último Censo com referência à po
pulação da cidade, verifica-se que a população urbana ... 
(2 099 hab.) correspondente a 12,35% do total da popula
ção, 17 000 hab. ). Nota-se também enorme superioridade 
da população rural (87,65%) sôbre a urbana. Essa percen
tagem é ultrapassada por poucos municípios amazonenses. 
A percentagem da população rural do Estado é de 13,28%. 

A população relativa de Manicoré - 0,34 hab./km2, 

muito baixa, como se vê, é todavia, superior à do Estado, 
que é de 0,32 hab./km:!. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede que, segundo os 

Praça da Bandeira 

Escada do Pôrto 

resultados do Censo Demográfico, possuía, à data da reali
zação do mesmo, 2 099 habitantes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - A produção extrativa 
vegetal é, incontestàvelmente, a maior fonte de receita do 
município. Segundo dados fornecidos pelo D.E.E. o valor 
total dessa produção referente ao ano dP. 1956, foi de 
Cr$ 31 188 500,00 conforme a seguinte exposição: Casta-
nha-do-pará - CrS 18 200 000,00, borracha - ....... . 
Cr$ 9 900 000,00, sôrva - CrS 1 430 000,00, sernambi -
CrS 1 316 000,00, madeiras - CrS 200 000,00, óleo de co
paíba - CrS 64 000,00, látex - CrS 36 000,00, batata -
Cr$ 41000,00 e cumaru - Cr$ 1500,00. 

Depois da produção extrativa vegetal é a agricultura 
a principal atividade econômica do municípo. Segundo da
dos apurados pelo D.E.E., o valor dessa produção referente 

Campo de Pouso 

ao ano de 1956, foi de cêrca de Cr$ 8 000 000,00. Dêsse va
lor, Cr$ 2 650 000,00 cabem à mandioca, que é o principal 

produto e Cr$ 1 400 000,00 à juta. A soma dos valores dês

ses dois produtos é cêrca de 50% do valor total. Cultiva

se também no município, ainda em menor escala, abacate, 

fumo, limão, cacau, arroz, batata-doce, cana-de-açúcar e ou
tros. Dêsses, todavia, apenas a produção dos dois primeiros 

ultrapassa a quantia de Cr$ 500 000,00. 

A pecuária é pouco desenvolvida. Os principais reba
nhos são os - de suínos e bovinos. O primeiro, estimado 
em 20 000 cabeças, é dos maiores do Estado e o segundo, 
cuja estimativa é de 4 000 é superior ao de muitos outros 
municípios amazonenses. Os demais rebanhos têm efetivos 
iguais ou inferiores a 100 cabeças. 



Trecho da Estrada de Rodugem "Juàzeiro" 

Como em tooos os municípios do Estado há também 
em Manicoré produção extrativa .mimai relativamente im
portante. Segundo dados fornecidos pelo D. E. E. o valor 
dessa produção em 1956 foi de Cr$ 1035 000,00, assim dis
tribuído: Peixes diversos; - Cr$ 550 000,00: Couros e pe
les de animais silvestres - Cr$ 385 000,00. 

O Registro Industrial referente ao ano de 1955, apre
sentou os seguintes resultados: Número de estabelecimen
tos - 6 e valor total da produção - Cr$ 1 117 200,00. Dês
se valor, Cr$ 826 800,00 cabem à aguardente, principal pro
duto industrial, que concorre, como se vê, com cêrca de 
75% do valor total da produção. 

Segundo o resultado do Censo Demográfico de 1950, 
as atividades econômicas que aq Jêle opera, e que ocupa
vam maior número de pessoas eram "Agricultura, pecuária 

Grupo Escolar ''Mendes Filho" 

e silvicultura", "Indústrias Extrativas", respectivamente, com 
3 262 e 2 492 pessoas. 

COMÉRCIO - Há no municípit> 81 estabelecimentos co
merciais. O comércio manicoreense mantém transações com 
a praça de Manaus (Capital do H:stado) e importa: estiva 
em geral, louças, calçados, tecidos, conservas, bebidas, fer
ragens etc. e exporta castanha-do-pará, borracha, sôrva, ma
deiras, juta, couros e peles de animais silvestres, etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A ci
dade de Manicoré liga-se às sed1!s municipais limítrofes e 
à Capital do Estado pelos seguintes meios de transporte: 
Borba - fluvial - 285 km - néreo - 188 km; Canuta
ma - fluvial - 1 696 - aéreo - 999 km; Humaitá -
fluvial - 393 km - aéreo - 8~'0 km; Novo Aripuanã -

fluvial- 145 km e Capital Estadual- fluvial- 421 km e 
aéreo - 332 km. 

O transporte fluvial é feito por navios do S.N.A.P.P. e 
"motores" particulares e o aéreo por aviões "Catalina" da 
Panair do Brasil S. A. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Manicoré fica à 
margem do rio Madeira, afluente do Amazonas, próximo à 
foz do rio Manicoré. 

É Manicoré, apesar de pequena, uma das principais ci
dades do Amazonas. Precisamente a 5.8 em se tratando de 
população. 

Conta com 53 logradouros públicos, cêrca de 400 pré
dios e, segundo os resultados do Censo Demográfico reali
zado a 1.0 -VII-1950, 2 099 habitantes. Sôbre a população, 
acrescenta-se que dos 2 099 habitantes, 1 044 eram homens; 
e 1 055 mulheres. 

Educandário N. S. a das Graças 

Suas ruas são amplas e retas. Possui 2 logradouros pa
vimentados e 4 arborizados e ajardinados. É servida de luz 
elétrica. A iluminação pública estende-se a 21 logradouros 
e a domiciliária conta com 143 ligações. Os principais lo
gradouros públicos são Avenida Presidente Vargas, a Praça 
da Bandeira e a Praça Coronel Sá . E os mais importantes 
prédios são a Matriz de N assa Senhora das Dores, Prefei
tura Municipal e o Pôsto de Saúde. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
médica é prestada por um Pôsto de Saúde, mantido pelo 
S.E.S.P. Exercem a profissão na cidade 1 médico e 1 den
tista. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Censo De
mográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais existentes 
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no município naquele ano, em número de 16 714 apenas 
3 892, ou seja, 23o/o, sabiam ler e escrever. Essa percenta
gem é inferior à do Estado, que é de 36%. Na sede do mu
nicípio, na mesma época, dos 1 760 existentes daquelas mes
mas idades, 646 sabiam ler e escrever, correspondendo 
a 36%. 

ENSINO -Em 1956 funcionaram no município 53 esco
las de ensino primário, com 1618 alunos matriculados. Des
sas escolas, 10 localizavam-se no quadro urbano e 43 no 
quadro rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Funcionaram em 
1956, 2 associações culturais. Há uma pequena biblioteca 
na cidade. 

Manicoré já teve alguns jornais. O "Rio Madeira", sur
giu em novembro de 1881. "Comércio do Madeira", "Cor
reio do Madeira" e "Gazeta de Manicoré", apareceram, res
pectivamente, em 1884, 1885 e 1886. Circularam durante 
alguns anos. Atualmente não há nenhum. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 

·-- REALIZADA 
ANOS Municipal (3) 

NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

(I) (2) Total Tributiria (Cr$ I OOOX3) 

1951. ..... 408 108 766 797 775 
1952. ..... 479 179 706 318 695 
1953 .. ..... 251 175 654 194 699 
1954. ... 375 133 931 429 825 
1955 .. .. 434 326 I 151 608 1 131 
1956. .... .. . .. 296 1 260 658 1 242 

(I) Delegacia Fiscal. - (2) Secretaria da Fazenda. - (3) Departa· 
mento Estadual de Estatlstica. 

Altar-Mor da Matriz: de N. 5.0 das Dores 
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Aeroporto - Em construção 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 

- A principal festa da cidade é a de Nossa Senhora das 

Dores, que se realiza de 1.0 a 15 de setembro. Do dia 7 a 

15 há novenas tôdas as noites e após estas, quermesses, lei

lões e festas dansantes. Durante êsse dia o aspecto da cidade 

tranfigura-se em decorrência do movimento incomum pro

vocado pelo grande número de pessoas procedentes do in
terior do município e dos municípios vizinhos, que acorrem 

à Manicoré para assistir os festejos. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Manicoré está situada à 
margem do rio Madeira, o mais importante afluente da 

margem direita do Amazonas. Por si só o Madeira já cons

titui um ponto de atração turística. Assim, Anísio Jobim no 
seu livro "Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas", des
creve em síntese o que é o grande rio amazonense: "Porque 

a região do Madeira é um exemplo da terra ubertosa por 

Pôrto de Embarque e Desembarque 

excelência, onde o humos da planície ganha em magníficas 

manifestações vitais e a flora retrata uma pujança das maio

res do mundo". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - História do Amazonas, de A. C. Ferreira 

Reis. - Aspectos Sócio-Geográficos do Amazonas, da Anísio Jobim. 

- Diário Oficial. - Edição Comemorativa do 1.° Centenário da 

Independência do Brasil. - Sinopse Estatística do Município de 

Manicoré, editada pelo C. N. E. - Questionários preenchidos pelo 

A.E. de Manicoré.) 



MARAÃ-AM 
Mapa Municipal na pág. 173 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O muncípio de Maraã é banhado pelo cau
daloso rio J apurá, que o atravessa de um extremo a outro. 

As principais penetrações no apurá foram realizadas 

por volta dos meados do século XVII. 

Quando governador da Capitania o Coronel Joaquim 
Tinoco Valente ( 1763-1779) foram fundadas nas mar
gens do Japurá, em território hoje do município de Maraã, 
as povoações de Santo Antônio elo Mapiri, São Matias e 
São Joaquim do Macapiri, atualmente desaparecidas. Pa
rece, todavia, haver engano quanto à época da fundação, 
pelo menos, das duas primeiras povoações, pois há notícias 
de que ditas povoações já existiam em 1775, conforme cons
ta do relatório apresentado naquele ano pelo ouvidor Ri
beiro Sampaio ao Governador da Capitania, de cujo rela
tório se transcreve o seguinte trecho: "Entrei no rio Japurá, 
aonde ainda nenhum dos meus antecessores tinha entrado. 
Visitei as duas povoações de Santo Antônio e São Matias" 

Na aldeia de Santo Antônic• do Mapiri ocorreu em 
1774-1775 ou 1785 a pacificação dos índios Muras, obti
da por Matias Fernandes, diretor da aldeia, que seguindo 
instruções superiores dispensava àqueles indígenas trata
mento cordial, cumulando-os de "dádivas e promessas". 

Habitavam primitivamente a região, os índios Passes, 
Juis, Cueretus, Iapurás, Miranhas e outros. 

O distrito de Maraã foi criado pelo Decreto-lei n.0 176, 
de 1.0 de dezembro de 1938, integrando o município de 
Tefé, de cujo distrito-sede foi de ;membrado. 

O município foi criado pela Lei n.0 96, de 19 de de
zembro de 1955, quando o distri1·o de Maraã, foi dividido 
em dois novos municípios: Mars.ã e Japurá, criados pela 
mesma lei. O município foi instalado em 7 de maio de 
1956, sendo seu primeiro prefeito, nomeado pelo Governa
dor do Estado, o senhor Atlântico Alves da Mata. 

A denominação "Maraã" provém do igarapé do mesmo 
nome, próximo a cuja foz, no Japurá, está situada a sede 
do município. 

LOCALIZAÇAO - Situa-se o mJnicípio de Maraã na zo
na fisiográfica Solimões-Tefé e limita com os municípios 
de Fonte Boa, Içana, Japurá, Juruá e Tefé. 

Posição do Município em relação CIO Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - Cêrca de 60 metros na sede municipal. 

CLIMA - Quente e úmido, com elevada pluviosidade, ca
racterística da região . 

ÁREA - Sua área, segundo os cálculos da Inspetoria Re
gional de Estatística, é cêrca de 24 200 km~, figurando, as
sim, no 28.0 lugar, no tocante à extensão territorial, entre 
os 43 municípios amazonenses ora existentes. Note-se, no 
entanto, que essa área é superior à do Estado de Sergipe. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais acidentes 
geográficos do município são os rios Solimões, Japurá e os 
paranás Tambaqui, Copéa, Arauapu, Paranuã, Ati-Paraná 
e os furos do Janacacá e do Curaci. 

RIQUEZAS NATURAIS- As principais riquezas naturais 
do município são constituídas por sua flora e fauna. Na pri
meira destacam-se pelo seu valor econômico a seringueira 
(Hevea brasiliensis) e a castanha-do-pará (Bertholletia 
excelsa) além de madeiras de boa qualidade. 

POPULAÇAO - A população do município, segundo esti
mativa da Inspetoria Regional de Estatística, é de 4 560 
habitantes. Com essa população coloca-se Maraã em 36.0 

lugar entre os 43 municípios ora existentes no Estado. É, 

portanto, um dos menos populosos. 
1t assaz baixa a população relativa de Maraã que apre

senta apenas 0,19 hab./km:!, enquanto a do Estado é de 
0,32 hab./km:.?. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- A única aglomeração 
urbana, se assim pode ser considerada pelo menos legal
mente é a sede do município que, segundo os resultados do 
Censo Demográfico a 1.0 -VII-950 possuía, àquela data, ape
nas 26 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- Maraã é um dos mais 
pobres municípios do Estado. A sua produção extrativa ve
getal e animal é inferior a da maioria dos municípios ama
zonenses. A produção agrícola é insignificante e a pecuária 
quase não existe. Indústria também não. 

Segundo dados fornecidos pelo Departamento Esta
dual de Estatística, o valor da produção extrativa vegetal 
referente ao ano de 1956, foi de apenas Cr$ 920 000,00, as
sim distribuído: borracha Cr$ 400 000,00; castanha-do
-pará CrS 500 000,00; sernambi Cr$ 20 000,00. 

Segundo a mesma fonte o valor da produção extrativa 
animal referente ao mesmo ano foi de apenas ......... . 
Cr$ 600 000,00, assim distribuída: peixes: pirarucu sêco 
Cr$ 400 000,00; outros Cr$ 100 000,00; peles e couros de 
animais silvestres Cr$ 100 000,00. 

Ainda de acôrdo com os dados fornecidos pelo Depar
tamento Estadual de Estatística, o valor total da produção 
agrícola referente ao ano de 1956, não chega a atingir a 
quantia de Cr$ 500 000,00. Os principais produtos são: 
mandioca, arroz, banana e feijão. 

A pecuária, como já foi dito, quase não existe no muni
cípio. O seu principal rebanho é o de suínos, estimado em 
apenas 600 cabeças. Os demais rebanhos possuem efetivos 
inferiores a 100 cabeças. 

COMÉRCIO- Não há pràticamente comércio estabeleci
do no município. 1tste é feito pelo conhecido ''regatões" 
negociantes ambulantes que conduzem mercadorias ( esti-
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vas em geral, conservas, miudezas, etc.) e os vendem à po
pulação. O município exporta: borracha, sernambi e casta
nha-do-pará e demais produtos extrativos da região. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li
ga-se Maraã às cidades vizinhas e às capitais estadual e 

federal pelos seguintes meios de transporte: 

Japurá - fluvial: 540 km 
Coari - fluvial: 337 km 
Tefé - fluvial: 229 km 
Fonte Boa - fluvial: 466 km 
Capital Estadual - fluvial: 892 km 
aéreo: via Tefé: 759 km. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Maraã, fica à mar
gem esquerda do rio ]apurá, próximo à foz do igarapé 

Maraã. 

É uma pequena povoação, que em 1950, quand<.o vila 

do município de Tefé, possuía apenas 3 casas e 26 habitan
tes, segundo os resultados do Censo Demográfico realizado 
naquele ano. A população atual é pouco mais ou menos a 

mesma. 

f.lém disso, o mais que há de interêsse estatístico é 

apenas uma escola de ensino primário. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Censo De
mográfico de 1950, das 21 pessoas de 5 anos e mais existen
tes na sede do município naquele ano, apenas 5 sabiam ler 
e escrever. 

ENSINO - Em 1956 funcionou no mumc1p1o 1 escola 
de ensino primário, que teve 30 alunos matriculados. 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal para o 
exercício de 1956 foi orçada em Cr$ 403 000,00, exclusive 

as quotas e auxílios dos demais poderes públicos. A União 
e o Estado ainda não instalaram órgão de arrecadação no 
município. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Há vários cursos d'água: 
rio Solimões e J apurá e os paranás Tam baqui, Cubuá, Ara
uapu e os furos de Jauacacá, e do Curaci que constituem o 
que de mais interessante há no município em seu aspecto 
natural. O ]apurá, é um dos mais belos rios do Amazonas. 
Nasce na Colômbia onde tem o nome de Caquetá e tem um 
curso de cêrca de 2 250 km, quase todo navegável. Tem em 
certo trecho largura superior a 1 km e suas águas são lím
pidas e cristalinas, banhando praias de areias alvas, d';! rara 
beleza. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - Panoramas Amazônicos, - Tefé, de Anísio 

Jobim. -História do Amazonas, de A. C. Ferreira Reis. - Amazô

nia, de Lúcio de Macêdo. - Sinopse Estatística do Município de 
Tefé. - C.N.E.) 

MAUÉS- AM 
Mapa Municipal na pág. 145 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O povoamento da Mundurucânia, região 
compreendida entre os rios Madeira e Amazonas, iniciou-se 
na segunda metade do século XVIII. 

.2.08 

Os índios Mundurucus, habitantes primitivos da região, 
constituíram então sério obstáculo ao desenvolvimento da 
população civilizada . Eram de índole belicosa e tinham 
costumes bárbaros. Inimigos irreconciliáveis dos também 
terríveis índios Muras. 

Lobo D'Almada, Governador da Capitania, procurou 
então atrair os Mundurucus "ao convívio social dos bran
cos" para que se realizasse com mais proveito para o seu 
govêrno o desenvolvimento daquela região. Em 1795, por 
ordem do Governador, uma escolta conseguiu "agarrar dois 
índios e trazê-los à presença do Governador, que os mandou 
curar dos ferimentos recebidos em luta com os soldados E' 

depois repô-los entre os seus fartos de presentes"" O ardil 
surtiu o efeito desejado e pouco tempo depois puderam ser 
fundadas as aldeias de Canumã, Juruti e Luséa (atual 
Maués). 

Luséa foi fundada em 1798 por Luiz Pereira da Cruz 
e José Rodrigues Prêto. A sua denominação provém da 
combinação dos nomes de seus fundadores, isto é, da primei
ra sílaba do nome do primeiro e da última do nome do se
gundo, com o acréscimo de um "a". Os índios, todavia, cha
mavam-na "Uacituba". 

A povoação de Luséa em 1832 foi "teatro de barbari
dades praticadas pelos índios Maués, que em seu furor assas
sinaram diversos indivíduos". Os índios dirigidos pelo Tu
chaua Manoel Marques, convencidos de que planejavam 
escravisá-los, mataram o destacamento local composto de 
trinta (30) soldados e os moradores brancos que lhe caíram 
às mãos. 

Em 1833, por fôrça do Ato de 25 de junho daquele 
ano, a povoação de Luséa foi elevada à categoria de vila. 
Data conseqüêntemente daí a criação do município e do 
têrmo judiciário. 

Por ocasião da Cabanagem, a vila de Luséa foi cená

rio de sangrentas lutas entre as fôrças compostas pelos "Ca

banos" de um lado e "Legalistas" de outro. Em 1835, os 

Cabanos dominavam o Baixo Amazonas, tendo Icuipiranga 

como uma espécie de centro de operações. Investiram sô

bre Luséa e Serpa (atual Itacoatiara}, vencendo-as sem re

sistência. De Luséa fizeram então o seu principal reduto 

onde se mantiveram entrincheirados, resistindo a vários ata

ques. Daí os escorraçou Ambrósio Aires, conhecido por 

"Bararoa", que já vinha se distinguindo pela sua bravura 
nos combates travados com os Cabanos. Finalmente, com 

a decretação da anistia geral, os Cabanos se renderam. Em 
Luséa, a 25 de março de 1840, oitocentos e oitenta Cabanos 

depuseram as armas. 

Ao criar-se a Província do Amazonas, em 1850, era 

Luséa um dos quatro municípios então existentes. Os ou

tros eram Manaus, Barcelos e Tefé. O de Parintins, em
bora já criado, ainda não havia sido instalado. 

Do vasto território do município de Luséa desmem
brou-se em 1853, o município de Vila Bela da Imperatriz 
(atual Parintins) criado pela Lei n.0 146, de 24 de outu
bro de 1848, da Província do Pará, confirmada pela Lei ou 
Resolução n.0 2, de 15 de outubro de 1852, da Província 

do Amazonas. 

Das vilas existentes na Província em 1856, era, sem 

dúvida, Luséa das mais desenvolvidas . 



Pela Lei n.O 151, de 11 de sntembro de 1865, a sede 

do município de Luséa passou a dE~nominar-se Vila da Con

ceição. O município e o têrmo jud:.ciário conservaram a an

tiga denominação. 

Em 1892, o município e a respectiva sede passaram a 

denominar-se Maués, por fôrça da Lei n.0 35, de 4 de no

vembro do mesmo ano. 

A denominação de "Maués", provém do rio que banha 

o município e a cuja margem fica a cidade. Ao rio, por 

sua vez emprestou o nome a famcsa tribo dos Maués, pri

mitivos habitantes da região. 

A comarca de Maués foi criada pela Lei n.0 133, de 

5 de outubro de 1895. A sua instalação ocorreu a 9 de 

março do ano seguinte. 

Em 1896, a sede do mumcl{'lo foi elevada à catego
ria de cidade pela Lei estadual n.) 137, de 4 de maio da

quele ano. 

Em 1955, o município de Muués perdeu parte do seu 

território para o município de Nova Olinda do Norte, cria

do pela Lei estadual n.0 96, de 19 de dezembro daque
le ano. 

O município de Maués semt=re foi constituído de um 
só distrito e assim continua até o; dias presentes. 

Nas eleições de 3-X-1955, foram eleitos: para Prefeito 

Municipal- o senhor Pedro Manoel de Oliveira Negreiros, 

e para Vereadores- os senhores: Santina Apreciada Prado 

de Negreiros; Edson Fernandes de Negreiros; Enéas Dias de 

Albuquerque; Ramiro Barbosa; Antônio Negreiros de Al

meida e Alvaro Sala de Almeida . 

LOCALIZAÇÃO - O município de Maués está localizado 
na zona fisiográfica do médio Amazonas e limita com os 

municípios de Barreirinha, Borba, Nova Olinda do Norte e 

Urucurituba e com o Estado do Pará. A sede municipal 

possui as seguintes coordenadas g~ográficas: 3° 23' 32" de 

latitude Sul e 57° 93' 26" de loJ:tgitude W. Gr. Sua posi

ção em relação à Capital do Estado é: distância, em linha 

reta, 258 km e direção - 83° 40' S. E. 

Posição do Município em relação o) Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da sl~de municipal de Maués 
é de 18 metros. 

14 - 24 640 

CLIMA - O clima do município de Maués é bastante 
quente e úmido, com elevada precipitação fluvial, aliás, 
comum à região amazônica. 

ÁREA - A área do município, segundo dados do Conse
lho Nacional de Geografia, era de 59 650 km:!. Todavia, 
em conseqüência do desmembramento territorial sofrido 
com a criação do município de Nova Olinda do Norte, essa 
área, segundo os cálculos da Inspetoria Regional de Esta
tística, ficou reduzida a cêrca de 48 127 km:!. É assim 
Maués o 14.0 município do Estado, entre os 43, ora exis
tentes, em extensão territorial. Observou-se, outrossim, que 
tem Maués área superior à do Estado do Rio de Janeiro. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 

geográficos do município são: os rios Abacaxis, Parauari, 

Maraú, Urupaidi e os lagos: Pretinho, da Barreira, das 
Garças. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna de Maués 
constituem importantes riquezas naturais. Na primeira des
tacam-se, pelo seu valor econômico, o guaraná (paullina 
cupana), pau-rosa (aniba rosaedora), castanha-do-pará ou 
noz do Brasil (bertholetia excelsa) e a seringueira (Hevea 
brasiliensis) . Na segunda, sobressaem peixes de várias es
pécies, como pirarucu, peixe-boi, tambaqui, quelônios e ani
mais silvestres como queixada, caititus, veado etc. Há tam
bém minérios no municâpio: gipoita, calcário e carvão-de
pedra, no rio Apoquitaua. É certa também a existência de 
petróleo. Parte do novo município de Nova Olinda do Nor
te, a zona petrolífera do Estado que está sendo explorada, 
foi desmembrada do município de Maués. Há também ouro 
e calcário; êste último está sendo explorado pelo Govêrno 
do Estado. 

POPULAÇÃO - A população do município de Maués que, 

segundo o Recenseamento Geral de 1950, era de 15 128 
habitantes, tinha a seguinte composição: homens - 7 843, 
mulheres- 7 285; brancos- 8 094, pardos- 6 641, prê

tos- 271 e amarelos- 92. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 9 272, 5 505 eram solteiros; 3 042 casados; 

701 viúvos e 9 desquitados. Existiam apenas 41 estrangei

ros e 6 brasileiros naturalizados. Predominavam os que se 
declararam católicos romanos, que eram 14 663; os adeptos 

das demais religiões representavam reduzidas proporções. 

Como se observa, há grande superioridade da popula
ção branca e parda sôbre as demais. A prêta e a amarela 
são .muito reduzidas, o que é comum em todo o Estado. 
Aliás, poucos são os municípios do Amazonas, onde há pre
dominância de brancos: apenas 6 entre os 25 existentes à 
época do Censo. Quanto à superioridade da população mas
culina, é também comum a quase todos os municípios ama

zonenses, com exceção apenas de Manaus e Urucurituba. 

É Maués um dos mais populosos municípios do Es
tado, ou seja precisamente o 8.0 entre os 43, ora existentes. 
A sua população relativa - 0,31 hab/km:!, é muito baixa, 
como se vê. Entretanto, embora inferior à do Estado, que 
é de 0,32 liab7km:l, é superior à maioria dos municípios 
amazonenses. 

Apenas 1 974 de seus habitantes, ou sejam: 13%, loca
lizavam-se na zona urbana e a grande maioria, represen
tada por 87%, na zona rural. A percentagem da população 
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urbana do mumctpto é muito inferior à do Estado, que é 
de 26,72%. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a de sua sede que, em 1950, 
segundo os resultados do Censo Demográfico, possuía 1974 
habitantes. Dêstes, 972 eram homens e 1 002 eram mulhe
res. Das pessoas de 5 anos e mais, em número de 1 680, 
1 082 sabiam ler e escrever; destas, 571 eram homens e 511 
eram mulheres. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal, cujo valor total elevou-se em 1956 à apreciável 
soma de Cr$ 67 672 500,00, é a mais importante atividade 
econômica do município. Cêrca de 53% dêsse valor, ou se
jam precisamente, Cr$ 36 000 000,00, cabem ao guaraná. 
Vem a seguir a essência de pau-rosa com aproximada
mente 35% daquele valor. Entre os demais produtos des
tacam-se: castanha-do-pará, borracha, sernambi, sôrva e 
Cumaru. 

'(Jltimamente, face à intensificação do plantio do gua
raná, que é planta nativa, vem se generalizando a tendência 
de se considerá-lo produto agrícola e não extrativo vegetal. 
Assim, se transportar para a agricultura o valor da produ
ção do guaraná, a importância econômica dessa atividade 
ultrapassa quase a da "indústria extrativa vegetal" tida até 
agora como a principal. 

Depois da produção extrativa vegetal, destaca-se a 
agricultura, cujo valor da produção ainda no ano em refe
rência foi de Cr$ 10 329 000,00. Para essa soma o produto 
que mais concorreu foi a juta com Cr$ 6 500 000,00. Dos 
demais produtos: arroz, mandioca, banana, fumo, cacau, o 
mais importante é o primeiro, que contribuiu com ....... . 
Cr$ 1 500 000,00 para o valor total da produção. 

A produção extrativa animal é também relativamente 
importante, graças principalmente ao pescado, alimentação 
básica da quase totalidade dos municípios amazonenses. O 
"quantum" dessa produção atingiu em 1956 ......... . 
Cr$ 1 359 000,00. Desta produção destaca-se o pescado, 
com Cr$ 1 264 000,00 e neste o pirarucu, com Cr$ 95 000,00. 

Em comparação com a maioria dos municípios ama
zonenses, pode-se considerar regularmente desenvolvida a 
pecuária do município de Maués. Os seus principais reba
nhos são os de bovinos, suínos e ovinos, respectivamente, 
com 7 842, 6 500 e 1 560 cabeças. Os demais rebanhos pos
suem efetivos inferiores a 1 000 cabeças. 

Segundo o Registro Industrial referente ao ano de 1955, 
o município possuía naquele ano 9 estabelecimentos indus
triais, totalizando a produção em Cr$ 30 576 161,30. Des
ta importância, Cr$ 28 000 000,00 cabem à essência de pau
-rosa, principal produto industrial do município. 

Segundo os resultados dos Censos Econômicos e Agrí
cola de 1950, possuía o município àquela época 15 estabele
cimentos industriais, 34 comerciais, 11 de prestação de ser

viços e 1 497 propriedades agrícolas. 
De acôrdo com os resultados do Censo Demográfico de 

1950, a atividade econômica que àquela época ocupava 
maior número de pessoas é: "agricultura, pecuária e silvi
cultura". 

COMÉRCIO - O comércio é relativamente desenvolvido. 
Há casas comerciais de ponderável giro comercial em rela-
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ção às circunstâncias locais. Mantém transações com as pra
ças de Manaus, Belém e Parintins. 

O município importa estivas em geral, tecidos, cal· 
çados, medicamentos, ferragens e miudezas, e exporta: cas
tanha-do-pará, borracha, essência de pau-rosa, guaraná, pira
rucu sêco e outros produtos. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pe
las seguintes emprêsas de transporte fluvial: Serviços de 
Navegação da Amazônia e de Administração do Pôrto do 
Pará, Emprêsa Aquidaban Limitada e outras não regulares, 
e aérea, pelos aviões catalinas da Panair do Brasil S. A. 

Liga-se a cidade de Maués às sedes municipais vizi
nhas e à Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Barreirinha - fluvial: 65 km; Borba - fluvial: 
570 km; Nova Olinda do Norte- fluvial: 487 km; Urucuri
tuba - fluvial: 61 km; Capital do Estado - fluvial: 
356 km e aéreo: 288 km. 

Como meio de comunicações o município dispõe de 
uma Agência Postal-Telegráfica, do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Maués que fica à 
margem direita do rio Maués, afluente do Paraná do Ura
ria, apresenta agradável aspecto e boa topografia. Suas ruas 
são bem traçadas, retas e planas. É Maués também conhe
cida como a "terra do guaraná". Conta a cidade com 25 
logradouros públicos, dos quais apenas dois são pavimenta
dos, 583 prédios e, segundo os resultados do Censo Demo
gráfico de 1950, 1 974 habitantes. É uma das principais ci
dades do Amazonas, precisamente a sétima em se tratando 
de efetivo populacional. É servida de luz elétrica e água ca
nalizada. A iluminação pública se estende a 19 logradouros 
e a domiciliária conta com 250 ligações. A rêde distribui
dora de "serviço de água" abastece 12 logradouros com 180 
ligações domiciliárias. Entre os seus principais logradouros 
públicos destaca-se a Praça Coronel Verçosa e a Rua 
Dr. Pereira Barreto . Os seus edifícios mais importantes 
são a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Prefeitura 
Municipal e o Educandário São Pedro. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Um "Pôsto de 
Saúde", mantido pelo S. E. S. P., presta assistência médica 
à população. Exercem a profissão na cidade: 1 médico, 1 
dentista, 1 enfermeiro e 1 farmacêutico. 

ASSISTÉNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Há 
na cidade uma Associação Rural que tem por objetivo incen
tivar e amparar a vida rural no município. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, 
que eram 12 808, 4 809 sabiam ler e escrever; destas, 3 024 
eram homens e 1 785 mulheres. A percentagem total de 
pessoas que sabiam ler e escrever era de 38o/o, superior, por
tanto, à do Estado, que é de 36,8 o/o . Quanto à sede muni
cipal, das 1 680 pessoas de 5 anos e mais, 1 082 sabiam ler 

e escrever; destas, 571 eram homens e 511 mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município 35 esco
las de ensino primário, com 1 140 alunos matriculados. Des
sas escolas, 6 localizavam-se no quadro urbano e 29 no qua
dro rural. Na sede municipal funcionaram também dois 
estabelecimentos de ensino médio: 1 ginásio e uma Escola 
Normal. O primeiro em 1956 teve 42 alunos matriculados e 



a segunda 13. Há ainda no município escolas de dactilo
grafia e corte e costura. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Há na cidade uma 
Biblioteca Pública Municipal e ou ti as pertencentes a entida
des particulares, e duas Associações Esportivas. 

FINANÇAS PúBLICAS - Os detdos disponíveis sôbre fi
nanças públicas no município de Maués no período de 
1951-1956, são os seguintes: 

RECEITA ARRECADAO}, (Cr$,1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS N unicipal (2) 
NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

(I) (2) To:al Tributária (Cr$ I 000) 
·----

1951 ...... 292 709 L 074 783 787 
1952 ..... .. 570 906 L 791 785 I 782 
1953 ..... 536 1 907 L 321 726 1 392 
1954 ..... 584 2 425 L 247 815 1 397 
1955 ..... .. !lU I 2 735 L 510 901 1 430 
1956 .... ... 979 I 430 L 430 I 493 1 430 

Fonte: (1) Ddegada Fiscal. - (2} Attência de EstaUEtica. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Na Praça Coronel Verçc,sa, principal logradouro 
público da cidade de Maués, erg1:.e-se singelo obelisco em 
homenagem ao guaraná. Numa c.as faces do monumento 
vê-se desenhada em alto relêvo uma índia morta no tronco 
de uma árvore, e sob esta, um ír.dio de flecha em riste. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- O monumento mencionado no item precedente, simboliza 
também a versão lendária sôbre a origem do guaraná que, 
em resumo é mais ou menos a seguinte: "Vivia feliz a tribo 
dos Maués. Tinha o tuchaua um filho que ~e tornara o 
"anjo" tutelar da tribo: apaziguav.a as rixas, curava os do
entes e aconselhava a prática da harmonia entre todos". 
Certo dia, porém, surgiu na tribo dos Maués um casal de 
índios Juruparis. A índia Jurupari cheia de inveja, enquan
to a criança benemérita, trepada numa árvore, saboreava 
um fruto da mesma, transformou .. se em serpente, subiu á 
árvore e picou a criança, que caiu morta sôbre o solo. A 
mãe do pequeno índio ascendeu incontinenti à árvore para 
ver o que causara a morte de seu :filho e, nada encontrando 
interrogou a Tupan o que ocorreret. Aí, então, um raio des
prendeu-se das alturas celestes e fulminou quase instantâ
neamente a pobre mãe. Mas, eis que, antes de expirar, diz 
aos presentes que não blasfemem, porque Tupan viera ao 
auxílio dos Maués e havia ordenado que arrancassem os 
olhos de seu filho, morto há pouco e enterrassem sob os 
seus cabelos. Ninguém, todavia, quis extrair os olhos do 
pequeno índio recém-morto. Houve, então, um sorteio e 
coube justamente ao tuchaua a dolorosa incumbência. 
Pouco tempo depois, do local onde foram enterrados a 
índia e os olhos de seu filho, brotou um arbusto até então 
desconhecido: era o guaraná, cuja!: sementes foram os olhos 
do pequeno índio Maués". 

São realizadas festividades religiosas no município, po
rém, as principais são as que se realizam em homenagem 
à Santa Padroeira da cidade - Nossa Senhora da Concei
ção -, cuja celebração ocorre no dia 8 de dezembro, e do 
Divino Espírito Santo, no dia 9 dt! junho. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - A bacia de Maués, formada 
pelo rio do mesmo nome e a cuja margem fica a cidade de 

Maués, pelas suas dimensões e paisagens que a circundam, 
é um dos maiores locais do município de Maués. 

"À margem direita do paraná do Ramos, no espaço 
que fica entre a foz do paraná de Maués e a do lago das 
Garças, observa-se no verão uma espécie de pororoca, da 
qual até hoje se ignora a origem. 

Denuncia-se o fenômeno por um entumescimento rá
pido na superfície d'água e somente naquele espaço e mar
gem, o qual ocasiona uma ondulação mais ou menos forte, 
segundo a sua maior ou menor intensidade, e desaparece 
com a mesma rapidez, deixando nas areias molhadas da 
praia o vestígio de sua passagem". ("Lembranças e Curiosi
dades do Vale do Amazonas", do Cônego Francisco Ber
nardino de Souza) . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do 
município denominam-se "maueenses". Seus primitivos ha
bitantes foram, entre outros, os índios "Maués" e "Mundu
rucus". 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - "História do Amazonas", de A.C. Ferreira Reis. 

"Lembranças e Curiosidades do Vale do Amazonas", do Cônego 
Francisco Bernardino de Souza. "Aspectos Sócio-Geográficos do 

Amazonas", de Anízio Jobim. - "Diário Oficial" do Estado, edição 
comemorativa do primeiro centenário da Independência. - Sinopse 
Estatística do município e questionários preenchidos pelo Agente 
de Estatística de Maués . ) 

NHAMUNDA - AM 
Mapa Municipal na pág. 131 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO- O rio Nhamundá (antigo Jamundá) que 
banha as terras do município a que empresta o nome, é o 
célebre rio em cuja foz, a 22 de junho de 1941, deu-se o tão 
propalado encontro de Francisco Orellana e seu pessoal, com 
as mulheres guerreiras a que o espanhol denominou "Ama
zonas". Essas guerreiras, todavia, eram conhecidas pelos 
seus irmãos silvícolas pela denominação de "lcamiabas", 
que significa "Mulheres sem marido". 

A parte superior do rio Jamundá é habitada por índios 
de diversas tribos, e a inferior por população civilizada. 

As suas produções naturais são: cacau, breu, castanha
-do-pará, cravo, cumaru, estôpa, jutaí-sica, óleo de copaíba, 

tabaco e borracha. 

Presume-se que o início das penetrações no rio Nha

mundá haja se verificado por volta das primeiras décadas 

do século XVIII. Faro, atual cidade do Estado do Pará, 
que fica à margem esquerda do ·grande rio e antiga aldeia 

dos índios "Uabois", já existia em 1758, quando foi elevada 

a vila. 

Habitavam primitivamente a região os índios Uabois 
ou Jamundás, Cuniris, Guncari. 

Na divisão administrativa do Brasil em 1911, figura 
o distrito de Jamundá integrando o município de Parintins. 

Posteriormente, foi extinto o distrito de Jamundá. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 176, de 1.0 de de

zembro de 1938, foi criado no município de Parintins o dis

trito de Ilha das Cotias, com o território do antigo distrito 

de Jamundá. 
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A Lei estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, criou 

o município de Nhamundá, desmembrado do município de 

Parintins, constituído pelo distrito de Ilha das Cotias, com 

sede na vila de Afonso de Carvalho (sede do distrito da 

Ilha das Cotias) elevada então à categoria de cidade. 

A instalação do município ocorreu a 31 de janeiro de 

1956, sendo o seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Gover

nador do Estado, o senhor Pedro Macêdo de Albuquerque . 

O município é constituído de um só distrito. Ainda 

não foi criado o têrmo judiciário . 

LOCALIZAÇÃO - O município de Nhamundá está situa

do na zona fisiográfica do Médio Amazonas . 

Limita com os municípios de Parintins e Urucará, Es

tado do Pará e Território do Rio Branco. 

Posição cio Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - Cêrca de 50 metros na sede do município. 

CLIMA - O clima do município de Nhamundá é quente e 

úmido, com elevada pluviosidade como o de todo o Esta

do do Amazonas ou, aliás, de tôda a região amazônica. Na 

sede do município de Parintins, que lhe fica vizinha, regis

traram-se em 1956 as seguintes variações climáticas-"- Tem

peratura: - média das máximas 30°C; média das mínimas 

22,4°C e média compensada - 26,3°C. 

ÁREA - O município de Nhamundá, com uma área de 

16 950 km2, segundo os cálculos da Inspetoria Regional de 
Estatística, é um dos menores do Estado, ou seja precisa

mente o 32.0 entre os 43 existentes. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden

tes geográficos são os rios Amazonas, Nhamundá e Piratucu 
e a Ilha das Cotias, onde está situada a sede municipal. 

RIQUEZAS NATURAIS- Constituem apreciáveis rique

zas naturais a flora e fauna do município. Na primeira é 

justo ressaltar a castanha-do-pará e o pau-rosa, de grande va

lor econômico. Na segunda, peixes de várias espécies, des

tacando-se o pirarucu, e animais silvestres, como onças, quei
xadas, veados, lontras etc. Há, também, minérios: ouro, ru
tilo, tinânio e cristal de rocha . 

POPULAÇÃO - Segundo os resultados do último Censo 
Demográfico, realizado a 1.0 -VII-1950, o município de Nha· 
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mundá (àquela época distrito de Ilha das Cotias do muni
cípio de Parintins), contava àquela data 9 863 habitantes. 
Com essa população coloca-se Nhamundá no 18.0 lugar en
tre os 43 municípios, ora existentes no Estado. 

É das mais elevadas do Amazonas, a população relativa 
de Nhamundá. Enquanto a do Estado é de 0,32 hab/km2, 

a do município é de 0,58 hab/km:!. Verifica-se daí que a 
densidade demográfica do município é quase o dôbro da 
do Estado. 

Dos seus 9 863 habitantes, 178 localizavam-se no qua
dro urbano e 9 685 no quadro rural. As respectivas percen
tagens são, portanto, de 18% e 82%. Nota-se, assim, que 
é bem elevada a percentagem da população rural de Nha
mundá, maior mesmo que a do Estado que é de 73%. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sua sede que, segundo 
os resultados do Censo em referência, contava, à data da 
realização do mesmo, apenas 178 habitantes. 

Quanto ao sexo, a população de Nhamundá em 1950, 
assim se compunha: Homens - 5 095; Mulheres - 4 768. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A principal fonte de re
ceita do município é a agricultura, graças exclusivamente à 
juticultura. O valor total da produção agrícola referente ao 
ano de 1956, segundo dados apurados pelo Departamento 
Estadual de Estatística, foi cêrca de Cr$ 8 400 000,00. Dês-
se valor, cêrca de 80o/o, ou sejam precisamente ......... . 
Cr$ 6 720 000,00, cabem à juta. Os demais produtos que 
pela ordem de importância são: banana, cacau, mandioca e 
arroz apresentam valor inferior a Cr$ 500 000,00 . 

A produção extrativa vegetal é também de grande im
portância ·para a economia do município, equiparando-se 
quase à agricultura no seu valor da produção, que em 1956 
foi de Cr$ 7 566 500,00, assim discriminada: castanha-do-
-pará Cr$ 4 080 000,00; essência de pau-rosa ........... . 
Cr$ 2 850 000,00; látex natural Cr$ 360 000,00; batata 
Cr$ 145 000,00; madeira Cr$ 105 000,00; sernambi 
Cr$ 25 000,00; óleo de copaíba Cr$ 1 500,00. 

Tem também relativo valor econômico a produção ani
mal. Segundo dados apurados pelo Departamento Esta
dual de Estatística, o valor dessa produção em 1956 foi de 
Cr$ 1987 500,00, assim distribuído: peixes: pirarucu .... 
Cr$ 1 000 000,00; outros Cr$ 300 000,00; conchas (Itã) 
Cr$ 315 000,00; couros e peles de animais silvestres: capi-
vara Cr$ 58 500,00; queixada Cr$ 76 000,00; caititu ... . 
Cr$ 135 000,00; veado Cr$ 60 000,00; jacaré ......... . 
Cr$ 23 000,00; outros Cr$ 20 000,00. 

A pecuária, em Nhamundá, notadamente a criação de 
bovinos é relativamente desenvolvida. Os maiores reba
nhos são: o de bovinos, estimado em 10 000 cabeças e o de 
suínos com 1 500 cabeças. Os demais rebanhos possuem 

efetivos inferiores a 200 cabeças. 

Segundo os resultados dos Censos em epígrafe, realiza

dos em 1950, havia àquela época no território do atual 

município de Nhamundá 6 estabelecimentos industriais e 

377 propriedades agrícolas. 

COMÉCIO - É relativamente desenvolvido o comércio de 

Nhamundá . 



Em 1950, segundo o resultado dos Censos Econômicos, 
existiam no município 72 estabelE,cimentos comerciais. O 
comércio transaciona com as praças de Manaus, Belém e 
Parintins. O município importa: estiva em geral, tecidos, 
conservas; miudezas, ferragens, louças etc., e exporta: cas
tanha-do-pará, essência de pau-rosa, borracha e juta. 

MEIOS DE TANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li
ga-se às sedes municipais limítrofes e às Capitais Estadual e 
Federal pelos seguintes meios de transporte: Parintins -
fluvial: 157 km; Urucará- fluvial: 355 km; Capital Esta
dual - fluvial: 577 km; Misto: fluvial até Parintins: 
157 km; aéreo de Parintins a M~maus: 394 km. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Nhamundá está 
situada na Ilha das Cotias (antigo nome do distrito) for
mada pelo rio Nhamundá. 

É uma pequena povoação que, segundo os resultados 
do Censo Demográfico realizado ~~m 1.0 -VII-1950, possuía 
àquela data apenas 45 prédios e 178 habitantes. A sua 
população atual é estimada em 250 habitantes. 

Dos seus 178 habitantes, em 1950, 86 eram homens e 
92 mulheres. 

Nhamundá é servida de luz el~trica. Tem 3 estabeleci
mentos comerciais varejistas, 2 es,:olas de ensino primário, 
e 1 templo católico sob a invocaçãc de Santo Antônio. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das 153 pessoas de 5 anos e 
mais que habitam a então vila de Ilha das Cotias - atual 
cidade de Nhamundá, apenas 77, ou sejam, cêrca de 50% 
sabiam ler e escrever. Destas 77, .11·0 eram homens e 37 mu
lheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município de Nha
mundá 5 escolas de ensino primárb. Dessas escolas, 2 loca
lizaram-se na sede municipal e as ~~ restantes na zona rural. 

FINANÇAS PúBLICAS- A Coletoria Estadual de Nha-
mundá arrecadou em 1956 a elevuda quantia de ....... . 
CrS 5 292 788,80 . É que Nhamuudá situando-se nos limi
tes do Amazonas com o Pará, é um ponto estratégico para a 
fiscalização. A sua arrecadação estadual é a quarta do Esta
do, só excedida pelas de Manaus, ltacoatiara e Parintins. 

A Prefeitura Municipal no mesmo ano arrecadou a 
importância de CrS 950 000,00. Ainda não foi criado o ór
gão de arrecadação federal no muaicípio. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- O Nhamundá é considerado 
o mais belo afluente do Amazonas . Sôbre êsse rio transcre
vem-se a seguir trechos da autoria do Cônego Francisco 
Bernardino de Souza, em seu livw "Lembranças e Curiosi
dades do Vale do Amazonas". 

"Supõe-se geralmente que n~.sce êste rio nas monta
nhas da Guiana, correndo na dire~:ão de N. a S., banhando 
as abas da serra Itacamiaba e atravessando os lagos de Faro, 
onde banha a outrora aldeia do Jamundá, hoje a decadente 
vila de Faro, indo lançar-se no Amazonas por diferentes 
braços ou bôcas, das quais a mai!: ocidental é o limite da 
Província do Pará com a do Ama;:onas. 

O Sr. Ferreira Pena, porém, supõe que êste rio deve 
vir da região central compreendida no espaço entre o alto 
Trombetas ao N. e o Uatuman ao S. 

Descendo daí o Jamundá, diz êle, ao princ1p1o corre 
provàvelmente a E. S. E. , por entre montes; recebe pe
quenos afluentes, dirige-se depois a S. E., atravessando pe
quenas cachoeiras e entra numa planície ou vale espaçoso, 
densamente arvorejado, mas, às vêzes, alagadiço. 

Acompanhando a essa planície emite de sua margem 
esquerda um braço que, com seu nome, atravessa para lan
çar-se no Trombetas exatamente no ponto em que êste rio, 
saltando a última cachoeira, entra também na planície. 

Antes de encontrar o Pratucu, deixa a planície, e en
tão as suas margens tornam-se altas e, às vêzes, montuosas. 

O Pratucu, que é um ramo menor, corre mais ou me
nos paralelo por algum tempo ao jatapu (tributário do 
U atuman), segue a E. , e reúne-se ao J amundá, cêrca de 
36 milhas acima de Faro. Seu curso é bastante sinuoso e 
por entre montes ou serras pouco altas, como quase tôdas 
as desta região, e em sua barra no Jamundá divide-se em 
três braços desiguais por ter aí de permeio duas ilhas . 

No ponto de junção dos dois rios, as águas se dilatam 
consideràvelmente formando uma vasta baía quase tôda 
rodeada de terras altas e montes; um pouco abaixo está a 
extensa ilha Capixauramonha, tôda composta de terrenos 
pedregosos, mas cobertos de árvores. 

Desde a confluência do Pratucu, o Jamundá é um rio 
vasto e magnífico, de um azul profundo, correndo quase 
sempre por entre montes, revestidos de uma vegetação vi
gorosa, recortado de pontas e enseadas e bordado de praias 
de areia alvíssima, acidentes constantes que o acompanham 
até o lago de Faro. 

Aqui terminam as serras ou colinas, que o acompa
nham; aqui desaparecem as praias de areia e a vegetação 
brilhante; aqui acabam os terren..:>s acidentados e começa a 
planície quase nivelada d0 Amazonas; aqui está, enfim, a 
verdadeira foz do J amundá . 

É o Jamundá ou Nhamundá o célebre rio em cuja foz 
pretendeu Orellana haver combatido com mulheres guerrei
ras, a que denominou Amazonas. Os indígenas davam-lhes o 
nome de Icamiabas. Supunha-as Orellana habitador as das 
cabeceiras do Nhamundá, na serra Itacamiabas e guarda
das por várias tribos ferozes, como os Pariquis, Tagaris, 
Guacaris e outros, que habitavam as margens do jamundá. 

"Também se diz que nas cabeceiras dêste rio, escreveu 
em suas "Memórias do Maranhão" o Padre José de Moraes, 
há um lago de onde se tiram umas pedras verdes com mui
tos e vários feitios, de que se infere com grande evidência 
ser algum barro, que dentro d'água (como coral) se con
serva mole, e enquanto assim está, se formam dêle as figu
ras que querem, mas depois de tirado d'água, se faz tão 
duro como um diamante, e não cede ao ferro e aço mais 
duro e de têmpera mais forte, que pode haver". 

"Mostrando-se uma destas pedras a um lapidário em 
Lisboa, disse que pelo toque mostravam ser pedras finas. 
Dizem que estas pedras são as verdadeiras pedras neofrí
ticas, e que têm a mesma virtude. É certo que Mr. de la 
Condamiro fêz um grande aprêço delas, e pode ser que os 
lapidários de França lhes descubram algumas virtudes. 
Chamam-se estas pedras, pela língua dos índios, puuraqui
tan. Dizem alguns, porém não acredito, que as mulhe
res amazonas as dão aos homens, que uma vez no ano vão 
comunicar-se com elas. O certo é que há estas pedras en
tre os índios, e eu tive uma grande, e ainda se não sabe o 
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lugar onde se acham e donde se tiram. Destas tive algumas, 
e uma de maior grandeza, que representava o pescoço e a 
cabeça de um cavalo, que foi para Bolonha, para o célebre 
museu do Sumo Pontífice Benedito XIV". 
LENDAS - A região é rica de versões lendárias. Dentre 
essas lendas, destaca-se a da MUIRAQUITÃ, sôbre a qual 
se transcreve o que escreveu Antônio Cantanhede em seu 
livro "O Amazonas Por Dentro": 

Na aba da Serra do Copo, que fica pegada e à jusante 
da Serra do Vedal, no Rio Nhamundá, encontra-se um for
moso lago, de águas cristalinas, cohecido, de época muito 
recuada, por Lago do Espelho. É o lendário ESPELHO DA 
LUA, o laci-uaruá das Itamiabas. 

Foi à beira dêsse pequeno lago, distante algumas milhas 
da Vila de Faro, que se criou a lenda da pedra verde, conhe
cida por MUIRAQUITÃ: a pedra dos sortilégios, o talismã 
de virtudes benéficas ou maléficas, conforme o uso que dêle 

venha a fazer-se. 
Nos tempos das migrações de tribos asiáticas, algumas 

delas fixaram-se na América do Norte e na América Cen
tral, e mais tarde, rumando para a parte Sul do continente, 
pelo Amazonas deram entrada também no Brasil. Para 
aqui chegaram, é de crer tenham descido, entre outros, pelo 
rio Trombetas, enveredando alguns pelo Nhamundá, tri
butário dêste, onde se estabeleceram. 

A quietude e limpidez das águas dêste rio, marginado 
de serranias, com os seus inúmeros e belíssimos lagos pis
cosos, a fertilidade de suas terras e a variedade florestal, 
exuberante de madeiras preciosas para tôdas as utilidades 
e necessidades humanas, desde a construção dos barcos de 
viagem ao preparo das essências perfumosas e mezinhas, foi, 
talvez, o que tornou essa região uma das preferidas dessa 
gente nômade, que, deixando o solo pátrio, se espalhara pelo 
novo mundo. 

De conquista em conquista, até chegarem às terras da 
América, vinham êles trazendo como troféus de recontros 
com povos inimigos, como objeto de adoração e de adôrno, 
como talismã de virtudes miríficas e como panacéias de fins 
terapêuticos, artefatos confeccionados de substância mineral 
de várias côres: verde esmeraldino ou ligeiramente esverdea
da, branca, de aparência leitosa, amarela e azul, cuja dureza 
se aproxima da do diamante. Tinham êsses artefatos a for
ma de bastões, berloques, de penduricalhos e de contas, re
dondas, ovais; de sapos e de rãs, sendo estas últimas as mais 
estimadas porque êles, a rã e o sapo, eram considerados 
animais sagrados, e sua efígie, objeto de culto. 

É de crer, entretanto, que fôsse diminuta a porção de 
muiraquitãs trazidos pelos primitivos habitantes da Ama
zônia, o que levou seus descendentes, cultivando hábitos dos 
antepassados, a modelarem em Amazonita destas bandàs, 
os seus amuletos, troféus de conquistas e objetos de adôrno, 
encontrados, raramente, esparsos ou dentro de igaçabas 
(igaçauas), com os despojos mortuários de tuchauas de tri
bos, nas praias e em barrancos caídos, em época invernosa, 
após as grandes enxuradas. 

O Muiraquitã já foi objeto de estudo e por muito tem
po preocupou homens de vastos conhecimentos científicos 
que lhe definiram a estrutura, estudando-o também sob o 
ponto de vista lendário. 

Dada a sua raridade, está o Muiraquitã caindo no es
quecimento, se bem que ainda não tenha perdido o grande 

prestígio que sempre teve entre aquêles que dêle tiveram 
notícias, guiados pela monumental obra de Barbosa Rodri
gues, e outros cientistas, dedicados ao estudo das coisas 
amazônicas. 

V árias e bem interessantes são as lendas que se forma
ram em tôrno dêsse precioso talismã, no rio Nhamundá, 
onde, talvez, tivessem fundado os Karaíbas e os Aroakis o 
seu primeiro estabelecimento. 

O autor dêste trabalho apanhou vistas fotográficas do 
Lago do Espelho, possui interessante coleção de muiraqui
tãs, que acredita serem legítimos, encontrados em escava
ções, muito abaixo dessa paragem. 

Ouviu de gente antiga, do rio Nhamundá, muito con
fusas, algumas lendas, nas quais é citada a tribo dos índios 
Uabois, não como a mais antiga, porém como a única de que 
tem memória. Um ídolo de terracocta encontrado pelo au
tor no Lago Arnacaru (baixo Nhamundá), na época da bai
xada das águas, assim como fragmento de cerâmica apanha
dos em quase todos os sítios de terra preta, dessa vasta 
região, leva a crer que somente depois da chegada ali dos 
Missionários da Piedade, e mais tarde, temerosos dos caba
nas, tivessem os indígenas do baixo Nhamundá abandonado 
as suas habitações e roçados, passando a ocupar terras do 
alto rio e acima das cachoeiras, onde presentemente são en
contradas inúmeras tribos de índios, já com algumas deno
minações diferentes daquelas dos primitivos habitantes, 
seus óvitos. 

Em dezembro, goza-se de pleno verão, no rio Nhamun
dá, e o luar, ali, no decorrer dêsse mês, é de uma limpidez 
maravilhosa. Na fase da lua cheia, então, as noites pare
cem dias claros sem os ardores dos raios solares, substituí
dos pela luz branca e fria do astro noturno. 

Era nesse mês que os primitivos habitantes do rio 
lendário levavam a efeito, com as solenidades ainda lem
bradas dos seus antepassados, a festa da puberdade de suas 

donzelas. 

Os moradores das serras do Ajuruá e do Matió a ju
sante da do Dedal, e os da do Paratucu a montante da Serra 
do Copo, bem como os de outras paragens vizinhas ou dis
tantes, vinham, à beira de formosos lagos, no sopé desta 
última, realizar, anualmente, com a costumada animação e 
folgança, essa festividade, para cujo brilhantismo não pou
pavam esforços. 

Faziam-se caçadas e colheitas de frutos para a come
zaina; as bebidas fermentadas enchiam as grandes vasilhas 
crepitantes, da manipuêra embriagadora. 

Tudo preparado para a festa, aguardava-se a noite em 
que a Lua Grande, mirando-se na superfície lisa das águas, 
deixava ver os peixinhos inquietos e a areia alva e fina do 
leito do lago, orlado das hastes esguias das palmeiras jaua
ris e jacitaras, de flebelos farfalhantes, e das desgrenhadas 
oiranas. Ali, em volta do trecho do lago, previamente esco
lhido, e depois das preces do ritual, cada jovem fazia a sua 
promessa, pedia a prenda do seu desejo e lançava-se à água, 
como a pescadora ariranha. Ao boiar, trazia entre mãos 
um matupiri, peixinho de corpo branco, cabeça e cauda ver
melha ou uma cocoma, embrião aquático de forma arre
dondada, tendo rabo como arraia, o qual era atravessado 
por delgado fio de carauá e. guardado em lugar seguro, sO
mente sabido do próprio genitor, até operar-se a transforma-



ção em pedra e na prenda desejada pela jovem, prenda que 
quase sempre era uma conta ou um enfeite para trazer pen
durado ao pescoço, por meio de cordão. Se a jovem tinha 
já em mira unir-se a qualquer homem, o matupiri ou a co
coma (que outro animal não é êste último senão o gerino 
estudado pelos naturalistas), confcrme seu desejo, transfor
mava-se em objeto próprio para of•~rtar ao noivo, no dia dos 
esponsais. Como as rãs e os sapo; eram, entre êles, consi
derados animais sagrados, a transformação nessa espécie 
era a preferida, visto que conferia ao seu portador grandes 
virtudes e um poder extraordináric• de combate. 

Essas transformações davam aos objetos certo prestí
gio e cercavam-nos de respeito sup~rsticioso, ligando-os, pela 
tradição, aos artefatos de nefrite e jadeíte, trazidos de além 
mar, pelos primeiros habitantes dessas paragens. 

(Autoria do histórico - Compilaçiio da Inspetoria Regional de 
Estatística; Biblicgrafia - "Lembran•;as e Curiosidades do Vale 

do Amazonas", do Cônego Francisco Eernardino de Souza. - Tá
buas Itinerárias do Estado. - Questionários preenchidos pelo A. E. 

de Parintins. - Sinopse Estatística du Município de Parintins -

C.N.E.) 

NOVO ARIPUANÃ - AM 
Mapa Municipal na pág. 191 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O récem-criado município de Novo Ari

puanã é constituído de território desmembrado do municí
pio de Borba e Manicoré, por isso está a sua história ligada 

estreitamente à dêsses municípios, notadamente o primeiro. 

O rio Madeira é a principal via de acesso de tôda a 

zona a que dá o nome. As primeii as penetrações no grande 
rio foram efetuadas logo após a el:pedição de Pedro Teixei

ra, ligando Belém do Pará a Quito no Peru em 1637. 

Antes de 1716, o caudaloso lVIadeira já era explorado 

pelos coletores de "drogas do ser·:ão". 

O rio Aripuanã próximo a cuja foz fica a sede do mu

nicípio e é principal afluente do rio Madeira é formado 

pelos rios Roosevelt, Guariba e Paxiúba. Atravessa o terri
tório do município numa extensão de cêrca de 300 km, não 

contando a dos rios que o formum, corre na direção sul
norte. 

Habitavam, primitivamente ::t região os índios Torás, 
Barés, Muras, Urupás, Araras e outros. 

Na divisão administrativa dn 1911, entre os distritos 

do município de Borba, figura o ele Alto Aripuanã. 

Grupo Escohr 

Educandário Paroquial 

Na divisão administrativa de 1933, o mumctpto de 
Borba figura apenas com o distrito-sede, o que indica que 
foram extintos os demais distritos, inclusive o de Alto Ari
puanã. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 176, de 1.0 de de
zembro de 1938, o município de Borba passou a constituir
se de 5 distritos e entre êstes os de Foz do Aripuanã e Su
rnaúma. 

A Lei estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, 
criou o município de Novo Aripuanã, desmembrado dos 
municípios de Borba e Manicoré e constituído pelo terri
tório dos distritos de Foz do Aripuanã e Sumaúma, do pri
meiro e dos subdistritos de Alvorada, Manicorezinho e lta
pinima do segundo, tendo como sede a Vila de Foz do Ari
puanã elevada então à categoria de cidade. 

A instalação do município ocorreu a 10 de fevereiro 
de 1956, sendo seu primeiro prefeito, nomeado pelo Gover
nador do Estado, o Senhor Wilson Paula de Sá. 

Ainda não foi criado o Têrmo judiciário. 

LOCALIZAÇAO - O município de Novo Aripuanã está 
situado na zona fisiográfica do rio Madeira. Limita com 

os municípios de Borba e Manicoré e com o Estado de Mato 

Grosso. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - A sua altitude é cêrca de 40 metros acima 
do nível do mar. 

CLIMA - O clima do município de Novo Aripuanã é 
quente e úmido, comum a tôda região amazônica. 
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Serviço de Atêrro 

ÁREA - A sua área, segundo os cálculos da Inspetoria 
Regional de Estatística, é cêrca de 58 000 km2• É assim 
Novo Aripuanã um dos maiores municípios do Estado, pre
cisamente o 6.0 entre os 43 ora existentes. Observe-se, ou
trossim, que essa área é superior à do Estado da Paraíba. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Seus principais aciden 
tes geográficos são os rios Madeira, Aripuanã, Roosevelt, 
Paxiúba, Juruá, das Pombas, Aracu, Araras e os lagos: Prê
to, Tacina, Marajá, Grande e Luiz. Nos rios Madeira e 
Roosevelt há algumas cachoeiras. Citem-se, por exemplo, no 
Aripuanã a Cachoeira de Periquitos e Mata-Matá e no Roo
sevelt, as do Corapanã e das Piranhas. 

RIQUEZAS NATURAIS - As riquezas naturais de No
vo Aripuanã são constituídas por sua flora e fauna, prin
cipalmente a primeira, na qual se destacam o pau-rosa, a 
castanha-do-pará e a seringueira, além de madeiras de boa 
qualidade. Na segunda, peixes de várias espécies e animais 
silvestres: queixadas, caititus, veados, etc. Há também mi
nérios. O manganês está sendo explorado pela firma Mine
ração Bonfim Ltda. Já houve exploração de ouro no rio 
Aripuanã. 

POPULAÇÃO - A população do município de Novo Ari
puanã, segundo estimativa da Inspetoria Regional de Esta
tística, é de cêrca de 8 750 habitantes. Com essa população 
coloca-se Novo Aripuanã no 20.0 lugar entre os 43 muni
cípios ora existentes. 

Com apenas 0,15 hab./km2, é Novo Aripuanã um dos 
municípios de mais baixa densidade demográfica no Esta
do. A taxa do Estado é de 0,32 hab./km2, mais portanto, do 
que o dôbro da do município. 

Dos seus 8 750 habitantes, 836 localizavam-se no qua
dro urbano e 7 914, no quadro rural. A percentagem da po-

Ponte sôbre rua da Cidade 
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pulação rural- 90,45% é das maiores do Amazonas e mui
to superior à do Estado que é de 73,28%. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Há no município duas 
aglomerações urbanas: a sede municipal e a vila de Sumaú
ma que, segundo os resultados do Censo Demográfico reali
zado a 1.0 -VII-1950 possuíam, àquela data, 782 habitantes 
a primeira e apenas 54, a segunda. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal é a maior fonte de receita e principal ati
vidade econômica do município. O valor dessa produção 
referente ao ano de 1956 foi de Cr$ 26 631 000,00, cabendo 
Cr$ 14 000 000,00 à castanha-do-pará, Cr$ 9 200 000,00 à 
borracha e Cr$ 2 550 000,00 à essência de pau-rosa. Os de
mais produtos foram: sernambi, sôrva, madeiras, óleo de co
paíba, batata e cumaru. 

Depois da indústria extrativa vegetal é a agricultura 
a principal atividade econômica do município. O valor da 
produção agrícola em 1956 foi de aproximadamente ..... 
Cr$ 10 000 000,00. Mais de 60% dêsse valor, ou sejam, pre
cisamente Cr$ 6 750 000,00 cabem à mandioca. A seguir 
vem o fumo, juta e arroz, respectivamente, com ...... . 

Pôsto Médico, em construção 

Cr$ 1 944 000,00, Cr$ 600 000,00 e Cr$ 480 000,00. Os de
mais produtos são: banana, abacaxi, feijão, abóbora, batata
doce e laranja; o valor da produção de cada um dêsses é 
inferior a Cr$ 150 000,00. 

A produção estrativa animal, em comparação com as de
mais, é pequena. O valor total dessa produção em 1956, se
gundo dados apurados pelo D.E.E. no inquérito "Indústria 
Extrativa", foi de Cr$ 665 600,00. Dêsse valor, ......... . 
Cr$ 280 000,00 cabem ao pirarucu; Cr$ 90 000,00 ao jaca
ré e Cr$ 93 600,00 ao caititu, o restante a couros e peles de 
animais silvestres. 

Em atividade extrativa mineral, em 1956, o município 
produziu 3 140 052 t métricas, cujo valor foi de ........ . 
Cr$ 100 117 892,20. 

A pecuária em Novo Aripuanã é pouco desenvolvida. 
Os efetivos dos seus rebanhos são os de suínos com 4 000 
cabeças, ovinos com 600, bovinos e caprinos. com 500 cada, 
asininos, 100 e muares, 60. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio é representado 
por 12 pequenos estabelecimentos varejistas, que mantêm 
transações com a praça de Manaus. Não há agência ban
cária no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li
ga-se à Capital do Estado e sedes municipais limítrofes pelos 



seguintes meios de transporte: Borba-fluvial: 161 km, Ma
nicoré- fluvial: 167 km, Manau:;- fluvial: 376 km, mis
to: fluvial até Borba: 161 km I! aéreo de Borba a Ma
naus: 144 km. Com meio de comunicação dispõe de uma 
agência-postal-telegráfica, do D. C. T. 

Pôsto Médil:o 

ASPECTOS URBANOS- A ci.dade de Novo Aripuanã, 
fica à margem direita do rio Madeira na confluência dêste 
rio com o Aripuanã. Em 1950, qllando ainda vila do muni
cípio de Borba, com a denominação de Foz do Aripuanã, 
possuía, segundo os resultados de• Censo Demográfico rea
lizado naquele ano, 165 prédios e 872 habitantes. :ftstes, 
apresentando, interessante e talvE!Z inédita particularidade, 
dividiam-se em partes exatamente iguais, segundo o sexo: 
391 homens e 391 mulheres. Das pessoas de 5 anos e mais, 
que eram 641, 296 sabiam ler e eBcrever. Destas, 175 eram 
homens e 121 mulheres. 

A cidade de Aripuanã é servida de luz elétrica. A ilu
minação pública se estende a tôd~t a cidade e a domiciliária 
conta com algumas ligações. 

ASSIST:tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
médica é prestada à população por um "Pôsto Médico". 

Prefeitura Municipal 

ALFABETIZAÇÃO - De acôl'do com os resultados do 
Censo Demográfico de 1950, das pessoas de 5 anos e mais, 
habitantes das vilas de Foz do Aripuanã (atual sede do 
município) ~:: Sumaúma, num tot:1l de 690, 641 da primei
ra e 49 da segunda, 191 eram alfabetizadas, ou sejam 
76,1%. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município 16 esco
las de ensino primário. 

OUTROS ASPECTOS CULTUHAIS - Dispõe a cidade 
de um serviço de alto-falantes: A Voz da Liberdade de 
Novo Aripuanã. 

Em 1956, funcionaram três clubes de Futebol: Novo 
Aripuanã Esporte Clube, Esporte Clube Aripuanaense e 
Flamento Futebol Clube. 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal para o 
exercício de 1956 foi orçada de Cr$ 300 000,00. A União e 
o Estado ainda não instalaram órgão de arrecadação no 
município. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
-De 29 de novembro a 8 de dezembro, realiza-se a princi
pal festa de Novo Aripuanã, em homenagem a sua padroei
ra, Nossa Senhora da Conceição. Durante êsses dias, acorre 
à cidade grande número de peregrinos do interior do muni
cípio e dos municípios vizinhos. Tôdas as noites há novenas 
e após estas realizam-se leilões, quermesses e festas dançan
tes, bastante concorridas. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - O Madeira que é o mais 
importante dos afluentes do Amazonas, pode ser considera
do uma atração turística. Seu nome originou-se da grande 
quantidade de madeiras que o rio arrasta em sua corrente
za. De todos os afluentes do Amazonas é êle justamente o 

Igreja Matriz 

mais largo e o mais baixo. O rio Madeira tem um curso de 
3 240 quilômetros, dos quais 1 300 são francamente nave
gáveis por todo e qualquer vapor de grande calado, até a 
cachoeira de Santo Antônio, formando desta parte em dian
te mais 15 quedas d'água. Nesse trecho do rio Madeira, a 
navegação, mesmo de canoa, é muito difícil e sobretudo 
perigosa. O Madeira despeja no rio Amazonas um volume 
de 40 000 metros cúbitos d'água por segundo, na época das 
grandes enchentes. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 
Bibliografia - "História do Amazonas", de A. C. Ferreira Reis. -
Tábuas Itinerárias do Estado. - Questionários preenchidos pelo A.E. 
de Borba.) 

NOVA OLINDA DO NORTE- AM 

Mapa Municipal na pág. 157 do 1.0 Vol. 

Foto: pág. 138 do Vol. I 

HISTóRICO- O município de Nova Olinda do Norte foi 
criado pela Lei n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, com 
território desmembrado dos municípios de Maués e Itacoa
tiara, com sede na localidade de Nova Olinda do Norte, 
elevada então à categoria de cidade. 

A zona do Rio Madeira, onde está situado o municí
pio foi das primeiras no Amazonas a serem conhecidas por 
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Pôsto 'Médico 

civilizados. O início das penetrações no grande rio proces
sou-se, segundo tudo indica, nos meados do século XVII. 

Borba, a mais antiga localidade da zona, foi fundada 
em 1728. Muito antes dessa data, todavia, o grande rio Ma
deira já era conhecido pelos "coletores de drogas". 

Habitavam primitivamente a região hoje compreendi
da no município de Nova Olinda do Norte, os índios Turás, 

Muras, Mundurucus e outros. 

A história da localidade de Nova Olinda do Norte, 

sede do município, está estreitamente ligada à exploração 
do Petróleo do Amazonas. Antes de se iniciar a perfuração 

dos poços petrolíferos naquela região, o que ocorreu em 

1951, apenas existiam duas ou três casas no local que já se 

denominava Nova Olinda. 

Em conseqüência dos trabalhos mantidos ali pela Pe
trobrás, a localidade tem logrado desenvolver-se ràpida
mente. ~sses trabalhos, por sua vez, vêm alcançando o êxi
to desejado. Embora o número de poços perfurados seja 
pequeno, apenas, em dois dêles os resultados foram positi
vos. O poço N0-02-AZ, localizado na ilha de Maracá, 
que se acha em teste, tem produção inicial estimada em 
8 barris diários. Transcrevem-se aqui concisas informações, 
gentilmente prestadas à Inspetoria Regional de Estatística 
pelo Escritório da Petrobrás em Manaus, sôbre o início das 

pesquizas petrolíferas em Nova Olinda e particularmente 
sôbre o poço NO 1, primeiro a ser perfurado. 

"Assim, enquanto se perfurava na fossa de Marajó, 
continuaram os trabalhos sísmicos para delimitar a Estru
tura de Nova Olinda, no rio Madeira, dentro da qual foi 
feita a locação, em 1951, do primeiro poço, o qual se acha 
a 500 m ao sul do barracão cujo nome aplicou-se ao lugar. 
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A estrutura de Nova Olinda é irregular e cortada por falha. 
O Relatório Anual do Conselho Nacional de Petróleo, de 
1951, indica que a mesma tem uma área aproximada de 
9 km x 3 km e profundidades interpretadas como estando 
entre 1 610 m e 1 700 m. 

Foi enviada para Nova Olinda a possante sonda que 
perfurava na fossa de Marajó e em 4 de novembro de 1953, 
após inúmeras peripécias para a reunião do material naque
le local, foi iniciada a perfuração. 

Em virtude da Lei n.0 2 004, de 3 de outubro de 1953, 
que criou a emprêsa de monopólio estatal Petróleo Brasi
leiro S/ A-PETROBRÁS, passou esta a responsabilizar
se em 31 de julho de 1954, pela execução das pesquizas de 
petróleo na Amazônia, como, aliás, em todo o território do 
país, em caráter exclusivo. Como se esperava, a sua direção 
resolveu prosseguir o poço de Nova Olinda. É uma justa 
compensação aos gastos apreciáveis feitos com trabalhos 
ali realizados até hoje - cêrca de 30 milhões de dólores". 

A perfuração de N0-2 foi iniciada em dezembr.o de 

1955 e no dia 22 de fevereiro de 1957 ocorreu o seu pri
meiro jôrro de petróleo. 

O NO - 3 teve a sua perfuração iniciada a 16 de abril 

de 1956. Atualmente acha-se com 3 015 m de profundidade 

e os trabalhos de perfuração continuam. 

Foi recomeçada a perfuração no NO - 1, cuja profun
didade atual é de 1 700 m. 

Acha-se também em perfuração o NO- 4. 

A instalação do município ocorreu a 31 de janeiro de 

1956 sendo seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Governa
dor do Estado, o senhor Augusto Leopoldo de Menezes. 

Ainda não foi criado o Têrmo judiciário. 

Vista Parcial da Rua Principal 



LOCALIZAÇÃO- O município de Nova Olinda do Norte 
está situado na zona fisiográfica do Médio-Amazonas: Li
mita com os municípios de Autazes, Borba, Itacoatiara, 

Maués e Urucurituba. 

Posição do Município em relação uo Estado e sua Capital. 

ALTITUDE-

CLIMA - O clima é quente e úmido como nos demais 

municípios amazonenses. 

AREA - A sua área, segundo os cálculos da Inspetoria Re

gional de Estatística, é de cêrca de 13 000 km2
• É assim 

um dos menores municípios do Estado, figurando no 35.0 

lugar entre os 43 ora existentes. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS ·- Seus principais aciden
tes geográficos são os rios Am~.zonas, Madeira, Canumã, 
Abacaxis e o paraná Urariá. 

RIQUEZAS NATURAIS- O petróleo é tido, pelo menos 

presentemente, como a principal riqueza natural do muni

cípio. Realmente têm surtido resultados promissores as pes

quisas petrolíferas naquela regiãc. Três poços já foram per

furados, apresentando, todos, res11ltados positivos. Todavia, 

ainda não se está processando a e:xploração em escala co
mercial. 

A flora e a fauna do município são também relativa

mente importantes, notadamente a primeira na qual sedes

tacam a seringueira (Hevea Brasiliensis) e a castanha-do

pará (Bertholletia excelsa). Na ~:egunda citam-se peixes de 
várias espécies entre os quais o pirarucu e animais silves
tres: onças, queixadas, caititus, veados, etc. 

POPULAÇÃO- Segundo estimativa da Inspetoria Regio
nal de Estatística a população do município de Nova Olin
da do Norte é de cêrca de 4 000 habitantes. É assim um 
dos menos populosos municípios do Estado, figurando no 
39.0 lugar entre os 43 ora existentes. 

A população relativa - 0,3<> hab./km2, é, como se vê, 
também muito baixa e mesmo inferior à do Estado, que é 
de 0,32 hab./km2• 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município de Nova 
Olinda do Norte, depois dos de Manaus, Itacoatiara e Pa
rintins é o que apresenta maior percentagem de população 

urbana. Seus 1 200 habitantes da sede municipal, assegu
ram-lhe 30% da população total do município. A percenta
gem do Estado é de 26,72%. 

A única aglomeração urbana existente no municpio é 

a sua sede, cuja população atual é estimada em 1 200 ha

bitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A principal fonte de re

ceita do município é a produção extrativa vegetal, aliás 

muito pequena em comparação com a da maioria dos mu

nicípios amazonenses. Segundo dados apurados pelo D.E.E. 

o valor dessa produção em 1956 foi de apenas ......... . 

Cr$ 2 000 000,00. Dêsse valor, a quase totalidade ou seja, 

Cr$ 1 800 000,00 cabem à castanha-do-pará e os ....... . 

Cr$ 200 000,00 restantes à borracha. 

Também é insignificante econômicamente a produção 

extrativa animal. Segundo dados fornecidos pela fonte já 

mencionada o valor total dessa produção em 1956 foi de 

apenas Cr$870 000,00, assim distribuídos: Peixes, pirarucu 

-Cr$ 350 000,00, outros- Cr$ 400 000,00: Peles e couros 
de animais silvestres; jacaré - Cr$ 45 000,00 e outros -

Cr$ 75 000,00. 

A produção agrícola do mumctpto é muito baixa. O 
valor total dessa produção em 1956 segundo dados forne
cidos pelo D. E. E. foi de apenas, cêrca de Cr$ 500 000,00. 
Os principais produtos, segundo o valor da produção, são: 
milho, juta e mandioca, respectivamente, com ......... . 
Cr$200 000.00, Cr$ 120 000,00 e Cr$ 88 000,00. O valor dês
ses 4 produtos é, como se vê, mais de 80% do total da pro
dução. Dos demais gêneros que são banana, feijão, abóbo
ra, melancia, batata doce, laranja e manga, não há nenhum 

cujo valor da produção atinja a quantia de Cr$ 50 000,00. 

Residência dos Técnicos da Petrobrás 
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Poço Pioneiro de Petróleo 

Pràticamente não existe pecuária no município. Os par

cos espécimes de bovinos e suínos são estimados em 100 

cabeças, os primeiros e 150, os segundos. 

COMÉRCIO - O comércio relativamente desenvolvido 

conta com 7 estabelecimentos varejistas e mantém transa

ções com a Praça de Manaus (Capital do Estado) e impor

ta estiva em geral, miudezas, tecidos, ferragens, calçados, 

mantimentos, medicamentos, bebidas, etc. e exporta casta

nha-do-pará, pirarucu, peles de animais silvestres, etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A 

sede do municpio liga-se às sedes municipais visinhas e à 

Capital Estadual pelos seguintes meios de transporte: Au

tazes - fluvial - 157 km, Borba - fluvial - 83 km, lta
coatiara - fluvial - 132 km, Maués - fluvial - 293 km 

e Capital Estadual - fluvial - 132 km. 

Alojamento dos Operários da Petrobrás 
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O seu meio de transporte é efetuado através de navios 
particulares e de "motores". Outrossim, a Petrobrás S/ A 
mantém transporte fluvial e aéreo da Capital do Estado 
para Nova Olinda do Norte. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Nova Olinda do 
Norte está situada à margem direita do rio Madeira. 

Surgiu a cidade em decorrência dos trabalhos de pes

quisas de petróleo na região. Antes dêsses trabalhos, havia 
ali apenas 2 ou 3 casas. 

Conta atualmente Nova Olinda do Norte com cêrca de 

250 casas e 1200 habitantes. A grande maioria, dêstes, são 
funcionários da Petrobrás. 

ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O Pôsto-Mé
dico da Petrobrás presta o serviço de assistência médica à 
população. 

ENSINO - Há uma escola de ensino primário, mantida 
pelo município. 

FINANÇAS PúBLICAS- A receita municipal para 1957 
está orçada em Cr$ 900 000,00. A União e o Estado ainda 
não instalaram órgão de arrecadação no município. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Além do grande rio Ma

deira que banha a cidade e de outros aspectos naturais de 

real beleza, Nova Olinda possui os poços petrolíferos com 

suas elevadas tôrres, que têm atraído a visita de várias ca

ravanas de estudantes, parlamentares, homens de negócios 

e até mesmo do Senhor Presidente da República. 

OUTROS ASPECTOS - Ainda não se construiu nenhum 
templo reliogoso. 

(Bibliografia - Questionários preenchidos pelo Agente de Es
tatística de Itacoatiara e Agente Itinerante da I. R. ) 

PARINTINS- AM 
Mapa Municipal na pág. 141 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 120 e 121 do Vol. I 

HISTóRICO - Na segunda metade do século XVIII, vá

rias viagens de exploração do rio Amazonas foram efetuadas 
a mandado do Govêrno Português. Na viagem realizada 

em 1796, o Capitão José Pedro Cordovil resolveu ficar 
numa das ilhas formadas pelo grande rio, onde desembar

cou "com os seus escravos e agregados" para "dedicarem-se 

à pesca de pirarucu nos lagos próximos e também à agri

cultura". 
Encontraram como habitantes da região os índios Sa

pupés e Maués. A êstes juntaram-se mais tarde os Peru
vianos, Uapixabas e Mudurucus. Habitavam também are
gião, mais para o recesso do município. Eram os Parintin
tins antropófagos e viviam em lutas constantes com as tri
bos vizinhas, principalmente, com os Mundurucus, seus 
inimigos mais ferrenhos. 

Cordovil deu ao local a denominação de Tupinam
barana. Poucos anos após, havendo Cordovil obtido do go
vêrno de D. Maria a doação de uma sesmaria nas proxi
midades do lago Miriti, para ali se transferiu com a sua 
gente, ofertando Tupinambarana à rainha D. Maria I. 



O Cônego Francisco Bernardino de Souza, em seu li
vro "Lembranças do Vale do Ametzonas", dá como principal 
razão da retirada de Cordovil, desentendimentos havidos 
entre êste e o Frei José das Chagas. Acrescenta o Cônego 
que Cordovil era "de gênio escessivamente irrascível e or
gulhoso". "Possuía avultadas riquezas". "Morreu mendigo, 
coberto de andrajos, à porta do hospital de caridade em 

Belém". 
Em 1803, foi .criada uma missão religiosa em Tupi

nambarana, com a denominação de Vila Nova da Rainha e 
sob a direção de Frei José das Chagas. 

Sôbre Frei José das Chagas transcreve-se aqui o que 
escreveu o Cônego Francisco BE,rnardino no seu livro já 

citado: 

"Foram muitos e importantE·s os serviços que prestou 
êste virtuoso carmelita à catequeBe dos índios da província 

do Amazonas. 

Vila Bela da Imperatriz talvez só a êle deva a sua 
existência e a sua tal ou qual prmperidade: Canumam me
receu-lhe particular solicitude; a etldeia de São José de Ma
tari foi por assim dizer criada por êle; Borba sentiu os 
efeitos de sua mão beneficente; e:m uma palavra tôda a re
gião da Mundurucânia conserva ainda bem viva a lem
brança do seu nome, das suas virtJdes e dos seus benefícios. 

Era o verdadeiro tipo de mi!:sionário católico, o amigo 
dedicado dos índios que também lhe votavam essa afeição 
sincera, profunda e dedicada dos filhos das selvas. 

Foi Frei José das Chagas o primeiro que devassando 
as matas do rio Mauê-Açu, consnguiu chamar a si grande 
número de índios da tribo MauéB, com os quais aumentou 
a população de Vila Bela . 

Tratava os seus catecúmenos com a maior doçura; 
apóstolo da caridade, repartia com êles do que possuía, con
solava-os em suas contrariedades tratava-os com desvêlo 
em suas enfermidades, fornecendo-lhes não só os medica
mentos necessários como a dieta . 

E não era sàmente aos índion que estendia a sua gene
rosidade . Possuía alguma fortum., dela dispunha em bene-

Prensagem da "Juta" 

Hospital do SESP 

fício público principalmente na sustentação e brilhantismo 

do culto. Em testemunho desta asserção, ainda estão em 

Vila Bella os ricos paramentos que servem nas grandes sole

nidades, o frontal, o missal e outros objetos que por êle fo

ram comprados e doados à matriz. 

Também, segundo nos consta, foi por êle doado ao seu 
convento em Belém, no tempo em que ali servia de prior, 
o órgão que ainda hoje lá funciona. 

Depois de uma vida afanosa, tôda dedicada ao serviço 

do próximo e à catequese dos índios, já adiantado em anos 

e em estado de caducidade, faleceu na vila de Borba, 

deixando nessa parte do Amazonas um nome, que por 

largos anos ali será repetido com mais profunda veneração 

e respeito. 

Falava Frei José das Chagas com muita graça e pro
priedade a língua geral, e no púlpito sàmente dela fazia uso 
quando se dirigia aos índios. 

Foi o verdadeiro Laz Casas e Anchieta da Mundu
rucânia". 

Realmente Vila Nova da Rainha vinha tendo satisfa

tório desenvolvimento . 

Quando do movimento levantado na capitania em prol 

da sua emancipação da sujeição do Pará, Vila Nova da Rai

nha foi das primeiras localidades do Amazonas a manifes

tar-se decididamente favorável ao movimento. Fê-lo em pe

tição dirigida a D. João VI, em 3 de setembro de 1818, 

assinada por 109 moradores, e na qual se pedia também 

a elevação da localidade à categoria de vila . 

Há divergências quanto à data da criação da fregue
sia. Antônio C. R. Bitencourt em seu livro "Memória do 
Município de Parintins", à página 15 informa que "Vila 
Nova da Rainha foi elevada a freguesia com a denominação 
de Tupinambarana pelo Decreto de 25 de julho de 1832 
do Govêrno do Pará . Mais adiante, à página 90, informa 
que "dizem que a freguesia foi criada pela lei paraense de 
28 de junho de 1832". Prosseguindo, informa ainda que 
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Navio "Percival Farquhar" 

no "mapa n.0 3, anexo ao Relatório do Vigário Geral da 

Província, de 17 de agôsto de 1858, consta que essa fre
guesia foi criada em 1803". 

Era ainda Tupinambarana simples freguesia quando 
rebentou a revolução dos Cabanos no Pará e se alastrou 
por tôda a Província. O seu vigário - Padre Torquato 
Antônio de Sousa, teve atuação destacada durante a sedi
ção servindo de delegado dos "Legalistas" no Baixo Amazo
nas. Tupinambarana, talvez porque estivesse bem defendi
da, foi poupada aos ataques dos "Cabanos". 

Finalmente, pela Lei n.0 146, de 24 de outubro de 
1848, da Província do Pará, foi satisfeita a tão acalentada 
aspiração dos habitantes de Tupinambarana: A freguesia 
fôra elevada à categoria de vila com a denominação de 
Vila Bela da Imperatriz. Data conseqüentemente daí a 

Prédio da C ia. "Juta" de Exportação 
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criação do município, com território desmembrado do de 
Maués. 

Todavia, ao ser criada a Província do Amazonas (Lei 
592, de 5 de setembro de 1850) ainda não se havia insta
lado o município de Vila Bela da Imperatriz. O Govêrno 
da nova Província confirmou pela Lei ou Resolução número 
2, de 15 de outubro de 1852, a criação do município, cuja 
instalação ocorreu a 14 de março do ano seguinte. 

A comarca foi criada pela Lei provincial de 24 de se
tembro de 1858, compreendendo os têrmos de Vila Bela da 
Imperatriz e Vila da Conceição. 

Em 1880, a sede do município recebeu foros de cidade 
e passou a denominar-se Parintins, em virtude da Lei pro
vincial n.0 499, de 30 de outubro daquele ano. 

Em 1881, foi desmembrado do município de Parintins 
o território que constituiu o município de Vila Nova de 
Barreirinha . 

Cine-Teatro Brasil 

Com a proclamação da República, a Câmara Munici
pal de Parintins, foi dissolvida pelo Decreto n.0 4, de 10 de 
janeiro de 1890, do Governador do Estado. 

Na divisão administrativa de 1911, figura o município 
com 4 distritos: Parintins, Paraná de Ramos, Jamundá e 
Xibuí. 

No quadro da divisão administrativa de 1933, aparece 
.com um distrito apenas - o do mesmo nome. 

Nas divisões territoriais datadas de 31-XII-936 e 
31-XII-937, figura com 2 distritos: Parintins 1.0 e Parin
tins 2.0 • Já no quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.o 69, 

de 31 de março de 1938, modificado pelo Decreto Estadual 
n.o 78, de 9 de maio do mesmo ano, figura o município com 

um só distrito - o da sede . 

Em virtude do Decreto-lei Estadual n.0 176, de 1.0 de 
dezembro de 1938, foi criado o distrito de Ilha das Cotias, 
passando então 0 município a constituir-se de 2 distritos: 

Parintins e Ilha das Cotias. 



Pela Lei n.0 226, de 24 de setembro de 1952, a co
marca de Parintins perdeu os têrrnos judiciários de Barrei:
rinha e Urucará, que se transformaram em comarcas por 
fôrça da mesma Lei . A Comarcs. de Barreirinha, todavia, 

ainda não foi instalada. 

Em virtude da Lei Estadual n.0 96, de 19 de dezem
bro de 1955, foi desmembrado do município de Parintins 
o distrito de Ilha das Cotias que, por fôrça dessa mesma lei 
passou a constituir o município d'~ Nhamundá. 

Nas eleições de 3 de outubro de 1955, foram eleitos: 
Prefeito- Lorival Rebelo de Albuquerque Filho; Vereado
res - Gláucio Bentes Gonçalves, Raimundo Soares Alma
da, Manuel Coelho Pinheiro, Raimundo Djard Vieira, An
tônio Gonçalves Maia e Sousa e Acioly Ribeiro Teixeira. 
Nessas eleições votaram 4 190 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Parintins acha-se si
tuado na zona fisiográfica do 1.\i[édio-Amazonas e limita 
com os municípios de Nhamundú, Barreirinha, Urucará e 
Urucurituba. A sua posição geográfica é a seguinte: Lati
tude Sul - 2° 2 7' e longitude W. Gr. - 56° 14'. Distân
cia em linha reta da Capital do Estado - 371 km, dire

ção - 81° 02' N .E. 

Posição do Município em relação c·o Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sua altitude é de 50 m, na sede mu~ 
nicipal. 

CLIMA - O clima é quente e úmido como em todos os 

demais municípios do Estado e apresenta as seguintes ca

racterísticas: Média das máximas - 30,5°C, média das mí

nimas - 22,4°C e média compensada - 26,3°C. 

ÁREA - Até fins de 1955, sua área era de 16 758 km2; 

com a criação do município de Nhamundá, para cuja cons
tituição foi desmembrado dêste o distrito de Ilha das Co
tias, ficou reduzida apenas a cêrca de 3 000 km2, passando 
a ser o menor município amazonense. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Os principais acidentes 
geográficos do município são o rio Amazonas, rio Mamuru, 
Paraná do Ramos e as serras de Parintins e Jurupari. 

RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu
rais do município são constituídas por suas flora e fauna, 
aliás importantes. Na primeira destaca-se, pelo seu valor 
e.conômico, o pau-rosa, a segingueira (hevea brasiliensis) e 

Pôsto do SESP 

a castanha-do-pará ou noz do Brasil (bertholletia excelsa) 
além de madeiras de boa qualidade. Na segunda, os aquá
ticos, como os peixes das mais variadas espécies, dentre êsses 
o pirarucu, e quelônios, e animais silvestres como o caititu, 
a onça, o veado, o queixada, e muitos outros. Como riqueza 
mineral presume-se a existência de minas de ouro, manga
nês, rutilo, titânio e cristal de rocha no rio Mariacuam, 
como também gipsita, calcários, xistos betuminosos, no 
baixo rio. 

POPULAÇÃO - Com os 25 662 habitantes localizados 
pelo Recenseamento Geral de 1950, Parintins figurava no 
4.0 lugar entre os municípios do Estado, segundo a po
pulação. 

Dessa população, 13 003 eram homens e 12 659, mu
lheres. Brancos - 5 255 (sendo 2 541 homens e 2 714 

Hospital do SESP 
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mulheres), pretos - 1 249 (sendo 697 homens e 552 mu
lheres), amarelos- 118 (sendo 62 homens e 56 mulheres), 
pardos- 18 893 (sendo 9 631 homens e 9 262 mulheres), 
sem declaração de côr - 3 147. Das pessoas de 15 anos 
e mais eram solteiras - 7 759 (sendo 4 153 homens e 
3 606 mulheres), casados- 5 883 (sendo 2 932 homens e 
2 951 mulheres), desquitados - 6 (sendo 2 homens e 4 
mulheres), viúvos - 915 (sendo 283 homens e 632 mu
lheres) e 74 sem declaração de estado conjugal. Existiam 
4 brasileiros naturalizados e 92 estrangeiros . Eram cató
licos romanos - 24 635, protestantes - 626, espíritas -
40, budistas - 20, israelitas - 44, outras religiões ~ 87, 
sem religião - 21 e sem declaração de religião - 89 . 

Todavia, após o desmembramento territorial ocorrido 
com a criação do município de Nhamundá, sua população 
ficou reduzida a 15 799, passando, conseqüentemente, para 
6.0 lugar entre os 43 municípios amazonenses. 

Dos 15 799 habitantes recenseados em 1950 no dis
trito de Parintins a que ficou reduzido o município após 
o desmembramento - 9 944 localizavam-se no quadro ru
ral e 5 944 no quadro urbano. 

Concernente à população relativa, o município de Pa
rintins, que possuía até 1955, uma densidade de 1,53 hab./ 
/km!!, passou a ter 5,26 hab./km2, após o desmembra
mento acima mencionado, classificando-se, assim, o 2.0 em 
densidade demográfica, só superado pela da Capital. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -Com o desmembramen
to do distrito de Ilha das Cotias, o município passou a pos
suir uma aglomeração urbana, a Cidade de Parintins, que 
em 1950 contava com 5 855 habitantes, sendo 3.a do Esta
do só ultrapassada pela Capital e pela cidade de Itacoatiara. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal é relativamente desenvolvida no município. Se
gundo dados apurados pelo Departamento Estadual de Es-
tatística, o valor dessa produção em 1956, foi de ..... . 
Cr$ 18 828 649,70, conforme a exposição a seguir: Essên
cia de pau-rosa - Cr$ 15 000 000,00, castanha-do-pará -

Cr$ 2 214147,00, borracha - Cr$ 1234 739,10 sernambi 
em rama - Cr$ 180 458,60, cumaru - Cr$ 79 570,00, 
cipós - Cr$ 40 000,00, madeiras - Cr$ 37 189,00, ervas 
medicinais- Cr$ 25 736,00, sôrva -Cr$ 7 000,00, balata 
- Cr$ 4 772,00 e jutaicica - Cr 1 048,00. 

A produção extrativa animal é também importante, 

consoante dados fornecidos pelo Departamento Estadual 

de Estatística, o valor dessa produção no ano de 1956, foi 

de Cr$ 4 062 967,50, conforme o quadro demonstrativo 

transcrito a seguir: pirarucu - Cr$ 1614 835,20, outros 

- Cr$ 700 000,00; couros e peles de animais silvestres: 
jacaré- Cr$ 1332 315,00 e outros- Cr$ 415 817,30. 

A agricultura, em face do progressivo fomento ao cul
tivo da juta, constitui a maior fonte de receita e a prin

cipal atividade econômica do município. Conforme dados 

fornecidos pelo Departamento Estadual de Estatística, o 

valor da produção agrícola parintinense alcançou em 1956 

o valor de Cr$ 35 234 200,00. Dêsse valor, precisamente 
Cr$ 32 550 000,00, ou seja, 92,38%, cabiam à juticultura. 
As demais culturas são cacau, arroz, mandioca, banana e 
feijão. 

A pecuária em Parintins é grandemente desenvolvida, 

constituindo parcela relevante na receita do município. Os 

principais rebanhos são os de bovinos, suínos, eqüinos, que 

em 1956 apresentaram um efetivo de 22 000, 3 000 e 600 
cabeças, respectivamente. 

O Registro Industrial referente ao ano de 1955, apre

sentou os seguintes resultados: número de estabelecimen

tos - 16 e valor total da produção -Cr$ 75 982 947,90. 

A principal indústria foi a de prensagem de juta, que 
concorreu .com 92 o/o aproximadamente, para o total da pro
dução, vindo a seguir a da extração da essência de pau-rosa, 
com cêrca de 6% . 

Existem no município 595 propriedades agrícolas. 
De conformidade com os resultados do Censo Demo

gráfico de 1950, a atividade econômica que ocupava maior 
número de pessoas, era "Agricultura, pecuária e silvicultura". 

Colégio de N. S. 0 do Carmo, em construção 



COMÉRCIO E BANCOS - O •:omércio é relativamente 
desenvolvido, conta com 2 estab~lecimentos atacadistas e 
136 varejistas. Mantém transações com as Praças de Ma
naus (Capital do Estado) e de Belém do Pará. O co
mércio importa estiva em geral, miudezas, medicamentos, 
tecidos, calçados, ferragens, louçaH, etc. e exporta juta, cas
tanha-do-pará essência de pau-rosa, pelés de animais sil
vestres, etc . 

Dois estabelecimentos bancé.rios - uma agência do 
Banco do Brasil S . A. e outra do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. servem ao município, estabelecidos na 
cidade de Parintins. Em 1956, o movimento conjunto dês-
ses estabelecimentos foi o seguinte: Empréstimos- ..... . 
Cr$ 39 742 619,80; titulas descontados- ............. . 
Cr$ 134 377 670,50; depósitos - Cr$ 87 264 741,40. Sob 
tôdas as rubricas o movimento 1!presentado pela aiência 
do Banco de Crédito da Amazônh1 é bem superior ao da do 
Banco do Brasil. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A ci
dade de Parintins liga-se às cidades vizinhas e à Capital do 
Estado, através dos seguintes me:1os de transporte: Urucu
rituba - fluvial - 163 km, Nhsmundá - fluvial - 157 
quilômtros, Barreirinha - fluviul - 37 km, Capital do 
Estado - fluvial - 420 km e aéreo - 394 km. O seu 
transporte é feito por navios do :Lóide Brasileiro, do .... 
S. N. A. P. P., navios particulares, "motores",. e pelos aviões 
"Catalina" da Panair do Brasil S. A. 

O município possui também uma agência postal-tele
gráfica do D . C. T., localizada n~1 sede municipal. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Parintins fica à 
margem direita do rio Amazonas distando 420 km da Ca
pital do Estado por via fluvial e .368 por via aérea. É, sob 
todos os aspectos, uma das três cidades mais importantes 
do Estado. 

Conta com 38 logradouros públicos, dois dos quais são 
arborizados e ajardinados, e cêrca de 1 100 prédios. Suas 
ruas, embora de pavimentação Judimentar, são amplas e 
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15 - 24 640 

retas. Seus prédios principais são a Agência do Banco de 
Crédito da Amazônia, o cine-teatro Brasil, a Prefeitura Mu
nicipal, o Grupo Escolar e o Colégio Nossa Senhora do Car
mo. A luz elétrica se estende a 20 logradouros, abastecendo 
237 prédios e o serviço de água abrange 16 logradouros pos
suindo 243 ligações. 

ASSIST:tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
médico-sanitária é prestada por um Pôsto de Saúde, man
tido pelo S. E. S. P. A aquisição de medicamentos é pro
porcionada por quatro farmácias. Exercem a profissão na 
cidade 1 médico e 4 dentistas. 

ASSIST:tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Pa
rintins possui duas associações de caridade, uma coopera· 
tiva, um sindicato, um pôsto de proteção aos indios, uma 
colônia de pescadores (Z-16) e uma associação rural. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo o Censo Demoiráfico de 
1950, dos 21380 habitantes- (10 865 homens e 10 515 
mulheres), 9 116 (5 088 homens e 4 380 mulheres) ou seja, 
42%, sabiam ler e escrever. Essa percentagem é das mais 

elevadas do Estado, só ultrapassada pelas de Manaus, Uru· 
cará, Urucurituba e Itapiranga. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram no município 33 esco
las de ensino primário, e 1 de comercial. Destas, 7 de en
sino primário e a de ensino médio localizavam-se na sede 
municipal. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A cidade possui 
uma biblioteca e nove associações culturais. Já possuiu tam
bém, nos anos de 1953 e 1954, respectivamente, dois jor
nais ("O Parintinense" e "A Flama"), contudo, não há ne
nhum atualmente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal (3) 
NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

(I) (2) Total Tributéria (Cr$ I 000)(3) 

1951. .... .. 688 3 681 I 822 950 I 715 
1952 .... .. 842 3 982 I 545 I 778 I 588 
1953 ... 1 161 5 269 1 869 937 1 811 
1954 ...... 1 445 6 148 2 737 I 0615 2 501 
1955 .. 2 184 8 066 3 502 3 502 3 500 
1956 ....... 2 720 20 185 ... ... . .. 

FONTE: (!) Delegacia Federal. (2) Secretaria de Economia e Fi-
nanças. - (3) Prefeitura Municipal. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTÓRI
COS - Há em Parintins, ao lado da Matriz, um obelisco 
erigido em comemoração ao primeiro centenário de funda

ção da cidade. Há, também, na praça São Benedito, uma 
estátua de Cristo Redentor, logo à entrada do Pôrto. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Festejam-se no município diversas festas religiosas, sen
do a principal a festa em honra de Nossa Senhora do Car
mo, padroeira da cidade, comemorada no período de 6 a 
16 de julho. São 10 dias de fervor religioso, de música, ale
gria e diversões. A ela acorrem pessoas dos municípios 
vizinhos, a fim de assistir à célebre procissão de Nossa Se
nhora do Carmo. Outra grande festividade é a realizada 
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em homenagem a São Benedito, dos dias 16 a 26 de de
zembro. Como a precedente, empolga pelo esplendor do 
seu preparativo. Comemoram-se, também, as festas juninas 
e natalinas, exibindo-se nessa última, as pastorinhas, em 
maravilhosos cordões, ataviados com deslumbrantes fan
tasias, percorrendo a cidade ao som de pandeiros e violões. 

VULTOS ILUSTRES- É dos mais ilustres filhos de Pa· 
rintins, o Tenente Joaquim Benjamin da Silva, herói da 
Guerra do Paraguai, para a qual se inscreveu voluntària
mente e onde soube se portar destemidamente, merecendo 
a estima dos companheiros e também ser agraciado pelo 
Govêrno Imperial com os hábitos de Cristo e da Rosa. Per
tenceu ao Corpo de Engenheiros e foi um dos heróis da 
"Ilha do Cabrito". Também se distinguiu no fatal ataque 
do "Capão do Pires", onde em frente à trincheira foi atin
gido por uma granada inimiga, perdendo a vida . 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Parintins fica à margem do 
rio Amazonas e já tem essa propriedade para ser conside
rada um ponto de atração turística. Ademais, a cidade fica. 
numa ilha, onde se podem encontrar igarapés com cabe
ceira, lagos e campos natut:ais, cobertos de alvas arreias e 
resguardados por baixa e viçosa vegetação . Nos rios, vizi
nhos à cidade, são encontradas belas praias de águas crista
linas. Em frente à cidade, em pleno rio Amazonas, uma 
praia aparece quando é grande a sêca. É bastante curioso 
essa praia no meio do rio-mar. 

OUTROS ASPECTOS - O Município é sede da Prelazia 
de Parintins que é administrada pelos Missionários Ponti
fícios de Milão . 

Possui uma loja maçônica - União, Paz e Trabalho. 

A cidade é servida por duas pensões, um cinema, um 
estádio com arquibancada, um Jardim da Infância e um 
parque de diversões ao ar livre. 

(Autoria do histórico - €ompilação da Inspetoria Regional de 
E&tatística; Bibliografia - Memórias do Município de Parintins, 

:2:26 

de Antônio C. R. Bitencourt. - História do Amazonas, de A. C. 
Ferreira Reis. - Lembranças e Curiosidades do Vale Amazônico, 
do Cônego Francisco Bernardino de Sousa. - Resultados dos Censos 
Demográfico, Agrícola e Econômico. - Sinopse Estatística do Mu
nicípio de Parintins, editadà pelo C. N. E. - Tábuas Itinerárias do 
Estado . - Questionários preenchidos pela A. E . de Parintins . ) 

PAUINI- AM 
Mapa Municipal na pág. 203 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Pauini foi criado pela Lei 
Estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, com o terri
tório desmembrado do município de Lábrea, constituído dos 
subdistritos de Ajuricaba, Foz do Pauini, Bôca do Moaca, 
Atu"Catequini e Bôca do Inauini e com sede na localidade 
de Terruaã, elevada então à categoria de cidade. 

As penetrações propriamente ditas no rio Purus, a cuja 
zona fisiográfica pertence o recém-criado município, ocor
reram nos meados do Século XIX. "Era o Purus conhe
cido antes de 1852, por alguns coletores de drogas, em uma 
extensão de 180 a 200 léguas, sem que, todavia, tivesse 
havido nunca a menor tentativa de exploração". 

O rio Pauini, cuja denominação se estendeu ao muni
cípio em referência, é um dos principais afluentes do rio 
Purus. Tem água negra e é, como o Purus, muito sinuoso. 
Durante o inverno pode ser navegado por grandes embar
cações: no verão, todavia, só pode ser percorrido por canoas 
e batelões. (2) Corta o município, de um extremo a outro, 
numa extensão de cêrca de 400 km . Corre a princípio na 
direção sudoeste-nordeste e depois, oeste-leste . 

Os nordestinos, principalmente os cearenses, foram os 
pioneiros do povoamento de várias águas do Amazonas. 
Na zona do rio Purus êsse povoamento iniciou-se às mar
gens do grande rio, nas primeiras décadas da segunda me
tade do século XVIII e pouco depois se estendeu aos afluen
tes da imensa caudal. Nos rios Pauini e Inauini, ambos em 
território do município de Pauini, já existiam muitos cea
renses quando foi proclamada a República. (3) 

Habitavam primitivamente a região os índios Fama
ris, Catuquinas, Purupurus, Cucamas, Jamadis, Canamaris 
e outros. 

No ano de 1949, chegaram a Terruaã alguns padres 
da Ordem Monástica dos Recoletos de Santo Agostinho 
e edificaram uma capela provisória, que foi inaugurada em 
data de 15 de agôsto do mesmo ano, com a denominação 
de Nova Hipona Terruaã, subordinada eclesiàsticamente à 
Prelazia de Lábrea. Atualmente é sede da Paróquia de 
Santo Agostinho. 

O município foi instalado em 1 de abril de 1956, sen
do seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Governador do Es
tado, o senhor Francisco das Chagas Evangelista. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Pauini está situado na 
zona fisiográfica do rio Purus . 

Limita com os municípios de Bôca do Acre, Canu
tama, Carauari, Envira, Ituxi e Lábrea e com o Território 
do Acre . A sede municipal está situada no ex-povoado de 
Terruaã. Fica à margem esquerda do rio Purus, próximo 
à foz do rio Pauini, e distante da Capital estadual 2 411 km, 
por via fluvial. 



Posição do Município em relação ac1 Estado e sua Capital, 

ALTITUDE- A sede municipal possui altitude de cêrca 
de 100 metros. 

CLIMA - O clima do município de Pauini não difere do 
dos demais municípios amazonensi!S - quente e úmido -
Períodos há, todavia, que com a queda da chamada "fria
gem" (influência dos ventos frios dos Andes), torna-se 
bastante frio. 

ÁREA - A área do município, se1~undo os cálculos da Ins
petoria Regional de Estatística, é de cêrca de 38 200 km::. 
É o 18.0 em extensão territorial dos 43 municípios ora exis
tentes no Estado. Note-se, outrossim, que a sua área é pou
co inferior à do Estado do Espírito Santo e bem maior que 
a de Sergipe e Alagoas. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Seus principais aciden
tes geográficos são: os rios Purus, Pauini, Moaca, Inauini, 
Atucatequini e Seruini. 

RIQUEZAS NATURAIS- Suas principais riquezas natu
rais são constituídas por sua flora ·~ fauna. Na primeira so
bressaem, pelo seu valor econômico, a seringueira (hevea 
brasiliensis) e a castanha-do-parú (Bertholletia excelsa). 
Na segunda, peixes de várias espÉ!CÍes e animais silvestres, 
entre os quais citam-se: caititu, queixada, capivara, veado 
e outros. 

POPULAÇÃO - A sua populaçã,:>, segundo estimativa da 
Inspetoria Regional de Estatística, é de 7 340 habitantes. 
Com essa população coloca-se o município no 27.0 lugar 
entre os atuais 43 municípios ama2 onenses. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -- Pràticamente não há 
nenhuma aglomeração urbana no munÍcípio. A sede muni

cipal que tem apenas 9 casas e H2 habitantes, ainda não 
foi delimitada, 

ATIVIDADES ECONOMICAS- Como principal ativida
de econômica cita-se a produção extrativa vegetal, na 
qual se sobressaem a borracha e a castanha-do-pará. Se
gundo dados fornecidos pelo DepaJ'tamento Estadual de Es
tatística, o valor dessa produção f:>i de Cr$ 10 938 503,30, 
assim distribuídos: borracha CrS 10 274 174,90; castanha
-do-pará Cr$ 121 000,00 e sernambi Cr$ 543 328,00. 

A produção extrativa animal, segundo dados também 
f~rnecidos pelo Departamento Estadual de Estatística, atin
gm o valor de Cr$ 31571,50, assim distribuído: couros 
e peles de animais silvestres Cr$ 15 930,00 e outros .... 
Cr$ 15 641,50. Entre os couros e peles de animais sil
vestres sobressaem os de jacaré, veado, caititu, queixada, etc. 

É pequena a produção agrícola no município de Paui
ni · Segundo o Departamento Estadual de Estatística, o va
lor dessa produção em 1956 foi de cêrca de Cr$ 800 000,00. 
Os principais produtos culivados naquele ano foram man
dioca, batata-doce, macaxeira e banana. 

É também inexpressiva a pecuária no município, dada 
a falta de campo e pastagens necessárias ao desenvolvimen
to dos animais. O principal rebanho é o de suínos, esti
mado em 1 000 cabeças. Afora os galináceos, estimados 
em 3 000, os demais rebanhos possuem efetivos inferiores 
a 500 cabeças. 

COMÉRCIO - Conta a cidade com apenas 2 estabeleci
mentos comerciais varejistas. Pelo interior espalham-se al
guns estabelecimentos comerciais (barracões) nos seringais, 
que servem de armazém e são abastecidos pelos "regatões" 
- comerciantes ambulantes que transportam tôda espécie 
de mercadoria, como seja: estivas em geral, tecidos, dro
gas, ferragens, calçados e miudezas. As mercadorias são 
transportadas em embarcações denominadas "batelões". O 
município exporta: borracha, castanha-do-pará e peles de 
animais silvestres. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Liga-se às cidades vizinhas 
e à Capital do estado pelos seguintes meios de transporte: 
Fluvial: Lábrea- 739 km; Bôca do Acre- 359 km; Ituxi 
- 150 km; Capital do estado- 2 411 e aéreo 1 575 km. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal é o ex-po
voado de Terruaã. Fica à margem esquerda do rio Purus, 
próximo à foz do Pauini. Possui apenas 52 habitantes lo
calizados na zona urbana; verifica-se que do total da po
pulação estimada, ficam 7 288 ou sejam 99,3%, para a zo
na rural. Os logradouros não têm nenhum melhoramento, 
e a cidade não dispõe de iluminação elétrica. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A cidade pos
sui apenas um pôsto ambulante da malária. 

ENSINO - O ensino é ministrado por 1 escola, localizada 

na sede municipal. 

FINANÇAS PúBLICAS - A arrecadação municipal em 

1956 foi de Cr$ 50 000,00, exclusive os auxílios dos demais 
poderes públicos. A receita municipal para 1957 está pre

vista em Cr$ 1148 000,00. 

ATRAÇOES TURíSTICAS- Os rios Purus e Pauini, que 
banham o município, são belos cursos de água . O primeiro 
é dos principais afluentes do rio Amazonas. É caudaloso 
e profundo, tem cêrca de 3 360 km, dos quais 1 880 são 
perfeitamente navegáveis . O Pauini, afluente do Purus, 
tem águas negras e é também muito extenso e sinuoso. 
:tsses rios correm entre densa floresta de aspecto soberbo 
pelo grande porte das árvores e variação das espécies e 
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luxúria de sua folhagem. É rica a fauna que aí tem o seu 
habitat. 

(Autoria do Histórico - Compilação da Inspetoria de Estatís
tica; Bib:iografia - "Dicionário Geográfico do Brasil", de Moreira 
Pinto. - "Terra Verde", de Adauto de Alencar Fernandes. -
"História do Amazonas", de A. C. Ferreira Reis. Tábuas Itinerárias 
d.:J Estado. - Questionários preenchidos pelo A. E. ) 

SANTO ANTôNIO DO IÇA- AM 
Mapa Municipal na pág. 177 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Santo Antônio do Içá foi 
criado pela Lei estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, 
com território desmembrado do municipio de São Paulo de 
Olivença e constituido dos distritos de Santo Antônio do 
Içá, Tonantins e parte do de Santa Rita de Weil, com sede 
na vila de Santo Antônio do Içá elevado então à categoria 
de cidade. 

A história e a vida do município estão estreitamente li
gadas ao rio Içá, que banha as suas terras. Julga-se, por
tanto, oportuno transcrever aqui o que sôbre êsse rio escre
veu Anísio Jobim em seu livro "Panoramas Amazônicos" -
"São Paulo de Olivença" - (Pág. 41). 

"Içá é um dos rios mais notáveis que fertilizam o solo 
amazonense. Rio internacional, recebe dois nomes: Içá na 
parte brasileira, Putumayo, no longo trecho que se estende 
pelo território da Colômbia. É o tributário setentrional, diz 
Elysée Reclus, que, dadas as proporções, despeja maior quan
tidade dágua no Solimões, "porque as mais elevadas nas
centes, ao Norte e ao Sul da linha equatorial, descem da 
vertente oriental das montanhas de Quito, onde abundam as 
borrascas em tôdas as estações do ano, e onde a atmosfera 
é tão constantemente nublada por chuvas e nevoeiros, que 
o viajante precisa sempre de bússola para orientar-se". 

O Içá nasce nos contrafortes dos Andes, onde esta cor
dilheira, explica o ilustre geógrafo acima citado, "se abre 
em leque para abarcar a bacia do rio Madalena; o Guames, 
uma das suas principais nascentes, sai do Cocha ou "Lago" 
por excelência, que reflete em suas águas o cone do vulcão 
colombiano. De tão longa origem vem desaguar na mar
gem esquerda do Solimões, aos 4° 49' Lat. S. e 67° 52' 
Long. W. Gr. O seu curso é de 2 300 quilômetros. Proje
ta-se a corrente na direção geral de sudeste, mantendo um 
suave declive, pois em tôda a sua extensão acusa apenas 
uma diferença de nível de 155 metros. Banha terras bra
sileiras numa distância de 34 7 quilômetros. Reclus diz que 
o nome de Içá foi dado pelos Omaguas. Acredita-se que a 
denominação provenha dos antigos índios Içás, que povoa
vam as margens dêste poderoso sulco potâmico, os quais por 
sua vez tiraram o nome de uns macacos de bôca preta, que 
lhe infestavam as matas marginais. Informa ainda o cita
do geógrafo que, como o Napo, o Japurá e os mais rios 
amazônicos, nascidos no Equador e na Colômbia, o Içá, que 
é um rio de extraordinário poder erosivo, carrega pedaços 
de pedras-pomes arrancados das encostas dos vulcões, e vem 
atirá-los nas barrancas argilosas do Amazonas. 

Dentre o grande número de afluentes que convergem 
para o seu leito, distinguem-se, na margem esquerda: Cau
caia, Cará-Paraná, Sabalóiacu, lgará-Paraná; na margem di
reita: Cuembi, S. Miguel ou Sucumbias, Cuepi, Campura, 
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Erê, Algodão, laguas, Paritu e lacurapa, além de grande 
quantidade de igarapés viageiros que concorrem para en
grossar-lhe a caudal. 

A largura do rio varia de um a seis quilômetros no 
curso inferior, diminuindo à proporção que se dirige para 
as nascentes . 

Geógrafos antigos, como D' Anville, consideravam o rio 
Negro como um braço do Orenoco, que destacavam do 
tronco principal entre as embocaduras do Meta e do Vicha
da, próximo da catarata dos Atures. Ignorando a existên
cia do canal de Cassiqueara e do rio Atabapo, acreditava 
D'Anville derivar o Orenoco, o Japurá e o Putumayo de 
três braços do Caquetá. Durante muito tempo dominou 
essa crença. Coube à Comissão de Limites, dirigida por 
lturriaga e Solano, expungir êsse êrro da nossa geografia 
(Humbolt). 

O baixo Içá, segundo os geólogos Avelino de Oliveira 
e Paulino de Carvalho, como os tributários do baixo Ama
zonas, tem as suas águas represadas pelas do Solimões, alar
sando assim o seu leito com águas remansadas; é ornado 
de lagos em uma e outra margens. Muitas ilhas garridas 
enfeitam-lhe a paisagem. São tantas que, às vêzes, formam 
um pequeno arquipélago. Na parte brasileira do rio encon
tram-se as seguintes ilhas: Retiro, Mucuripe, Gambôa, 
União, Piranhas e Epifânia, além de outras menores". 

Posteriormente êsse pôsto foi transferido para a loca
lidade do Boa Vista. Foi o pôsto extinto em 1831, e depois, 
ao ser restabelecido, foi instalado em Tonantins. 

Tonantins foi fundada pelo Frei Matias Diniz, que ali 
aderiu aos índios Caiuvicenas. Em 1728 o missionário foi 
assassinado pelos seus estecrimenos, que em seguida aban
donaram o povoado e subiram o rio Tonantins. 

Em 1813, o negociante José Antônio de Morais cons
truiu em Tonantins um templo religioso a que deu como 
orago o Divino Espírito Santo. 

Pela Lei de 18 de agôsto de 1865 foi criada a freguesia 
de Tonantins. 

Boa Vista foi a primeira denominação da atual sede 
municipal de Santo Antônio do Içá. Não se sabe preci
samente a data da sua fundação. Entretanto, antes de 1831, 
pelo que foi dito, já existia . 

Na divisão administrativa do Brasil em 1911, tanto 
Tonantins como Boa Vista figuraram na condição de distri
tos de São Paulo de Olivença em tôdas as divisões territo
riais até em 1933, quando o município de São Paulo de OH
vença foi suprimido. 

A restauração do município de São Paulo de Olivença 
deu-se em 1935. Mas só em 1938 é que, por fôrça do De
creto-lei estadual n.0 176, de 1.0 de dezembro de 1938, rea
pareceram Tonantins e Boa Vista, como distritos de São 
Paulo de Olivença, o segundo já com a denominação atual 
de Santo Antônio do Içá. 

A instalação do município ocorreu a 13 de março de 
1936, sendo o seu primeiro Prefeito, nomeado pelo Gover
nador do Estado, o Senhor Zenith Ramos. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Santo Antônio do Içá 
está localizado na zona fisiográfica Solimões-J avari e limi
ta com os municípios de São Paulo de Olivença, Japurá, 
Fonte Boa e com a República da Colômbia. 



Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede do municipio tem cêrca de 70 me
tros de altitude . 

CLIMA- Como o de tôda a região, o clima de Santo An
tônio do Içá é quente e úmido. 

ÁREA- Sua área é de 24 750 l!m~. Em extensão territo
rial, figura no 26.0 lugar entre os atuais 43 municípios que 
compõem o Estado . 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Os principais acidentes 
geográficos do município são os rios Içá, do quel se lhe 
origina o nome, Solimões e Tonantins. 

RIQUEZAS NATURAIS - As principais riquezas natu
rais do município são representada.s pela flora e fauna, des
tacando-se na primeira, pelo seu valor econômico, a serin
gueira (hevea brasiliensis). Na segunda, os aquáticos -
como peixes das mais variadas espécies - quelônios, cro
codilos e animais silvestres, come a onça, o veado, a capi
vara e outros. 

POPULAÇÃO - A população ·:lo município é de 6 850 
habitantes, o que o coloca no 29. 0 lugar entre os 43 muni
cípios amazonenses. A sua população relativa é de 
0,27 hab./km:!, não muito inferic·r à do Estado, que é de 
0,32 hab./km:!. 

AGLOMERAÇõES URBANAS -- A principal aglomeração 
urbana é a de Santo Antônio do Içá, sede do distrito e do 
município do mesmo nome, que por ocasião do Recensea
mento de 1950 contava com 568 habitantes; atualmente, sua 
população está estimada em 700 habitantes. A seguir, To
nantis, que no mesmo ano contava. com 346 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal, embora pequena em rela~:ão a outros municípios do 
Estado, constitui a principal fonte de receita de Santo An
tônio do Içá. O valor dessa produção, em 1956, foi de 
Cr$ 5 883 000,00, conforme o que se segue: borracha -
Cr$ 4 700 000,00; sernambi em rama - Cr$ 737 000,00; 
sôrva- Cr$ 350 000,00; madeiras (palmos) - ....... . 
CrS 98 000,00 . 

A produção extrativa animal é relativamente impor-
tante. O valor da produção em 1956, foi de ........... . 

Cr$ 2 350 000,00, conforme a exposição seguinte: pirarucu 
- Cr$ 1 530 000,00; outros peixes - Cr$ 500 000,00; pele 
de jacaré - Cr$ 2 70 000,00 e de outros - Cr$ 50 000,00 . 

A pecuária é insignificante. ·Os principais rebanhos são 
os de suínos e ovinos, com os efetivos de cêrca de 500 a 400 
cabeças. Os demais possuem efetivos inferiores a 50 ca
beças. 

COMÉRCIO- A sede municipal de Santo Antônio do Icá 
possui 7 estabelecimentos comerciais varejistas. O comér
cio do município mantém transações com a Capital do Es
tado e importa conservas, louças, tecidos, ferragens, miu
dezas etc. , e exporta borracha, pirarucu etc . 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - A 
sede do município liga-se às sedes municipais limítrofes e à 

Capital Estadual através dos seguintes meios de transporte: 

São Paulo de Olivença - fluvial - 122 km; Fonte Boa -

fluvial - 298 km; Japurá - fluvial - 1 304 km e Capital 

do Estado- fluvial- 1 310 km. Existe no município uma 
Agência Postal do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Santo Antônio do 

Içá acha-se localizada à margem esquerda do rio Solimões, 

a 1310 km de distância da Capital do Estado, por via flu
vial e 479 km por via aérea. 

Embora pequena, possui atualmente 12 logradouros pú
blicos e 118 casas. 

ALF ABETIZAÇAO - Das pessoas de 5 anos e mais que 

habitavam nas vilas de Santo Antônio do Içá (478) e To

nantins (293 ), num total de 773, da primeira 260 ( 182 ho

mens e 72 mulheres) e da segunda 112 (64 homens e 48 
mulheres), ou sejam, 372 ao todo, sabiam ler e escrever. 

ENSINO - O ensino primário é ministrado por 6 estabele

cimentos escolares, localizados na cidade de Santo Antônio 

do Içá. 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal para 1956 

foi orçada em Cr$ 250 00\J,OO exclusive os auxílios dos de

mais Poderes Públicos. A arrecadação estadual do municí

pio, no mesmo ano, foi de Cr$ 8 216,10. 

ATRAÇõES TURíSTICAS- Os rios Solimões e Içá, que 

banham o município e em cuja confluência fica a cidade de 
Santo Antônio do Içá, pela sua importância e reconhecida 
beleza e o sem-numero de aprazíveis paisagens existentes 

ao longo de seu curso, merecem especial mensão, constituin

do, por isso, natural atração para o visitante. 

OUTROS ASPECTOS - No lugar Ipiranga, no Rio Içá, 

próximo aos limites Brasil-Colômbia, acha-se sediado o 2.0 

Pelotão de Fronteiras do Exército Nacional. A referida 
unidade, durante a última guerra, tinha sua sede na Vila 

Presidente Vargas, próxima à atual cidade de Santo Antô

nio do Içá. 

O município de Santo Antônio do Içá é sede de duas 
paróquias: Santo Antônio de Lisboa, na sede municipal e 

São Pedro Apóstolo, na Vila de Tonantins; ambas são su-



bordinadas eclesiàsticamente à Prelazia de Nullius do Alto 

Solimões. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 

Bibliografia - "História do Amazonas", de A. C. Ferreira Reis. 

"Panoramas Amazônicos - São Paulo de Olivença", de Anísio Jo

bim. "Tábuas Itinerárias do Estado". Questionários preenchidos 

pelo A. E. de São Paulo de O li vença. Sinopse Estatística do Muni

cípio de São Paulo de O li vença - C. N. E. ) 

SÃO PAULO DE OLIVENÇA - AM 
Mapa Municipal na pág. 179 do 1." Vol. 

HISTóRICO- Em 1689, o missionário Samuel Fritz, da 
Companhia de Jesus, a serviço do Govêrno espanhol, fundou 
várias missões no rio Solimões, entre elas as de São Paulo 
Apóstolo (depois São Paulo dos Cambebas e hoje São Pau
lo de Olivença), e São Cristóvão (mais tarde Enviratiba 
Castro d'Avelos e atualmente Amataurá). 

Não desejando o Govêrno português que continuasse a 

cataquese no rio Solimões a ser feita por missionários de

pendentes do Govêrno espanhol, determinou em 1691 que 

fôssem expulsos da região aquêles religiosos. A expulsão, 

entretanto, não se processou logo, pois ditos religiosos relu

taram em permanecer no Solimões. Em 1708, o Governador 

do Grão-Pará enviou "uma tropa sob o comando do Capitão 

Inácio Correia de Oliveira, para fazer evacuar ditas aldeias". 

Era então responsável pelas ditas aldeias o Padre João 

Batista Lana, que fingiu obedecer a ordem de retirar-se e se

guiu para Quito, onde obteve "uma fôrça armada com que 

desceu o Maron e o Solimões, investiu contra as aldeias e 

cometeu tôda sorte de depedrações, aprisionando o coman

dante e muitos soldados da tropa inimiga. 

Outra expedição foi então enviada ao Solimões pelo 
Governador do Grão-Pará, que dera o comando da mesma 
ao "experimentado Sargento José Antunes da Fonseca" que 
vingou então a derrota sofrida por Correia de Oliveira e pôs 
em liberdade os prisioneiros. 

Com a transferência das aldeias de São Paulo Apóstolo 

e São Cristóvão para os cuidados dos missionários portu

guêses, as denominações das mesmas foram mudadas, res

pectivamente, para São Paulo dos Cambebas e Castro 

d'Avelos. 

A missão de São Paulo dos Cambebas teve seu primei

ro assento na margem austral do rio Solimões, em frente à 

Praça São Paulo 
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ilha Tajuaru três léguas abaixo da Vila do Javari, onde ha
bitavam os Cambebas e Tecunas. Depois veio se estabele
cer mais à jusante, na mesma margem, meia légua acima do 

riacho Pacuti . Dêsse sítio passou para a margem sul, onde 
se incorporou à aldeia de São Pedro, fundada abaixo do 
igarapé Comatiá. 

Dentre os índios habitantes primitivos da regtao des
tacam-se os Omaguas ou Cambebas, os Juris, Passés, Xc
manas, Ticunas, Caiuvicenas, Tarianas, Uairacus, Maioru
nas, Tucanos. "Os Cambebas, de Akan Pebas, eram tam
bém chamados "Cabeças chatas" pelo feio costume, que ti
nham, de comprimirem a cabeça das crianças com tabuínhas 
que apertavam por meio de ligas, a tal ponto que elas, ao 
crescerem, ficavam com o crânio chato, a modo de mitra". 

1l:sses selvagens, que eram bravos e terríveis, decepa

vam a cabeça dos inimigos e penduravam-na em estacas nas 

suas cabanas, como um troféu de guerra. Adornavam-se nos 

seus festins e cerimônias de vários colares. Jogavam com ex

trema destreza a zarabatana e as lanças. Nas pelejas defen

diam-se com broquéis de fôlhas de c&na-brava. 

Dados ao cultivo do algodão, fabricavam rêdes e ou
tras peças de seu traje com os fios dessa planta. As mulhe
res preparavam a rude indumentária - uns camisolões aber
tos dos lados e nas mangas. 

Em 1759, a aldeia de São Paulo dos Cambebas foi ele

vada à Vila. No "Diário Oficial" do Estado, edição comemo

rativa da Independência do Brasil, consta que foi elevada 

à categoria de vila em 1817, com o nome de Olivença. 

Em 177 4, visitou a vila o Ouvidor Geral Francisco Xa
vier Ribeiro Sampaio, que notando a falta de uma "cadeia" 
em São Paulo, mandou que se construísse uma. 

Em 1833, pela divisão do território nacional, em exe

cução do Código do Processo, perdeu São Paulo de Oliven

ça a categoria de vila . 

Em 1882, pela Lei n.0 599, de 1.0 de junho do mesmo 
ano, foi a freguesia elevada novamente à vila com a deno

minação de São Paulo de Olivença. 

A Lei n.0 656, de 13 de junho de 1884, criou a comarca 

do Solimões, dando-lhe como sede a vila de São Paulo de 
Olivença. 

Em 23 de maio de 1910, foi criada a Prefeitura Apostó
lica do Alto Solimões, que tantos relevantes serviços tem 
prestado aquela região. 



Residência do Bispo e dos Padres 

Pela Lei estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, 
o município perdeu os distritos ele Santo Antônio do Içá e 
Tonantins e parte do de Santa Hita do Weil para o muni
cípio de Santo Antônio do Içá, criado pela mesma lei. 

Nas eleições de 3-X-1955, foram eleitos para Prefeito 

- o Senhor José Elias e para Vereadores - os Senhores 

Marcelino Seixas, Plínio Müller, Pedro Bichara Elias, José 

da Costa Cordeiro, Prudência Andion e João Alves dos San

tos. Votaram nessas eleições 391 eleitores. 

LOCALIZAÇÃO- O município de São Paulo de Olivença 

está situado na zona fisiográfica do Solimões-J avari e li

mita com os municípios de Santc Antônio do Içá, Benjamin 
Constant, Atalaia do Norte e Jutaí e com a República da 
Colômbia. Sua sede possui as !:eguintes coordenadas geo
gráficas: 3° 27' de latitude Sul e 58° 48' de longitude W.Gr.; 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

posição relativamente à Capital ·- distância, em linha reta: 

976 km; direção: S. O. 

ALTITUDE - A sede municipal acha-se a 96, 43 metros 
acima do nível do mar, sendo ur.1a das cidades topogràfica

mente mais elevadas do Estado. 

CLIMA - O clima do município de São Paulo de Olivença 
é bastante quente e úmido, como aliás é comum à região 
amazônica. A temperatura na ~:ede municipal, apresentou 
em 1956 as seguintes mutações: médias das máximas: 
33,3°C; média das mínimas 20,2"C; média compensada 
26,8°C. Os meses mais chuvosc s são os de março. abril e 

novembro; no ano acima citado verificou-se uma precipita
ção total de 2 616 mm. 

ÁREA- A área do município, segundo o Conselho Nacio
nal de Geografia, era, até 1955, de 66 954 km:!. Todavia, 
em conseqüência do desmembramento territorial sofrido na
quele ano com a criação do município de Santo Antô
nio do Içá - para o que perdeu os distritos de Santo Antô
nio do Içá, Tonantins e parte do de Santa Rita de W eil -
Essa área, segundo cálculos elaborados pela Inspetoria Re
gional de Estatística, ficou reduzida a cêrca de 42 204 km:!. 
É, assim, São Paulo de ·olivença o 16.0 município do Esta
do em extensão territorial, entre os 43 outros, ora existen
tes. Observa-se que, mesmo com essa redução, sua área é 
superior às dos Estados de Alagoas, Sergipe e Espírito Santo. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são os rios Solimões, Jandiatuba e 
Camatiã, as ilhas São Paulo, Corneta e Jandiatuba e os la
gos Grande, Maitô, Couro Velho e Jacitara. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
importantes riquezas do município, notadamente a primeira, 
cuja exploração é a fonte principal da sua receita, desta
cando-se, pelo seu valor econômico, a seringueira (hevea bra
siliensis) e a sorveira, além de madeiras de lei. Na fauna, 
além do pescado, no qual se destacam pelo porte e valor 
econômico, o pirarucu, o peixe-boi e o jacaré. Há as mais 
variadas espécies de animais silvestres, tais como a onça, 
capivara, caititu, veado, anta e muitos outros. Há possibi
lidade da existência de petróleo, visto suas terras estarem 
compreendidas em áreas de rochas sedimentárias. 

POPULAÇÃO - Segundo os resultados do Censo Demo
gráfico realizado em 1.0 de julho de 1950, a população do 
município de São Paulo de Olivença era de 17 277 habi
tantes, assim discriminados: Homens- 8 862, mulheres -
8 415; brancos- 1972; pretos- 118; amarelo - 1; par
dos - 15 160 e sem declaração de côr - 26. Das pessoas 
de 15 anos e mais, em número de 8 853, 4 458 eram sol
teiras, 3 790 casadas, 2 desquitadas, 592 viúvas e sem de
claração - Si; existiam 304 estrangeiros. A religião pre
dominante era a católica, à qual pertenciam 16 844 pes
soas; os adeptos dos demais credos representavam reduzidas 

proporções. Das pessoas de 5 anos e mais, em número de 

13 855, apenas 2 095 sabiam ler e escrever. Do exposto, 
conclui-se que, como na maioria dos municípios amazonen

ses, era grande a superioridade das raças branca e parda 

sôbre as demais. Com relação à predominância do sexo 

masculino, São Paulo de Olivença se ombreia aos demais 

municípios, com exceção apenas de Manaus e Urucurituba, 

onde o sexo feminino é numericamente superior. Do total 

da população do município, apenas 2 560 habitantes, ou se

jam: 14%, viviam nas zonas urbanas do município e dis

tritos. 

Com o desmembramento sofrido em 1955 para a cria

ção do município de Santo Antônio do Içá, a população do 

município - 17 277 habitantes - ficou reduzida, segundo 

os cálculos da Inspetoria Regional de Estatística Municipal, 

a 10 500 habitantes. Sua população relativa era de ..... . 

0,25 ·hab/km:!, passou a ser de 0,24 hab/km2, conservando

-se inferior à do Estado que é de 0,32 hab/km:!. O municí-
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Proc;o do Motriz 

pio está colocado no 17.0 lugar entre os 43 que ora consti
tuem o Estado. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- São Paulo de Olivença 
possui três aglomerações urbanas, que na época do último 
Recenseamento contava com a seguinte população: São 
Paulo de Olivença - 948 habitantes - 483 homens e 465 
mulheres; Amaturá- 429 habitantes- 202 homens e 227 
mulheres; Santa Rita do Weil - 269 habitantes - 128 ho
mens e 141 mulheres. 

ATJVIDADES ECONÔMICAS - A produção extrativa 
vegetal é, sem dúvida, a maior fonte de receita do municí-
pio. No ano de 1956, o valor desta produção foi de ..... . 
Cr$ 17 578 382,00, cabendo Cr$ 13 211 000,00 à extração 
da borracha e CrS 1 653 000,00 à do sernambi; os demais 
produtos foram madeiras e sôrva. 

Também bastante significativa é a produção extrativa 
animal, que em 1956 alcançou o valor de Cr$ 4117 500,00; 
dêste total, CrS 3 850 000,00 couberam à pesca - em par
ticular a do pirarucu, que contribuiu com Cr$ 2 550 000,00 
- e Cr$ 140 000,00 à produção de couros de animais sil
vestres; além dêsses, foi realizado o apanhamento de que
lônios. 

A agricultura, conquanto não seja das maiores do Esta
do, é relativamente desenvolvida. No ano de 1956, o valor 
da produção agrícola do município atingiu CrS 764 340,00; 
dêsse valor Cr$ 198 000,00 couberam ao cultivo do arroz e 
Cr$ 150 000,00 ao da cana-de-açúcar; os demais produtos 
cultivados foram: a mandioca, feijão, macaxeira, juta, bana
na e laranja. 

A pecuária é insignificante. Observou-se, no ano de 
1956 que os principais rebanhos eram os de suínos, com 300 
cabeças e os de bovinos, com cêrca de 700 cabeças; os de
mais possuíam efetivos inferiores a 500 cabeças. 

O Registro Industrial de 1955 localizou 5 estabeleci
mentos - sendo 3 padarias e 2 engenhos de aguardente de 
cana - dedicados à indústria, totalizando essa atividade 
o valor de Cr$ 119 700,00; dessa importância, ......... . 
Cr~ 100 000,00 cabem à panificação e Cr$ 19 700,00 ao 
fabrico da cachaça. Como nos demais municípios, também 
em São Paulo de Olivença é praticada a transformação da 
mandioca em farinha, porém ainda em processo rudimentar, 
na qual são usados a raladeira manual, o tipiti ou espreme
dor e o forno; essa atividade é desenvolvida na quase tota
lidade das propriedades rurais e exclusivamente para o con-
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sumo próprio de seus ocupantes, visto constituir a farinha 
um dos alimentos básicos da Amazônia. 

Segundo os resultados censitários levados a efeito no 
ano de 1950, possuía "o município àquela época 9 estabele
cimentos industriais, 65 comerciais, 8 de prestação de servi
ços e 25 1 propriedades agrícolas. 

COMÉRCIO E BANCOS -O comércio é relativamente 
desenvolvido e mantém transações com a Capital do Estado 
e sedes dos municípios vizinhos. O município possui 12 esta
belecimentos comerciais varejistas e 2 atacadistas; dêsses, 6 
estabelecimentos localizam-se na cidade de São Paulo de 
Olivença. Ainda não dispõe de estabelecimento bancário ou 
de crédito. 

MEIOS DE TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO - A 

cidade de São Paulo de Olivença liga-se às sedes municipais 

vizinhas e à Capital do Estado pelos seguintes meios de 

transporte: Santo Antônio do Içá - fluvial: 122 km e 

aéreo: 115 km; Benjamin Constant - fluvial: 196 km e 

aéreo: 179 km; Atalaia do Norte - fluvial: 224 km; Ju-

taí - fluvial: 882 km; Capital Estadual - fluvial: ..... . 

1432 km e aéreo: 1 146 km; dispõe de uma agência postal

·tdegráfica, do Departamento dos Correios e Telégrafos, 

que possibilita a comunicação da sede municipal com a Ca

pital do Estado. A comunicação telegráfica com outras loca
lidades é feita via Manaus. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de São Paulo de OH
vença está localizada à margem direita do Rio Solimões, sô

bre uma colina de 90,43 metros de altura . É interessante 

notar-se que, pelo seu aspecto topográfico, a cidade se divi

de em três bairros: na parte mais alta da colina acham-;;e 

situados os principais prédios e repartições públicas - é o 

centro das atividades; à direita e à esquerda dessa elevação 

localizam-se os bairros de São João e 10 de Novembro. O 

terreno apresenta aspecto arenoso e geralmente acidentado, 

o que dificulta o progresso da cidade. Conta a cidade com 

22 logradouros públicos, dos quais 2 são pavimentados e 

172 prédios; sua população é estimada em 1 100 habitantes. 

É servida de luz elétrica, sendo a iluminação pública ex

tensiva a 17 logradouros, com 208 focos, e a domiciliária a 

13, com um total de 174 ligações. Dentre os seus logra

douros destacam-se as Ruas Getúlio Vargas, 7 de Setembro 
.e Monsenhor Evangelista e a Praça São Paulo. Os edifícios 

mais importantes são: Educandário de Nossa Senhora da 

Outro Aspecto da Prac;a São Paulo 



Conceição, Bispado, Convento das Freiras Franciscanas e o 
Pôsto do Serviço Especial de Saúde Pública. 

ASSISTS;NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Um Pôsto de 
Saúde, mantido e administrado pelo Serviço Especial de 
Seúde Pública, presta assistência médica às populações ur
bana e rural do município. Exerc1!m profissão na cidade 1 
médico, 1 dentista e 1 enfermeiro. 

ASSIST:ftNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Man
tidos e administrados pela Prelazia de Nullius do Alto So
limões, e destinados ao amparo de menores desvalidos, fun
cionaram, em 1956, na cidade de São Paulo de Olivença 
e Vila de Amaturá, respectivame11te, o Educandário Nossa 
Senhora da Conceição e o Jardim da Infância Martagão 
Gesteira, com os efetivos de 75 I! 60 crianças abrigadas. 
Não existe no município qualqu1!r entidade de natureza 
cooperativista . 

ALFABETIZAÇAO- Das 13 85~i pessoas de 5 anos e mais 
recenseadas em 1950, 1 274 homens e 821 mulheres sabiam 
ler e escrever. A percentagem das pessoas alfabetizadas era 
de 0,15%, excessivamente inferior em relação à do Estado, 
que era de 0,368%. Das 406 pessoas de 10 anos e mais que 
possuíam naquela época curso completo, 255 eram homens e 
151 mulheres; dessas 229 homens e 145 mulheres possuíam 
grau elementar, 18 homens e 5 r.:tulheres grau médio e 8 
homens e 1 mulher grau de ensino supetior. 

ENSINO - Funcionaram no município, durante o ano de 
1956, 20 escolas de ensino primárlo, com 514 alunos matri
culados; dêsses 286 homens e 228 mulheres. Na sede muni
cipal estiveram em funcionamento 4 escolas de ensino do 

mesmo grau, com 46 alunos e 24 .alunos matriculados, 1 es
cola de dactilografia, 1 de corte e costura e 1 de ensino 

normal. 

OUTROS ASPECTOS CULTUB:AIS - O município de 

São Paulo de Olivença é sede de m~is associações esportivas 
culturais: São João Ideal Clube, Atlético Lincoln Clube e 
Anchieta Esporte Clube, na zona urbana da cidade; Passé 
Esporte Clube, no povoado Passi;; Solimões Clube e São 
Cristóvão Futebol Clube, na Vila de Amaturá. Está em 
fase de recuperação a biblioteca pública e que no momento 

conta com 760 livros, com a coopE!ração do Instituto Nacio
nal do Livro. Existe uma bibliote1:a particular, denominada 
"Biblioteca Mariana", pertencente à Prelazia de Nullius do 
Alto Solimões. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADAO~ (Cr$ I 000) DESPESA 
REAI.IZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual 

T-Jtal Tributária (Cr$ I 000) 

1951. ...... ... 35 445 261 445 
1952 ....... ... 29 707 175 441 
1953 ....... ... 71 I 068 309 127 
1954 ....... 689 60 796 307 773 
1955 ....... 377 791 622 
1956 .... 711 63 2 332 358 I 476 

PARTICULARIDADES E MO:~UMENTOS HISTóRI
COS - A particularidade mais acentuada do município, é 
a da quase inexistência da castanha•do-pará, abundante na 

Trecho do Rio Solimões 

maioria, das demais unidades do Estado. Não há monumen
tos históricos a registrar . 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- O mês de junho no município de São Paulo de Olivença 
é dedicado quase que exclusivamente às comemorações tra
dicionais de Santo Antônio, a 13; São João, a 24; concomi
tantemente com as realizadas dos dias 20 e 29 em home
nagem a São Paulo Apóstolo, padroeiro do município de 
São Paulo de O li vença . Durante êsse período há novenas 
tôdas as noites, findas as quais se realizam quermesses na 
Praça de São Paulo, onde se acha localizada a matriz, e fes
tas dançantes; no arraial cuidadosamente ornamentado para 
êsse fim, são vendidos doces e bebidas e praticados jogos, 
como o da pescaria ao som da banda de música local. 
Culmina a festa com a procissão de São Paulo, no dia 29, 
contando com o acompanhamento de grande número de 
fiéis. No distrito de Amaturá é homenageado no dia 25 de 
julho o seu padroeiro, São Cristóvão, cujas festividades e 
folguedos são bastante concorridos. 

VULTOS HISTóRICOS - No cenário político-adminis
trativo, os paulivenses que mais se destacaram foram os Co
ronéis Antero Barreto Seabra e Francisco Alves de Castro. 
O primeiro exerceu, por duas vêzes, o mandato de Deputado 
Estadual; o segundo, como lider político de reconhecido ti
rocínio administrativo, exerceu o cargo de superintendente 
municipal., empregando o máximo de seus esforços para o 
melhoramento sócio-econômico-cultural de sua terra e de 
seus municípes. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - O majestoso rio Solimões, 
a cuja margem, no tôpo de uma colina, assenta,se a cidade 
de São Paulo de O li vença, é, por si só, uma atração turística. 
Em frente à cidade o rio espraia-se, formando a ilha de São 
Paulo, na qual se destacam os lagos do Jacitara e do Cha
péu, impressionantes pelas vitórias-régias que os orna
mentam. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
São Paulo de Olivença é sede da Prelazia de Nullius do 
Alto Solimões, antiga Missão Capuchinha; foi elevada à 
Prelazia em 15 de agôsto de 1950, tendo sido seu primeiro 
Bispo, Prelado Dom Cesário de Minali. A essa circunscrição 

religiosa estão subordinadas a maioria dos municípios con
finantes; mantém a administração várias instituições de âm

bito social, religioso e educativo . 
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LENDAS - Passamos a transcrever uma das várias lendas 
que existem na região, do livro "O Amazonas Por Dentro", 
de Antônio Cantanhede": 

"Alma Penada: - Em frente à antiga maloca dos ín
dios Tikunas corria, mansamente, o Iacurapá, cujas águas 
se lançam no rio Solimões, próximo de São Paulo de OH
vença. 

Foi ali que vira a luz da vida Iauitê, a mais bela tikuna, 
filha do tuchaua da tribo. 

Crescera, esbelta como a cana da flexa e faceira como 
a juriti da mata, chegando à puberdade sem se inclinar ao 
casamento apesar de reqüestada pelo rapazio daquelas re
dondezas que porfiava na conquista do seu coração virgem 
de afetos. 

Cultivando o jardinzinho que plantara, e cuidando dos 
fios de tucum com que tecia as suas vestes, vinha passando 
vida descuidada, até que um dia, quando no banho matinal, 
no rio, vira bem próximo de si um jacarezinho, pintadinho 
como se fôra um brinquedo de loja e tão manso que mais 
parecia cria de casa. Achou-lhe graça la ui tê, e daí por 
diante amiudou as suas idas ao pôrto, onde se entretinha a 
jogar ao gracioso animalzinho porções de beijus, ramos e 
fôlhas de arbustos e de ervas. O indiscreto nadador, vendo-a 
despida, dentro dágua, longe de fugir-lhe mais se aproxi
mava, ficando a espreitá-la, como que fascinado ante a be
leza da jovem índia. 

Os botos boiavam, em bandos, como a querer inves
tir contra o jacarezinho, que ficava quieto, não dando por 
aquela ameaça de agressão. E assim, foram passando dias, 
semanas e meses, até vésperas da grande festa que, anual
mente se realizava na maloca. 

Desta vez, as solenidades seriam maiores em regozijo 
ao nascimento do primogênito de Coêma, filha mais velha 
do tuchaua. 

Além da farta provisão de caça e de frutas, fôra neces
sário recorrer ao pescado, e para melhor resultado da pes
caria serviram-se os indígenas da Cururu-apé, para o enve
nenamento das águas em certo trecho do Iacurapá, próximo 
ao seu desaguadouro. 

Maravilhoso o resultado da pescaria, vindo também 
envenenado, o jacarezinho pintadinho. 

Desolada com a perda do seu companheiro da beira do 
rio não quis Iauitê tomar parte da festança que corria em 
meio de grande animação. Não comparecera ao almôço, 
bem como Coêma que tomara o encargo da cozinha . A car-
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ne do jacarezinho, por tenra ainda, fôra disputada pelos co
mensais, dêle nada sobrando. 

Do seu canto e em meio dos seus brincos infantis já 
notara Iauitê que alguns dos convidados resvalando dos 
bancos iam caindo ao solo, adormecidos, e outros, encosta
dos à tôscà mesa ressonavam numa espécie de roncaria mu
sicada. Todos adormeceram por fim. Apesar de supor que 
aquilo podia ser o efeito das bebidas fermentadas, procurou 
Coêma, e passaram as duas a examinar os adormecidos que, 
apesar de bem sacudidos não despertavam. 

Do amplo e asseado terreiro, os cães e a criação miúda 
alvorotados, dão sinal de aproximação de gente estranha . 
Da banda do rio vem subindo, em direção à casa, criatura 
desconhecida: uma velhinha, debulhada em lágrimas. 

- Por que choras tu assim, minha tia? interroga Iauitê 
à desconhecida que, avançando sempre, dera entrada na 
morada. 

- Que fizeste do meu filho, daquele jacarezinho pinta
dinho, que, envenenado pelos teus veio com os peixes que 
mataram? indaga a chorosa visitante . 

- Teu filho?!. .. pois aquêle jacarezinho era teu 
filho?! ... 

Já no interior do grande barracão a velhinha mui curva
da pela idade ia perquirindo em volta da mesa e pelo solo 
onde se encontravam todos a dormir profundo sono, e fala: 
Sim, era meu filho e os teus o comeram. 1!:sse sono profundo 
bem o demonstra e êles nunca mais acordarão. E chegando 
mais para junto da jovem índia, passou a contar a sua his
tória. Como tu, eu fui nova também, e gostava de cantar a 
saudade do meu amor, à beira dêsse rio grande que a todos 
nos viu nascer. Certa vez, quando no banho por manhãzi
nha bonita eu me encontrava à beira dágua, bem na bôca 
do nosso querido Iacurapá, notei que os botos começaram a 
saltar de mim tão perto que cheguei a pensar que queriam 
vir para fora dágua. Em comêço eu achava aquilo tão di
vertido que não cuidei de sair de onde me encontrava, a 
meio corpo dentro dágua. Mas, a luta entre os bichos do 
fundo tornara-se tão violenta e eu me assustei, e quis fugir 
e não pude, porque as minhas pernas fraquejaram e eu 
tremia como varas verdes. E as águas foram subindo, fo
ram subindo, até me cobrirem e ao meu filho querido, que 
comigo se encontrava. Quando despertei, estava encantada, 
e meu filho também, vindo a saber mais tarde que tinha 
sido eu causa de grande paixão, que motivara tal contenda 
entre os animais de dentro dágua; e mais, que o meu apai
xonado morrera na peleja. Por isso, eu podia voltar para 
terra; estava livre, ou ficar dentro dágua, com os bichos, 
mas, meu filho, transformado em jacarezinho pintadinho, 
para distinguir-se dos demais, somente desencantaria, quan
do encontrasse môça que com êle casasse. Desde então, eu 
procurei noiva para o meu amado Çuriçaua, e, nesse empe
nho, ora como bôto, ora na forma de outro qualquer peixe, 
eu andei rio acima rio abaixo. Certo dia e demonstrando 
grande satisfação apareceu-me meu querido Çuriçaua que 
me comunicou ter encontrado aquela que o salvaria, e eras 
tu, a filha do tuchaua dos tikunas. Desde então, encantado 
naquele jacarezinho pintadinho, vinha êle espreitar e rondar 
a tua beleza, à espera do dia em que, retomando a forma de 
homem, pudesse fazer-te a côrte. Aceito por ti, o seu encan
to quebraria, mas, o dia custara a chegar, e, enlevado pela tua 
formosura não dera pelo veneno que o matou. 



Visto dos Fundos do Residência do Bispo e dos Podres 

Chorando sempre, a velhinha em tôrno da morada e do 
caminho ia apanhando do chão 011 ossinhos do seu inesque
cível Çuriçaua. Terminada que foi essa tarefa, voltou a 
falar com a jovem índia amedrontada. 

- Iauitê! tu te livraste desta vez, mas, toma cuidado. 
Esta noite desabará sôbre a maloca dos teus, forte tempes
tade. As águas levarão estas terras e tôdas que aqui se en
contrarem. Somente Coêma e tu ~e salvarão se fugirem cedo 
à minha vingança. Isto dizendo, entrega Caruca a Iauitê 
bQI'l porção de caroços de buritis que apanhara no terreiro, 
e ensina: quando a trovoada começar, foge e vai jogando 
êstes caroços para adiante. Tôda vez que êles baterem 
na água desvia-te até encontrares terra firme . 

A noite já se aproximava bem escura e a velhinha con
tinuava a praguejar; ao mesmo t~mpo que instruía Iauitê.. 

Fortes rajadas de vento e listras de fogo no céu côr de 
chumbo, anunciam o temporal iminente. As árvores se re
torcem, e a chuva caindo torrencialmente ia levando em 
suas águas volumosas as terras do barranco. Dentro de 
poucos minutos tudo tinha desap:1recido. na voragem assus
tadora das águas. Somente as d'Jas irmãs, apavoradas, se
guiam o seu mau destino, guiadas pelos caroços de buritis 
jogados para diante pelas fugitivas. A vingativa velhinha 
não mentira: onde -os caroços denunciavam haver água, em 
pouco tempo a terra desaparecia como que por encanto. O 
último caroço já fôra jogado por Iuuitê que ficara a mercê de 
sua má sorte, sentindo fugir-lhe dos pés a terra movediça. 

Quando já prestes a sucumbir eis que lhe surge Caruca, 
que lhe diz: lauitê! filha mais nove do tochaua morto, venhc 
assistir o fim da tua vida, porque tu vais morrer. Ouve. 
Coêma por inocente ficará para eontar o que se está pas
sando e para ser a semente da nova tribo, no lugar da malo
ca desaparecida, mas, o teu corpo morrerá, Iauitê, porque teu 
pai foi o matador do meu chora :lo Çuriçaua, daquele que 
seria o teu espôso se os teus não fôssem tão maus. A tua 
alma voará e sob a forma de pá~saro agoureiro, nos ramos 
das árvores, sem sossêgo, ficará para anunciar o mal, penan
do para todo e sempre, e se chamará Auitê ou alma penada! 

Nesse momento grande listra de fogo clareou a mata 
e as duas criaturas entreolharam-se pela última vez. Uma ár
vore colossal em rodopio desabara com estrondo deixando no 
solo, onde estavam implantadas as suas raízes, grande cova, 
aí desaparecendo o mimoso corpo da jovem índia, ao mesmo 
tempo que do galho de outra árvore e emitido por uma 
ave de pequenas proporções ali ~~mpoleirada se ouvia tris-

tonho canto: - tincuan-tin-cu-an. . . t" m-cu-an. . . tin-
-cu-an ... 

Desaparecidas as terras outrora ocupadas pelos índios 

Tikunas nas margens do Iacurapá, sobrevivente ficou Coêma 

que dava notícia do formidável temporal e da praga que pe

sara sôbre os seus antepassados e sôbre os convivas da gran
de festa onde fôra comida a carne de um jacarezinho pin
tadinho". 

NOTA: Iacurapá- Designativo de ave. ou onde exis-
tem muitos Acuraus também conhecidos por Bacuraus. 

lauitê - Bravo. Belo. Feroz. Arriscado. Perigoso. 
Coêma - Manhã. 

Çuriçaua - Alegria. 

Caaru ou Caruca .__ Tarde. 

Tuchaua - Chefe da tribo. Príncipe . 

Auitê - Ave agoureira, entre os Tikunas. O mesmo 
que Tincuari ou Xincuan, da língua geral. 

Cururu-apé - Timbó cipó. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - "História do Amazonas", de A. C. Fer

re-ira Reis. "Panoramas Amazônicos - São Paulo de Olivença", de 

Anísio Jobim. "Diário Oficial" do Estado - Edição comemorativa 

do Centenário da Independência do Brasil. Sinopse Estatística do 

Município de São Paulo de O li vença, editado pelo C. N. E. 

- Resu!tados dos Censos Demográfico, Agrícola e Econômico de 

1950. Tábuas Itinerários do Estado. Questionários preenchidos pelo 

A. E. de São Paulo de O li vença. ) 

TAPAUA- AM 
Mapa Municipal na pág. 197 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Na zona do rio Purus, o povoamento ci
vilizado se iniciou muito mais tarde que em outras zonas 
do Amazonas. 

Em 1852, a serviço do govêrno da Província, subiu, o 
rio Purus uma expedição confiada ao prático Serafim Sal
gado. 

Em 1861 outra expedição também sulcou as águas do 
caudaloso rio; esta confiada a Manuel Urbano da Encarna
ção, perito em coisas de sua terra, cujos segredos sabia des
vendar dos indígenas. 

Há, todavia, notícias, de que antes dos meados do sé
culo XIX, "João da Cunha Correia, vulgo João Cametá, vi
sitou-o muitos dias de viagem acima da bôca". 

O primeiro núcleo de povoamento organizado na zona 
do rio Purus foi, provàvelmente, a Missão de São Luiz Gon
zaga, fundada em 1854, por Frei Pedro Ceriano, com índios 
Muras, Cauinicis, Mamuris, Jamadis, Purupurus, etc. A 
Missão, no entanto, teve existência efêmera, porque o Frei 
Coriano enfêrmo, teve de abandoná-la. 

Em 1871, começaram a chegar os nordestinos, na 
terra firme do Amaciari, hoje Lábrea, naquele ano, trazi
dos pelo Coronel Antônio Rodrigues Pereira Labre. Em 

1874, Manuel Urbano da Encarnação, já citado anterior
mente, "mestiço de grande tato e consumado explorador do 

Purus" fundou Canutama. Em 1878 o comendador João 



Gabriel de Carvalho, com vários companheiros, desembar
cou em terras do atual município de Bôca do Acre. 

O povoamento dos afluentes do rio Purus, foi então 
se processando a partir daí. 

O município de Canutama foi criado em 1891, com ter
ritório desmembrado do de Lábrea, de acôrdo com a Lei 
Estadual n.0 22, de 10 de novembro daquele ano. 

Em 1938, em virtude do Decreto-lei estadual número 

176, de 1.0 de dezembro daquele ano, foi criado no distrito 
de Canutama o distrito de Bôca do Tapauá. 

A Lei n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, criou o 
município de Tapauá, desmembrado do de Canutama, com 
sede na vila de Bôca do Tapauá, elevada então à categoria 
de Cidade. 

"Tapauá", denominação dada ao município e à res
pectiva sede, provém do rio do mesmo nome, um dos princi
pais afluentes do rio Purus, e que atravessa o município de 
um extremo a outro, numa extensão de cêrca de 500 km . 

O município de Tapauá é constituído de um só dis

trito - o do mesmo nome . Ainda não foi criado o têrmo 
judiciário. 

A Instalação do município deu-se a 31 de janeiro do 
ano seguinte, sendo o seu primeiro prefeito, nomeado pelo 
Governador do Estado, o senhor Antônio Ferreira de Oli
veira. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Tapauá acha-se loca

lizado na zona fisiográfica do rio Purus e limita com Ca

nutama, Lábrea, Pauini, Carauari, Tefé, Coari e Manaca
puru. Note-se que é dos municípios que possuem maior 

número de unidades municipais .confinantes. São as seguin
tes as coordenadas geográficas de sua sede: 5° 46' de lati

tude Sul e 64° 22' de longitude W. Gr.; posição relativa
mente à capital do Estado - distância em linha reta: 560 

quilômetros, na direção sudoeste. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - A cidade de Tapauá está situada a cêrca de 
30 metros acima do nível do mar. Dada essa pequena 
elevação torna-se alagadiça por ocasião das grandes en

chentes do rio Purus. 

CLIMA - Como o da maioria dos municípios amazonen
ses, seu clima é quente e úmido, estando compreendido no 
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grupo AF, segundo a classificação de Koppen; em determi
nadas épocas do ano ocorrem bruscas mudanças de tempe
ratura, conhecidas por "friagem do Acre". :S:sse fenômeno 
é observado em tôda a região oeste da Amazônia. 

ÁREA - Segundo os cálculos procedidos pela Inspetoria 
Regional de Estatística Municipal, a área do município é de 

50 895 km~, o que o coloca em 10.0 lugar entre os 43 ou
tros ora existentes no Estado do Amazonas. Em extensão 
territorial, Tapauá é superior aos Estados de Alagoas, Ser
gipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro o 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 

geográficos são os rios Purus e Tapauá; dêsse último é 

derivado o nome do município o Além dêsses, existem mui
tos outros acidentes como os rios Jacaré, ltaparaná; Paraná 
do Abufari, do Jacaré, do Pantaleão e Tataputaua; igarapés 
do Jacarêzinho, Minuã e Pauá-Pixuna o 

RIQUEZAS NATURAIS- A selva e a fauna constituem 
importantes riquezas naturais do município. Na flora des

tacam-se, pelo seu valor econômico, a seringueira (Hevea 
brasiliensis) e a castanha-do-pará (bertholletia excelsa) ou 

noz do Brasil; na fauna existem peixes das mais variadas 

espécies, destacando-se o pirarucu e o peixe-boi, jacaré, que
lônios e animais silvestres como queixada, onça, anta, veado 

e muitos outros. 

POPULAÇÃO - A população de Tapauá atingiu, em 1.0 

de julho de 1950, por ocasi<ío do último Recenseamento Ge
ral, 5 397 habitantes, dos quais 2 860 eram homens e 2 537 

mulheres o Com essa população, o município classifica-se 

no 320° lugar entre os 43 ora existentes no Estado o Sua 
densidade demográfica é de 0,10 hab/km~, enquanto que a 
do Estado é de 0,32 hab./km:!. 

Dos 5 397 habitantes recenseados, 5 280, ou sejam 
98%, localizavam-se na zona rural do município o A popu
lação urbana como se vê, correspondia a 2 o/o apenas do 
total. É essa uma das percentagens mais baixas do Es
tado o Inferior a ela só as de Maraã, Jutaí e Juruá. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 

urbana do município é a sua sede que, segundo o Censo 
Demográfico de 1950, possuía naquela época 177 habitantes, 
dos quais 53 eram homens e 64 mulheres o 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal constitui a maior fonte de renda do município. Em 

1956 alcançou o valor de Cr$ 20 240 000,00; dêsse total 
Cr$ 15 501 000,00 couberam à castanha-do-pará e .... o. 
Cr$ 3 500 000,00 à borracha; os demais produtos explora

dos foram o látex, o sernambi e a sôrva o 

A produção extrativa animal também representa im

portante subsídio à economia de Tapauá o No mesmo ano 
de 1956, o valor dessa produção foi de Cr$ 2 028 000,00, 

cabendo Cr$ 1 035 600,00 à pes.ca - notadamente a de 

pirarucu, que contribuiu com Cr$ 635 600,00. O restante 

coube à produção de couros e peles de animais silvestres, 

destacando-se o jacaré que proporcionou uma renda de 

Cr$ 950 130,00. 



A agricultura é pouco desen,rolvida, como sói aconte
cer nos municípios de produção essencialmente extrativa. 
No ano em referência, o valor dnssa produção foi de cêr
ca de Cr$ 250 000,00; os principais produtos cultivados 
foram: o milho - Cr$ 80 000,0(1, mandioca - ....... . 
Cr$ 7 5 000,00 e batata-doce - C r$ 18 000,00; demais cul
turas: cana-de-açúcar, arroz, macaxeira, batata-doce e ba
nanas. 

A pecuária é quase inexpressiva; os principais rebanhos 
existentes em 31 de dezembro dt= 1956 eram o de suínos, 
com 1 250 cabeças, e o de bovino11, com apenas 55 cabeças. 
Os demais possuem efetivos inferiores a 20 cabeças. 

Segundo os Censos realizad1)s em 1950, o município 
possuía 26 estabelecimentos com,arciais e 14 propriedades 
rurais. 

COM:!RCIO - Tapauâ possui a1~naa um estabelecimento 
comercial varejista, localizado na sede municipal. Todavia, 
seus municípios são providos do necessário pelo comércio 
regatão que percorre periodicamente os locais mais distantes 
da unidade municipal. Importa fuzendas e estivas em geral 
e exporta borracha, canstanha-do-pará, sôrva e demais pro
dutos extrativos. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Co
munica-se com a capital do Estado e com as sedes munici
pais vizinhas através dos seguinteu meios de transporte: Ca
nutama: fluvial - 231 km, Lábrea: fluvial - 494 km, 
Pauini: fluvial - 1 133 km, Mar,acapuru: fluvial - 1 057 
quilômetros, Manaus: fluvial - 1 176 km. Ainda não dis
põe de agência postal-telegráfica; a correspondência é con
duzida pelas embarcações fluviais que demandam o mu
nicípio. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Tapauá está si
tuada à margem esquerda do rio Purus, precisamente na 
foz do rio Tapauá, a 1 176 km C.a capital do Estado. 

Por ocasião do Recenseamento de 1950, a então vila 
possuía 117 habitantes. Dada a precariedade do terreno, 
vulnerável às freqüentes enchentes do rio Purus, a sede 
municipal dentro em pouco será transferida para o lugar 
lpixuma, à margem direita do mesmo rio Tapauá. Possui 
cêrca de 34 casas, sendo destituída de quaisquer melhora
mentos encontradiços nos centro~. urbanos, como sejam luz 
elétrica e abastecimento de águ1l. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais, se
gundo os resultados do Recenseamento Geral de 1950, em 
número de 99, existentes àquela época na sede municipal, 
apenas 9 homens e 9 mulheres s::abiam ler e escrever. 

ENSINO - No ano de 1956, funcionou no município de 
Tapauá apenas uma escola de «~nsino primário. 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal, orçada 
para o ano de 1956, foi de Cr$ 177 320,00, exclusive os au
xílios consignados pelos demais poderes federal e estadual. 

OUTROS ASPECTOS - O m1Jnicípio dispõe de apenas 
um templo católico denominado capela do Santo Soldado 
e localizado na sede municipal. :!sse templo, aliás, não é 
reconhecido pela Igreja Católica, representada pela Paró
quia de São João Batista, de Canutama, a cuja circunscri
ção está o município subordinado. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatís
tica; Bibliografia - "História do Amazonas", de A. C. Ferreira 
Reis: - Resultados dos Censos Demográfico, Agrícola e Econômico 
de 1950. - Tábuas Itinerárias do Estado. Questionários preenchidos 
pelo A. E. de Canutama. ) 

TEFÉ- AM 
Mapa Municipal na pág. 167 do 1.0 Vol. 

HISTORICO - A ambição territorial da Espanha no Ama
zonas, nos tempos coloniais, encontrou no jesuíta Samuel 
Fritz um dos seus mais destacados defensores. Nesse pro
pósito, várias aldeias foram fundadas por aquêle religioso, 
à margem do Solimões, nos fins do século XVII. Tefé, foi 
uma dessas aldeias. 

Fritz, estava realmente convencido de que aquela re
gião pertencia à Espanha. A Portugal, todavia, pouco im
portava essa convicção: O Território era seu e como tal 
cumpria-lhe preservá-lo do domínio espanhol, que se im
plantava simultâneamente com a obra catequista dos mis
sionários castelhanos . 

Em 1708 o Governador do Grão-Pará enviou "uma 

tropa sob o comando do Capitão Inácio Correia de Oliveira, 
para fazer evacuar ditas aldeias" das quais era então re!)

ponsável o padre João Batista Sana. 

O padre Sana, simulando obediência à ordem de reti
rar-se, seguiu para Quito onde obteve "uma fôrça armada 
com que desceu o Maranhão e o Solimões, investiu contra 
as aldeias e cometeu tôda sorte de depredações, aprisionan
do o comandante e muitos soldados da tropa nimiga". 

Resolveu então o Governador do Grão-Pará enviar no 
ano seguinte nova expedição ao Solimões, cujo comando foi 
confiado ao experimentado sargento José Antunes da Fon
seca. Coube, dessa feita, a vitória às fôrças portuguêsas, que 
aprisionaram, entre outros, o padre Sana. 

"Essas lutas trouxeram a devastação das aldeias, cujos 
remanescentes o piedoso frei André da Costa reuniu na ilha 
dos Veados e trouxe para Tefé". Isto ocorreu em 1718. 

Habitavam primitivamente a região os índios Nurua
ques, Cauixanas, Jumanas, Passés, Uainumas, Catuquinas, 
Jamamadis, Pamanas, Juris e Jurimaguas Tupebas ou Ta
pibás. 

Em 1759, Tefé foi elevada a vila com a denominação 
de Ega, de origem portuguêsa. Data daí conseqüentemente 
a criação do município. 

Prefeitura Municipal 
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Vista Parcial 

Nos fins do século XVIII (1782-1790), Tefé hospedou 
durante cêrca de 9 anos D. Francisco Requena, chefe da 
comissão espanhola de demarcação de limites. Requena 
e seus companheiros, pretenderam, então, sob a alegação 
de que aquela parte do território amazonense pertencia à 
Espanha, firmar ali o domínio dessa Nação. Cortou-lhe 
então a descabida pretensão, o coronel Manuel da Gama 
Lobo d'Almada, Governador da Capitania que "cercou 
os espanhóis de tais vigilâncias e proibições que os forçou 
a abandonar Tefé e todo o curso do Solimões", inclusive 
ocupando militarmente em 1790 o lago de Cupacá onde os 
espanhóis pretendiam estabelecer-se. Resolveu então Re
quena regressar a Mainas, o que fêz nos princípios de 1790. 

Em 1817, foi criado o município de Olivença, com ter
ritório desmembrado do de Tefé. Todavia, em 1833 foi 
suprimido o município de Olivença, cujo território retor
nou ao de Tefé . 

Por ocasião da divisão do território nacional em 1833, 
dando cumprimento ao Código de Processo, a vila voltou 
a denominar-se Tefé. Nessa divisão, a Comarca do Alto 
Amazonas, que compreendia o território do atual Estado, 
compunha-se apenas de 4 municípios. Tefé era um dêles 
e a sua área, abrangendo vastíssima região, era superior a 
500 000 km2. 

Em 1835 eclodiu em Cametá, no Pará, sedição a que 
se deu o nome de Cabanagem. O movimento desenvolveu

-se rápida e extraordinàriamente, espalhando-se por tôda 
a Província. 

A participação de Tefé, foi um tanto incoerente nesse 
episódio histórico. A princípio, ao receber a Câmara de 
Tefé a proclamação da sua congênere de Manaus, que se 
manifestara contra o movimento sedicioso, respondeu hipo
tecando-lhe solidariedade. Entretanto, pouco depois, quan
do os Cabanas se apossaram de Manaus, Tefé declarou-se 
solidária com êstes, reconhecendo como Presidente da Pro
víncia Eduardo Francisco Nogueira de Angelim, Chefe dos 
Cabanas . Redimiu-se, todavia, Tefé dêsse seu êrro, graças 
ao destemor do cabo-de-esquadra José Patrício, comandan
te da guarda nacional daquela circunscrição, que conseguiu 
fazer-se ouvido pela Câmara de Tefé, em reunião extraor
dinária, na qual proferiu vibrante discurso concitando os 
tefeenses a relegar os Cabanas, exemplo que foi seguido 
pouco depois por outras localidades amazonenses. 

Por fôrça da Lei Provincial n.0 86, de 30 de abril de 
1843, foi restabelecida a denominação de Ega. 
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Com território desmembrado do município de Tefé, foi 
criado em 1848 o de Coa ri . 

Em 1853 foi criada a comarca do Solimões, instalada 

a 19 de março de 1855, e tendo como sede a vila de Ega, 

sendo seu primeiro juiz de direito o bacharel Felix Gomes 
do Rego. 

A vila Ega foi elevada à categoria de cidade pela Re
solução provincial n.0 44, de 15 de junho de 1855, sen

do-lhe então restituída a denominação de Tefé. A deno
minação dada ao município a à sua sede, provém da "tribo 

indígena das "Tapibás" de cujo vocábulo o de "Tefé" é cor

rutela". Depois de Manaus, foi Tefé a primeira localidade 
amazonense a receber foros de cidade. 

Residiu em Tefé, durante cêrca de 9 anos ( 1848-1857) 

o eminente naturalista Walter Bates. Também o sábio Luiz 

Agassiz demorou-se em Tefé muitos meses em estudo e ob
servações. 

Em 1861 recebeu Tefé a visita do poeta Gonçalves 

Dias, incumbido então pelo Govêrno da Provncia de ins

pecionar as escolas primárias do Solimões. 

Em 1891, foi criado o município de Fonte Boa, com 

território desmembrado do de Tefé, e no ano seguintes mais 
um município é formado com território desmembrado de 

Te fé: o de São Felipe (atual Eirunepé) . 

A Prefeitura Apostólica, atual Prelazia de Tefé, foi fun

dada em 23 de maio de 1910, pelos padres da Congregação 
do Espírito Santo. O primeiro Prefeito Apostólico foi Mons. 

Miguel Alfredo Barat. 

Em 1911, foi criado o município de Xibauá, (atual Ca

rauari) com território desmembrado do de Tefé. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 

1920, Tefé compõe-se de 7 distritos: Tefé, Caiçara, Caia

nibó, Jauató, Santa Fé do ]apurá e Uarini. Na divisão ad

ministrativa de 1933, compõe-se apenas do distrito-sede e 
nas datadas de 31-XII-936 e 31-XII-937, constitui-se de 2 
distritos: Tefé 1.0 e Tefé 2.0 • Em 1938, volta a compor-se 

de l só distrito. Todavia, nesse mesmo ano, foram criados 
no município de Tefé, pela Lei n.0 176, de 1.0 de dezembro, 

os distritos de Caiçara e Maraã, passando então o muni

cípio a possuir 3 distritos. 

Pela Lei Estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955, 
o município de Tefé perdeu o distrito de Maraã, que pela 

mesma lei se transformou nos atuais municípios de ]apurá 

Praça Santa Teresa 



e Maraã. Perdeu também parte do distrito-sede para o 
município de Juruá, criado também por aquela mesma lei. 

Nas eleições realizadas em 3-X-955 foram eleitos para 

Prefeito o Senhor Túlio de Azevedo e para vereadores os 

Senhores: José Marques, Armandl) de Souza Barros, Al

dovio Praia Soares, Benedito dos ~:antas Guimarães, Tere

zinha Gonzaga Azevedo e Diogo Gonzaga Torres . 

LOCALIZAÇÃO - Tefé está localizado na região fisiográ· 

fica do Solimões-Tefé, sendo um dJs municípios mais cen

trais do Estado, e limita com Fonte Boa, Juruá, Carauari, 

Canutama, Tapauá, Coari e Maraã. 

As coordenadas geográficas da sede municipal são: 

3° 22' de latitude Sul e 61° 42' de longitude W.Gr. Posi
ção em relação à capital do EstadJ - distância em linha 

reta: 520 km; direção 87° 14' S.O. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - Localiza-se a cidade a 47 metros acima 

do nível do mar. 

CLIMA - Como o da maioria dos município amazonenses, 

seu clima é quente e úmido, estando compreendido no grupo 
Af, segundo a classificação de Koppen. Conquanto seja ge
ralmente elevada, sua temperatura é perfeitamente supor
tável. A alta pluviosidade, os ventos alísios que sopram 
do Atlântico e a queda da pressão iL noite, contribuem para 

amenizar os rigores do calor. NJ ano de 1956, verifi

caram-se as seguintes mutações: - temperatura - média 

das máximas 32°C e média das m'inimas 25°C; nos meses 

Praça Getúlio Vargas 

Rua Olavo Bilac 

de março, abril e novembro desabaram grandes chuvas. O 
total da precipitação pluvial em 1956 foi de 4 939 mm. 

AREA - A área oficial estimada pelo Conselho N acionai 
de Geografia, era, até fins de 1955, de 117 477 km:!. Toda

via, com o desmembramento ocorrido naquele ano com a 

criação dos municípios de Japurá, Maraã e Juruá, essa área 
ficou reduzida a 34 000 km2, pelo que Tefé passou a fi

gurar no 22.0 lugar entre os 43 municípios amazonenses. 
Mesmo com essa redução, sua extensão territorial ainda é 

superior à dos Estados de Alagoas e Sergipe. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Dentre os rios que com

põem a rêde hidrográfica do município, destacam-se o Se
limões e o Tefé . É cortado por inúmeros igarapés, furos 
e paranás, que possibilitam não só uma rápida locomoção 
interna pelas suas estradas naturais, mas, igualmente, o 
acesso às localidades dos municípios limítrofes. 

Parada Escolar 
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Semin6rio Esplrito Santo 

RIQUEZAS NATURAIS- As riquezas naturais de Tefé 
são constituídas da flora e da fauna; na primeira, dentre 
as inúmeras espécies que a representam, destacam-se a se
ringueira ( Hevea brasiliensis) e a castanha-do-pará ou noz 
do Brasil (Bertholletia excelsa), tipicamente amazônica, 
além de outras, tais como a baita, timbó, madeiras de lei 
e plantas medicinais. A fauna é igualmente rica e variada: 
capivara, anta, veado, onça, jacaré, caititu, são os mais re
presentativos. A rêde hidrográfica é bastante piscosa, pro
porcionando importante subsídio à receita do município, no
tadamente na produção do pirarucu e do peixe-boi. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 verifi
cou a existência, em 1.0 de julho daquele ano, de 20 321 
habitantes, dos quais 10 450 eram homens e 9 871, mu
lheres; 3 248 brancos, 340 pretos, 16 718 pardos e 15 de 
côr não declarada; das pessoas de 15 anos e mais, em nú
mero de 10 584, 4 544 eram solteiras, 5 091 casadas, 1 des
quitada, 941 viúvas e 7 de estado civil não declarado; se
gundo a nacionalidade, havia 154 estrangeiros e 10 bra
sileiros naturalizados; quanto à religião, verificou-se que a 
predominante era a católica, com 20 242 adeptos. Os outros 
credos existentes àquela época eram: protestante, espírita 
e israelita; 101 habitantes declararam-se sem religião e 13 
não declararam a que seita pertenciam. 

Em fins de 1955, dada a perda do distrito de Maraã e 

parte do de Alvarães para a constituição dos municípios de 

]apurá, Maraã e Juruá, a percentagem populacional do mu
nicípio foi sensivelmente abalada, ficando reduzida a 54% 

do efetivo geral, ou sejam 11 050 habitantes, segundo os 
cálculos procedidos pela Inspetoria Regional de Estatística 

Municipal. Com essa população o município classifica-se 
no 14.0 lugar da relação dos 43 que ora compõem o Estado 
do Amazonas, valendo notar que sua densidade demográ

fica é exatamente idêntica à do Amazonas, que é de 
0,32 hab/km!!. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Ainda de acôrdo com 
os resultados do Censo Demográfico, o município de Tefé 
possuía em data de 1.0 de julho daquele E. três aglomera
ções urbanas: Tefé, simultâneamente sede do distrito e do 
município do mesmo nome, com 2 073 habitantes, Vila de 
Alvarães, com 808 habitantes, e Vila de Maraã, com 26 ha
bitantes. Atualmente, dispõe apenas das duas primeiras, 
visto Maraã ter sido elevado à categoria de sede muni
cipal. Como se vê, a população urbana do município era 
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insignificante, representando uma percentagem de apenas 
14% sôbre o total das pessoas recenseadas. 

ATICIDADES ECONôMICAS- Como sói acontecer na 
região amazônica, a produção extrativa vegetal constitui a 
maior fonte de receita do município. No ano de 1956, o 
valor dessa produção foi de CrS 23 526 600,00, do qual 
CrS 13 500 000,00 couberam à produção de castanha-do
-pará e CrS 8 265 000,00 à da borracha; os demais produ
tos explorados foram: sernambi, sôrva, copaíba e madeiras 
para construção. 

A produção extrativa animal constitui, igualmente, 
importante subsídio à economia municipal. O seu valor, no 
ano de 1956, foi de Cr$ 13 324 500,00, cabendo à pesca 
CrS 11 992 000,00 - da qual a do pirarucu contribuiu com 
CrS 11 410 000,00 e a produção de couros e peles de ani
mais silvestres e aquáticos, CrS 1 332 500,00, destacando-se 
nesta o couro de jacaré, cuja extração orçou em 
CrS 1 282 500,00. 

A agricultura, como em todos os municípios que têm 
por alicerce a produção extrativa, é pouco desenvolvida. 
No ano de 1956, o valor dessa atividade foi de apenas .... 
CrS 1 300 000,00, do qual CrS 480 000,00 couberam ao cul
tivo da mandioca e CrS 400 000,00 ao da cana-de-açúcar; 
as demais culturas foram: milho, arroz, batata-doce, feijão, 
fumo, banana e laranja. 

A pecuária, em relação a alguns municípios amazonen
ses, é desenvolvida. No mesmo ano de 1956, eram os se
guintes os efetivos dos principais rebanhos: suínos 2 000 
cabeças, bovinos 1 500, caprinos 600, ovinos 500 e eqüinos 
200 cabeças. 

A produção industrial do município reduz-se, p,·àtica
mente, à tranformação de produtos alimentares. No ano 
de 1956, o valor dessa produção importou em ....... . 
CrS 780 000,00, cabendo Cr$ 562 000,00 ao fabrico de 
aguardente de cana e CrS 210 000,00 à transformação da 
farinha de mandioca; os demais produtos foram: telhas e 
tijolos. 

Segundo os resultados dos Censos Econômicos, pro
cedidos em 1950, o município contava com 8 estabeleci
mentos industriais, 16 de prestação de serviços e 37 pro
priedades rurais . 

COMÉRCIO - Por ocasião do Recenseamento de 1950, 
Tefé contava com 69 estabelecimentos comerciais. Possui, 
atualmente, 80 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 35 estão localizados na sede municipal. Exporta cas-
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tanha, borracha, balata ucuquirana, maçaranduba, sôrva, 
peles e couros de animais silvestres e aquáticos, madeims e 
pirarucu sêco; importa fazenda, estivas, calçados e artigos 
de armarinho. 

O principal mercado ou cent::o importador e exporta
dor é o de Manaus; mantém, o município, comércio com 
a praça de Belém e Pará. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES- Tefé 
comunica-se com as sedes dos mwlicípios vizinhos e com a 
capital do Estado através dos sE;guintes meios de trans
porte: Fonte Boa- fluvial: 348 km e aéreo: 174 km; Ma
raã - fluvial: 229 km; Juruá -· fluvial: 355 km; Coari 
- fluvial: 200 km e aéreo: 156 km; Manaus - fluvial: 
663 km e aéreo 535 km. 

Dispõe de uma estação post~1l-telegráfica, que lhe as
segura o contato diário com a cap [tal do Estado e com ou
tras localidades . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Tefé está localiza
da sôbre a margem oriental do lagl do mesmo nome, a 663 
quilômetros, por via fluvial, da c~1pital do Estado. Possui 
cêr.ca de 500 prédios - dos quais 13 são de mais de 1 
pavimento - e 24 logradouros públicos. Dêsses logra
douros, apenas 1 é pavimentado. É servida por uma usina 
de energia elétrica que abasteci~ 20 logradouros e 200 
prédios. 

Por ocasião do último Recem:eamento Geral, a cidade 
contava, em 1.0 -VII-1950, 2 073 habitantes, dos quais 1 021 
eram homens e 1 052, mulheres. A população estimada 
para 1.0 -VII-1957 é de 3 600 pe!:soas. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANIT !\RIA - Essa espécie de 
assistência é prestada pelo Pôsto de Saúde, do Serviço Es
pecial de Saúde Pública, coadjuvado, na parte hospitalar, 
pelo Hospital São Vicente de Paulo, mantido pela Socie
dade dêsse mesmo nome, ambos com sede na cidade de 
Tefé. Apenas 1 médico atende ai)S dois estabelecimentos; 
além dêsse profissional, exercem atividade no município 2 
enfermeiros e 2 dentistas . 

ASSIST~NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Des
tinado ao asilamento de órfãs d1~samparadas, de 7 a 18 
anos, funciona na ctdade de Tefé o Orfanato Santa Tereza, 
mantido pelo Instituto das Frandscanas Missionárias de 
Maria. Em 31 de dezembro de 1956, existiam naquele es
tabelecimento 72 asiladas. Outra entidade de natureza al
truística é a Sociedade de São Vic:ente de Paulo que, além 
de manter 1 estabelecimento para internamento de doentes 
pobres, presta aos menos amparados assistência de várias 
espécies, tais como: distribuição ele gêneros alimentícios e 
auxílios pecuniários. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Recen
seamento Geral de 1950, das 16 :~41 pessoas de 5 anos e 
mais existentes àquela época, 32,53%, ou sejam, 5 316, sa
biam ler e escrever, percentagem ~~ssa um pouco inferior à 
do Estado, que é de 36,87%. Obs,~rvou-se, igualmente, que 
das pessoas alfabetizadas 73,70% residiam na zona rural. 
do município. 

Das pessoas alfabetizadas de 10 anos e mais, em nú
mero de 4 654, 18% possuíam cm·so completo de grau ele
mentar, 30 de grau médio e 17 d1~ grau superior. 

16 - 24 640 
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ENSINO- No ano de 1956, funcionaram no Município 61 
escolas de ensino primário, com 2 095 alunos matriculados; 
na sede, funcionaram 5 escolas de ensino primário - com 
796 matrículas -, 2 de ensino médio e 2 de ensino profis
sional. Dentre os colégios locais, destacam-se o Seminário 
Menor do Espírito Santo, o das Irmãs Franciscanas Missio
nárias de Maria e a Escola Rural Normal. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Na cidade de Te
fé acha-se sediado o Humaitá Atlético Clube, associação 
essa destinada à prática de esportes tais como: futebol, 
volibol, ciclismo e pingue-pongue. No ano de 1956, êsse 

clube contava com 81 associados do sexo masculino. Além 

dessa asociação, Tefé possui uma pequena biblioteca, ora 

em restauração, com menos de 1 000 volumes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO Federal Estadual 
Total Tributária (Cr$) 

----- ------ ------ ------ ------- ------

1951. ...... 298 084,50 88 646,90 827 735,20 790 385,30 e24 464,10 
1952 ....... 421 284,80 127 111,40 493 141,70 483 287,50 436 241,40 
1953 ....... 574 876,30 116 056,10 I 058 589,70 I 001 296,20 908 678,90 
1954 ....... 688 444,30 465 616,20 I 152 443,90 I 127 459,90 1 001 832,40 
1955 ....... 679 048,50 461 469,70 I 257 967,60 1 224 969,00 1 275 165,90 
1956 ....... 803 965,10 785 802,80 2 074 12!1,90 804 888,70 1 165 728,50 

FONTE: Agência Municipal de Estatistica. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Tefé goza do privilégio de ser um dos núcleos fa
miliares mais antigos do Estado do Amazonas. Suas ruas 
são atapetadas de grama verde, prolongando-se êsse reves-
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timento por quase todos os logradouros arruados. Tefé é 

ornamentada por uma bela coluna perpétua erigida à Praça 
de Santa Tereza, principal da cidade, em homenagem à 

visita pastoral de Dom José Lourenço da Costa Aguiar. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 

- O meio social de Tefé é alegre e comunicativo. Uma 

verdadeira familiaridade se estabelece entre os seus mora
dores. Os tefeenses são sobretudo hospitaleiros; muito ami

gos de dansas, as reuniões se sucedem, os bailes se orga

nizam freqüentemente, com muita animação e crescido nú

mero de .convivas. 

As festas de São João, São Pedro, Natal e Ano Novo 
são comemoradas com entusiasmo e aparatos tradicionais; 

nelas são de rigor as pastorinhas, os bumba-meu-boi, as fo
gueiras crepitantes e os bolos de natal. 

Os atos sacros são acompanhados de cânticos, puxados 

à orquestra ou, às vêzes, órgão. 

A padroeira do Município - Santa Tereza- é fes

tejada, tradicionalmente, com a máxima pomposidade, no 
período de 1.0 a 15 de outubro. Antecedendo as festividades, 

é erguido na praça da Matriz um grande arraial, em cujas 
barracas se verificam, durante as comemorações, as mais 

variadas espécies de comércio, jogos, diversões, leilões e fol

guedos; essas festividades são culminadas com a procissão 

da padroeira, que percorre os principais logradouros da ci

dade sempre acompanhada por grande número de pessoas 
locais e vindas de outras localidades a .fim de prestar sua 
homenagem à Santa. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Tefé, já por ser banhado 

pelo maior rio do mundo - o impetuoso Solimões, que 
mais adiante recebe o nome de Amazonas -, já pela beleza 

selvática e luxuriante de seu território cortado por intensa 

rêde hidrográfica em cujos lagos se encontra a incompará
vel Vitória-régia, por si só constitui tração de natureza tu

rística. 

Seus principais logradouros são: Praça Santa Tereza, 
Praça Getúlio Vargas, Praça Isidoro Praia, Rua Olavo Bilac 

e Rua Duque de Caxias. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Acham-se lo
calizadas no Município três paróquias: Santa Tereza de 

Tefé, na sede municipal, São Joaquim, na Vila de Alvarães 

e Espírito Santo, no lugar Missões de Tefé, com um total 
de 3 matrizes, 2 igrejas e 9 capelas. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria Regional de 

Estatística; Bibliografia - Panoramas Amazônicos. - Tefé, de Aní

sio Jobim. - História do Amazonas - de Artur Cezar Ferreira 

Reis. - Sinopse Estatística do Município de Tefé, C. N. E. -

Questionário Preenchido pelo A . E . de Te fé. ) 

UAUPÉS- AM 
Mapa Municipal na pág. 379 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A obra missionária no rio Negro, foi ini

ciada em 1657, pelos jesuítas padres Francisco Veloso e 
Manuel Pires que fundaram à margem do grande rio, na 

foz do Tarumã, uma povoação onde aldeiaram os índios 
Tarumãs. 

Em 1661, com a expulsão dos Jesuítas da Amazônia, 

foi abandonada a aldeia de Tarumã. 

Em 168, o Franciscano Frei Teodósio, com o capi

tão Pedro da Costa Favela, fundaram uma povoação à 
margem do rio Negro, nas proximidades da foz do Aruim. 

Todavia, aos missionários Carmelitas é que se deve, 

principalmente, as maiores conquistas no desbravamento 

do rio Negro. 

Por volta de 1695, .chegaram aquêles religiosos ao rio 

Negro, a cujas margens criaram vários povoados. 

Ultrapassaram nas primeiras décadas do século XVIII 
as "corredeiras" do grande rio, no afã da nobilitante ta

refa de catequese missionária entre os índios Uaupés e to

maram posse da região "a coroa" de Portugal. 

Anos depois é que, sob as ameaças de os espanhóis 
incorporarem ao seu domínio tôda aquela região do Alto 
rio Negro, do Cucui a São Gabriel (Uaupés), procurou o 
govêrno português guarnecer as fronteiras daquela região. 

Em 1760, um pequeno destacamento militar estabele

ceu-se em São Gabriel no alto rio Negro e outro, mais 
acima, em Marabitanas. Em ambos os locais foram cons

truídos pequenos "fortes" para melhor garantia das respec

tivas guarnições. 

No local, onde se construiu o forte de São Gabriel, sur

giu pouco mais tarde, a povoação que tomou o mesmo no
me de forte e que, a 25 de junho de 1833, foi ereta em 

sede de freguesia . 

O município foi criado pela Lei Estadual n.0 10, de 3 

de setembro de 1891, com território desmembrado do de 

Barcelos e com a mesma denominação de São Gabriel. 

A Prefeitura Apostólica do Rio Negro com sede em 

São Gabriel, foi criada em 1910 por Pio X. Em 1914, a 
administração da Prefeitura Apostólica foi entregue à con

gregação Salesiana. Monsenhor Lourenço Giordano, foi 

0 primeiro Prefeito Apostólico. Em 1925, a Prefeitura foi 

elevada a Prelazia e confiada a D . Pedro Massa. A Missão 
Salesiana tem prestado serviços dos mais relevantes àquela 

grande região do rio Negro. 



Na divisão administrativa de 1911, o município de 

São Gabriel compreende 6 distritos: S. Gabriel, S. José, 

S. Felipe, Santa Izabel, Marabitanas e Rio Uaupés. Nos 

quadros de apuração do Recenseamento de 1920, figura com 

5 distritos: São Gabriel, Nova Bela Vista, S. José, Santa 

lzabel e S. Felipe. 

Em 1931, foi suprimida pele' Ato Estadual n.0 33, de 

14 de setembro. Foi estabelecido em 1935 e nas divisões 

territoriais de 1936 e 1937 figura ~1penas com o distrito-sede. 

Em 1938, a sede municipal recebeu foros de cidade, 

em virtude do Decreto-lei Estadu::~l n.0 68, de 31 de março. 

Nesse mesmo ano, por fôrça do DE,creto-lei Estadual n.0 176, 

de 1.0 de dezembro o município foi dividido em 4 distritos: 

São Gabriel, S. FeHpe, Santa Isabel e Iauaretê. 

A denominação de "Uaupés" foi dada ao município, 

em substituição a de S. Gabriel, pelo Decreto-lei Estadual 

n.0 1186, de 31 de dezembro de 1.943. 

Essa nova denominação provém do rio Uaupés que 

banha o município e um dos mais importantes afluentes do 

rio Negro. 

O rio Uaupés, primitivo Cainri, nasce no Lago do Es
pelho (Uaruá Lago), em territól'io Colombiano. Sua lar

gura chega a atingir 2 000 m em .certos trechos. É pouco pro

fundo e tem várias cachoeiras. O seu nome antigo - Caia

ri, foi substituído pelo de "Uaupés", denominação dos ín

dios habitantes primitivos da região. 

A nação dos Uaupés, constituía-se de várias tribos. En

tre essas se destacam as que ainda povoam aquela região: 
Cubeu, Uanana, Ara paço, Tariano, Tucano e outros. ~sses 

índios são, em geral, de bom aspet:to, sadios e robustos. São 

semicivilizados: os homens usam uma espécie de tanga e 

as mulheres, saia de tecido inferil)r. 

A comarca de São Gabriel fo:. criada pela Lei n.0 1223, 
de 4 de janeiro de 1926. Foi e:,tinta em 1930, pelo Ato 

n.0 29, de 14 de novembro, e restabelecida seis anos depois 

em virtude da Lei n.0 92, de 3 J. de julho de 1936. Em 

1941 foi novamente extinta, de acôrdo com o Decreto nú

mero 663, de 19 de dezembro. A Lei Estadual n.0 226, de 

24 de dezembro de 1952, restabel,~ceu a comarca com a de

nominação de Uaupés. 

Pela Lei Estadual n.0 96, de 19 de dezembro de 1955 

o município de Uaupés, perdeu os distritos de Içana e Iaua
retê, para o novo município de IçaLla, criado pela mesma Lei. 

Constituía-se pois o munic'ipio em 31-XII-1956 de 
2 distritos: Uaupés e Tapuruqunra. 

Nas eleições realizadas em 3 .. X-955 foram eleitos para 

Prefeito o senhor José Maria Gonçalves e para vereadores 

os senhores: Eliseu de Souza Monteiro, Valentin Garrido 

Otero, Luiz Lira de Macedo, Ama:~onino Costa, Jovino Vila
gelim e João Evangelista Lima. 

LOCALIZAÇÃO - Uaupés está localizado na zona fisio

gráfica do rio Negro e limita cem os municípios de Iça

na e Barcelos e com as repúblicas da Venezuela e Colômbia. 

Sua sede está situada a 0° 08' 03" de latitude Sul e 

67° 05' 08" de longitude W. Gr., a 853 km de distância da 

capital do Estado, em linha reta, na direção 67° 06' N .0. 

Posição do Municíaio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A cidade de Uaupés está situada a 90 me
tros acima do nível do mar, sendo uma das mais elevadas 
do Estado do Amazonas. 

CLIMA - O clima reinante no município, comum à região 
do alto rio Negro, é o tipo Af, segundo a classificação de 
Koppen, quente e superúmido, com chuvas distribuídas. 
Todavia, embora quente como sói acontecer na região ama
zônica, o clima é perfeitamente tolerável. Segundo Le 
Cointe, "o clima da Amazônia é quente sem ser tórrido, mui
to úmido, debilitante e enervante sem ser essencialmente 
insalubre", capaz, por conseguinte, de permitir o desenvol
vimento de uma civilização estável. No ano de 1956, fo
ram observadas pela estação meteorológica da sede muni
cipal as seguintes mutações climáticas: média das máxi
mas 32,6°C, média das mínimas 20,5°C e média compen
sada 24,5°C; a precipitação total verificada no ano foi de 
3 555,5 mm . As estações são duas: inverno - que inicia 
em novembro e verão que começa em maio. 

ÁREA- Sua área, até fins de 1955, era de 164 165 km~, 
sendo então o maior município amazonense. Em dezembro 
do ano em referência, perdeu uma grande faixa para a 
constituição do município de Içana, calculada em 114 900 
quilômetros quadrados, ficando reduzido a 49 265 km2 • 

Com essa extensão territorial Uaupés classifica-se no 13.0 

lugar entre os 43 demais municípios que ora compõem o 
Estado, sendo maior que os Estados de Sergipe, Alagoas, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Dentre os rios que com
põem a rêde hidrográfica de Uaupés, destaca-se o Negro, 

com os seus principais afluentes - Padauari, Marauiá e 

Cauaeuri, à esquerda, e Urubaxi, Curicuriari e Uaupés, à 
direita. As serras mais importantes são: Cucuí, J acamin, 

Pirapuru e Tapirapecó. Seus rios, conquanto possuam tre
chos encachoeirados, dos quais se destacam os compreen

didos pelas cachoeiras Carapanã Ouxiauaia e Matipi, são 
perfeitamente navegáveis. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora e a fauna constituem 
importantes riquezas naturais do Município. Na primeira, 



destacam-se a seringueira, a castanheira, a sorveira, a bala
teira e a piaçaveira, além de madeiras de lei, em grande 
quantidade, tais como o cedro, a andiroba e o louro. Na 
fauna, animais silvestres, como: a onça, capivara, anta, 
veado, queixada, jibóia, sucuri e jacaré cujas peles e couros 
são grandemente procurados; nos rios e lagos os peixes, que
lônios e anfíbios das mais variadas espécies . 

No rio Negro e em diversos de seus afluentes, em ter
ras do Município, são encontrados minérios como a mica, 
cristal da rocha, ferro, itabirito, ilmenita e ouro. 

POPULAÇÃO - Por ocasião do Recenseamento Geral de 
1950, Uaupés possuía 14 202 habitantes, dos quais 7 347 
eram homens e 6 861, mulheres; 415 eram brancos, 33 pre
tos, 13 757 pardos e 3 de côr não declarada; dos de 15 anos 
e mais, em número de 7 991, 4 440 eram solteiros, 2 912 
.casados, 636 viúvos e 3 de estado civil não declarado; 2 
habitantes eram brasileiros naturalizados e 273, estran
geiros; a religião católica predominava no Município, con
tanto com 12 196 adeptos. Como ocorFe na maioria dos 
municípios amazonenses, o sexo masculino predominava 
sôbre o feminino. 

Após o desmembramento ocorrido com a criação do 
Município de Içana, sua população ficou reduzida a cêrca 
de 4 415 habitantes, o que situa Uaupés no 37.0 lugar na 
relação dos 43 demais municípios que ora compõem o Es
tado do Amazonas. 

Sua densidade demográfica é de 0,08 hab/km2, per
centagem desprezível em relação à do Estado, que é de 
0,32 hab./km2 • 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Uaupés possuía quatro 
aglomerações urbanas, que na época do Recenseamento Ge
ral de 1950 contava com os seguintes efetivos: Uaupés -
465 habitantes, Iauaretê - 574, lçana - 76 e Tapuru
cuara - 298 habitantes. A população urbana, como se vê, 
era apenas de 9,94% sôbre o total geral do município. 

Com a criação de Içana, em fins de 1955, o Município 
perdeu os distritos de Içana e Iauaretê. Com isso, a per
centagem populacional urbanista passou a ser de 17,28% 
referentemente às sedes de Uaupés e Tapurucuara. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal constitui indubitàvelmente a maior fonte de renda 
de Uaupés. No ano de 1956, o valor dessa produção foi 
de Cr$ 11203 412,00, do qual a piaçava contribuiu com 
Cr$ 4 494 126,00 e a borracha com Cr$ 4 480 200,00; os 
demais produtos explorados foram a batata ucuquirana, o 
sernambi, o látex, a castanha-do-pará e cipós. 

Segundo o Censo Demográfico de 1950, a atividade eco
nômica que ocupava maior número de pessoas, era, àquela 
época, justamente a de Indústria Extrativa. 

A agricultura é pouco desenvolvida, sendo praticada 
exclusivamente para o consumo próprio de seus munícipes. 
No ano de 1956, os principais produtos cultivados foram 
mandioca, feijão, milho e fumo. 

A pecuária também é insignificante; o principal reba
nho é o de suínos, com um efetivo de cêrca de 2 000 cabe
ças; os demais possuem efetivos inferiores a 200 cabeças. 

COMÉRCIO - Segundo os Censos Econômicos, existiam 
no município, no ano de 1950, apenas 4 estabelecimentos 

comerciais, 3 dos quais estavam localizados na sede mu
nicipal. Atualmente conta com 7 estabelecimentos. 

O intercâmbio comercial é mantido com a praça de 
Manaus, para a qual exporta borracha, castanha, piaçava, 
sôrva, couros, peles e demais produtos regionais e impor
tando estivas, fazendas, medicamentos, ferragens e artigos 
de armarinhos. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Os 
meios de transporte utilizados para o acesso às sedes mu
nicipais vizinhas e à capital do Estado são as embarcações 
fluviais e aviões, percorrendo as seguintes distâncias: Içana 
- fluvial: 55 km; Barcelos - fluvial 565 km e aéreo 480 
quilômetros; Manaus - fluvial 1 061 km e aéreo: 893 km . 

Dispõe de uma estação postal-telegráfica que lhe pos
sibilita a comunicação diária com a capital do Estado e ou
tras localidades, através dessa última . 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Uaupés localiza-se 
à margem esquerda do rio Negro, a 1 061 km da capital do 
Estado, por via fluvial e 893 km, por via área. Possui 10 
logradouros públicos, sem pavimentação, arborização e ajar
dinamento, e cêrca de 80 prédios. Conta com uma usina 
de luz elétrica, que abastece 6 logradouros e 26 de seus 
prédios. Sua população é estimada em 600 habitantes, re
presentando 13,59% da do município. Seus principais pré
dios pertencem à prelazia do rio Negro. 

É uma das cidades que menos têm sentido o surto do 
progresso, não tendo ainda entrado em .completa decadên
cia dado ao esfôrço que vem dispendendo desde eras remo
tas os missionários que ali mourejam. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
a enfermos e a profilaxia são prestadas pelas Missões Sa
lesianas do Rio Negro, que mantêm no Município três uni
dades: Santa Casa São Paulo e Casa da Maternidade, na 
sede municipal, e Casa de Saúde de Tapurucuara, na de 

Tapurucuara. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - As 
Missões Salesianas do Rio Negro prestam inestimáveis e 
variadas espécies de assistência aos uaupeenses, embora sem 
denominação própria nem títulos pomposos. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais, em 
número de 12 022, existentes em Uaupés, por ocasião do 
último Recenseamento, 2 153 sabiam ler e escrever. A por
centagem de alfabetizados era de 17,90%. Essa percenta
gem é muito inferior à do Estado, que é de 36%. 

ENSINO- As missões Salesianas de Uaupés prestam va
liosa obra no tocante à educação, mantendo cursos de grau 
elementar, médio e profissional. Na sede municipal, além 
do primário, ministram cursos de tecelagem, agricultura, 
prendas domésticas, alfaiataria, marcenaria e sapataria . 

FINANÇAS PúBLICAS- Segundo a Prefeitura local, fo
ram os seguintes os dados financeiros do Município, no ano 
de 1956: Total da Receita Cr$ 832 000,00; Receita tribu
tária Cr$ 189 796,80 e Despesa Cr$ 621 083,50, inclusive 
auxílios dos governos federal e estadual. A arrecadação 
estadual no ano em referência foi de Cr$ 68 218,50. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- O folclore uaupeense é muito rico, dada à influência 



dos naturais. Comemoram-se os dias de São Gabriel, pa

droeiro do Município, Santo António, São João, São Pedro, 

Divino Espírito Santo e N atai. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - O principal acidente geo

gráfico do Município - Rio Negro - imensa artéria pal
pitante que põe em comunicação seis nações, por si só cons

titui um motivo de atração turístka . Os afluentes dêsse rio, 
lagos piscosos, suas serras de pctrte magnífico, lendas na

tivas, suas tribos semidomesticac.as, fazem de Uaupés im

portante depositário de motivos. para estudos e diverti

mentos. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Em "Flores", 
Rio Negro, acha-se instalado urn Pôsto de Proteção aos 

índios, denominado "Ajudância ele Uaupés". Seus funcio
nários são conhecidos pelo título de delegados e encarrega
dos do policiamento e apaziguamento dos silvícolas. 

Uaupés conta com duas paróquias: São Gabriel- na 
sede municipal- e Sagrado Coração de Jesus- na Vila 
de Tapurucuara -, administrados pelos padres das Mis
sões Salesianas e sob o contrôle eclesiástico da Prelazia 
do Rio Negro, com um total d1~ 2 matrizes, 2 igrejas, 4 
capelas públicas e 5 capelas semipúblicas. 

Vale ressaltar a obra gigantesca que vem sendo reali
zada pelas Missões Salesianas n1) município, no intuito de 
proporcionar aos habitantes loca[s os meios mais propícios 
à sua existência. Aos propósitos humanitários que presidem 
as obras dos salesianos, cumpre acrescentar as finalidades 
de ordem nacional e estratégica, consideradas as condições 
de quase abandono dessa imensa. hinterlândia brasileira -
outrora contestada - e a sua {'roximidade com as Repú
blicas da Venezuela e Colômbia, circunstância essa que 
mereceu ao govêrno federal condigno reparo, com a insti
tuição do .contingente na localidade de Cucuí. São algu
mas dezenas de religiosos de arr.bos os sexos que dedicam 
a vida à catequese dos índios, ao amparo físico, mental, mo
ral e espiritual do povo uaupeense. 

(Autoria do histórico - Compilução da Inspetoria Regional de 
E~tatística; Bibliografia - História do Amazonas, de Artur Cezar 
Ferreira Reis. Uaupés, de Fredericc Rondon. Sinopse ·Estatística 
do Município de Uaupés - C. N. E. Questionário preenchido pelo 
A.E. de Uaupés.) 

URUCARA-AM 
Mapa Municipal na pág. 133 do 1.0 Vol. 

HISTORICO - A atual cidade de Urucará originou-se da 
povoação de Santana da Capela, fundada em 1814 por 
Crispim Lobo de Macedo. 

Em 1880, a povoação "já possuía certo adiantamento, 
uma pequena igreja coberta de telhas e população regu
lar". Tornou-se, então, sede da f::eguesia de Nossa Senhora 
Santana da Capela, criada pela Lei provincial n.0 462, de 
3 de maio de 1880. 

A Lei n.0 744, de 12 de m~tio de 1887, elevou a sede 
da freguesia de Nossa Senhora da Capela à Vila. Data, 
conseqüentemente, daí, a criação do município, desmem-
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brado do de Silves e com a denominação de Nossa Senhora 
Santana de Urucará. A instalação do município ocorreu a 
7 de setembro do mesmo ano. 

A denominação de "Urucará", provém. da fusão de 
dois vocábulos indígenas: "Uru" e "Cará", que significam 
respectivamente "cesto de palha" e "inhame" ( alocasis in
dica). 

Habitavam primitivamente o Território de Urucará 
os índios Burubus, Caboquenas e Guanavenas. 

Em 1930, foi suprimido o município pelo Ato n.0 45, 
de 28 de novembro, sendo seu território anexado ao muni
cípio de Itacoatiara. Todavia, em 1935, com a reconstitu
cionalização do Estado, foi restabelecido o município de 
Urucará. 

A sede do município recebeu foros de cidade em vir
tude do Decreto-lei Estadual n.0 68, de 31 de março de 

1938. 

A Lei n.0 226, de 24 de dezembro de 1952, criou a 

comarca de Urucará que, todavia, ainda não foi instalada. 

O município de Urucará sempre foi constituído de um 

só distrito e assim continua até os dias presentes. 

Nas eleições de 3-X-1955, foram eleitos para prefeito 

- o senhor Antônio Monteiro Felipe e para veraadores os 

senhores Sabino de Almeida Silva, Deusdedithe Libório Ra
mos, Eustachio Lobato Ferreira, Francisco Guimarães, João 

.\lonso Seixas de Oliveira e Raimundo José Marques. 

Prefeitura Municipal 
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LOCALIZAÇÃO - Urucará acha-se situado na região fisio
gráfica do Médio-Amazonas e limita com os municípios 

de Airão, Nhamundá, Urucurituba e Itapiranga. São as 
seguintes as coordenadas de sua sede municipal: 2° 33' de 

latitude Sul e 57° 45' de longitude W. Gr. É a seguinte a 
posição relativamente à Capital do Estado: distância: 261 
quilômetros e direção: 75° 33' N .E. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A cidade de Urucará localiza-se a 17 me

tros acima do nível do mar, sendo uma das sedes munici

pais mais baixas do Estado. 

CLIMA - Seu clima é quente e úmido, como o da maioria 

dos municípios da região amazônica, achando-se incluído no 

tipo AM, segundo a classificação de Koppen. É, no entan

to, perfeitamente salubre; a alta pluviosidade, os ventos alí· 

seos que sopram do Atlântico e a queda da temperatura, à 
noite, contribuem para amenizar os rigores do calor. 

São duas as estações: inverno- que inicia em janeiro 

e termina em junho - e verão que começa em julho. O 

Município não dispõe de pôsto meteorológico. 

ÁREA -Possui uma área calculada em 37 777 quilôme

tros quadrados, e que o coloca no 20.0 lugar entre os 43 
municípios que atualmente compõem o Estado. Em exten

são territorial, é superior aos Estados de Alagoas e Sergipe . 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 

geográficos são: os rios Amazonas, Jatapu e Uatumã, as 

serras Tapira, Maria, Batata e Tamacuaré, e o Paraná de 

Silves, onde se acha localizada a sede municipal. Sua rêde 

hidrográfica é vastíssima, compreendendo grande quanti

dade de furos, rios de menor porte e igarapés que possibili
tam o acesso às várias localidades pelos caminhos mais 

curtos. 

RIQUEZAS NATURAIS- Como nos demais municípios 
amazonenses, também em Urucará a flora e a fauna cons

tituem importantes riquezas naturais. Destacam-se, na pri

meira, a seringueira, a castanheira, o pau-rosa, a balateira, 

e madeiras de boa qualidade; além de peixes das mais 

distintas espécies, quelônios e jacarés, habitantes naturais 

dos rios, lagos e igapós, é encontrada grande variedade de 

Maternidade 

animais silvestres como a onça, capivara, caititu, queixada, 
veado, lontra e ariranha. 

POPULAÇÃO- Por ocasião do Recenseamento de 1950, 
Urucará possuía 3 672 habitantes. Dêstes, 2 074 eram ho
mens e 1 598, mulheres; segundo a côr, 2 853 eram brancos, 
18 pretos, 9 amarelos, 767 pardos e 25 não declarada; das 
pessoas de 15 anos e mais, em número de 2 171, 997 eram 
solteiras, 778 casadas, 171 viúvas e 221 de estado civil 
não declarado. Observou-se, igualmente, que, quanto à re
ligião, a católica predominava naquela época, com um total 
de 3 179 adeptos. Vale ressaltar que Urucará é um dos 
poucos municípios amazonenses em que a população mas
culina é superior à feminina. 

Com essa população, Urucará coloca-se no penúltimo 
lugar na lista dos 43 municípios que ora compreendem o 
Estado do Amazonas. Sua densidade demográfica é de 
0,09 hab./km2, muito inferior à do Estado, que é de 
0,32 hab./km2. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O Município possui 
apenas uma aglomeração urbana - que é a sua própria 
sede - e que na época do Recenseamento Geral possuía 
649 habitantes - 339 homens e 240 mulheres. Conta a 
cidade de Urucará com 14 logradouros públicos, dos quais 
4 são pavimentados, e cêrca de 180 prédios. É servida de 

Coletorias de Rendas Estaduais 



uma usina de luz elétrica que abastece 9 logradouros e 63 
prédios. 

ATIVIDADES ECONôMICAS-- Urucará é um dos mu
nicípios amazonenses onde a agri<:ultura é realmente desen
volvida. No ano de 1956, a produção agrícola municipal 
atingiu cêrca de Cr$ 20 000 000,(10, graças ao incentivo da
do ao cultivo da juta, que contribuiu com Cr$ 9 037 907,00; 
as demais culturas de realce foram: mandioca, macaxeira, 
fumo, feijão, cacau, café, milho e banana. 

A pecuária também tem sua expressão relativa, desta
cando-se os rebanhos suínos com 3 500 cabeças, bovinos 
com 1 700 e ovinos com 600; os demais possuem efetivos 
inferiores a 200 cabeças. 

A produção extrativa animal, conquanto não seja a 
principal, constitui importante fonte de receita do Muni-
cípio. No ano de 1956, o valor dessa produção foi de ... . 
Cr$ 5 196 780,00, contribuindo pescado com ....... . 
Cr$ 2 350 000,00, do qual se deBtaca a pesca do pirarucu 
com Cr$ 1 300 000,00; com Cr$ 2 846 780,00, a produção 
de couros de animais silvestres e anfíbios, sobressaindo o 
jacaré, com Cr$ 450 000,00; os demais couros e peles ex
traídos foram de caititu, queixada, capivara e veado. 

Praça de Sa11tana 

A produção extrativa vegetal é a fonte de receita na
tural de Urucatá. No ano em referência o valor dessa pro
dução foi de Cr$ 3 609 600,00, cabendo Cr$ 2 640 000,00 ao 
pau-rosa e Cr$ 858 600,00 à cs.stanha-do-pará; os demais 
produtos explorados foram a borracha e a balata ucu
quirana. 

A indústria também tem o seu papel de destaque, no
tadamente a de transformação, 'Jmbreando com as demais 
atividades constituintes da receita municipal. Seu valor em 
1956 foi de Cr$ 10 579 570,00, contribuindo a produção de 
farinha de mandioca com Cr$ 7 200 000,0 e a de essência 
de pau-rosa com Cr$ 3 379 570,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O município conta com 15 es
tabelecimentos comerciais vareji;tas e 4 atacadistas e 9 in
dustriais, importando estivas, fazendas, artigos de armari
nho, calçados, medicamentos e fE!rragens, e exportando juta, 
essência de pau-rosa, borracha, castanha, madeiras balata 
e demais produtos regionais. O intercâmbio comercial é 
mantido com as praças de Manaus, Belém, Fortaleza, Rio 
de Janeiro e municípios limítrofes. 

Por ocasião do Censo Eccnômico de 1950, possuía 
àquela época 6 estabelecimento; industriais, 33 comerciais 
6 de prestação de serviços e 350 propriedades rurais. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Suas 
inúmeras estradas fluviais são percorridas permanentemen
te por embarcações de todos os calados, seja abastecendo o 
Município ou dêle recebendo a carga de produtos regionais 
destinados a outras praças; dentre as emprêsas que servem 
o município, destacam-se os S . N . A. P. P. (Serviços de Na
vegação da Amazônia e Portos do Pará) . 

O acesso às sedes municipais vizinhas e à Capital do 
Estado é processado pelos meios de transporte que as se
guem, observando-se as seguintes distâncias: Urucurituba 
- fluvial: 35 km, ltapiranga - fluvial: 26 km e Manaus 
- fluvial - 259 km. 

Uma estação postal-telegráfica, localizada na sede mu
nicipal, faculta o contato diário de Urucará com a Capital 
do Estado e outros destinos, através dessa última . 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Urucará está situa
da à margem esquerda do Paraná de Silves, a 259 quilô
metros por via fluvial da Capital do Estado. Possui 15 lo
gradouros, dois quais 2 ruas totalmente e 4 parcialmente 
calçadas de concreto, e cêrca de 300 prédios - 80 no pe
rímetro urbano e 220 no suburbano. Uma usina de energia 
elétrica abastece 9 logradouros e 70 de seus prédios. 

Por ocasião do último Recenseamento Geral, a cidade 
contava com 649 habitantes, dos quais 339 eram homens e 
310, mulheres. Das 556 pessoas de 5 anos e mais, 374 eram 

alfabetizadas. Atualmente, sua população é estimada com 
1 500 habitantes. 

ASSIST:fl:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Essa espécie de 
assistência é prestada pelos Postos de Saúde Municipal e 
do S. E. S . P. A clíni~a médica e o saneamento são pres-
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tados pelo Pôsto de Saúde Municipal e pelo Subposto do 
Serviço Especial de Saúde Pública . O Hospital da Ma

ternidade, mantido pelo Govêrno Municipal, além das fina
lidades que lhe são próprias, também presta assistência a 

enfermos. 1tsses estabelecimentos funcionam na sede muni
cipal. 

ALFABETIZAÇÃO - Das pessoas de 5 anos e mais, re

censeadas em 1950, em número de 3 133, 1 429 sabiam ler 

e escrever. Dessas, 82 o/o localizavam-se no quadro rural 
do Município. A porcentagem de alfabetizados- 45,61%, 

é superior à do Estado - que é de apenas 45,61% . Das 
pessoas de 10 anos e mais que possuíam curso completo, em 

número de 61, 50 tinham o grau elementar, 7 o médio e 4 

o superior. 

ENSINO- No ano de 1956, funcionaram apenas duas es

colas de ensino primário. Uma na sede municipal e outra 

no Povoado de Santana, com uma matrícula de 81 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Funcionam na se

de municipal duas associações culturais de natureza espor

tiva: Urucará Esporte Clube e o Vasco Esporte Clube. 

Vista do P6rto 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS 
Municipal NO 

Federal MUNIClPIO Estadual 

Total Tributária (Cr$ 1 000) ----- ------ ------ ------ ------------
1951 ....... ... 469 313 105 313 1952 ....... 36 521 503 146 550 1953 ....... 38 560 767 148 755 1954 ....... 37 650 928 340 919 1955 .... 792 I 044 238 1 076 1956 ....... 306 I 400 

FONTE: Delegacia Fiscal, Secretaria de Finanças e Prefeitura Municipal 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- No período de 16 a 26 de julho são, realizados os fes
tejos em homenagem à padroeira do Município, Nossa Se
nhora Santana . As solenidades são iniciadas com o círio e 
ultimadas também por uma procissão da Santa. São dias 
de intenso contentamento para o povo urcuraense, para cujo 
brilhantismo não são poupados esforços. Igualmente são 

Agência de Estatística 

festejados o Divino Espírito Santo, de 5 a 15 de dezembro, 
São João, São Pedro, Natal e Ano Novo. 

A data máxima de Urucará é a de 12 de maio, em que 
se comemora sua eievação à categoria de Município. 

VULTOS ILUSTRES - Urucará é berço do eminente 
Dr. Alexandre de Carvalho Leal, médico, que se destacou 
no cenário político regional e nacional, tendo sido prefeito 
de Manaus e, por duas legislaturas, representante do Esta
do junto à Câmara Federal. Faleceu na Capital da Repú
blica, vítima de um desastre de trânsito. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Localizado na zona média 
do imenso rio Amazonas, Urucará possui paisagens de in
descritível beleza; pelo seu conjunto topográfico, misto de 
várzeas e terrenos típicos das regiões sertanejas, com suas 
serras, colinas e chapadões, suas florestas de mistérios im
penetráveis . Seus rios piscosos e seus lagos de natureza re
pousante, residência natural da deslumbrante vitória-régia, 
constituem uma fonte permanente de atração turística . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Funcionou em 
1956 o Pôsto Indígena de Jatapu, do Serviço de Proteção 
aos índios, que tinha por finalidade a catequese e o poli
ciamento das tribos locais. 



Urucará está subordinado eclt~siàsticamente à Paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição, de ltacoatiara. Possui 5 
templos católicos, dos quais se destaca a Igreja de Nossa 
Senhora de Santana, padroeira do Município, localizada na 
sede municipal. 

Nas localidade de São Seba:~tião, Castanha I e Santa
na, funcionaram no ano de 1956 as usinas de energia elé
trica, exploradas pelo Govêrno Municipal. 

(Autcria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 

Bibliografia - Sinopse Estatística do Município de Urucará. Tábuas 

Itinerários do Estado. Que,stionários preenchidos pelo A. E. de 

Urucará.) 

URUCURITUBA - AM 
Mapa Municipal na pág. 139 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Urucurituba foi criado 

pela Lei Estadual n.0 118, de 2'7 de abril de 1895, com 

território desmembrado dos de ::mves e Urucará, e com 

sede na povoação de Urucurituba, localizada à margem di

reita do rio Amazonas. 

A denominação de "Urucuri':uba" dada à povoação e 

posteriormente ao município, pro·11ém de "Uricuri", espécie 

de palmeira, abundante naquela Ê:poca, nas adjacências da

quela localidade . 

Os índios Munducurus, Mau.és e outros, eram os pri

mitivos habitantes da região hojE: ocupada pelo município 

de Urucurituba. 

Em 1897, foi extinto o munidpio, por fôrça da Lei Es

tadual n.0 164, de 14 de maio. Logo no ano seguinte, foi, 

todavia o município, restabelecideo, em virtude da Lei Esta

dual n.0 212, de 5 de março. 

A sede municipal foi transf•~rida em 1901, por fôrça 

da Lei n.0 350, de 22 de agôsto do mesmo ano, para o sítio 

denominado Tabocal, elevado e::1tão à categoria de vila 

com a denominação de Silvério Neri, denominação que se 

estendeu ao município. 

A Lei Municipal n.0 63, de 27 de fevereiro de 1908, 

transferiu a sede municipal para Urucurituba, que passou 

então a denominar-se Silvério Neri. 

Em virtude da Lei n.0 660, de 15 de dezembro de 

1910, o município voltou a ter a primitiva denominação de 

Urucurituba. 

Av. Eduardo Ribeiro 

Prefeitura Municipal 

Em 1931, por fôrça do Ato n.0 33, de 14 de setem

bro, o município foi rebaixado à simples condição de dele

gacia municipal, incorporado ao município de Itacoatiara. 

Todavia, em 1935, com a reconstitucionalização do Estado, 

foi restabelecida a autonomia do município de Urucurituba. 

A sede municipal recebeu foros de cidade, em virtude 
do Decreto-lei Estadual n.0 68, de 31 de março de 1938. 

O Têrmo judiciário de Urucurituba integrou, desde a 

sua criação pela Lei n.0 118, de 27 de abril de 1895, a 

comarca de ltacoatiara. A Lei Estadual n.0 226, de 24 

de dezembro de 1952, criou a comarca de Urucurituba que, 

entretanto ainda não foi instalada . 

O município é constituído de um só distrito - o do 

mesmo nome. 

Nas eleições de 3 de outubro de 1955, foram eleitos: 

Prefeito- Arão Távora Tundiz. Vereadores: Vicente Pe

reira de Castro, Abel Vieira de Sena Mendonça, José Iná

cio da Silva Filho, José Maria Paranhos, Fernando Braz 

da Silva Lima e Vitor da Silva Rabêlo. 

LOCALIZAÇÃO - O município situa-se na região fisiográ

fica do Médio Amazonas e limita com Urucará, ltapiranga, 

Nova Olinda do Norte, Maués, Parintins, Barreirinha e 

Nhamundá. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

As coordenadas de sua sede são as seguintes: 2° 41' de 

latitude Sul e 57° 40' de longitude W. Gr. Localiza-se a 
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267 km em linha reta, da Capital do Estado, na direção 
79° 13' noroeste. 

ALTITUDE - A cidade de Urucurituba está localizada 
a 16 metros acima do nível do mar, sendo considerada uma 
das mais baixas do Estado. 

CLIMA - Seu clima é quente e superúmido, como o da 
maioria dos municípios amazonenses. Todavia, os ventos 
alísios que sopram do Atlântico, a alta pluviosidade e a 
queda da temperatura à noite, contribuem para amenizar 
os rigores do calor. Possui duas estações: inverno - que 
inicia em janeiro - e verão que começa em julho. Urucu
rituba dispõe de pôsto meteorológico. 

AREA - Possui uma área de 3 002 quilômetros quadra
dos, e que o coloca no penúltimo lugar, ou seja, no 42.0 , da 
relação dos municípios amazonenses, em extensão territorial, 
só sendo superior ao de Parintins. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Dentre os rios que com
põem a rêde hidrográfica de Urucurituba, destaca-se o Ama
zonas. Os demais acidentes que merecem especial citação 
são os paranás da Ressaca, do Albano e de Urucurituba, 
os lagos Grande de Urucurituba - ou Furo Grande, que 
liga Urucurituba a Barreirinha - de Arrosal, e Samaúma, 
e as ilhas do Ramos, das Panelas e Flexal. 

RIQUEZAS NATURAIS- A flora- representada pela 
castanheira, seringueira, sorveira, cumaru e madeira de lei 
- e a fauna - pelas mais variadas espécies de peixes, que
lônios, anfíbios e animais silvestres - constituem importan
tes riquezas naturais do município. 

POPULAÇÃO - Por ocasião do Recenseamento Geral de 
1950, Urucurituba possuía 7 807 habitantes, dos quais 
3 889 eram homens e 3 918, mulheres. Dêsses, 485 locali
zavam-se na zona urbana e 7 322 na rural. Segundo a côr, 
1 008 eram brancos, 51 pretos, 100 amarelos e 6 648 par
dos; dos habitantes de 15 anos e mais em número de 4 216, 
2 092 eram solteiros, 1 849 casados, 1 desquitado, 271 viú
vos e 13 de estado civil não declarado; a religião predomi
nante era a católica, que àquela época contava com 7 750 
adeptos; as demais seitas, protestantes, espíritas, budistas e 
israelitas, então existentes, eram de expressão quase nula . 
O município classifica-se no 22.0 lugar, em população, entre 
os 43 demais que ora compõem o Estado. 

Sua densidade demográfica é de 2,60 hab./km2, muito 
superior à do Estado, que é de 0,32 hab./km2 • 
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AGLOMERAÇÕES URBANAS- Urucurituba, sede mu

nicipal, é a única aglomeração urbana existente. Contava, 
em 1950, com 485 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal é a fonte principal da receita de Urucurituba. No 
ano de 1956; o seu valor foi de CrS 2 085 750,00, destacan
do-se a castanha-do-pará com Cr$ 1 620 000,00, a sôrva com 
Cr$ 106 250,00; os demais produtos explorados foram: Ser
nambi, látex, cumaru e óleo de copaíba. 

A extração de couros e peles de animais silvestres e 
anfíbios e o pescado também constituem importante subsí
dio à economia do Município. No ano em referência, o va

lor dessa extração foi de Cr$ 296 830,00, destacando-se o 
couro de jacaré com Cr$ 270 000,00, os couros de capiva· 

ra, caititu, veado e queixada, foram os demais extraídos no 

ano. A pesca conrtibuiu com Cr$ 302 000,00 sobressaindo
-se a do pirarucu, com Cr$ 300 000,00. 

A agricultura, graças ao incentivo dado aos juticultores, 
tem realce na vida econômica do município. Seu valor, no 
ano de 1956, foi de cêrca de Cr$ 15 000 000,00, cabendo 
CrS 10 000 000,00 à juta e Cr$ 1 400,000,00 ao cacau; os 
demais produtos principais cultivados foram: Mandioca, 
macaxeira, feijão, fumo e banana . 

A indústria é representada no município por apenas um 
estabelecimento de produtos alimentícios - panificação 
- cuja produção no ano de 1955 foi de Cr$ 153 000,00. 

COMÉRCIO - O comércio urucuritubense é relativamen

te desenvolvido e conta com 73 estabelecimentos varejistas, 
dos quais, seis na sede do município. Mantém intercâmbio 

com as praças de Manaus e Belém. Importa estivas, ferra

gens, calçados, fazendas, artigos de armarinho e medica

mentos, e exporta borracha, castanha, sôrva, sernambi, látex, 

cumaru,. juta, cacau pirarucu couros de jacaré e de animais 
silvestres, cipós, madeiras e demais produtos regionais. 

Por ocasião do Recenseamento de 1950, Urucurituba 
possuía 51 estabelecimentos comerciais, 3 industriais, 6 de 

prestação de serviços e 820 propriedades rurais. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
transporte no município é realizado por embarcações flu
tuantes, desde pequena igarité ao confortável gaiola dos Ser-
viços de Navegações da Amazônia e Pôrto do Pará ..... . 
(S. N . A. P. P . ) . O acesso às sedes municipais vizinhas e 
à capital, por via ·fluvial, obedece às seguintes distâncias: 

Rua Floriono PeiJioto 



Urucará - 35 km, Itapiranga - 51 km, Barreirinha 
126, Parintins - 163 e Manaus 294 km. 

Como meio de comunicação, o município dispõe de 
uma Agência Postal-telegráfica, quH proporciona o seu con
tato com a capital do Estado e demais localidades, através 
dessa última. 

ASPECTOS URBANOS - A cid~ide de Urucurituba loca
liza-se à margem direita do Rio Amazonas e possui 15 lo
gradouros - dos quais três são pavimentados e 4 arbori
zados - e cêrca de 100 prédios. É servida por usina de 
energia elétrica, que abrange as zonas urbana e suburbana 
da cidade. 

Por ocasião do Recenseamento Geral de 1950, contava 
com 485 habitantes, dos quais 232 eram homens e 253, mu
lheres, sendo alfabetizados 148 E• 133, respectivamente. 
Dêsses, 368 localizavam-se no perímetro urbano e 117 no 
rural. Sua população é estimada em 600 habitantes. 

ASSIST:itNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - No ano de 
1956, foi instalado na cidade de Urucurituba, um Pôsto do 
Serviço Esper.ial de Saúde Públice., destinado a prestar as
sistência médica aos habitantes, bem como a promover o 
saneamento do município. Naquele ano, exerceu atividade 
em Urucurituba apenas um enfermeiro. 

ALFABETIZAÇÃO - Das 6 430 pessoas de 5 anos e mais 
recenseadas em 1950, 1 740 homE:ns e 1 139 mulheres sa
biam ler e escrever; dessas, 1 592 homens e 1 006, mulheres 
residiam no quadro rural. A perctmtagem de alfabetização 
municipal é de 44,77%, superior, portanto, à do Estado, 
que é de apenas 36,87%. 

ENSINO - Funcionaram no município, no ano de 1956, 
31 escolas de ensino primário, com uma matrícula efetiva 
de 1415 alunos. Duas dessas escolas funcionaram na sede 
municipal. 

FINANÇAS PúBLICAS - Foi o seguinte o movimento 
financeiro do município no períod.o de 1951-1956: 

RECEITA ARRECADAD.II. (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual --

T•>tal Tributária (Cr$ 1 000) 

1950 ....... 116 ... .. ... . .. 
1951 ....... 123 640 154 151 113 
1952 ....... 142 840 209 168 222 
1953 ....... 181 650 243 138 231 
1954 ....... 307 1 447 223 113 234 
1955 ....... 263 1 044 211 179 206 
1956 ....... 306 351 299 285 296 

FONTE: Agencia ·Municipal de Eotathtica. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- A festa máxima de Urucurit\Jba é celebrada a 1.0 de 
maio, na sede municipal, em honra de São José, pa-

Praça São José 

droeiro da cidade e dos operários, a ela acorrendo a maio
ria da população urucuritubense, habitantes dos municípios 

vizinhos, e grande número de pessoas da capital do Estado. 

As festas juninas, natalinas e do Ano Novo são também con
dignamente lembradas. 

Com grande aparato cívico é comemorado o 27 de 
Abril, data em que Urucurituba foi elevado à categoria de 

município, passando a figurar entre as demais unidades que 

então constituíam o Estado do Amazonas. :ftsse dia é con
siderado feriado municipal. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O rio Amazonas, que banha 

o município, formado de impressionante beleza, as ilhas de 

lpinuman, de Ramos, das Panelas e Flexal, por si só cons
tituem uma permanente fonte de atração turística. Suas mar

gens revestidas de frondosas árvores, de natureza selvagem 

e misteriosa, seus afluentes piscosos e cheios de perigo, são, 

de fato, um ímã aos amantes de aventuras. 

OUTROS ASPECTOS- Na cidade de Urucurituba acha

-se localizada a Igreja de São José, padroeiro do território 
municipal, subordinada eclesiàsticamente à Paróquia de 

Nossa Senhora do Rosário, de Itacoatiara. 

A segurança municipal está afeta à Delegacia Geral 

de Polícia, que conta, para isso, com um efetivo de 2 ho
mens e 1 cadeia pública . 

OBSERVAÇõES - Os dados sôbre Atividades Econômi

cas foram fornecidos pelo Departamento Estadual de Es
taística. 

(Autoria do histórico - Compilação da Inspetoria de Estatística; 

Bibliografia - Sinopse Estatística do Município de Urucurituba. 

Resultados dos Censos Demográfico, Econômico e Agrícola de 1950. 

Tábuas Itinerários do Estado. Questionários preenchidos pelo A. E. 

de Urucurituba.) 
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ABAETETUBA- PA 
Mapa Municipal na pág. :~35 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Primitivamente chamava-se Abaeté, topô
nimo de origem indígena que significa "o homem forte e 
valente". 

Segundo a tradição, a primeir~t penetração no território 
de Abaetetuba foi feita por Franci~co de Azevedo Monteiro 
quando, em 1745, ali aportou com tôda a sua família, ao 
fugir de um temporal. 

Diz Palma Muniz que as piimeiras incursões foram 
feitas pelos antigos frades capuch)s que fundaram o con

vento do Una, vindo depois os jE~suítas que, entre outros 

pontos, exploraram o rio Uraenga ou Araenga, de onde 

uma velha tradição, talvez sem fundamento, dizer que daí 
foi tirada uma parte do ouro, que serviu para dourar a 

igreja de Santo Alexandre, em Belém. 

Pode a êles ser atribuída a primeira instalação que 
tenha dado origem à freguesia c:e São Miguel de Beja, 
cuja criação não é conhecida em data, sendo certamente 
posterior a 1653, na dependência da antiga aldeia de Mor
tiguara. 

Nos manuscritos passados, existem algumas referências 
sôbre Beja, entre as quais a da existência de um senado 
da câmara. 

Em 1804, foi juiz ordinário de Beja, Manuel Jorge 
Soares, cargo, em 1805, exercido por José Pereira de La
cerda. 

Em 1822, o senado da vila era constituído por Tomé 
Rodrigues, juiz ordináno e oficiais Vital Luiz Rodrigues, 
Paulo de Sousa, Manoel José Rodrigues, Francisco Antônio 
da Silva Castro e Teodósio Luiz do Couto. 

Ainda, segundo Palma Muniz, data a fundação de 
Abaeté do ano de 1750. PertencE~u primitivamente ao ter
ritório do município da Capital, do qual passou para o de 
lgarapé-Miri pela Lei n.0 118, de 11 de setembro de 1844, 
sendo novamente anexado ao de Belém pela Lei n.0 885, 
de 16 de abril de 1877, tendo a Lei n.0 973, de 23 de março 
de 1880 lhe concedido a categoria de vila e com ela a de 
município. 

A instalação da Câmara Municipal de Abaeté teve 
lugar em 7 de janeiro de 1881, havendo sido feita pelo pre
sidente interino da Câmara de Belém, José Cardoso da 
Cunha Coimbra, que, acompanh~.do pelo amanuense ser
vindo de secretário interino José Joaquim de Morais Sar
mento, deu posse aos cidadãos eleitos, Tenente Coronel 
Arlindo Leopoldo Corrêa de Miranda, Alferes Torquato 
Pereira de Barros, José Benedito Rodrigues, José Augusto 
Fortunato, Camilo José de Freitas, Felipe Santiago de 
Araujo e Leonardo Antonio Furtado. 

Abaetetuba recebeu a categoria de cidade pela Lei 
estadual n.0 334, de 6 de julho de 1895. 

Em 1920 o município era constituído dos distritos de 
Abaeté, Beja, Tucumanduba e u~ubueua. 

A Revolução de 1930 trouxe grande alteração na 
vida política de tôdas as unidades municipais do Estado 
do Pará. O Decreto n.0 6, de ·~ de novembro de 1930, 
manteve o município de Abaeté, incorporando ao seu terri
tório o do município de lgarapé-M:iri, que foi extinto. 

Pouco tempo durou essa incorporação, pois o Decreto 
estadual n.0 78, de 27 de dezembro do mesmo ano, resta
beleceu o município de lgarapé-Miri, voltando o de Abaeté 
aos seus antigos limites. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios existentes no Pará, naquela época, 
citando entre êles o de Abaeté. 

As disposições da legislação federal, relativas à dupli
cidade de topônimos de cidades e vilas brasileiras, atingiu 
o município de Abaeté, o qual, por efeito do Decreto-lei 

n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, passou a ter a deno
minação de Abaefetuba, a partir de 1.0 de janeiro de 1944. 

Pelo referido Decreto-lei, foi Abaetetuba erigida em 
Comarca, com um único Têrmo, o próprio município, desli

gando-se juridicamente da comarca de Igarapé-Miri. 

O seu atual quadro administrativo e judiciário, de 

acôrdo com a Lei n.0 158, de 31-XII-1948, é: Comarca, 

Têrmo e Município - Abaetetuba; Distritos: Abaetetuba 

e Beja; Subdistritos - Abaetetuba, Arapapucu, Mara

capucu, Maúba, Tucumanduba e Urubueua. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito o senhor Pedro Pinheiro Paes, e constituída 

a Câmara Municipal com nove vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Abaetetuba situa-se na zona fisiográ

fica "Guajarina", à margem direita da foz do rio Tocantins, 

em frente à baía de Marapatá e participando dessa foz. 

Limita-se com os municípios de lgarapé-Miri, Barcarena e 

Moju. A cidade fica a 59 km em linha reta da Capital 
do Estado, colocando-se em 6.0 lugar na distância de Belém, 

e possui as seguintes coordenadas geográficas: 1° 43' 31" 
de latitude sul e 48° 53' 21" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 18 metros na sede municipal, sendo o 

20.0 em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama

zônia: equatorial superúmido. Chuvas abundantes são 

freqüentes no período do inverno, de janeiro a junho. 
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ÁREA - A área do município é de 1 082 km2, sendo um 
dos menores municípios do Estado, figurando no 46.0 lu
gar em relação às áreas das demais comunas. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 
geográfico é o rio Tocantins, à cuja margem direita, em sua 
foz, é situado o município. O território de Abaetetuba, que 
é constituído, em parte, por terra firme e parte por mais 
de 45 ilhas, é inteiramente plano. É todo cortado de rios, 
igarapés e furos, sendo mais importantes os rios Abaeté, 
Jarumã, Arapiranga, Itacuruçá e Tucumanduba. As ilhas 
mais importantes são de Capim, Sirituba, Campompema, 
Pacoca e Coelho. Registra-se no rio Abaeté uma cachoeira 
com o nome do mesmo. 

RIQUEZAS NATURAIS -Borracha, madeira, sementes 
oleaginosas são as principais riquezas extrativas vegetais; 
peixe, camarão e peles de animais silvestres representam as 
riquezas animais; e o barro (argila) para fabricação de 
telhas e tijolos, a riqueza mineral. 

POPULAÇÃO - A população de Abaetetuba, segundo o 
Recenseamento de 1950, era de 36 587 habitantes e tinha 
a seguinte composição: homens - 18 283; mulheres -
18 304; brancos - 8 207; pardos - 25 413; pretos -
2 859; amarelos - O. Das pessoas de 15 anos e mais em 
número de 8 017, 3 232 eram solteiras; 4 152 casadas; 621 
viúvas e 2 desquitadas. Existiam 31 estrangeiros e 5 brasi
leiros naturalizados. Em religião predominaram os que se 
declararam católicos romanos em número de 35 763, as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. A 
densidade era de 33 814 habitantes por quilômetro qua
drado, aliás a mais elevada do interior do Estado, sàmente 
ultrapassada pelo município da Capital. 84,2% da popula
ção localiza-se no quadro rural, superando a média da po
pulação rural do Pará, que é de 65%. O equilíbrio entre 
homens e mulheres é, também, observado na população 
rural (15 565 homens e 15 272 mulheres). Situa-se em 
5.0 lugar na relação dos municípios mais populosos do Es
tado, como demonstra o quadro seguinte: 

Belém . . . . . . . . . . . . . . . 254 949 habitantes 
Santarém 60 229 " ............ 
Bragança 57 888 " ............ 
Cametá 46 844 " ............. 
ABAETETUBA 36587 " ...... 

A cidade, todavia, ocupa o quarto lugar, em população, 
sàmente superada por Belém, Santarém e Bragança. Se
gundo estimativa do Departamento Estadual de Estatís
tica, a população do município em 31-12-1956 era de 
41241 habitantes, sendo 37 791 no distrito de Abaetetuba 
e 3 450 no distrito de Beja. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- São 4 as aglomerações 
urbanas do município: a cidade de Abaetetuba, com 5 449 
habitantes (2 553 homens e 2 896 mulheres), a vila de 
Beja, com 301 habitantes (165 homens e 136 mulheres), 
conforme dados do Censo de 1950; o povoado "Dr. João 
Miranda", cóm 54 moradias e cêrca ·de 300 habitantes e 
o povoado "Colônia Nova", com 24 casas e cêrca de 140 
moradores, segundo a Campanha Estatística de 1956. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 
sua economia, principalmente, na produção de aguardente 
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(cachaça). A exportação dêsse produto atingiu no ano de 
1956 a 1 597 574 litros, valendo Cr$ 28 109 080,00, seguin
do-se a farinha de mandioca ( 154 800 kg, no valor de 
Cr$ 574 570,00); madeira (3 118 m:l, no valor de 
Cr$ 630 240,00); borracha (76 966 kg, no valor de 
Cr$ 1324 416,00); telha (887 milheiros, no valor de 
Cr$ 1 634 300,00) . 

O valor total da exportação em 1956 somou 
Cr$ 35 299 242,00. 

Dos 83 estabelecimentos industriais existentes no 
município, 34 dedicam-se à produção de aguardente e 2 
à extração de óleos e gorduras vegetais. 

A carpintaria naval tem tomado acentuado desenvol
vimento. O pôrto de Abaetetuba, como saída natural do 
rio Tocantins, possui intenso movimento de embarcações 
fluviais, que demandam os portos do Amazonas e To
cantins. Duas olarias, com produção no valor anual de 
300 mil cruzeiros, e 2 fábricas de extração de óleos e gor
duras vegetais, com produção no valor de 420 mil cruzeiros. 

Das pessoas em idade ativa ( 1 O anos e mais), 26% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

Em referência à produção extrativa vegetal, a colheita 
de sementes de ucuuba e andiroba e a extração de sebo 
de ucuuba e óleo de andiroba alcançou, em 1956, o valor 
de 970 mil cruzeiros. 

A pesca, segundo estimativa da Agência Municipal de 
Estatística, alcançou a produção de 128 toneladas, valendo 
cêrca de Cr$ 1 316 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS- Na cidade há 89 estabeleci
mentos comerciais do sistema comum da Amazônia (ataca
dista e varejista ao mesmo tempo) . Em todo o município 
contam-se mais de 200 estabelecimentos comerciais; uma 
Agência da Caixa Econômica Federal do Pará e outra do 
Banco de Crédito da Amazônia. O comércio local man
tém transações, principalmente, com a praça de Belém, 
para onde exporta e importa quase todos os gêneros de 
produção e mercadorias do consumo do município . 

MEIOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇõES - O 
município é servido pela maioria das embarcações que de
mandam os rios Tocantins e Amazonas, sendo a navegação 
fluvial o principal meio de transporte. Pràticamente, tôda 
a rêde hidrográfica é navegável. Dista a Cidade de Abae
tetuba da Capital do Estado 6 horas em embarcações a 
motor (navegação fluvial de 73 km) e das sedes municipais 
limítrofes por via fluvial: Barcarena ( 39 km); lgarapé
-Miri (17 km); Moju (149 km). 

Na cidade, funciona uma estação radiotelegráfica-pos
tal do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Abaetetuba tem 
5 449 habitantes, sendo a 4.8 cidade em população no Pará, 
e conta com 39 logradouros públicos, um inteiramente pa
vimentado. É servida de luz elétrica, com 638 ligações 
domiciliares; também de água canalizada, que atende a 27 
logradouros, com 244 derivações. 

Os edifícios mais importantes são: Grupo Escolar, Co
légio Nossa Senhora dos Anjos, a Igreja Matriz. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 
médica é prestada à população por 2 médicos, três dentistas 

e dois farmacêuticos . 



O Pôsto de Higiene, do Serviço Especial de Saúde 
Públi.ca, serve à população com assistência médica em 
geral. 

Existem 3 farmácias na cidade. 

ASSIST1tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - O 
pôsto Médico Sanitário, do Serviço Especial de Saúde 
Pública (S.E.S.P.), presta também serviços de assistência 
social. 

O Círculo Operário Abaetetubense, instalado em 1945, 
contando com 287 associados e a Liga Operária Abaetetu
bense, instalada em 1947, e possLlindo 47 sócios, propor
cionam assistência social aos seus membros. 

A Sociedade Cooperativa de Produtos de Cana de Res
ponsabilidade Ltda., com 44 associados em atividade desde 
1953, congrega os produtores de aguardente. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 
constatou a existência de 29 516 pessoas com 5 anos e 
mais, sendo que 10 043, ou seja 34 117'o, sabiam ler e escrever. 

Dêsse total 6 387 eram homens ~~ 3 656 eram mulheres. 
Na sede municipal, das 4 523 pess,>as de cinco anos e mais, 
2 633 sabiam ler e escrever, sendo 1 306 homens e 1 327 
mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram, na cidade e no resto 
do município, 80 unidades de ensino primário fundamental 
comum, com a matrícula de 4 025 alunos. Existe na cidade 
um estabelecimento de ensino eJ•tra-primário, o Educan
dário Nossa Senhora dos Anjos, pc,ssuindo o Curso Ginasial 
com a matrícula geral de 61 alttnos do sexo feminino e 
11 professôres . 

OUTROS ASPECTOS CUL TUR !\IS - Oito são as asso
ciações culturais, das quais 6 dedicadas às atividades es
portivas. 

Funcionam dois cinemas: :Natan (com 200 lugares) 
e Imperador (com 500 lugares), na cidade. 

O futebol, como ocorre geralmente no interior do Es
tado, é a maior diversão popula1·. Os clubes de Abaete
tuba formam uma Liga Esportiva que disputa com as enti
dades de outras comunas o campeonato intermunicipal, 
finalizando sempre em Belém . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

-
RECEITA ARRECADAO .. , (Cr$ I 000) DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federal Eotadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... I 843 666 I 588 639 I 016 
1951" ..... 218 I 567 I 937 I 036 I 373 
1952 ....... 2 073 I 345 2 650 848 I 427 
1953 ...... 2 557 I 202 2 418 886 I 64\ 
1954 ....... 2 826 I 547 2 086 949 I 909 
1955 .. " ... 2 711 2 561 2 285 I 361 I 648 
9156 ....... 3 621 4 300 (I) I 839 I 194 I 830 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI
COS - Um monumento dedicac:o a "Cristo Crucificado", 
situado na principal praça da cid.:tde. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOS!\S, FOLCLóRICAS E 
EFEM:tRIDES - São religios~ts as principais manifes
tações populares, como sejam as festas de Nossa Senhora 
da Conceição (padroeira do Município), que se realiza na 
cidade, com a duração de onze di.as, começando no dia 28 

17 - 24 640 

de novembro e terminando a 8 de dezembro; a de São 
Miguel, na vila de Beja, com início no dia 19 de setembro 
e término a 29 do mesmo mês. Ambos os festejos, tanto 
o de Nossa Senhora da Conceição como o de São Miguel, 
são de grande animação e bastante concorridos, movimen
tando a população de todo o município. 

VULTOS ILUSTRES - Major Frederico Augusto da 
Gama Costa, ilustre abaetetubense foi um dos mais desta
cados e valorosos oficiais do Exército Nacional, na Guerra 
do Paraguai, bem como seu irmão, Major Rodrigo Augusto 
da Gama Costa, que, além de participar da Campanha do 
Paraguai, exerceu o importante cargo de Ajudante de Or
dens do Conde D'Eu, quando êste assumiu o comando das 
fôrças brasileiras na aludida guerra. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - A baía de Marajó, que 
banha parte do município; a baía de Marapatá, e o rio 
Tocantins, pela singularidade dos seus aspectos, constituem 
as atrações turísticas locais, ainda sem exploração. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICfPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "Abaetetubenses". - Abaete
tuba, topônimo indígena de origem tupi, que pode ser 
decomposto: aba (homem) + ete (verdadeiro, ilustre) 
+ tuba (lugar de abundância). Significação: "lugar de 
homem ilustre". 

É sede de comarca e têrmo, com dois distritos judi
ciários: Abaetetuba e Beja. O eleitorado é de 6 743 
eleitores. 

No último decênio, o município apresentou acentuado 
índice de progresso, em face de sua especial situação geo
gráfica, na rota de navegação para o Tocantins e Amazonas. 

Possui duas bandas de música, bem organizadas e que 
ex.cursionam pelo interior do município. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Abaetetuba - CNE - 1948. - Ar
quivo da Agência :Municipal de Estatística. - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspe
toria Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 

ACARA- PA 
Mapa Municipal na pág. 95 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 140, 142, 144, 146 e 176 do Vol. I 

HISTóRICO - Segundo a tradição, o rio Acará recebeu, 
desde o início da colonização do Grão-Pará, as explorações 
portuguêsas com o estabelecimento de colonos, não só pela 
facilidade de navegação nas suas águas, como, também pelá 
feracidade das terras por êle regadas, onde, a par de ótimos 
terrenos para a lavoura, abundavam as madeiras reais. 

No govêrno de Francisco Xavier de Mendonça Fur
tado, erigiu êle em freguesia, sob a invocação de São José, 
em 1758, o povoado que atualmente constitui a Vila do 
Acará. 

Na época da Independência ainda conservava êsse 
predicamento. 

Em 1833 ficou fazendo parte da comarca da capital, 
com a nova divisão da província em têrmos e comarcas, 
nas sessões de 10 a 17 de maio daquele ano. 

Com a Lei n.0 14, de 9 de setembro de 1839, que 
criou a freguesia do Moju, o território do rio Acará a ela 



Secagem da Pimenta-do-Reino 

ficou adstrito, território que em 1840, a Lei n.0 53, de 4 
de setembro, dividiu, dando uma parte à freguesia de Nossa 
Senhora da Soledade de Cairary, então criada. 

Assim permaneceu até 1864, quando, a Lei n.0 441, 
de 20 de agôsto, elevando à vila a freguesia do Moju, pas
sou, também, conjuntamente com a de Cairary, a fazer 
parte do município da capital. 

A Lei n.0 279, de 28 de agôsto de 1856, que fizera a 
primeira criação da vila, para a freguesia do Divino Espí
rito Santo do rio Moju, não logrou efetividade. 

Os munícipes não conseguiram a instalação do muni
cípio, instituído com duas freguesias. 

O desenvolvimento do rio Acará, nas suas duas fre
guesias, São José e Nossa Senhora da Soledade, conduziu 
o legislativo provincial à criação de um novo município, 
com a Lei n.0 839, de 19 de abril de 1875, tendo para 
sede a freguesia de São José do Acará, que elevou a vila. 

A instalação não se fêz esperar, tendo tido lugar em 
23 de março de 1876, às 2 horas da tarde, com a juramen
tação e posse dos vereadores, Antonio Carlos de Paiva, 
presidente, e Antonio José Antunes de Sousa, Teodoro Ho
norato da Silva Miranda, José Joaquim da Silva e Fran
cisco Xavier A. de Oliveira . 

Serviu como primeiro secretário da Câmara, José An
tonio de Miranda Silva. 

A Câmara do Acará fêz a sua adesão à República 
em ofício de 30 de novembro de 1889, medida proclamada 
na sessão da mesma data pela vereação de Raimundo Salus-

2.58 

tiano de Paiva, presidente, e vereadores Pedro A. G. Cam
pos, Raimundo R. de Almeida, José Honorato da Silva 
Miranda e Manoel Moreira de Sousa . 

Serviu como secretário da Câmara Domingos Pinheiro 
Lôbo Junior. 

Com a proclamação da República, dissolveu o govêrno 
provisório do Estado a Câmara Municipal, com o Decreto 
n.0 46, de 19 de fevereiro de 1890, criando, com o Decreto 
n.0 47, da mesma data, o Conselho de Intendência Mu
nicipal. 

As nomeações para êsse Conselho foram feitas em 9 
de abril seguinte. 

A posse dos nomeados só teve lugar em 14 de feve
reiro de 1891, havendo servido no intervalo os antigos 
vereadores e suplent':!s José Joaquim da Silva, presidente, 
e Felipe Júlio de Paiva, João Gervário Protásio Gois, José 
Antonio Cardoso de Oliveira, José Honorato da Silva So
brinho, Antonio Feliciano de Paiva e Simão da Costa Bar
rai, vereadores . 

Efetuada a primeira eleição municipal, assumiram as 
funções de intendente municipal, Francisco Xavier Arman
dio de Oliveira e de vogais, Simão da Costa Barrai, Antonio 
Cardoso Sobrinho, José Candido Fôro e Aristides Mique
lino de Araújo. 

Em face do Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro 
de 1930, o município foi suprimido e o seu território ane
xado ao de Belém, o que foi confirmado pelo Decreto esta
dual n.0 78, de 27 do mês seguinte. Restaurou-o, porém, 



com território desanexado do própJ:io município de Belém, 
a Lei estadual n.0 579, de 8 de janeiro de 1932. 

Segundo o quadro da divisão administrativa relativo 
a 1933, o município de Acará constitui-se de apenas o dis-

trito da sede. 
A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, apre

senta o município de Ar.:ará integ1:ado por 6 distritos: o 
da sede e os de Baixo Acará, Gua: ará-Miri, ltapicuru, Mi

riti-Pitanga e Rio Pequeno. 
De acôrdo com o Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 

31 de março de 1938, e a divisão territorial do Estado, 
vigente no qüinqüênio 1939-1943 estabelecida pelo De
creto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938, o 
município de Acará compreende 3 distritos: o da sede (com 
as zonas de Acará, Baixo Acará, llliriti-Pitanga e Rio Pe
queno) e os de Guajará-Miri e ltHpicuru. 

Na divisão territorial do Estado, fixada pelo Decreto
-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, o 
município de que se trata é compos1:o por 3 distritos: Acará, 

Guajará-Miri e Jurupariteua. 
A Lei n.0 158, de 31-12-1948, manteve a divisão terri

torial do Decreto-lei n.0 4 505, de 30-12-1943. 
O município de Acará teve parte do seu território des

membrada para constituir o munidpio de Tomé-Açu, con
forme Lei n.0 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi 
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe
deral em acórdão de 4 de outubro de 1955. 

O govêrno do Estado do ParÉt, em De.creto n.0 1946, 
de 26 de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmem

bramento. 
Atualmente o município é cotLstituído dos distritos de 

Acará, Guajará-Miri e JuruparitE!Ua, também conhecido 

como Jaguarari. 
A atual legislatura foi instala:ia em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o sr. Antonio Fernandes de Oli
veira e constituída a Câmara MutLicipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Encontra-se '' território de Acará na 
zona fisiográfica "Guajarina". É cortado pelo rio do mesmo 
nome, no qual, quase em frente à sua sede, deságua o seu 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

grande afluente, o rio Acará-Miri. Ltmita com os muni
cípios de Moju, Belém, Ananindeua, Bujaru e Capim . A 
cidade dista 65 km em linha reta da capital do Estado, 
colocando-se em 8.0 lugar em ordem de distância de Belém 
e possui as seguintes coordenadas geográficas: 1° 57' 45" 
de latitude sul e 48° 11' 55" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE - 35. metros na sede municipal, sendo o 
11.0 em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido, com copiosas chuvas no pe
ríodo invernoso, de janeiro a junho, após o que começa a 
estação sêca, que vai até dezembro. 

AREA -A área do município é de 15 617 km2, sendo o 
16.0 município do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Como quase tôda a re
gião Amazônica, o município de Acará se compõe de vár
zeas e terras firmes. É cortado de norte a sul pelo rio 
Acará (nome de um peixe próprio da região), o qual di
vide-se, em frente à cidade do mesmo nome, em duas partes, 
uma das quais recebe o nome de Acará-Miri. Os principais 
acidentes geográficos são: Rio Acará: navegável na maior 
parte de sua extensão; Rio Acará-M iri: navegável e pouco 
piscoso; Lago Grande: formado na cabeceira dos igarapés 
Timboteua e Tamacoarecaba. 

RIQUEZAS NATURAIS- Como riqueza mineral, cita-se 
a existência de argila e pedras calcáreas, estas ainda sem 
exploração. Borracha, madeira e sementes oleaginosas 
constituem as riquezas vegetais. Animais silvestres apare
cem como principal riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Acará, segundo o Re
censeamento de 1950, era de 20 697 habitantes e tinha a 
seguinte disposição: homens- 10 909; mulheres- 9 788; 
brancos - 2 734; pardos - 16 703; pretos - 884; 355 
da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em nú
mero de 11 552, 5 570 eram solteiros; 4 940 casados; 1 028 
viúvos; 1 desquitado. Existiam, apenas, 176 estrangeiros 
e 2 brasileiros naturalizados . Religiosamente, predomi
navam os que se declararam católicos romanos, em número 
de 20 110; as outras religiões dispõem de alguns adeptos. 
Na estimativa do Departamento Estadual de Estatística, a 
população do município em 31-12-1956, era de 23 330, 
sendo 12 245 no distrito de Acará; 7 431 no distrito de 
Guajará-Miri; e 3 654 no distrito de Jurupariteua. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O município possui seis 
aglomerações urbanas: a cidade de Acará, com 505 habi
tantes (258 homens e 247 mulheres); vila de Guajará-Miri 
com 153 habitantes (86 homens e 67 mulheres); vila de 
]urupariteua com 65 habitantes (35 homens e 30 mu
lheres) . Além dêstes, merece destaque o povoado de To
mé-Açu, com 110 casas e 800 moradores, sede de antiga 
colônia japonêsa, que é o maior núcleo populacional do 
município. Há, ainda, os povoados de Boa Vista com 27 
casas e 180 moradores, e São Miguel, com 15 casas e 75 
moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A cultura da pimenta
-do-reino (764 737 pés) é a mais importante atividade eco
nômica do município (92%). O estabelecimento de colo-
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nos japonêses em Tomé-Açu, com emprêgo de métodos mo
dernos de agricultura, situa o município como o maior pro
dutor nacional de pimenta-do-reino do país, como se veri
fica a seguir: 

PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO VALOR DA 
ANOS (toneladas) (toneladas) EXPORTAÇÃO 

(Cr$ 1 000) 

1953 ............. 484 476 44 306 
1954 ............... 647 484 60 358 
1955 ................... 900 fi47 101 762 

A safra de 1956 foi estimada em 1 500 toneladas. 
A extração de madeiras, segundo produto do muni

cípio, não chega a representar 5% da exportação. 
Outrora, o cultivo do tabaco (fumo) teve expressão 

econômica. 
Das pessoas ativas no município, 40,3% estão ocupa

das no ramo agricultura, pecuária e silvicultura. 

COM~RCIO E BANCOS - Há no município 56 estabe
lecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo tempo, sendo três na sede 
municipal. 

A Cooperativa Mista de Tomé-Açu, ali sed.iada, é a 
maior organização do seu ramo no Pará. ~ uma das mais 
importantes de todo o País, constituindo a sua atividade de 
trabalho uma poderosa fonte de rendas, com notória reper
cussão dentro e fora do Estado, contando com 82 asso
ciados. 

O comércio mantém transações com a praça de Belém, 
de onde importa quase tôdas as mercadorias consumidas 
no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES -
Liga-se a cidade de Acará com as sedes municipais limí
trofes pelos seguintes meios de transporte: Capim - flu
vial 196 km; Bujaru - fluvial 206 km; Moju - fluvial 
120 km. Dista da Capital do Estado 7 horas de navegação 
(100 km fluvial). O município é servido por embarcações 
fluviais de pequeno porte (lanchas, motores, veleiras). 

Existem no município uma Agência Postal-telegrá
fica, em Tomé-Açu, e uma Agência do Correio, ambas do 
D. C. T., como meio de comunicação. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Acará conta com 
8 logradouros públicos, dos quais um inteiramente pavimen
tado; 113 prédios e, 505 habitantes, conforme o Censo de 
1950. É servida de luz elétrica. A iluminação pública 
estende-se a todos os logradouros e a domiciliária conta com 
59 ligações . 

ASSIST:tNCIA M~DICO-SANIT ÁRIA - Há, na sede 
municipal, um Pôsto Médico-Dentário e um Hospital, re
cém-inaugurado, com 7 leitos. Ambas as instituições são 
do govêrno municipal e recebem a visita semanal do mé
dico itinerante da Saúde do EStado. 

No povoado Tomé-Açu funciona um Pôsto Médico e 
na Colônia 4 Bôcas um Hospital, de propriedade particular 
(Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu); servido por 
um médico japonês e por três praticantes de enfermagem, 
também japonêses. 

ASSIST:tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - A 
Cooperativa Mista de Tomé-Açu, instalada desde 1949 e 
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com 76 associados, é a maior organização de seu ramo no 
estado do Pará, sucessora da "União dos Lavradores", fun
dada em 1946, primeiro núcleo de trabalho dos nipônicos 
após a segunda grande guerra mundial. 

Funciona, também, a "Associação dos Moços de Tomé
-Açu", congregando todos os jovens da colônia japonêsa. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 17 255 pessoas, com 5 anos e mais, 
sendo que 3231, ou 18,7%, sabiam ler e escrever. Des
tas, 2 077 são homens e 1 154 mulheres. Na sede muni
cipal, das 450 pessoas de 5 anos e mais, 238 sabem ler e 
escrever, sendo 140 homens e 98 mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram no município de Acará 
32 estabelecimentos de ensino primário fundamental co
mum, com a matrícula geral de 816 alunos. 

Há na Colônia Tomé-Açu quatro estabelecimentos de 
ensino primário, em Água Branca, Breu, Tomé-Açu e Ipi
tinge . O número de alunos ultrapassa a quinhentos e le
cionam nessas escolas quinze professôres . O ensino em 
Tomé-Açu é mantido pela Cooperativa. Em face do cresci
mento da população, está sendo construída mais uma es
cola no ponto central da Colônia, cuja despesa foi orçada 
em seiscentos mil cruzeiros . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual - MUNICIPIO 

Total T1ibutéria 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - 384 I 100 1n I 197 
1951 ....... - 409 I 630 I 659 
1952 ....... - 508 2 519 249 
1953 ....... - 494 (j 195 3 700 4 818 
1954 ...... - 760 60H 3 640 6 042 
1955 ....... - 476 2 711 2 170 2 532 
1956 ........ - (I) 810 2 711 2 711 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEM~RIDES- A romaria do Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré, levada a efeito a 25 de dezembro, bem como 
a procissão em homenagem a São Sebastião (20 de ja
neiro) são os tradicionais festejos da população católica 
do município, os quais constam de novenário, que antecipa 
a procissão e, após a mesma, têm início os festejos pro
fanos e festas dançantes, que geralmente duram 24 horas. 

VULTOS ILUSTRES - O município conta, entre seus 
filhos, com dois nomes ilustres de paraenses: João Batista 
Gonçalves Campos, o famoso Cônego Batista Campos, arti
culador do movimento revolucionário denominado CABA
NAGEM, cujas conseqüências foram sanguinolentas, du
rante longos anos do 2.0 reinado; Júlio Cezar, um dos pio
neiros da aviação, cujo intento nesse sentido o levou ao 
túmulo, tendo sido, também, jornalista e escritor. 

ATRAÇOES TURfSTICAS - A viagem pelo rio Acará 
na maré baixa, é um aspecto bem interessante, bem como 
a visita à Colônia de Tomé-Açu, onde se localiza o maior 
centro de pimenta-do-reino do país. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "Acaraenses". Acará, 
topônimo indígena . N orne de várias espécies de peixes de 



água doce e salgada (Ciclídeos). Pode ser decomposto em 
á = ~uá = aquêle que e cará = rc,er, morder. Aquêle que 
rot, que morde, referindo-se a:> peixe. Ou, ainda: 
Aca = ponta, esporão e rá = raba (soltar, desligar). O 
que fere com o esporão. 

Teodoro Sampaio interpreta: - a - cará, cabeça ás-

pera, o cascudo. 
:S! têrmo judiciário da Comarc:a de Belém. 
O eleitorado é de 2 248 eleitc,res. 
A Colônia Agrícola de Tomé-Açu representa o maior 

empreendimento agrícola do Estado, revolucionando os mé
todos de trabalho agrário e trazendo, com a pimenta-d.o
-reino, uma nova fonte de renda. 

Três clubes de futebol, sendo um na sede municipal, 
o "São José Esporte Clube", congre,gam os aficionados pelo 

esporte inglês . 

(Bibliografia - Annaes da Biblio':heca e Archivo Publico do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Acará - CNE - 1948. - Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Rtogional de· Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará. (Junho de 19~ 7). 

Mapa Municipal na pág. :!63 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O Dr. Manuel Barata, no seu importante 
folheto "A antiga produção e exportação do Pará", em uma 
nota à página 38, sôbre Marajó, esc:reveu: "Esta ilha, primi
tivamente chamada Ilha Grande de Joanes, foi criada capi
tania e concedida em donataria dE! juro e herdada pelo rei 
D. Afonso ao seu secretário de Estado, Antônio de Sousa 
Macêdo, por carta de doação de ~~3 de dezembro de 1665 
(Arq. da tôrre do Tombo, "Chancelaria", doações de 
D. Afonso VI., f. 7 4 v. ) O donatário tomou posse dela 
por seu procurador, em 2 de setembro de 1667. 

"Ao filho de Antônio de Sousa Macêdo, deu o mesmo 
D. Afonso VI o título de Barão du Ilha Grande de Joanes, 
por carta de mercê de 27 de setembro de 1666 (Fr. Cláudio 
da Conceição, "Gabinete histórico", t. 4.0

, p. 349; Sanches 
de Baena, "Resenha das famílias e grandes de Portugal", 
t. 2.0 ) • Equivocadamente dizem, porém, alguns escritores 
que êsse. título fôra dado ao mesmo Antônio de Sousa Ma
cêdo, quando, antes mesmo dos autores citados, o próprio 
Antônio de Sousa Macêdo, que só tivera a doação da Capi
tania, sem o título de Barão, diz expressamente, em uma 
memória por êle escrita em 1675: "No Grão-Pará, Estado 
do Maranhão, sou Senhor, e Capitão geral da Ilha grande 
de J oanes (donde meu filho tem o título de Barão) ... " 
(Cod. CCCXC 17/78 da Bibl. Nac.). 

"Antônio de Sousa Macêdo, que foi escritor erudito 
e autor de várias obras, entre as quais "EVA E AVE" e o 
poema "ULYSSIPO", faleceu a 1.'> de novembro de 1682. 

"Sucedeu-lhe na donatária da capitania seu filho Luiz 
Gonçalo de Sousa de Macêdo, :primeiro Barão da Ilha 
Grande de Joanes, que faleceu a lO de agôsto de 1727. A 
êste sucedeu na donataria e no titulo de Barão, seu filho 
Antônio de Sousa de Macêdo, que faleceu a 30 de novem
bro de 1738, sucedendo-lhe seu filho Luiz de Sousa de 
Macêdo, quarto donatário e tercei::o Barão da Ilha Grande 

de Joanes, e que foi também, o último na posse da Capi
tania e da Baronia. Em virtude de ajuste feito entre êle 
e o govêrno de D. José I, e por Decreto de 29 de abril de 
1754, foi extinta a donatária e reunida a capitania aos bens 
da Corôa e fazenda real, sendo dado ao mesmo Luiz de 
Sousa de Macêdo, o título de Visconde da Mesquitela, em 
lugar do de Barão da Ilha Grande de Joanes, além da renda 
de três mil cruzados cada ano". 

Por aviso de 6 de junho daquele mesmo ano, o Mi
nistro determinou ao governador do Pará que tomasse posse 
da ilha, o que foi logo executado. 

A denominação proveio do nome do rio que a regra, e 
é, segundo diz Ferreira Pena, uma palavra que não é nem 
portuguêsa nem de origem indígena. 

A edificação da igreja matriz de Nossa Senhora da 
Conceição deve a sede do município de Afuá a sua fundação 
e existência . 

Antes de 1845 estabeleceu-se em terrenos do rio Ma
rajó, que então fazia parte do distrito da vila de Chaves, 
D. Micaela Arcanja Ferreira, ocupando uma posse de ter
ras que denominou Santo Antônio. 

Com a criação da Lei n.0 601, de 18 de setembro de 
1850, e em obediência ao regulamento, baixado com o De
creto n.0 1 318, de 30 de janeiro de 1854, D. Micaela Fer
reira deu a registro, na Freguesia de Chaves, o seu sítio 
Santo Antônio, que media mais ou menos uma extensão 
de meia légua, ficando compreendida dentro dêle a zona 
em que hoje assenta a sede do município. 

Em 1869, em tôrno da casa daquela posseira já exis
tiam muitas barracas, pelo fato de ser o local apropriado 
para um pôrto e ponto de paragem cômodos, para quem 
saía ou entrava para o grande estuário amazônico. 

Naquele ano, Mariano Cândido de Almeida, grande 
devoto da Virgem da Conceição, cogitou da ereção de uma 
modesta capela, em que pudesse ser venerada a Mãe de 
Deus e aventou a sua idéia a D. Micaela Ferreira, que, 
não só a aplaudiu, como declarou que daria à Santa uma 
parte das suas terras para ser constituída em patrimônio 
da futura capela ou igreja. 

Mariano de Almeida pôs em campo tôda a sua ativi
dade, conseguindo organizar uma espécie de comissão com 
os principais moradores do local, a fim de levar a efeito 
a construção projetada, não mais de uma capela, mas de 
uma igreja, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição 

de Afuá. 
Escolhido o local, preparados os primeiros materiais, 

tiveram início os trabalhos de construção da igreja em 1870, 
havendo esta ficado concluída no ano seguinte . 

Avenida 25 de Dezembro 
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Mercado Municipal 

Não faltou D. Micaela Ferreira à sua promessa, pois 
que, já em 1870, segundo declaração escrita de seus filhos 
legítimos Firmino das Mercês Coêlho e Geraldo Antônio 
Coêlho, datada de 1.0 de julho de 1899, testemunhada pelo 
major Antônio Maciel da Fonsêca e Capitão Antônio Go
mes de Sousa, confirmando-a, doou para patrimônio de 
Nossa Senhora da Conceição o terreno "que começa no 
igarapé divisa, no rio Marajó, desce pelo rio Afuá e vai 
até o igarapé Jaranduba, no rio Cajuuna." 

Em tôrno da igreja e com as facilidades aquisitivas 
de pequenos lotes de terras, .cresceu o povoado, que, em 
14 de abril de 1874, pela Lei provincial n.0 811, recebeu a 
categoria de freguesia sob a invocação predileta de Mariano 
Cândido de Almeida. 

As lutas políticas de 1878, com as vicissitudes a que 
ficavam sujeitos os vencidos políticos, concorreram para que, 
pela Lei n.0 908, de 5 de junho, lhe fôsse suprimida a 
prerrogativa de freguesia, ficando seu território anexado ao 
de Chaves, até 8 de março de 1880, quando a Lei n.0 963 
lhe restituiu o predicamento antigo. 

Não teve longa duração êste segundo período de .cons
tituição da freguesia pois que, em 1882, a Lei n.0 1 094, 
de 6 de novembro, a extinguiu de novo, para restituir-lhe 
em 1889 o seu predicamento, com a Lei n.0 1 386 de 2 
de outubro. 

No caráter de freguesia, entrou para o período da re
pública, em cujo início, em 1890, passou a vila, com o 
Decreto n.0 170 de 2 de agôsto, e, pelo de n.0 171, da mes
ma data, que criou o município de Afuá, foi constituída 
em sede da nova comuna. 

A instalação do município teve lugar em 23 de agôsto 
de 1890, sob a presidência de Rosendo José das Neves 
Ferreira, que r.:om João Evangelista de Alcântara Barbosa, 
Leopoldino Joaquim de Almeida, Teodoro Severo Maciel 
e Raimundo Santiago Chagas, constituíram o primeiro Con
selho de Intendência Municipal nomeado e empossado. 

O Decreto n.0 226, de 28 de novembro de 1890, criou 
a comarca de Afuá, com sede na vila do mesmo nome, e, 
a Lei n.0 403, de 2 de maio de 1896, elevou Afuá à cate
goria de cidade . 

A comarca de Afuá foi instalada em 18 de abril de 
1891 e a cidade em 14 de julho de 1896. 

De acôrdo com a divisão administrativa, em 1911, 
compõe-se o município de Afuá de 6 distritos: Afuá, Juru
parí, Charapucu, Cajarí, Santa Luzia e Cajuuna, ao passo 
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que, em 1920 compõe-se apenas de 4 distritos: Afuá, Cor
redor, Santa Júlia e Cajuuna. 

Extinto o município de Anajás pelo Decreto estadual 
n.0 6, de 4 de novembro de 1930, foi o seú território ane
xado ao de Afuá. Todavia, o texto dêsse Decreto n.0 6, 
e também do de n.0 78, de 27 de dezembro de 1930, ao 
relacionar os 22 municípios existentes no Estado do Pará, 
na época, não consigna o de Afuá. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, aponta, 
entre os existentes no Estado, o município de Afuá, que nos 
quadros da divisão territorial datados de 31 de dezembro 
de 1936 e 31 de dezembro de 1937, se constitui de 7 dis
tritos: Afuá, Anajás, Cajuuna, Corredor, Furo do Breu, 
Santa Júlia e Trovão. 

Já no quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, 
de 31 de março de 1938, são dois os distritos de que se 
.compõe o município em aprêço: Afuá e Anajás. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de 
outubro de 1938, perdeu o município de Afuá o distrito de 
Anajás, acrescido de parte do território do distrito de Afuá, 
compreendido nas zonas do Trovão e Furo do Breu, para 
o município de Anajás, restaurado. Em conseqüência, na 
divisão administrativa do Estado, fixada pelo Decreto-lei 
supracitado, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, apenas 
1 distrito forma o município de Afuá: o dêste nome, que 
se subdivide em 4 zonas: Afuá, Caju una, Corredor e Santa 

Júlia. 
Na divisão territorial do Estado, em vigor no qüin

qüênio 1944-1948, estabelecida pelo Decreto-lei estadual 
n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, permanece Afuá 
formado somente pelo seu distrito sede . 

Atualmente o município de Afuá é constituído por 2 
distritos: Afuá e Vila Baturité. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o sr. Eugênio Tavares Ferreira 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Afuá situa-se na zona fisiográfica de 
Marajó e Ilhas, na extremidade norte-ocidental da Ilha de 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Marajó, banhado pelo Canal do Vieira Grande, na bôca 
oriental do rio Amazonas. Limita-se com os municípios 
de Breves, Gurupá, Chaves, Anaj ás e com o Território Fe
deral do Amapá. A cidade fica lo<.:alizada numa ilha à 
margem direita e oriental do rio Afuá, afluente do rio Ama
zonas, em terreno alagadiço, quase na foz do rio Amazonas 
e dista 254 km em linha reta da Capital do Estado colo
cando-se em 34.0 lugar na distâr:.cia de Belém e possui as 
seguintes coordenadas geográficas: 0° 9' 32" de latitude 
sul e 50° 23' 31" de longitude V\'. Gr. 

ALTITUDE - 4 metros na sede municipal, sendo o 30.0 

em ordem de altitude no Estadc' do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima característico da 
Amazônia, equatorial superúmido. A temperatura na sede 
municipal em 1956 foi a seguinte: média das máximas: 
34°C; média das mínimas 24°C e média .<.:ompensada 28°C. 
ÁREA- A área do município é de 5 570 km~ é o 27.0 do 
Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais aciden
tes geográficos são: Ilha de Af11á, com 4 km de compri
mento por 1,5 de largura, sendo importante por se encon
trar no seu extremo oeste a cidade do mesmo nome; Ilha 
dos Porcos, situada na foz do rio Amazonas também habi
tável; Ilha Conceição, situada na foz do rio Amazonas, tam
bém habitável; Salvador, situada na foz do rio Amazonas, 
sendo habitável; ilhas do Maracajá, Caldeirão, Pará, Juru
pari e Pacas. Rios principais - Afuá, navegável por 
grandes e pequenas embarcaçõe!: a vapor e a vela, desem
bocando no Rio Amazonas. C.harapucu, nasce no muni
cípio de Chaves e corta o munidpio ao meio num percurso 
aproximado de 86 quilômetro:;, e desembocando no rio 
Amazonas . Anajás, nasce no municipio de Anajás, pene
trando no município de Afuá, na parte sul, sendo navegável 
por grandes e pequenas embar,:ações a vapor e a vela. 
Amazonas, banha o litoral do município e ilhas, que lhe 
ficam à foz, formando várias bacias, tendo como principal 
a Bacia do Vieira Grande, numa extensão de 76 km. 

RIQUEZAS NATURAIS- A areia desta.<.:a-se como prin
cipal riqueza mineral. Borracha, madeira e plantas olea
ginosas constituem as riquezas vegetais. Os animais sil
vestres aparecem como principal riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Afuá, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 16 743 habitantes e tinha 
a seguinte disposição: homens-- 8 396; mulheres- 8 347; 
brancos - 3 604; pardos - 12 í'09; pretos - 244; nenhum 
da côr amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em nú
mero de 8 816, 4 544 eram so:,teiros, 3 506 casados, 708 
viúvos, 2 desquitados. Existiam apenas 5 estrangeiros e 2 
brasileiros naturalizados. Reli1~iosamente predominavam 
os que se declararam católicCis romanos em número de 
16 165; as outras religiões apr~sentaram adeptos em pe
quena escala. Segundo estimativa do Departamento Es
tadual de Estatístir.a, a população do município, em 
31-12-56, era de 18 873, sendo 9 227 no distrito de AFUÁ 
e 9 646 no distrito de Baturité. 

AGLOMERAÇõES URBANA:; - O município possui 
quatro aglomerações urbanas, a cidade de Afuá, com 618 
habitantes (277 homens e 341 mulheres), a vila denomi
nada "Vila Baturité", com 147 habitantes (64 homens e 

83 mulheres) e os povoados de Santa Júlia do Jurupari, 
com 28 casas e 70 moradores e Bela Vista do Jupati, com 
22 casas e 60 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - Das pessoas ativas 
no município, 4,7% concentram-se no ramo agricultura, 
pecuária e silvicultura. A borracha e a colheita de 
sementes oleaginosas representam as principais fontes 
de renda do município. Os principais produtos exporta
dos, em 1956, foram: borracha fina (114 335 kg, no valor 
de Cr$ 4 471 232,80), carne de salmoura (40 958 kg, no 
valor de Cr$ 1473 530~00), leite de seringueira látex (321 
tambores no valor de Cr$ 982 820,00); madeira-dormentes 
(2 445 ma), no valor de Cr$ 909 800,00; madeira bruta 
de lei ( 1 4 7 4 ma, no valor de Cr$ 880 800,00) . O valor 
total da exportação, em 1956, somou em Cr$ 11 635 014,20. 
O Censo agrícola de 1950 constatou a existênda de 4 166 
cabeças de gado bovino. A produção extrativa é consti
tuída de extração de borracha (borracha fina, sernambi e 
látex), madeira bruta e beneficiada, sementes de muru
maru, semente de ucuuba, palha de ubuçu, azeite de andi
roba e sebo de u.cuuba, cujo valor da produção total, em 
1956, importou em Cr$ 10 071448,00. A produção extra
tiva animal compõe-se de peles de jacaré, e de outros ani
mais silvestres, peixes de diversas espécies e mel de abelha, 
cujo valor total, em 1956, foi de Cr$ 314 475,50. 

COMÉRCIO E BANCOS - Contam-se 100 estabeleci
mentos comerciais típicos da região, atacadistas e varejistas 
ao mesmo tempo . O comércio mantém transações com a 
praça de Belém, de onde importa quase tôdas as merca
dorias consumidas no município. Há início de acentuado 
intercâmbio com a praça de Macapá, Território do Amapá. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES -
Liga-se a cidade de Afuá com as sedes municipais limí
trofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Breves: fluvial, 190 km, viagem a vapor, barco 
motor, lancha e canoa a vela (viagem direta 190 km e 
via Anajás 320 km); Gurupá: fluvial - 419 km, viagem 
direta; Território Federal do Amapá: fluvial - 110 km, 
viagem direta; Chaves: fluvial - 30 km, viagem. direta; 
Anajás: fluvial - 130 km, viagem direta; Capital do Es
tado: fluvial - 604 km, viagem direta. Como via de 
comunicação, existe no município uma Agência Postal Te
legráfica do DCT. Os transportes para Afuá são feitos 
via fluvial, em barcos motores e barcos a velas em viagens 
demoradas de 5 a 8 dias, perigosas e estafantes. Há regu
lar ligação fluvial com Macapá, capital do Território do 
Amapá. Não se. comunica diretamente com a Capital 

Federal. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Afuá está situada 
à margem direita do rio Afuá, na junção dêste com o rio 
Pirayauara, na ponta de uma ilha. Os seus logradouros 
são todos construídos de madeira sôbre estacas a fim de 
evitar a "alagação", constituindo uma das raras palafitas 
do mundo. As águas, quando sobe a maré, cobrem com
pletamente o solo da ilha, o que lhe valeu a denominação 
de "Venesa Paraense". Conta com 16 logradouros públicos, 
161 prédios; 618 habitantes. É servida de luz elétrica. A 
iluminação se estende a 14 logradouros e a domiciliária 

conta com 109 ligações. 
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ASSIST:tNCIA M:tDICO-SANITÁRIA - Existe um 
Subposto de Higiene do Serviço Especial de Saúde Pública, 
para atender a população em casos de doença . 

ASSIST:tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO 
Existe na cidade de Afuá a Caixa Funerária de Afuá, fun
dada no ano de 1949, contando com 379 sócios e destinada 
a auxílio funerário aos associados. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 13 862 pessoas, com 5 anos e mais, 
sendo que 2 426, ou 17,5o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 
1 515 eram homens e 911 mulheres. Na sede municipa~ 
das 527 pessoas de 5 anos e mais, 336 sabiam ler e escrever, 
sendo 164 homens e 172 mulheres. 

ENSINO -Em 1956 funcionaram em Afuá 9 estabeleci
mentos de ensino fundamental comum, com a matrícula 
geral de 298 alunos, na cidade e no campo. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há em Afuá 
duas (2) associações recreativas, com boa organização, en
sejando uma certa melhoria no nível cultural da população 
local. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Eatadual 
(Cr$ 1 000) 

Total Tributâria 

1950 ....... - - 760 453 940 
1951. ...... - - 972 639 1 173 
1952 ....... - - 1 157 744 1 "371 
1953 ....... 233 - 1 475 719 1 490 
1954 ....... 245 - 1 484 752 I 300 
1955. 233 - 1 665 507 I 152 .... 
1956 (1). 391 331 (I) 1 360 770 1 360 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A festa popular de maior repercussão 
em Afuá é a consagrada a Nossa Senhora da Conceição, 
com início sempre no terceiro domingo de novembro com 
a tradicional procissão do "Círio". Um dia antes, isto é, 
sábado, é trasladada a imagem de Nossa Senhora da Con
ceição para uma residência particular, onde é colocada a 
Virgem Imaculada em seu vistoso altar. Em seguida, há 
a ladainha do costume . Além desta, que é a principal, são 
celebradas festas em honra a São Sebastião, com início a 
16 e término a 20 de janeiro; Santa Maria de 1.0 a 31 de 
maio; Sagrado Coração de Jesus, que sempre tem início a 
21 de julho e termina a 8 de agôsto. Durante referidos 
festejos realizam-se, na praça da Matriz, inúmeras feiras 
com variedades de vendas ao público. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Situado na foz do rio Ama
zonas, inegável é a atração turística que o município oferece, 
embora ainda sem exploração. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do município são denominados "afuaenses". 

A sua denominação proveio do nome do rio que a 
regra, e é, segundo diz Ferreira Pena, uma palavra que 
não é nem portuguêsa nem de origem indígena . 

O professor José Coutinho de Oliveira, autoridade em 
tupi-guarani, escreveu sôbre Afuá o seguinte: "A despeito 
da autorizada opinião de Ferreira Pena de que o têrmo "não 
é nem português, nem indígena", julgamos que não pode 
deixar de ser indígena. Restará, apenas determinar-lhe a 

origem entre as diversas, que se encontram na Amazônia, 
pois aqui se reuniram e se hostilizaram as quatro grandes 
nações que povoaram o Brasil: tupis, tapuias ou gês, arua
ques e caribas. E provàvelmente outras, sobretudo na 
ilha de Marajó, cujos primitivos habitantes ainda se não 
acham plenamente identificados. Como formação típica, 
parece resistir a qualquer interpretação, a menos que os 
dois "ff" com que se grafava anteriormente o topônimo, 
sejam dois "esses" (ss = ff) alongados da antiga menu
grafia. Neste caso suportaria a interpretação assu (gran
de) como se escrevia, mais á = ara . Significaria "gran
deza", o que é pouco provável". 

É sede de Comarca com dois distritos Judiciários. 
O eleitorado é de 3 125 eleitores. 

A edificação da igreja matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, deve a sede do município de Afuá a sua fun
dação e existência como agrupamento humano. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Publico do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Afuá - CNE - 1948. - Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspe
toria Regional de Estatísica do Pará; Elaboração da Inspetoria Re
gional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 

ALENQUER - PA. 
Mapa Municipal na pág. 115 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Para apresentar dados históricos dêste 
município impõe-se a consulta do "Município de Alenquer", 
do Senador Fulgêncio Simões, em cuja obra com autori
dade é largamente o assunto estudado. 

Diz êle "O território do município de Alenquer cons
tituiu nos primitivos tempos da colonização amazônica, 
uma das zonas de .catequese dos capuchos da piedade, que, 
provàvelmente nos fins do século XVII, se estabeleceram 
à margem do rio Curuá, pouco acima da sua foz, atraindo 
e concentrando nesse local os índios da região, alguns, como 
a tribo dos Barés ou Abarés, eram ali aldeados, e dando 
à aldeia a denominação de Arcozellos, que é a de uma loca
lidade portuguêsa, donde talvez fôsse natural o chefe ou 
algum dos ditos capuchinhos. 

"As dificuldades de .comunicação, aumentadas no 
tempo de verão pela deficiência de água nos dois estreitos 
canais da bôca do rio Curuá, aliados à endemia de sezões 
ali reinantes e que, com o povoamento e o desenvolvimento 
vão desaparecendo, determinaram a mudança da sede dos 
capuchinhos para o local sadio e farto onde, com o auxílio 
de índios do rio Trombetas, fundaram a aldeia de Surubiú, 
hoje a próspera cidade de Alenquer. A denominação de 
Surubiú, dada à nova aldeia vem do fato de ficar à mar
gem do então rio Surubiú, atualmente Igarapé de Alenquer, 
na confluência com o igarapé, Itacarará, que despeja nêle 
suas águas. 

"Foi no ano de 1758 que teve lugar a criação do mu
nicípio, pelo fato da elevação da aldeia de Surubiú à cate
goria de vila, concorrendo para isso o seguinte aconteci
mento: Tendo de seguir até o rio Negro a fim de confe
renciar com o plenipotenciário espanhol sôbre a demarcação 
de limites das terras das coroas de Portugal e Espanha, o 
governador capitão general Francisco Xavier de Mendonça 



Furtado aproveitou a viagem para visitar as povoações ri
beirinhas e assim poder dar conscí1~nciosa execução à Carta 
Régia de 6 de junho de 1775, pela qual lhe foram outorga
dos poderes para elevar à categoria de vila as povoações 
que julgasse em condições de a merecer. Coube então à 
aldeia de Surubiú a honra de receber o predicamento de 
vila com a denominação de Alenquer, em 1758 quando o 
benemérito governador efetuou a aludida viagem ao Rio 
Negro. 

"Após a Independência do Brasil, "ódios políticos", 
como diz Moreira Pinto, no seu Dicionário Hist. e Geog. 
do Brasil, nascidos de rivalidades descabidas entre locali
dades, fizeram que o Conselho do Govêrno, tendo de dar 
execução ao art. 3.0 do Código d~ Processo Criminal, de
cretado em 29 de novembro de 1B32, dividindo o território 
da província em comarca de têrrnos, em sessão de 14 de 
maio de 1833 retirasse a Alenquer o predicamento de vila, 
passando dessa forma o seu território a pertencer à "Cabeça 
do Têrmo", que era Santarém. 

"Foi assim, sem fundamentar a sua injustificável reso
lução, que o Conselho do Govêrn1) retirou o predicamento 
de vila não somente a Alenquer e Alter do Chão, mas tam
bém, em outros artigos, a Cur1,1çá, Mazagão e outras locali
dades importantes. Baena, no aditamento ao seu Ensaio 
Corográfico, publicado em 1839, c:ritica austeramente essa 
divisão, feita, diz êle "com desprêzo dos princípios indis
pensáveis para a sua discreta re~:ulação", a qual "desgra
duou povos que estavam em mais ponderosas circunstâncias 
que outros", sem ter pedido previamente "informações de 
pessoas idôneas, como os professôres, os párocos e outros. 

"A injustiça, porém, não trh:.nfou com o silêncio das 
vítimas. Tôdas as câmaras municipais extintas protestaram 
e reclamaram com a altivez patriótica que honra os nossos 
antepassados . 

"Em julho de 1833, como SI! depreende da represen
tação da Câmara de Alenquer, pEtssou o município a fazer 
parte do de Santarém; mas tão damorosa injustiça havia 
de ser um dia reparada. E foi. Ao impulso da verdade 
em relêvo surgiu a Lei n.0 140, de 23 de junho de 1848, 
restaurando o município e restituindo à Alenquer a cate
goria de vila, que foi solenemente instalada com a posse 
da respectiva Câmara Municipal no dia 11 de janeiro de 
1849, compondo-se essa primeint Câmara Municipal dos 
vereadores: Teodósio Constantino Batista, presidente, Be
nedito Luiz Coêlho, Rodrigo Antonio da Silva, Braz An
tonio Corrêa, Joaquim Manoel CJrrêa, Romualdo Antonio 
dos Santos e Joaquim Antonio Luiz Coêlho. A Câmara, 
assim constituída, juramentou e empossou, nesse mesmo 
dia, os 4 primeiros juízes de paz !!leitos, Tiago Peres Duar
te, Luiz de Oliveira Martins, Salazar José Corrêa e Teo
dósio Constantino de Sena . Do ato foi publicado edital 
pelas ruas e praças e afixado na porta da casa da Câmara. 

''As Câmaras Municipais sucederam-se com tôda a re
gularidade até a proclamação da República. 

''Proclamada a República ern 1889, as Câmaras Mu
nicipais foram dissolvidas e criados Conselhos de Inten
dência. 

''A Câmara Municipal de Alenquer foi dissolvida por 
Decreto n.0 107, de 15 de março ele 1890, e criado um Con~ 
selho de Intendência por Decreto n.0 108, da mesma data, 
composto de 7 membros, sendo um presidente e 6 vogais, 

todos de nomeação do govêrno do Estado. Para êsse Con
selho foram nomeados os cidadãos: Dr. Fulgêncio Firmino 
Simões, presidente, vogais, Tiago Serrão de Castro, alferes 
Manoel Felipe de Vilhena, Luiz Rabelo Duarte, João An
tonio Barroso, João Possidônio Martins e José Francisco da 
Silva Duarte, os quais tomaram posse, em sessão solene, no 
dia 7 de abril do mesmo ano. 

"Depois de promulgada a Constituição do Estado, de 
22 de junho de 1891, o governador Dr. Lauro Sodré, usan
do da faculdade que a mesma Constituição lhe conferiu, 
baixou o Decreto n.0 385, de 8 de agôsto dêsse ano, para 
a eleição dos primeiros Conselhos Municipais, a qual reali
zou-se a 10 de outubro do mesmo ano. Para o de Alenquer 
foram eleitos o Tenente Coronel Eugênio Nunes da Costa 
Marques, intendente, Capitão João Possidônio Martins, Ma
jor Joaquim Bentes Rabelo, Major Ivo Antonio Picanço 
de Azevedo, Tenente Luiz Rabelo Duarte, Jonatas Juve
nal Maia e José da Costa Homem, vogais. 

"Foi êste o primeiro Conselho Municipal de Alenquer, 
eleito após a promulgação da Constituição do Estado. 

"Aienquer foi elevada à cidade pela Lei n.0 1 050, de 
10 de junho de 1881, tendo sido antes, por ato do presidente 
da província Dr. Pedro Vicente de Azevêdo, de 1;0 de maio 
de 1874, o respectivo município elevado a têrmo judiciário 
com um conselho de jurados, que pela primeira ·vez reuniu
-se no dia 15 de dezembro dêsse ano. 

"Pela Lei n.0 1 145, de 29 de março de 1883, foi o 
têrmo de Alenquer elevado à categoria de comarca, mas 
somente pelo govêrno da República foi classificada de se
gunda entrância, pelo Decreto n.0 118, de 3 de janeiro de 
1890, sendo instalada a 26 de abril do mesmo ano." 

Na relação nominal dos municípios do Estado man
tidos pelo Decreto estadual '11.0 6, de 4 de novembro de 
1930, figura o de Alenquer, não se verificando o mesmo 
na apresentada pelo de n.0 78, de 27 de dezembro tam

bém daquele ano. Não obstante no quadro da divisão ad
ministrativa relativo a 1933, Alenquer é constituído apenas 

pelo distrito sede . 
A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935 enu

mera todos os municípios do Pará consignando entre êles 
o de Alenquer. :S:ste, nos quadros da divisão territorial 
de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, 
compreende 4 distritos: Alenquer, Curuá, Cuipéua e Pa
raná-Miri. 

Segundo o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 2 972, de 31 de março de 1938, bem como a divisão 
territorial do Estado, fixada pelo Decreto-lei estadual 
n.0 3· 131, de 31 de outubro de 1938, para vigorar no qüin
qüênio 1939-1943, o município em aprêço compõe-se de 
2 distritos: Alenquer (com a zona dêsse nome e as Cuipéua 
e Paraná-Miri) e Curuá. 

Na divisão territorial do Estado vigente no qüin
qüênio 1944-1948, e estabelecida pelo Decreto-lei estadual 
n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, o município de Alen
quer permanece formado por 2 distritos: Alenquer e Curuá. 

Atualmente o município ainda mantém o mesmo nú
mero de distritos, isto é Alenquer e Curuá. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o sr. Oscar Ferreira de Araújo e 
constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 
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LOCALIZAÇÃO - Acha-se o município de Alenquer à 
margem esquerda do rio Amazonas e situado na zona fisio

gráfica do Baixo Amazonas. Limita-se com os municípios 

de óbidos, Almeirim, Monte Alegre e Santarém . A cidade 

fica a 701 km em linha reta da Capital do Estado colo

cando-se em 46.0 lugar em distância de Belém. Possui as 
seguintes co~rdenadas geográficas: 1° 56' 56" de latitude 

sul e 54° 46' 38" ·de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 36 metros na sede municipal, sendo o 
10.0 em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido, acentuando-se porém, o 
tempo de verão, de outubro a dezembro. 

ÁREA - A área do município é de 22 856 km:!. É o 
14.0 em extensão territorial no Estado do Pará. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Amazonas que banha 

o quarteirão do Arapiri e uma parte do quarteirão do Pa

raná-Miri; Rio Curuá tem sua nascente em lugar desconhe
cido e banha a vila do mesmo nome e os povoados de Pa

coval e Apolinário, sendo navegável parte de sua extensão. 
Na região banhada por êsse rio, ficam os grandes castanhais 

e balatais do município; Rio Mamiá é afluente do rio 
Curuá e tem suas nascentes desconhecidas, sendo bastante 

encachoeirado, banhando uma região desabitada; Lago 
Curuá tem uma extensão aproximada de 4 000 metros de 
comprimento por 1 500 de largura . É ligado aos lagos dos 

Botos, Poção e Tostão. É de pouca profundidade, sendo 

navegável no inverno por embarcações de pequeno calado; 
Lago Curumú sua extensão é calculada em 3 000 metros de 

comprimento por 1 500 de largura. É de pouca profundi
dade, principalmente no verão. É muito piscoso . Ilha Ara

piri situada no rio Amazonas, dista da sede do Município, 

cêrca de 20 milhas. Sua superfície é de aproximadamente, 
800 km2 • 
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RIQUEZAS NATURAIS- A argila constitui a principal 
riqueza mineral, entretanto consta a existência do chumbo 
(galena), cristal de rocha e minérios de ferro, ainda sem 
exploração. Borracha, castanha, madeira e plantas olea
ginosas constituem as principais riquezas vegetais. Peles e 
couros de animais silvestres (caças), peles de jacaré e con
chas da "itã" aparecem como principais riquezas animais. 

POPULAÇÃO- A população de Alenquer, segundo o. Re
censeamento Geral de 1950, era de 16 477 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens- 8 267; mulheres-
8 210; brancos - 2 935; pardos - 11 768; pretos - 1 670 
e 46 da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais em 
número de 9 545, 4 417 eram solteiros; 4 334 casados; 782 
viúvos e 5 desquitados. Existiam apenas 31 estrangeiros e 
16 brasileiros naturalizados. Predominavam os que se de
clararam católicos romanos, que eram 16 318; as outras re
ligiões possuíam adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-1956, era de 
18 573, sendo 14 344 no distrito de Alenquer e 4 229 no 
distrito de Curuá . 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
doze aglomerações urbanas: - a cidade de Alenquer, com 
4 172 habitantes (2 014 homens e 2 158 mulheres) e a 
vila de Curuá, com 389 habitantes ( 190 homens e 199 mu
lheres), conforme dados do Recenseamento de 1950 e os 
povoados de: Pais de Carvalho, com 500 casas e 2 800 mo
radores; Paraná-Miri, com 450 casas e 2 350 moradores; 
Arapari, com 410 casas e 2 200 moradores; Cuipéua, com 65 
casas e 340 moradores; Curicaca, com 36 casas a 180 mora
dores; Curumu, com 45 casas de 230 moradores; Surubiú
-Miri, com 50 casas e 250 moradores; Pacoval, com 37 casas 
e 180 moradores; Macurá, .com 63 casas e 310 moradores e 
Apolinário, com 58 casas e 180 moradores, consoante a 
Campanha Estatística de 1956. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia do muni
cípio se sustenta na indústria extrativa, predominando a 
castanha-do-pará, que contribui com quase cinqüenta por 
cento (50%) para a receita do município. É exportada 
com casca. Em segundo lugar vem a juta para fibra, que 
é plantada em grande escala . A bala ta é outro produto 
muito procurado, sendo obtido nos altos rios do município. 
Também há a juta para semente; aliás é interessante salien
tar que quase tôda a semente de juta utilizada no plantio 
de juta para fibra, em tôda a Amazônia, é produzida em 
Alenquer, nas terras da colônia "Pais de Carvalho". A se
mente é adquirida pelo Instituto Agronômico do Norte, que 
a distribui, gratuitamente, aos plantadores de juta. A con
cha de itã, agora já em pequenas proporções, também con
tribui com uma parcela para a receita do município. A 
concha de itã é extraída do fundo do Igarapé do Lago por 
pessoas que vêm do município de Cametá, exclusivamente 
para êsse fim, durante os meses de outubro a dezembro, 
isto é, na época da vasante. Convém salientar que as pes
soas que se dedicam a êsse mister não usam aparelhos de 
espécie alguma . São simples mergulhadores e não escafan
dristas. A pecuária está em relativo desenvolvimento. 

A produção extrativa mineral consiste somente na ex
tração de argila (barro), cujo valor em 1956 foi de 
CrS 10 500,00. A de origem vegetal é constituída de extra-



ção de batata, castanha-do-pará, fava cumaru, madeira 
bruta, cuja produção total em 1956 importou em 
CrS 43 664 062,00. De origem animal, conchas de itã, 
peixes diversos e peles de animais silvestres, tendo o valor 
da. produção total, em 1956, atingido a cifra de 

Cr$ 1 432 673,00. 

A pecuária está bem desenvolvida e o rebanho bovino 
soma mais de 20 000 cabeças. Das pessoas ativas no Mu
nicípio, 31,4% concentram-se no 1·amo agricultura, pecuária 

e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - E11 istem no mumctpto cêrca 
de 120 estabelecimentos comerci::üs do tipo comum da re
gião (atacadista e varejista), bem como uma Agência do 
Banco de Crédito da Amazônia, na cidade . 

As transações são feitas com a praça de Belém em 
grande escala. O comércio com Santarém e outros muni

cípios vizinhos é reduzido. 

MEIOS DE TRANSPORTE g COMUNICAÇOES -
Alenquer está ligada à Capital do Estado por navegação 
fluvial em viagens de 4 a 5 dia!i, em vapores particulares 
e do Serviço de Navegação da Amazônia e Administração 
do Pôrto do Pará (S.N .A.P.P.). Não se comunica dire
tamente com a Capital Federal. Possui uma Agência Pos

tal-telegráfica do D . T. C . 

As distâncias às sedes municipais limítrofes e à Ca
pital do Estado pelos seguintes meios de transporte são: 
Santarém - fluvial 57 milhas, emprêsas particulares; 6bi
dos - fluvial 69 milhas, emprêsas particulares; Monte Ale
~re - fluvial 117 milhas; Almei:rim - fluvial 334 milhas; 
Capital Estadual - fluvial 571 milhas. 

ASPECTOS URBANOS - A ddade de Alenquer conta 
com 30 logradouros públicos; 919 prédios e segundo os da
dos do Recenseamento Geral dn 1950, 4 172 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 24 logradouros e a domiciliária conta com 286 ligações. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SAN1T ÁRIA - Possui quatro 
farmácias, três dentistas, dois furmacêuticos e um veteri
nário. O Pôsto de Higiene do :)erviço Especial de Saúde 
Pública (S. E. S. P. ) , com finalidade de assistência médica 
em geral, servido por um médico, quatro enfermeiros e duas 
visitadoras, atende à população. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Exis
tem na cidade de Alenquer as seguintes Associações de As
sistência Social: Pia União de Santo Antônio de Alenquer, 

também conhecida pelo nome de Pão de Santo Antônio, 
fundada no ano de 1942, .contando com 190 sócios e desti

nada a benefícios e auxílios aos seus associados e pessoas 

estranhas. Sociedade Artística Trabalhista Alenquerense 

fundada no ano de 1945, contando com 46 sócios e desti

nada a amparar e proteger as classes operárias e traba
lhistas. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 13 913 pessoas de 5 anos e mais, sendo 

que 5 198, ou 37,3%, sabiam let· e escrever. Destas, 2 871 
eram homens e 2 327 mulheres. Na sede municipal, das 

3 528 pessoas de 5 anos e mais, ~: 153 sabiam ler e escrever, 
sendo 1 065 homens e 1 088 m1Jlheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram 59 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum com a matrícula geral 
de 2 485 alunos. 

Em 1956, na cidade, funcionaram 2 estabelecimentos 
de ensino extraprimário: o Curso de Corte e Costura da 
Paróquia de Santo Antônio, com 28 alunos do sexo femi
nino e 1 professor e a Escola Datilográfica Rui Barbosa, 
com 5 alunos do sexo masculino, 8 alunos do sexo feminino 
e 3 professôres. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Um cinema (Cine 
Teatro IDEAL), com 306 lugares, uma Biblioteca da Con
gregação Mariana de Alenquer, de caráter geral, com cêrca 
de 1 000 volumes, 3 Associações Culturais, tôdas de caráter 
esportivo e 1 tipografia. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 .. 232 -- 1 220 921 1 515 
1951 ..... , .. 333 634 2 429 2 047 I 796 
1952 ... .. .. 741 566 I 657 936 1 640 
1953 .. .. . . 580 753 2 501 1 216 2 346 
1954 .. 597 782 2 790 I 334 3 122 
1955 ...... 881 I 085 2 270 I 536 2 469 
1956 .. ... I 055 I 884 3 065 2 114 3 065 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Um monumento à Bandeira na praça do mesmo 
nome. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES- Um dos festejos populares muito antigo, 
do tempo da escravatura, mas que com o decorrer do tempo 
foi se extinguindo, é o chamado marambiré, que é uma 
dança em homenagem ao Natal e a São Benedito. Durante 
a última quinzena de dezembro e a primeira de janeiro, 
os promotores dêsse festejo saem à rua, em bloco, dançando 
também nas residências particulares. Entre os partici
pantes do grupo havia a "Rainha do Congo" que, vestida 
em traje muito discreto, recebia as manifestações que lhe 
tributavam seus "súditos", ao som dos tambores e tamborins 
e através dos "passos" do lundum, que era dançado com 
mestria por parte dos componentes do grupo, constituído 
de homens e mulheres. Cantavam músicas próprias que 
ainda não conseguimos obter. O "marambiré" era encon
trado na cidade, entre os moradores do bairro da Loanda 
e no povoado âe Pacoval no rio Curuá, antigo mocambo. 
A maioria dos componentes do grupo eram descendentes 
de escravos. Os católicos de Alenquer festejam o padroeiro 
da paróquia, Santo Antônio. A festividade começa no dia 
1.0 de junho, com o Círio, e termina no dia 13 do mesmo 
mês. Muitas barra.cas são construídas, nas quais é vendido 

do que o romeiro necessita. É muito concorrida esta festa 
e pode-se dizer que é uma das mais bem organizadas, pois 

reúne romeiros de todos os municípios do Baixo Amazonas, 
inclusive de Parintins, no Estado do Amazonas. Também 

são festejados, na cidade, São Benedito, padroeiro do bairro 

de Loanda e São Sebastião, padroeiro do bairro do Aningal. 

VULTOS ILUSTRES - Dr. Fulgêncio Firmino Simões, 
advogado, autor de uma monografia do município, senador 
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estadual, presidente da Província de Goiás, no tempo da 
Monarquia; Desembargador Eloy Simões, magistrado ín
tegro, ambos já falecidos e General-de-Brigada Clóvis Bur
lamaqui Monteiro, distinto alenquerense. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - O lago Curumuru distante 
cêrca de seis quilômetros da cidade . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "alenquerenses" e os 
nativos de "Ximangos". 

~ sede de comarca e têrmo com dois distritos judi
ciários, Alenquer e Curuá. 

O eleitorado é de 4 261 . 
O município de Alenquer é bem característico da re

gião do Baixo Amazonas com uma economia assentada na 
exploração florestal (castanha-do-pará, cumaru, etc. ) ; na 
pecuária, na pesca (pirarucu) e na cultura da juta indiana 
que elevou as culturas de arroz e do milho a plano se
cundário. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Alenquer - C. N. E. - 1948. - Ar
quivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 
In9petoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 

ALMEIRIM- PA 
Mapa Municipal na pág. 109 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Há quem atribua a primeira origem de Al
meirim a um pretendido forte, erguido pelos holandeses, no 
local da antiga aldeia do Parú; a verdade histórica, porém, 
é outra, e não atrasa até aquêles intrépidos marinheiros e 
aventureiros a fundação da sede do município. 

Aos frades capuchos de Santo Antônio deve Almeirim 
a sua existência, com a fundação da aldeia do Paru, com 
índios descidos do centro . 

Prosperou grandemente a aldeia, principalmente de
pois que conseguiu reunir a si a taba dos índios do rio 
Uacapari. 

A prática militar de defesa dos territórios, de então, 
conduziu Manoel da Mota e Siqueira a construir, à expen
sa suas, no local da atual sede do município de Almeirim, 
à margem esquerda do rio Amazonas, um forte de pedra e 
barro, tendo a fechar-lhe o horizonte, pela face posterior, as 

Alto Rio Jãri 
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terras do Paru, o qual tomou a denominação de forte do 
Paru. 

Essa construção contribuiu ainda para o aumento do 
povoado. 

Em 1745 o forte sofreu reedificação completa, por ha
ver sido julgado necessário à defesa interna do rio Amazo
nas, e, em 1749, era comandado pelo Capitão Caetano Cor
rêa Pinto. 

Com a denominação de Aldeia do Parú, viveu o po
voado até 1758, ano em que o Governador e Capitão-Ge
neral Francisco Xavier de Mendonça Furtado, na sua via
gem ao rio Negro, o erigiu em vila, com a denominação de 
Almeirim, a qual êle próprio instalou em 22 de fevereiro. 

Em 1765, a fortaleza ainda estava muito boa, a Igreja 
se achava arruinada, não obstante ser coberta de telha, e 
era diretor da vila, Francisco Serrano de Oliveira, que con
tinuou até 1769. 

A primitiva Igreja caiu, havendo, depois de 1785, sido 
erguida a atual. 

Com o abandono que sofreram, no último período colo
nial, por parte do Govêrno da Capitania, os lugares fundados 
no Baixo Amazonas, em vista da preocupação existente de 
alargar para o Alto Amazonas os domínios coloniais portu
guêses, decaiu muito Almeirim, perdendo o título e catego
ria de vila que os seus próprios habitantes já não lhe reco
nheciam na época da independência. 

No ato da divisão da Província do Pará em têrmos e 
comarcas, nas sessões do Conselho do Govêrno da Provín
cia, em 1833, não há menção alguma sôbre a existência de 
Almeirim. 

Muito embora não mencionada, não havia desapare
cido, pois que, em 1835, o vandalismo, decorrente da Caba
nagem, que assolou o interior da Província, a invadiu, depois 
de heróica resistência, em que se destacaram Policarpo Ba
tista e um velho português de nome Gama, os quais, segun
do a tradição, conseguiram ainda fazer troar sôbre os inva
sores os velhos canhões do forte, então assaz arruinado. Re
cebendo de Arraiolos um contingente, comandado pelo Te
nente Valéria de Souza Batista, ficou a localidade liberta
da dos bandidos, tendo sofrido uma depredação completa. 

Em conseqüência do covarde assassinato do Vigário 
Padre Antônio Pantoja, ocorrido em 1862, foi a freguesia 
abandonada pelo Bispo, que não mais lhe enviou pároco, en
trando em franca decadência . 



Prefeitura Municipal 

Com o advento da RepúbJic,a, os seus pró-homens pro
curaram soerguê-la e conseguiram do Govêrno provisório 
do Estado do Pará a sua elevação à categoria de vila, com 
o Decreto n.0 109, de 17 de mar1;o de 1890, e, mais a cria
ção do município de Almeirim com o Decreto n.0 110, da 

mesma data. 
Em 23 de agôsto do mesmo ano de 1890, teve lugar a 

instalação do município com a posse de Manuel da Silva 
Neto, presidente, e, vogais, Alípio da Assumção Urbano da 
Fonseca, Zeferino Rebelo Mendes e Manuel Frutuoso Bar
reto de Oliveira, juramentados e E!mpossados pelo presidente 
do Conselho da Intendência Municipal de Gurupá, Fran
cisco Barreto Cardoso da Fonseca. 

Do primeiro Conselho Munic:ipal eleito e empossado em 
15 de novembro de 1891, fizeram parte, intendente, Manoel 
Maria da Silva Neno e vogais José Júlio de Andrade, Mi
guel Cláudio da Silva Saldanha e Jacinto Furtado de Vas
concelos Leão. 

Em face do Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro 
de 1930, o município foi extintc1, sendo seu território ane
xado ao de Prainha. Restabeleceu-o, contudo, com terri
tório desanexado dêsse municípic, o Decreto estadual n.0 16, 
de 24 daquele mês. 

O Decreto estadual n.0 78, ci.e 27 de. dezembro de 1930, 
manteve o município de Almeirim que continua composto de 
apenas um distrito . 

A Lei estadual n.0 8, de 31 ele outubro de 1935, enume
ra todos os municípios do Pará, consignando entre êles o 
de Almeirim. ~ste, nos quadros de divisão territorial data
dos de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, 
apresenta-se subdividido em 4 d:.stritos: Almeirim, Bôca do 
Braço, Santana do Cajarí e Sant') Antônio do Caracuru. 

Conforme o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o município de Almei
rim compõe-se de 2 distritos: A lmeirim (com as zonas de 
Almeirim, Santo Antônio de Car acuru e Bôca do Braço) e 
Santana do Cajarí . 

Em cumprimento ao Decre·to-lei estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938, que fixo1.:1 a divisão territorial do Es
tado, a vigorar no qüinqüênio L939-1943, o município de 
Almeirim passou a abranger o nevo distrito de Arumanduba, 
criado com o território do extinto distrito de Santana do 
Cajarí, e com o das zonas de Santo Antônio de Caracuru e 
Bôca do Braço, desanexada do distrito-sede . Adquiriu, por 

outro lado para b distrito de Almeirim, parte do território 
da zona Carrazêdo, do distrito-sede do município de Guru
pá. Assim, na mencionada divisão, o município de Almeirim 
se mantém integrado por 2 distritos: Almeirim e Aruman
duba. 

Em virtude do Decreto-lei federal n.0 5 812, de 13 de 
setembro de 1943, regulado pelo de n.0 5 839, de 21 dêsse 
mês e ano, o distrito de Arumanduba, do município de Al
meirim, perdeu parte do seu território, incorporada ao mu
nicípio de Mazagão, do Território Federal do Amapá. 

De acôrdo com a divisão territorial do Estado, estabe
cida pelo Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezem
bro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948 o mu
nicípio de Almeirim continua composto dos distritos de Al
meirim e de Arumanduba, permanecendo até esta data. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Celso Andrade de Oliveira 
e constituída a Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Almeirim situa-se na zona fisiográfica 
do Baixo Amazonas, à margem esquerda do rio do mesmo 
nome, indo seus limites setentrionais às serras de Tumu
cumaque. Possui pequena porção à margem direita do gran
de rio. Limita-se com os municípios de Prainha, Monte Ale
gre, Alenquer, óbidos, Gurupá e Pôrto de Moz, Guiana Ho· 
landesa e Território Federal do Amapá . A cidade fica a 
458 km, em linha reta, da Capital do Estado, colocando-se 
em 42.0 lugar em distância de Belém, e possui as seguintes 
coordenadas geográficas: 1° 31' 50" de latitude Sul e ..... . 
52° 34' 40" de longitude W. Gr. A cidade é situada em par
te na praia e colina que segue por trás, à margem esquer
da da foz do rio Paru, na margem esquerda do rio Ama
zonas. 

SITUAÇÃO 

Posição do Municlpio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 30 metros na sede municipal. Sendo o 15.0 

em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido, com copiosas e abundantes 
chuvas no período de janeiro a junho . 
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AREA - A área do município é de 67 200 km2; é o 4.0 do 
Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográfico~! do município são: Rio Parú, afluente do Rio 
Amazonas, margem esquerda; Rio Jarí, afluente do Rio 
Amazonas, margem esquerda. As cachoeiras de Panamá, 
Paratapera, Muiróca, Puxuri, Taqui, Piranhauçu, Maraca
naquara, Maracanaí, Jabotiquara, Mututipucu, Bacuri, Ta
puraí, Itoóca, Pedra Pintada, Pariparuí, Maxipurí, Muruti
quari, Turé, Carrucau, Apapu, Grande, Urubu, Urubuzinho, 
Laguinho, Pancada, Bôca, Ceará, Tucurí Jaboti, Amarú, Apu
paí e Desespero. As serras Murutipucu, Matauará, Tumu
cumaque, Legado, Arumanduba, Jari e Paranaquara; as ilhas 
de Panema, Pequim, São José, Velha Pobre, Macaris e 

Camaleão. 

RIQUEZAS NATURAIS - O garimpo destaca-se como 
principal riqueza mineral. Borracha, Castanha, Balata e 
Madeira, constituem as riquezas vegetais. Os animais sil
vestres aparecem como a principal riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Almeirim, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 5 256 habitantes e tinha 
a seguinte posição: homens - 3 059; mulheres - 2 197; 
brancos- 467; pardos- 4 729; pretos- 35 e nenhum da 
raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais em número de 
3 248, 1 749 eram solteiros; 1 247 casados; 250 viúvos e ne
nhum desquitado. Existiam apenas 89 estrangeiros e 1 bra
sileiro naturalizado. Predominavam os que se declararam 
católicos romanos que eram 5 044; as outras religiões pos
suem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
5 924 habitantes, sendo 2 881 no distrito de Almeirim e 
3 043 no distrito de Arumanduba. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui dez 
aglomerações urbanas: -a cidade de Almeirim, com 742 
habitantes (388 homens e 354 mulheres), a vila de Aru

manduba, com 481 habitantes (267 homens e 214 mulhe
res), conforme dados do Recenseamento de 1950, e os po

voados de: Recreio, com 13 casas e 100 moradores; Arraia

los, com 20 casas e 120 moradores; Caracuru, com 100 casas 

e 600 moradores; São Militão, com 80 casas e 210 morado
res; Bom jardim, com 80 casas e 150 moradores; Providên-

Zona do Garimpo 
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Trecho do Rio Jari 

cia, com 20 casas e 100 moradores; Panacari, com 20 casas 
e 120 moradores e Flexal, com 125 casas e 680 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A extração de produtos 
nativos da floresta, como bala ta (borracha) é a principal ati
vidade econômica. A pecuária apresenta algum desenvolvi
mento, havendo criação de búfalos e o rebanho bovino ascen
de a 12 000 cabeças. A agricultura é incipiente. A exportação 
do município em 1956 foi a seguinte: balata, borracha em 
bloco (454 672 kg, valor de CrS 18 974 595,00); castanha-
-do-pará, com casca (29 361 hectolitros, valor de ....... . 
Cr$ 13 606 300,00); leite de seringa - látex - ( 406 tam
bores, valor de Cr$ 1 265 400,00); gado bovino ( 433 cabe
ças, valor de Cr$ 1 732 000,00); juta (22 110 kg, valor de 
Cr$ 345 660,00). O total da exportação em 19S6 somou 
Cr$ 36 357 390,00. Almeirim conta com 18 estabelecimen
tos comerciais típicos da região, atacadista e varejista ao 
mesmo tempo. Das pessoas ativas no município, 2,6o/o con
centram-se no ramo agricultura, pecuária e silvicultura . A 
indústria extrativa mineral é representada per exploração 
de ouro, cujo valor de produção, em 1956, atingiu a quan
tia de Cr$ 10 500 000,00, correspondentes a 150 quilogra
mas. A produção extrativa vegetal é constituída de extra
ção de balata, leite de seringa, sernambi, castanha-do-pará, 
madeira bruta e lenha, cujo valor total de produção foi, em 
1956, de Cr$ 29 157 480,00. Como indústria extrativa ani
mal, peles de animais silvestres, tendo a produção de 1956 
importado em Cr$ 220 250,00, correspondentes a 4 405 uni
dades. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém de onde importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no município. Há no município 
18 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia, atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - É 

Almeirim ligada à Capital do Estado por via fluvial, através 
de embarcações (navios) com viagens irregulares. Não se 
comunica diretamente com a Capital Federal. Liga-se 
a cidade de Almeirim com as sedes municipais limítro
fes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Pôrto de Moz: fluvial, 31 km; Gurupás fluvial, 
120 km; Prainha: fluvial, 146 km; Monte Alegre: fluvial, 
226 km; Território Federal do Amapá: fluvial, 116 km; Ca
pital Estadual: fluvial, 620 km. Como via de comunicação, 
existe no município uma Agência Postal-telegráfica do 
D.C.T. 



Enchente do Rio Jari 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Almeirim conta 
com 11 logradouros públicos; 198 prédios e, segundo os da
dos do Recenseamento Geral de 1950, 742 habitantes. É 

servida de luz elétrica . A ilumina~·ão pública se estende a 
9 logradouros e a domiciliária cont:~ 113 ligações. 

ASSIST:S:NCIA MÉDICO-SANITARIA - Almeirim pos
sui um dentista, um farmacêutico E uma farmácia, para as
sistência à população. Existe um Bubposto do Serviço Es
pecial de Saúde Pública (S. E. S. P. ) , com finalidade ge
ral, mantendo os serviços de malária, germinose e higiene, 
e não possui qualquer aparelharr:.ento especial. Executa 
trabalhos profiláticos de imunizaçóes variólica, diftérica e 
outros, tendo como corpo clínico a:penas um guarda; entre
tanto, é mensalmente visitado pelo médico do pôsto de 
Qurupá. 

ALFABETIZAÇÃO- O RecensEamento de 1950 consta
tou a existência de 4 4 76 pessoas C•Jm 5 anos e mais, sendo 
que 858, ou 19%, sabiam ler e escrever. Destas, 613 são 
homens e 245 mulheres. Na sede municipal, das 623 pes
soas de 5 anos e mais, 254 sabiam ler e escrever, sendo 158 
homens e 96 mulheres. 

ENSINO -Em 1956 havia no município de Almeirim, 5 
unidades escolares de ensino fundamental comum, com a 

matrícula geral de 343 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existe uma biblio
teca municipal, denominada "D. Pedro 11", com o número 

aproximado de 200 volumes. 

Associações Culturais: duas, .!lmbas de caráter espor
tivo. 

FINANÇAS PÚBJ.ICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNJClPIO Federal Eotadual --· 
(Cr$ I 000) 

To".al Tributária --
I 950 ....... -· 537 I 871 ... I 876 
1951 ....... _ .. 616 I 870 . .. 1 390 
1952 ....... ·- 392 I 618 .. I 593 
1953." .... -- 431 :r 819 ... I 635 
1954 ....... ·-- 448 :! 329 I 451 I 289 
1955 ....... - 570 :! 190 I 499 I 889 
1956 ....... - •f 096 1 371 2 008 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI

COS - Pórtico, situado na Praça da Bandeira e Cruz, na 
Estrada de Panaicá. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Dentre as festas tradicionais de Almei
rim, cita-se, em primeiro plano, a festividade de São Sebas
tião, com início no dia 10 de janeiro e término a 20 do mes
mo mês, constando de levantamento do "mastro votivo", que 
sai da residência de um dos juízes, logo no início da festa, 
fazendo evoluções pelas ruas da cidade, seguindo depois 
para o trapiche municipal, onde se efetua o embarque, em 
lanchas-motores, da imagem do Santo, do "mastro" e do 
povo carregando bandeiras características, fazendo alguma' 

Indígenas "Apaiaris", destacando-se o Vigário 

voltas em frente à cidade, evoluções que êles denominam 
de "meia lua". Terminada a cerimônia, levam o mastro para 
ser levantado em frente à casa onde se vão realiza'r os feste
jos e desde êsse dia é rezada a ladainha, seguida de festa 
dançante. No dia da "festa", isto é, a 20 de janeiro, o juiz 
da festividade oferece um almôço aos promotores da festa, 
mestres-salas e convidados. Às 17 horas repetem-se as ce
rimônias do início e ao cair da tarde derruba-se o "mastro", 
terminando com festa dançante à noite . Esta é a festa po
pular de São Sebastião, que é também comemorada em ou-

Igreja Matriz 
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tros lugares do município, como no rio Paru e Santana do 
rio Jutaí. No mês de junho, há a festa de São Benedito, 
com início no dia 15 e término a 30 do referido mês. Nesta 
festa, há também o levantamento do "mastro votivo", no 
ritual negro africano, com batuques e tambores, cheque
-cheque etc. , havendo evoluções rituais idênticas às de São 

Sebastião. O mastro é erguido em frente a um barracão 
denominado "Ramada de São Benedito". Há festas e a la
dainha é rezada na Igreja Matriz, pelo Vigário local. No 
dia 26, o santo vai para a vila de Arumanduba, voltando da
quela localidade a 29, acompanhado de grande procissão 
fluvial. A 29, é encerrada a festa religiosa pelo Vigário, com 
missa pela manhã, procissão à tarde, e, à noite, leilão em 
benefício da Igreja. No dia 30, é efetuada a derrubada do 
"mastro" erguido em frente à "Ramada de São Benedito", 

com todos os ritos africanos, terminando a festa profana. 
Em dezembro é festejada a padroeira da cidade, N. s.a da 
Conceição, festa puramente religiosa e muito mais simples 
que a de São Benedito, começando a 28 de novembro e ter
minando a 8 de dezembro. Em ambas as festividades, tanto 
na de N. s.a da Conceição, como na de São Benedito, são 
arrumadas barraquinhas, para as festas profanas, na Praça 
da Matriz, onde fica a Igreja . 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - As serras situadas no muni
cípio, quebrando a monotonia· da planície amazônica, sem
pre uniforme, sem relêvo acentuado, representam, por certo, 
um motivo de atração turística . A serra do Paranaquara, 
vista de longe, como enorme dado na planura infinita, dá 
um belo aspecto à região . 

O embarque de gado para Belém em navios "gaiolas" 
é um motivo interessante, pela oportunidade de observa
ção do trabalho penoso do homem amazônico. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "almeirinenses" e os 
nativos "paraoais". 

Trecho da Rodovia Panaicá 

É têrmo da comarca de Monte Alegre. 
O eleitorado é de 1 114 eleitores. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 
Palma Muniz - 191(i. - Sinopse Estatística do Município de 
Almeirim - C.N.E. - 1948. Arquivo da Agência Municipal de 
Estatística - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística 
do Pará.) 

ALTAMIRA - PA 
Mapa Muncipal na pág. 395 do 1,0 Vol 

Fotos: págs. 394, 404 e 410 do Vol. I 

HISTóRICO - Desmembrado do grande município de 
Souzel, do qual tirou a maior parte, isto é, todo o alto rio 
Xingu, tem a sua sede na vila de Altamira, situada à margem 
esquerda daquele rio, a 4° 19' 30" de latitude Sul e 9° 45' de 
longitude ocidental do meridiano do Rio de Janeiro. 

É um pouco difícil estabelecer a data precisa da fun
dação de Altamira . 

Rua Senador Antônio Lemos 

O lugar foi criado com as antiquíssimas missões dos 
jesuítas, os primeiros pioneiros da civilização que venceram 
por terra a Volta Grande do rio Xingu. 

A data dessas primeiras excursões deve ser fixada antes 
de 1750. 

Depois que os jesuítas foram expulsos, descuidaram-se 
da vereda ou estrada primitiva; que posteriormente ficou 
restabelecida pela missão capuchinha dos frades Ludovico 
e Carmelo Mazarino, em 1868, com os índios das tribos Ta
cuuba, Penes e Jurunas (off. de Fr. Venâncio Maria de 
Ferrara ao Ministro da Agricultura, em 25 de setembro de 
1868), aos quais, depois, juntaram-se índios das tribos Achi
paiás, Curiarias, Araras e Carajás. 

Com aquela missão restauraram-se os fundamentos da 
atual vila de Altamira, cuja denominação proveio da sua 
vantajosa posição à margem esquerda do rio Xingu, acima 
da foz do rio Ambé. 

Ao ofício de Fr. Venâncio de Ferrara acompanhou um 
croquis da picada restabelecida em 1868, a qual partia do 
lugar Cachoeira, no rio Tucuruí. 

Pela tradição deixada pelos capuchinhos, entreviu o 
Major Leocádio de Souza, que a recolheu dos índios, a pos
sibilidade de reconstruir o caminho, não mais de Cachoeira, 
porém, da foz do rio Tucuruí, e neste sentido organizou uma 



destacada expedição para efetuar o seu definitivo reco
nhecimento. 

Negativos ficaram os trabalho:; dêste empreendimento. 
Posteriormente a 1880, desaparecido o Major Leocádio 

de Souza, o Coronel Gaiôso retomou a empreitada, socor
rendo-se do grande número de escravos que possuía, abrindo 
um pico da foz do rio Juá à embocadura do rio Ambé e ini
ciando a construção de uma boa 4!strada de rodagem, que 
ficou paralisada e perdida em conseqüência da áurea 
Lei de 13 de maio de 1888, que o privou da sua escravaria. 

Pelo ano de 1880 procurou o ::io Xingu o baiano Agrá
rio Cavalcante, homem de trabalho e de empreendimento, 
que testemunhou os esforços do Coronel Gaiôso. Com o de
saparecimento dêste, resolveu continuar-lhe a tarefa, na par
te relativa à abertura da estrada para o Ambé, e levou a 
efeito tão importante empreendimEnto, não logrando, entre
tanto, ver os seus esforços coroadc·s de resultados, que por 
seu falecimento, tocaram ao seu sobrinho, Coronel José Por
fírio de Miranda Junior. 

~ste último concluiu definitbramente a grande via e 
adquiriu a sua propriedade. 

Essa estrada é um elemento importantíssimo de pros
peridade para o município de Altamira. 

A Lei n.0 811, de 14 de abril de 1874, criou o municí
pio de Souzel, incluindo no seu terl'itório o atual município 
de Altamira, o qual, pela Portarüt de 7 de maio de 1883, 
teve a sua sede colocada dentro da subdelegada do alto 
Xingu, cujo primeiro subdelegado foi José Bento da Silva 
Caldas, nomeado em 7 de maio também. 

Desde muito a grande extensiio do município de Sou
zel, o maior de todo o Estado do Pará, estava exigindo uma 
divisão e o estabelecimento de um Govêrno Municipal no 
alto Xingu, atrofiada pela falta de c:omunicações com à rêde 
geral da navegação amazônica. 

Da comissão organizadora, nomeada pelo Govêrno do 
Estado, para a instalação municipal, fizeram parte o Ma
jor Pedro de Olíveira Lemos, Presidente, e membros Júlio 
de Araújo Arrais, Floriano Ayres da Silva, Ernesto Acioly 
da Silva e Raimundo de Paula Marques. Havendo faleci
do Júlio Arrais, nomeou o Govêrno para substituí-lo por Ato 
de 16 de dezembro de 1911, Mar·:iniano Alfredo Diaman
tino. 

A Lei estadual n.0 1 604, de :!7 de setembro de 1917, 
concedeu foros de cidade à sede do município. 

Os Decretos estaduais n.0
" 6, de 4 de novembro de 

1930 e 78, de 27 de dezembro dêss4! ano, mantiveram o mu
nicípio de Altamira. 

No quadro de divisão administrativa referente a 1933, 
o município permanece constituído apenas pelo distrito-sede. 

Ainda pelo disposto na Lei estadual nP 8, de 31 de ou
tubro de 1935, que relaciona os municípios existentes no 
Pará, foi mantido o denominado Xingu, que compreende o 
território do antigo município de Altamira e a subprefei
tura de Xingu, sede na cidade de Altamira. 

No quadro de divisão territorial datado de 31 de de
zembro de 1936, Xingu, com sede em Altamira, compõe-se 
de 11 distritos: Altamira, Novo Horizonte, São Felix, Pôrto 
de Moz, Tapará, Vilarinho do Monte, Veiros, Aquiqui, Sou
zel e Alto Xingu. 

Já no quadro de divisão territl)rial, de 31 de dezembro 
de 1937, o município de Xingu ainda com sede em Altami-
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Rua 7 de Setembro 

ra, passou a integrar-se apenas de 3 distritos: Altamira, 
Novo Horizonte e São Felix. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 de 
março de 1938, mudou-se o topônimo do município de Xin
gu para Altamira, o qual, constitui-se de 2 distritos: Altamira 
e Novo Horizonte. 

Segundo a divisão territorial do Estado fixada pelo De

creto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938, para 

vigorar no qüinqüênio 1939-1943, Altamira apresenta-se in

tegrado pelo distrito-sede, dividido em duas zonas: Alta

mira e Iriri Curuá, e pelo de Novo Horizonte (zonas de 

Novo Horizonte e São Felix). 

Na divisão territorial do Estado, estabelecida pelo De
creto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, 

para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, Altamira mantém-se 

com 2 distritos: o de idêntico nome e o de Gradaús, ex-Novo 
Horizonte. 

Altamira teve parte de seu território desmembrado 
para constituir os municípios de São Felix do Xingu e Sou

zel, conforme Lei n.0 1127, de 11 de março de 1955, a qual 
foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe

deral em acórdão de 4 de outubro de 1955. 

O Govêrno do Estado do Pará, em Decreto n.0 1946, 

de 26 de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmem
bramento. 

Atualmente o município está constituído dos seguintes 

distritos: Altamira e Gradaús. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Elácio Pedrosa e consti

tuída a Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

Rio Xingu 
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LOCALIZAÇÃO - Altamira está situada na zona fisiográ
fica do rio Xingu, sendo seu território cortado ao meio de 
sul a norte pelo rio Xingu. Limita com os municípios de: 
Itaituba, Prainha, Pôrto de Moz, Itupiranga, Marabá, Con
ceição do Araguaia e com o Estado de Mato Grosso. A ci
dade fica a 512 km, em linha reta, da Capital do Estado, co
locando-se em 43.0 lugar em distância de Belém e possui as 
seguintes coordenadas geográficas: 3° 12' de latitude Sul e 
52° 13' de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - 60 metros na sede municipal. É a terceira 
no rol decrescente das altitudes. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. A temperatura da cidade em 
1956 apresentou: média das máximas: 32,5°; média das 
mínimas: 18,9° e média compensada: 25,7°. A precipitação 
foi de 1084 mm. 

ÁREA - A área do município é de 282 070 km2, sendo o 
maior do Estado e o 1.0 do Brasil, em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 
geográfico é o rio Xingu, um dos mais importantes afluen
tes do rio Amazonas, navegável num percurso de 900 qui
lômetros, bastante encachoeirado. O rio Iriri, afluente es
querdo do rio Xingu, de longo percurso e pequeno volume 
dágua, tornando-se, dessa maneira, dificultosa a navega
ção. O rio Iriri é o famoso rio de produção de borracha (he
vea brasiliensis) . O rio Fresco, afluente direito do rio Xin
gu, somente navegável no inverno. Nesse rio localizam-se 
os maiores castanhais do município; rio Curuá, principal 
afluente do rio Iriri. As cachoeiras ltapaiuna e do Espelho 
no rio Xingu; Grande, no Iriri; Cachimbo, no rio Curuá, pró· 
xima à fronteira com Mato G:rosso. A queda dágua Juru
cuá abaixo da cidade de Altamira, com 20 e 25 metros de 
altura. A serra Carajás, nas lindes de Altamira e Marabá 
e a serra Grande, à margem esquerda do rio Xingu, com 
altitude de 500 a 600 metros. 

RIQUEZAS NATURAIS- Consta a existência de carvão 
de pedra, cristal de rocha, mica e diamante, ainda sem ex-

ploração. A exploração de ouro, nas proximidades da cida
de, teve acentuado desenvolvimento, estando agora em de
cadência. Borracha e castanha constituem as grandes ri
quezas vegetais, além de enorme floresta. Os animais sil
vestres (caititu, veado, queixada, onça), aparecem como 
principal riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Altamira, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 7 669 habitantes e tinha 
a seguinte disposição: homens - 4 241; mulheres- 3 428; 
brancos- 1 026; pardos- 6 121; pretos- 501 e nenhum 
da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, um núme
ro de 4 772, 2 346 eram solteiros; 2 055 casados; 368 viú
vos e 1 desquitado. Existiam apenas 33 estrangeiros e 3 bra
sileiros naturalizados. Predominavam os que se declaram 
católicos romanos, que eram 7 234; as outras religiões pos
suem adeptos em pequena escala. Segundo estimativa do De
partamento Estadual de Estatística, a população do municí
pio em 31-12-1956, era de 8 644, sendo 7 510 no distrito de 
Altamira e 1 134 no distrito de Gradaús. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui três 
aglomerações urbanas - a cidade de Altamira, com 1 809 
habitantes (830 homens e 979 mulheres), a vila de Gra
daús, com 130 habitantes (74 homens e 56 mulheres), con
forme dados do Recenseamento de 1950 e o Povoado de 
Vitória, com 104 casas e 500 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A extração de borracha 
(hevea) e da castanha-do-pará (bertholetia excelsa) são as 

principais atividades econômicas do município. O valor da 
produção em 1956 de borracha e semelhantes (fina, ser

nambi, caucho e látex) elevou-se a Cr$ 24176117,70; o da 

castanha a Cr$ 4 473 720,00 (6 579 hectolitros). A extra

ção de peles e couros de animais silvestres ( caititu, quei

xada, veado etc. ) importou em Cr$ 1 192 720,00. A pecuá
ria constitui modesta e inicial atividade, coin um rebanho 
bovino de mais de mil reses. A caça e a pesca, como ele
mentos de subsistência do pessoal, que trabalha nos serin
gais e castanhais, completam o quadro de atividade eco
nômica do município. Das pessoas ativas na comuna, 13,6o/o 
concentram-se no ramo da agricultura, pecuária e silvicul
tura. 

COMÉRCIO E BANCOS - Sessenta e um estabelecimen
tos comerciais típicos da Amazônia, isto é, atacadistas e va
rejistas, existem no município. Uma Agência do Banco de 
Crédito da Amazônia atende ao movimento bancário da 
praça. 

Rua Agrário Cavalcante 



MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Altamira com a:; sedes municipais limí
trofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Pôrto de Moz: fluvial, navio do Serviço de Navega
ção da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará 
(S.N.A.P.P.) e particulares; Marabá: fluvial e terrestre, 
sendo êste último mais usado, e tendo que passar por outros 
municípios; Conceição do Araguaia: terrestre - viaja-se 
por terra, tendo, no entanto, de usar animais; Estado do 
Mato Grosso: fluvial - possui trechos intransitáveis devi
do às cachoeiras, no entanto, pequenas embarcações se arris
cam para alcançar o Estado de Mato Grosso; Itaituba: flu
vial e terrestre- o transporte terrE!stre é direto, mas muito 
perigoso; Prainha: fluvial; Capital do Estado: fluvial, na
vios do Serviço de Navegação da Amazônia e Administra
ção do Pôrto do Pará ( S . N . A. P. F . ) servem mensalmente 
o município e aéreo - Panair do Brasil, S. A., com viagens 
duas vêzes por semana. Como vias de comunicações exis
tem no município uma Agência Postal-telegráfica na cidade 
e uma Agência do Correio no povoado de Vitória, ambas do 
D. C. T. Altamira está ligada a Bdém por via fluvial, pe
los rios Xingu e Amazonas, iniciada na povoação Vitória, 
local onde está situado o principal pôrto do município antes 
da zona encachoeirada, a qual é atingida por uma rodovia 
(terra melhorada) de cêrca de 50 quilômetros. 

ASPECTOS URBANOS - A cic.ade de Altamira conta 
com 20 logradouros públicos, 566 prédios e, segundo os 
dados do Recenseamento Geral de 1950, 1 809 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A ilumir..ação pública se estende 
a 16 logradouros e a domiciliária conta com 512 ligações. 
Entre os seus principais logradouron públicos destacam-se a 
Avenida João Pessoa, as Ruas Cownel José Porfírio, 1.0 de 
Janeiro e Djalma Dutra e Praça Barão do Rio Branco. Os 
seus edifícios mais importantes sãc•: a Matriz do Sagrado 
Coração de Jesus, o Instituto Maria de Mathias e a resi
dência paroquial. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITARIA- Funcionam um 
Pôsto de Saúde e dois Subpostos, todos do Serviço Especial 
de Saúde Pública, sendo que os últimos no interior do mu
nicípio. 

ASSIST1tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - A So
ciedade União Beneficente de Altamira, fundada em 1938, 
com 22 sócios e destinada a auxílic•s funerários, tratamento 
médico e montepios, e a CooperatiYa Agrícola Mista de Al
tamira Ltda., instalada a 23 de junho de 1945, com 82 só
cios, cuja finalidade é produção, compra e venda de produtos 
agrícolas. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recense:tmento de 1950 consta

tou a existência de 6 469 pessoas com 5 anos e mais, sendo 

que 2 221, ou 34,33%, sabiam ler ~~ escrever; destas, 1 254 
eram homens e 967 mulheres. Na so~de municipal, das 1 536 

pessoas de 5 anos e mais, 840 sabi::lm ler e escrever, sendo 

379 homens e 461 mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram em Altamira 15 estabe
lecimentos de ensino primário fundamental comum com a 

matrícula geral de 801 alunos. En 1956, na sede munici

pal, funcionou 1,1m estabelecimento de ensino extra-primário, 

a escola dactilográfica "Zarah Benarroch de Oliveira", com 

Vista Parcial 

5 alunos do sexo masculino e 12 alunos do sexo feminino, e 
1 professor . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Contam-se duas 
associações culturais, com atividades esportivas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO 

Federal Estadual 
(Cr$ I 000) 

Total Tributária 

1950 .. 234 436 766 432 992 
1951. 249 193 I 333 795 I 432 
1952 .. 229 310 I 171 3lQ I 334 
1953 .. 590 313 I 598 922 2 !53 
1054 .. ..... 477 388 I 140 682 I 383 
1935 .. 497 431 I 957 1 997 I 983 
1956 .. 456 424 I 419 I 371 2 008 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Em Altamira, como em quase todos os 
municípios paraenses, as festas populares são, geralmente 
religiosas, destacando-se a de São Sebastião, de 1.0 a 20 de 
janeiro e a de N. s.a de Nazaré, em setembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "altamirenses" ou "xin
guenses". É sede de comarca e têrmo, com dois distritos 
judiciários, Altamira e Gradaús. 

O eleitorado é de 1 549 eleitores. 
É sede da Prelazia do Xingu, a cargo da ordem reli

giosa do Preciosíssimo Sangue . Está em construção, na ci
dade, o sistema de abastecimento dágua. Dentre os 10 mu
nicípios gigantes do Brasil, maiores de 130 mil quilômetros 
quadrados, figura Altamira como o primeiro. Possui área 

Outro Aspecto da Cidade 
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superior a de vários Estados do Brasil, de apreciável exten

são, como São Paulo e Pernambuco e de alguns países da 

Europa, como Portugal, Escócia, Hungria, Irlanda, Bélgica, 

Holanda e Dinamarca. Nessa grande área de 28 milhões de 

hectares, vivem apenas 7 669 pessoas (Censo de 1950), ca
bendo, portanto, em média, a cada habitante, cêrca de 3 700 
hectares de terras. A sua densidade populacional é da or

dem de 0,027 habitantes por quilômetro quadrado. Enquan

to a superfície de Altamira corresponde a 23,31 o/o da do 

Estado, a sua população alcança tão-sàmente, 0,68 o/o na 

totalidade dos habitantes do Pará. 

O número de silvícolas (índios) é avultado, sendo, tal

vez, um dos municípios brasileiros de maior número de abo

rígines. As tribos indígenas povoam os altos rios, numa 

constante peregrinação nos vales dos rios Curuá, Iriri, Fres

co e Xingu. 

A grandiosidade da floresta amazônica não tem melhor 

apresentação do que no rio Xingu. Região mais nova em 

exploração dos produtos nativos, a zona do Xingu é ainda 

o "desconhecido", a terra bruta e imensa, segregada em gran

de parte ao conhecimento e à atividade dos civilizados. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 

Estatística do Pará; Bibliografia - "Annaes da Bibliotheca" e "Ar

chivo Público do Pará" - Tomo Nono - João Palma Muniz -

1916. Sinopse Estatística do Município de Altamira - C.N .E. -

1948. Arquivo da Agência Municipal de Estatística. Documentação 
da Inspetoria Regional de Estatística do Pará . ) 

ANAJAS-PA 
Mapa Municipal na pág. 271 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo diz o Dr. Antônio Fernandes Fi
gueira (o Padre Antonio Vieira. Rev. do Inst. Hist. do Rio 

de Janeiro, Tom. esp. 1915. 1.° Congr. de Hist. Nac. 4.8 

tese oficial) referindo-se à evangelização da Ilha de Marajá 

pelos jesuítas na época do Padre Antonio Vieira "à êsse 

tempo, era a vasta ilha habitada também por índios Joanes 
ou Sacacacas, por Mapuazes, Mamaianzes, Pauxis, Bócas e 

Nheengaibas. "Ao Padre Santo Maior coube penetrar a 
aldeia dos Anajás". 

A cidade de Anajás deve a sua existência ao desenvol
vimento comercial da região dita das Ilhas, da Ilha de 
Marajá . 

.2.76 

Primitivamente denominou-se Mocoões, por causa da 
sua situação geográfica, em frente à foz do rio do mesmo 
nome. 

O seu território primeiro pertenceu ao município de 
Chaves, depois ao de Breves, ao qual ficou definitivamente 
anexado pela Lei n.0 596, de 30 de setembro de 1869, que 
erigiu o povoado em freguesia, Lei completada pela de nú
mero 637, de 19 de outubro de 1870, e pela portaria da 
Presidência da Província, datada de 16 de dezembro do 
mesmo ano de 1870. 

Recebeu a freguesia a invocação de Menino Deus do 
rio Anajás. 

À freguesia foi doado, para a sua ereção, um terreno 
em quadrado, com 400 braças de lado, situado dentro da 
posse legitimada de João Alves Monteiro, João Gonçalves 
dos Santos e de José Gonçalves dos Santos, conforme consta 
do título a êles expedido pelo govêrno provincial, em 5 de 
fevereiro de 1873. 

Com as dissensões políticas da época, a freguesia, que 
fôra provida com o vigário de Macapá, passou pelo cutelo 
da extinção, com a Lei provincial n.0 908, de 5 de junho 
de 1878, ficando o respectivo território anexado ao muni
cípio de Breves. 

Quase dois anos depois lhe foi restituído o predica
mento de freguesia, com a Lei n.0 963, de 8 de março de 
1880, o qual não perdurou, pois que, com as novas ques
tões políticas, os interêsses partidários exigiram uma nova 
extinção, levada a efeito pela Lei n.0 1 094, de 2 de no
vembro de 1882, revogada pela Lei n.0 1 216, de 26 de 
novembro de 1885, que, pela terceira vez, concedeu-lhe o 
predicamento de freguesia . 

Depois dêste ato, os influentes políticos, a fim de não 
constituir a freguesia o pomo de discórdia entre os municí
pios de Breves e Chaves, a cujos interêsses partidários de
veu as sucessivas elevações e extinções de categoria, tra. 
balharam com maior interêsse para a criação do município, 
conseguindo, em 1886, a criação da Lei n.0 1 252, de 25 
de novembro, em virtude da qual teve êle existência. 

Em ofício de 2 de julho de 1887 o presidente da pro
víncia determinou a execução da lei do ano precedente à 
câmara de Breves, que, em sessão de 25 do mesmo mês 
e ano, resolveu instalar o novo município e dar posse aos 
vereadores eleitos. 

A instalação teve lugar no dia 16 de agôsto seguinte, 
havendo comparecido, às 9 horas da manhã, na casa da 
câmara de Anajás, Alfredo Gonçalves de Lemos, presi
dente da Câmara de Breves, acompanhado do secretário 
da mesma câmara Avelino de Lira Freitas, e juramentado 
e dado posse aos eleitos, José Antônio de Rezende Júnior, 
Júlio Rodrigues Martins, João Batista da Silva, Antônio 
Francisco de Oliveira, José Maria de Lima e João Martins 
Corrêa, havendo assumido a presidência interina da câ
mara o vereador Rezende Júnior. 

No mesmo dia da instalação, servindo "ad hoc" como 
secretário da nova Câmara de Breves, foi feita a eleição 
de presidente e vice-presidente, recaindo a votação para o 
primeiro cargo no vereador José Antônio de Rezende Júnior, 
e, para o segundo, no vereador Francisco· José Cardoso Baía 
Júnior, que não havia ainda sido empossado. 

Deliberou a Câmara publicar editais de sua instala
ção; oficiar ao presidente da Província, ao juiz de direito 
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da comarca, ao juiz municipal e ao delegado de polícia; e, 
ainda, oficiar ao presidente da pl'ovíncia, para pedir que 
as despesas da Câmara fôssem reguladas pelo orçamento 
aprovado para a Câmara de Bragança, encerrando-se ases
são à 1 hora da tarde. 

Da última Câmara, dissolvida pelo Decreto n.0 77, de 
6 de março de 1890, do govêrno provisório do Estado do 
Pará, fizeram parte, como presid :mte, Antônio Francisco 
de Oliveira, vereadores, José Antônio de Rezende Júnior, 
Sebastião Antônio Peres e João Martins Corrêa. 

Em 7 de abril de 1890, tomou posse o Conselho de 
Intendência Municipal, criado pelo Decreto n.0 78, de 6 
de março dêsse ano, para o qual foram nomeados, presi
dente, Antônio Joaquim de Oliveira, e, vogais, Antônio Fran
cisco de Oliveira, João Tôrres Cardoso, Adriano José de 
Lima Barros, João Batista da Silva e Francisco Antônio 
de Rezende. 

A Lei n.0 324, de 6 de julho de 1895, que dividiu o 
Estado do Pará, civilmente em cidades, vilas e povoaÇões, 
e, estabeleceu a maneira de ser elevado qualquer lugar à 
categoria de povoação, vila ou cidade, concedeu à vila de 
Anajás o predicamento de cidade . 

Do primeiro Conselho Municipal, eleito depois da Re
pública, fizeram parte Antônio Jm1quim de Oliveira, inten
dente, e, vogais João Batista da Bilva, Olegário Henrique 
da Luz, Gabriel José da Costa I.ima e José Pedro Fer
nandes Pena. 

O Decreto Estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
suprimiu o município de Anajás, anexando-lhe o território 
ao de Afuá, tendo o Decreto n.0 7~:, de 27 do mês seguinte, 

confirmado sua extinção não se referindo, todavia, ao des
tino dado ao seu território. Em Anajás, o Decreto Estadual 
n.0 931, de 22 de março de 1933, criou uma Inspetoria 
Municipal. 

Nos quadros da divisão territorial datados de 31 de 
dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, bem como 
no anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 2 972, de 31 de mar
ço de 1938, Anajás figura como distrito subordinado ao mu
nicípio de Afuá. 

Em cumprimento ao Decreto-lei Estadual n.0 3 131, 
de 31 de outubro de 1938, que estabeleceu a divisão terri
torial do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, res
taurou-se o município de Anajás, com o distrito de Anajás e 
parte do de Afuá (zonas de Furo do Breu e Trovão) desli
gados do município de Afuá. A comuna em aprêço nessa 
divisão, apresenta-se constituída por um só distrito, o da 
sede, compreendendo 3 zonas: Anajás, Furo do Breu e 
Trovão. 

De acôrdo com a divisão territorial do Estado, em vi· 
gência no qüinqüênio 1944-1948, e estatuída pelo Decreto
-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, o mu· 
nicípio de Anajás permanece unicamente com o distrito 
sede, situação que perdura até hoje. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Euclides Pinheiro de Vi
lhena e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se Anajás na zona fisiográfica 
do Marajá e Ilhas, ao centro da Ilha de Marajá. Limita-se 
com os municípios de Breves, Afuá, Chaves, Ponta de Pe
dras, Muaná e São Sebastião da Boa Vista. A cidade dista 
172 km em linha reta da Capital do Estado, colocando-se 
em 28.0 lugar em distância de Belém, possuindo as seguin
tes coordenadas geográficas: 0° 99' O 1" de latitude Sul e 
49° 56' 18" de longitude W. Gr. 

,.. 
SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 10 metros na sede municipal, sendo o 26.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará . 

CLIMA - O município apresenta. o clima comum da Ama

zônia: equatorial superúmido. 
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ÁREA - A área do município é de 7 255 km~, sendo o 
26.0 do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: rio Anajás, nasce no muni
cípio de Ponta de Pedras, entrando no muni.:ípio de Anajás 

no lugar Peixe-Boi; atravessando êste município e desaguan

do no canal do Vieira Grande, município de Breves, sua 

direção de S. E. -N. W.; é navegável até o lugar deno

minado Leal. Banha as localidades de Leal, Santa Clara, 

Repouso, Cunhantã, Santa Maria, Pôrto Alegre e a cidade 

de Anajás. Rio Mocoões, nasce no município de Chaves 

entrando no município de Anajás, no lugar Francês, e desa

guando no rio Anajás, em frente à cidade do mesmo nome . 

É navegável até o lugar denominado São Francisco. Ba

nha as localidades de São Francisco, Caetanópolis, Luciana 

e Santa Luzia. Rio Guajará, nasce no lugar Ta bocal, dentro 

do município de Anajás, desaguando no Rio Anajás, sendo 

navegável até o lugar Mocambo. Banha as localidades de 

Mocambo, Roçado, Limão e Sempre Viva. Rio Cururu, nas

ce no município de Chaves, penetrando no município de 

Anajás no lugar Trovão e desaguando no rio Anajâs, sendo 

navegável até o lugar denominado Fábrica, pertencente 

ao município de Chaves. Banha as localidades de Santo 

Antônio, Belém do Moreira e Bôca do Cururu. 

RIQUEZAS NATURAIS - As prin.<::ipais riquezas natu

rais são: Borracha, sementes oleaginosas e madeiras, que 

constituem as riquezas vegetais. Os animais silvestres (cai

titu, capivara, onça, queixada e veado) aparecem como prin

cipal riqueza animal. 

Trecho do Rio Anajás 
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POPULAÇÃO - A população de Anajás, segundo o Re
censeamento de 1950, era de 8 210 habitantes e tinha a se
guinte composição: homens - 4 265, mulheres - 3 945; 
brancos - 4 621, pardos - 3 287, pretos - 2Y1 e ne
nhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 4 360, 2 323 eram solteiros, 1 751 casados, 
285 viúvos e 1 desquitado. Existiam apenas 5 estrangeiros 
e 2 brasileiros naturalizados. Predominavam os que se de
clararam católicos romanos, que eram 7 245, as outras reli
giões possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo a estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do município em 31-12-1956, era 
de 9 254 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui 
apenas uma aglomeração urbana, a cidade de Anajás, com 
143 habitantes (81 homens e 62 mulheres), conforme da
dos do Recenseamento de 1950, sendo uma das menores 
cidades do Brasil, na época referida . 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
do município é a extração de borracha, seguida da madeira 
e colheita de sementes oleaginosas. A exportação, em 1956, 
foi a seguinte: borracha 363 310 kg, no valor de ....... . 
CrS 11 149 040,00, madeira-dormente 1 076 m:~, no valor 
de CrS 947 220,00, azeite de patauá 25 880 kg, valendo 
CrS 589 960,00. 

O global da exportação em 1956, somou ......... . 
CrS 13 407 810,00. 

Como se verifica, a extração de produtos florestais é 
a atividade primordial do município, que embora situado 
geogràficamente no centro da Ilha de Marajó, não tem ati
vidade pastoril apreciável. 

Das pessoas ativas ( 10 anos e mais), 1,7% ocupa-se 
no ramo agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no município 
52 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia, atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Anajás está ligada à Capital do Estado 582 km por via 
fluvial em navegação irregular e precária e as sedes muni
cipais limítrofes pelos seguintes meios de transporte: Afuá, 
fluvial, 273 km; Breves, fluvial, 291 km. Como via de co
municação, existe no município uma Agência do Departa
mento dos Correios e Telégrafos (D. C. T. ) . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Anajás conta com 
2 logradouros públicos, 38 prédios e, segundo os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, 143 habitantes. É servida 
de luz elétrica. A iluminação pública se estende aos dois 
únicos logradouros públicos e a domiciliária conta com 25 

ligações. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Conta o mu
nicípio com um subposto médico do Serviço Especial de 
Saúde Pública (S.E.S.P. ), para assistência contra a ma
lária. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 
constatou a existência de 6 768 pessoas com 5 anos e mais, 



sendo que 1 111, 16,4%, sabiam le:: e escrever. Destas, 788 

eram homens e 323 mulheres. Na sede municipal, das 124 

pessoas de 5 anos e mais, 67 sabiam ler e escrever, sendo 

41 homens e 26 mulheres. 

ENSINO -Em 1956, funcionaram no município de Ana

jás, 3 unidades escolares de ensino primário, com a matrí

cula geral de 88 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Uma associação 

cultural dedicada ao futebol, congrega os habitantes da ci

dade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA. (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipnl NO 
MUNIClPIO Federal Estadual (Cr$ 1 000) 

Tc•tal Tributâria 
--·-

1950 ....... 79 65 576 318 685 
1951. ...... 83 122 880 443 806 
1952 ....... 94 88 863 507 905 
1953 ....... 137 119 I 232 574 I 146 
1954 ....... ~7 107 I 280 476 1 366 
1955 ....... - 236 I 219 676 I 187 
1956 ....... - 145 I 856 936 I 395 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - A festividade de maior projeção e que 

data de longos anos, é a do Menino Deus, orago da Cidade. 

Festa tradicional e de maior brilhantismo, tem início em 

16 e termina a 25 de dezembro, com a procissão de encer

ramento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan

tes do lugar recebem a denominat;ão de "anajaenses". 

É Anajás topônimo indígena: Anajá = inajá (pal

meira- Maximiliana regia Mart.). Houve também, uma 

tribo de índios, na Amazônia, com o mesmo nome. 

Conta com um eleitorado de 1806 eleitores. 

É têrmo judiciário da Comarca de Afuá. 

Anajás está na zona configu::ada como possuidora de 

veios petrolíferos, porém, a Petrobrás efetuou pesquisas de 

grande profundidade no rio Curuu, não tendo obtido re

sultado positivo. Entretanto, ainda resta alguma esperança 

de que o "óleo negro" venha a ser encontrado naquelas 

paragens. 

A retrogradação econômica e política do mumc1p1o, 
que foi, em tempos remotos, dos mais prósperos, resultou, 
precipuamente, da sua incorporat;ão ao de Afuá, por exi

gência de ordem político-partidária. Pela 1.a revisão da 

Divisão Administrativa do Estado, voltou à categoria de 

Município (Lei n.0 3 131, de 31 de dezembro de 1938). 

A cidade de Anajás, em 1950, possuía a segunda me
nor população do Brasil: 143 habitantes, sendo 81 homens 

e 62 mulheres. Sabiam ler e escrever 67 (41 homens.e 26 

mulheres). 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Publico do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Anajás - C. N. E. - 1948. - Arquivo 

da Agência Municipal de Estatística. ·- Documentação da Inspeto

rig Regional de Estatística do Pará; !!:laboração da Inspetoria Re

gional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 

ANANINDEUA- PA 
Mapa Municipal na pág. 327 do 1.0 Vol. 

Foto: pág. 247 do Vol. I 

HISTóRICO - As terras onde está situado o município 
de Ananindeua são provenientes do antigo território da cir
cunscrição belenense, ficando mesmo bastante vizinhas da 
sede da capital. A localização de Ananindeua é das mais 
convenientes e importantes, pois, além da vantajosa proxi
midade de Belém, a atração de agrupamentos populacionais, 
bem como as acessíveis possibilidades de trabalho e a ocor
rência de vias fáceis de transporte são fatôres relevantes 
para a posição que ocupa. 

Relativamente às suas origens históricas e à sua evo
lução, Ananindeua, conforme os elementos informativos mais 
reais, remonta a meados do século XIX, quando surgiu ali 
uma "parada" da Estrada de Ferro de Bragança com o ci
tado nome e teve a seguinte continuidade, depois de cons
tituída em freguesia e mais tarde em distrito de Belém. 

Por ato do govêrno estadual, em 1938, passou a sede 
distrital, pertencente ao município de Santa Izabel, hoje 
João Coelho, tendo, ainda, em 1938, . sido transferido do 
município de Santa Izabel para o de Belém. 

Consoante o Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, foi criado o município de Ananindeua, 
compreendendo 4 distritos: o da sede e os de Engenho Ara
ci e Benfica, desmembrados do município de Belém, e o de 
Benevides desanexado do município de João Coelho. 

Criado, como acima ficou dito, em 30 de dezembro 
de 1943, pelo então Interventor Federal Coronel Maga· 
lhães Barata, foi instalado em 3 de janeiro de 1944, sendo 
nomeado para Prefeito Municipal o Sr. Claudomiro Be
lém de Nazaré. Em outubro de 1945, com a queda do re
gime ditatorial, foi nomeado Prefeito o Sr. Fausto Augusto 
Batalha, que, já no govêrno do General Eurico Gaspar Du
tra, quando ocorreu a interventoria estadual, decretada em 
1946, foi exonerado, voltando o Dr. Claudomiro Belém de 
Nazaré a ser nomeado Prefeito Municipal, sendo posterior
mente substituído pelo Sr. José Platino Santana, também 
nomeado. 

Com as eleições municipais em 1947, foi eleito prefeito 
o Sr. João Alves de Andrade, com uma Câmara Municipal 
composta de 5 vereadores. 

Escola Doméstica 
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O nome de Ananindeua, segundo a antiga e mais aca· 
tada tradição local, originou-se da grande quantidade de 
árvores chamadas Anani que existiam ali em tempos remo
tos, especialmente à margem do igarapé que recebeu o no
me de Ananindeua denominação esta, que, com o agrado 
geral dos filhos da terra, até hoje permanece. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Raimundo Dickson Ferreira 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

O município compreende atualmente os distritos de 
Ananindeua, Benevides, Benfica e Engenho Araci . 

LOCALIZAÇÃO - Ananindeua situa-se na Zona Fisio
gráfica Bragantina, atravessando pela Estrada de Ferro de 
Bragança, rodovia nacional B-22 (ligação projetada para 
o Maranhão) . Limita com os municípios de Belém, 
Vigia, João Coelho Bujaru e Acará. Há na cidade pequeno 
aglomerado de cêrca de 120 casas e 1 000 habitantes; fica 
a 9 km da Capital do Estado, colocando-se em 1.0 lugar 
na distância de Belém, e possui, as seguintes coordenadas 
geográficas: 1° 22' 15" de latitude Sul e 48° 28' de longi
tude W.Gr. 

... 
SITUAÇÃO 

. .,. 

caosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 17 metros na sede municipal, sendo o 21.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido com incidência extraordinária 
de chuvas na época do inverno (janeiro a maio) . 

ÁREA - A área do município é de 640 km2, sendo o 56.0 

do Estado em extensão territorial, uma das menores comu
nas em superfície. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais acidentes 
geográficos do município são: rio Benfica, servindo a vila 
de Benfica, sendo navegável por pequenas embarcações 
com a maré alta . Rio Tracuateua - serve aos lugares Can
deua, Santa Rosa e ao povoado de Santa Bárbara. Rio 
Araci - servindo à vila de Engenho Araci e o lugar São 
Miguel, sendo navegável quando de maré cheia. Rio Tauá 
- servindo de limite com o município de Vigia, sendo tam-
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bém navegável com maré cheia. Rio Maguari-Açu - com 
uma extensão de aproximadamente 5 km. De suas nascen
tes até passar pelo Curtume Maguari, tem a denominação 
de ltabira . 

RIQUEZAS NATURAIS - Argila, pedra e areia para 
construção, destacam-se como riquezas minerais. A ma
deira aparece como riqueza vegetal. 

POPULAÇÃO - A população de Ananindeua, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 13 303 habitantes e 
apresentou a seguinte distribuição: homens 6 960; mulhe
res 6 343; brancos 2 655; pardos 10 124; pretos 482 e ama
relos 8. Das pessoas de 15 anos e mais, em número de 
7 674, 3 545 eram solteiros, 3 546 casados, 556 viúvos e 3 
desquitados. Existiam apenas 78 estrangeiros e 13 brasi
leiros naturalizados. Predominavam os que se declararam 
católicos romanos, que eram 12 869, as outras religiões pos
suem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
14 995, sendo 7 601 no distrito de Ananindeua, 2 316 no 
distrito de Benevides, 2 347 no distrito de Benfica e 2 731 
no distrito de Engenho Araci. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município, aliás o 
mais próximo da Capital, possui quatro aglomerações urba
nas principais: a cidade de Ananindeua, com 983 habitantes 
(482 homens e 501 mulheres), a vila de Benevides, com 
516 habitantes (239 homens e 277 mulheres), a vila de 
Benfica com 570 habitantes (289 homens e 281 mulheres) 
a vila de Engenho Araci com 49 habitantes (29 homens e 
20 mulheres), conforme dados do Recenseamento de 1950. 
Os seus povoados são: Maguari, com 54 casas e 350 mora
dores; Marituba, com 100 casas e 650 moradores; Geni
paúba, com 41 casas e 270 moradores e Santa Bárbara 
com 41 casas e 300 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- Na produção extrativa 
de origem vegetal, destaca-se a extração de madeiras em 
geral e na de origem mineral a extração de argila, pedra e 
areia para construções; nada, porém, se verificando na de 
origem animal. 

Na agricultura, atualmente o cultivo da pimenta-do
-reino vem se desenvolvendo em ritmo acelerado, o que já 
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representa sólida base econômica :para o município, contan
do com a apreciável plantação de 458 718 pés, destacando
-se como o segundo município do :&stado plantador da refe
rida piperácea . 

O município cultiva também, embora que em pequena 
escala, mandioca, arroz, cana-de-açúcar, milho, abacaxi e 
amendoim ( êste ainda em fase Experimental) . 

Destinado ao fomento agrícola local, existe o "Hôrto 
Gustavo Dutra", subordinado ao Ministério da Agricultura, 
através da Seção de Fomento Agrícola. 

Existem no município 29 estabelecimentos industriais, 
dos quais destaca-se o Curtume Maguari como o mais im
portante, considerado no gênero, 11ma das principais indús
triais do Norte do País, seguindo-se 18 olarias, 5 serrarias, 
uma fábrica de papel, um matado,lro para o abate de reses, 
uma fábrica de calçados, uma fábrica de ração balanceada 
e uma de adubos, além dos pequE,nos estabelecimentos que 
se dedicam ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das 18 olarias, uma fabrica exclusivamente louças de 
barro, uma simultâneamente louças de barro e tijolos e 
as restantes unicamente tijolos e telhas; 6 das 18 olarias 
estão localizadas na vila de Benfica, cuja população se de
dica quase que inteiramente ao trabalho nas mesmas. 

Paralelamente e numa evidE·nte demonstração do de
senvolvimento industrial, estão SEndo construídas no lugar 
Aurá as instalações para um fáb:ica de explosivos, cujas 
obras vão bem adiantadas. 

No ramo industrial, o município ocupa o 3.0 lugar no 
Estado, em número de indústrias. 

A exportação em 1956, apr1~sentou o seguinte movi-
mento: couro preparado 109 055· kg, valendo ........ . 
Cr$ 14 949 841,80; raspa de sola 234 591 kg, no valor de 
Cr$ 5 882 158,60; pimenta-do-reino 44 670 kg, totalizando 
CrS 4 550 500,00; carvão veget~1l 3 416 200 kg, valendo 

Cr$ 2 833 790,00; tijolos de barro 1 086 milheiros perfa
zendo Cr$ 2 446 940,00; telhas dE barro 997 milheiros per
fazendo Cr$ 1913 160,00; papel de estiva 13 950 kg, tota
lizando Cr$ 1 395 000,00; madeira beneficiada 2 052 ma 
valendo Cr$ 806 830,00; areia e pedra para construção 
12 067 m:t, no valor de Cr$ 613 2(}0,00 e farinha de mandio
ca 101470 kg, perfazendo Cr$ 3:!8 716,00. 

O valor total da exportação, em 1956, somou ..•..• 
Cr$ 37 804 500,00. 

Das pessoas que exercem atividades lucrativas no mu
nicípio, 20,1 o/o concentram-se no ramo agricultura, pecuária 

e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções principalmente com a praça de Belém e com as da 
Bahia, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Contam-se no 
município 101 estabelecimentos comerciais do sistema co
mum da Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo, 
sendo 5 localizados na sede municipal. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Ananindeua com as sedes municipais li
mítrofes e a Capital do Estado, pelos seguintes meios de 
transportes: João Coelho, rodoviário e ferroviário- 25 km; 
Estrada de Ferro de Bragança; Vigia, rodoviário - 85 km, 
Estrada de Ferro de Bragança; Capital Estadual, rodoviário 
9 km e ferroviário 14 km, Estrada de Ferro de Bragança. 
Como vias de comunicações, existem no município três 
Agências do Correio do Departamento dos Correios e Telé
grafos, três Agências da Estrada de Ferro de Bragança e 
Estação Rádio da Varig, para contrôle dos aviões da mesma. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Ananindeua conta 
com 6 logradouros públicos, 207 prédios e 983 habitantes, 
segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950. É ser
vida de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 4 
logradouros e a domiciliária conta com 80 ligações. Entre 
os seus principais logradouros públicos, destacam-se a Ave
nida Magalhães Barata e a Praça Dr. Lauro Sodré. Os seus 
edifícios mais importantes são: a Matriz de N. S. das 
Graças, o Grupo Escolar, a Prefeitura Municipal, o Cinema 
Soberano, o Colégio D. Luiz Lasagna e a Escola N. S.8 da 
Anunciação. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Conta o mu
nicípio com três postos médicos de finalidade geral. Pos
sui um dentista e um farmacêutico. Está localizado no mu
nicípio o Hospital Colônia de Marituba, destinado ao iso
lamento e tratamento do mal de Hansen, com 646 doentes, 
em 1956. O Círculo Operário Ananindeuense, para assis· 
tência médica e auxílio pecuniário e funerário. Está em 
construção, já bastante adiantada, o prédio destinado. ao 
Asilo do Bom Pastor, instituição há anos sediada em Belém, 
e devendo mudar-se para Ananindeua logo que o referido 
prédio fique concluído. Está também projetada, pelo go-

Vista Parcial da Cidade 
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Obelisco a Augusto Montenegro 

vêrno do Estado, a mudança do Hospital Juliano Moreira, 
sediado em Belém, para a margem da estrada de Benfica . 
O referido Hospital destina-se ao tratamento de doentes 
mentais. 

ASSIST~NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Exis
te na cidade de Ananindeua o Círculo Operário Ananindeu
ense, fundado no ano de 1952, contando com 334 sócios e 
destinado à Assistência Médica e auxílios pecuniários e fu
nerários, e a Cooperativa de Consumo dos Ferroviários de 
Marituba Ltda., que foi instalada em 20 de janeiro de 1950, 
sendo a única no município, tendo apenas 29 associados e 
sua principal finalidade é o consumo. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 11 205 pessoas com 5 anos e mais, sen
do que 4 333, ou 38,67o/o sabiam ler e escrever. Destas 
2 509 eram homens e 1 824 mulheres. Na sede municipal, 
das 855 pessoas de 5 anos e mais, 503 sabiam ler e escrever, 
sendo que 250 eram homens e 253 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram em Ananindeua, 39 
estabelecimentos de ensino primário fundamental comum, 
com a matrícula geral de 2 466 alunos. 

Em 1956, na sede municipal, funcionaram 2 estabeleci
mentos de ensino extra-primário: a Escola Doméstica N. S.0 

da Anunciação possuindo o Curso Normal Regional, com 

56 alunos do sexo feminino e 8 professôres, e o Aprendizado 
Agrícola D . Luiz Lasagna, possuindo o Curso Agrícola, com 
112 alunos do sexo masculino e 5 professôres, dirigido pe
los reverendos padres Salesianos . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há em Ananin
deua o Cinema Soberano, com 180 lugares e a Liga Es
portiva Municipal de Ananindeua (L. E. M. A. ) composta 

de 7 clubes, que promove o campeonato municipal de fute
bol e toma parte no torneio intermunicipal do Estado, des· 
pertando o interêsse da população. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual 
(Cr$ 1 000) 

Total Tributária 

1950 ....... - 581 598 308 532 
1951""". - 723 683 253 750 
1952 ....... - 664 969 262 931 
1953 - 749 I 109 306 997 ...... 
1954 ....... - 855 1 061 520 I 207 
1955 ..... - 1 407 .. 1 H3 841 1 256 
1956 .. .... 545 1 552 (I) 1 496 885 1 496 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Há no município um monumento, em homenagem 
ao Dr. Augusto Montenegro, erguido na vila operária de 

Marituba, pelas benfeitorias prestadas àquela localidade, 
quando Governador do Estado, inaugurado em 22-7-1907 
e de autoria de Teodomiro Martins. 

Na vila de Benevides, em 30 de março de 1884, na 
sede da Sociedade Libertadora de Benevides, com a pre
sença do então Presidente da Província do Grão-Pará, Ge
neral Visconde de Maracaju, além de outras autoridades, 
realizou-se uma sessão solene na qual foi restituída a li

berdade a todos os escravos residentes no território da re

ferida vila . Com a repercussão do fato, graride quantidade 

de escravos, fugidos de outras localidades, foi instalar-se 
em Benevides, que progrediu muito. Vale salientar que 

Benevides era uma Colônia Agrícola, tendo, àquela época, 

pela Lei n.0 646, de 1899, sido elevada à categoria de Vila. 

Grupo Escolar 



MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEM~RIDES 
- No município, há duas épocas de festejos populares: a 
carnavalesca, nos últimos dias de carnaval e a junina no mês 
de junho, em louvor a Santo Antônio, São João e São Pedro, 
com a realização de festas caipiras dançantes, promovidas 
pela própria população, além das exibições de "bumbás" e 
"pássaros". Oito procissões tradic:.onais realizam-se no mu
nicípio, na seguinte ordem: prociBsão em louvor a São Se
bastião, no dia 20 de janeiro, nc· povoado de Santa Bár

bara: procissão de Corpus Christi, na cidade de Ananindeua, 
no dia designado; procissão em honra de N. S. das Graças, 
no povoado de Maguari e na .cidacie de Ananindeua, respec
tivamente, em fins de maio e julho, por ser a padroeira lo

cal; procissão de N. S. do Carmo, padroeira da Vila de 
Benevides, em fins de julho; proc:issão de São Miguel, pa
droeiro do lugar Candeua, no dia 29 de setembro; procissão 
de N. S. da Conceição, padroeira da Vila de Benfica, no 
dia 8 de dezembro e a procissão do Menino Deus, padroeiro 

da Vila Operária de Marituba, no dia 25 de dezembro; 

tôdas com novenário, seguindo-se os atos profanos, leilões 
e o arraial, com divertimentos vários. 

OUTROS ASPECTOS DO MIDi]ClPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "ananindeuenses". ~ Ananin

deua topônimo de origem tupi, que significa "lugar de ana
nim", "Abundância de Ananim". Ananim ou anini, segundo 

Paul Le Cointe (O Estado do Pará, pág. 205) é uma gutife

rácea ( symphonia globulifera L. T. ) que ''tem sapupemas 

em forma de joelhos e flôres esc~1rlates muito abundantes". 

Produz uma resina chamada "cerol". No município ainda 
existe essa árvore, mas pouco abundante. 

Ananindeua, como município vizinho à Capital, está se 
tornando, mercê da rodovia, um subúrbio de Belém. Um 

Igreja Mal·riz 

sem número de Granjas e piscinas (de igarapés de água 
doce, excessivamente fria) serve para fins de semana das 
pessoas abastadas da capital paraense. Dos 7 municípios 
instalados em 1946, é Ananindeua o que apresenta o maior 
surto de progresso . 

Situam-se no município as Oficinas da Estrada de Fer
ro de Bragança, na Vila Operária de Marituba, que é abas
tecida de água encanada e servida de excelente sistema de 
iluminação elétrica. 

A Fazenda Oriboca, localizada no lugar do mesmo no
me, de propriedade da Pireli S. A. - Cia. Industrial Bra
sileira, desenvolve grande plantação de seringueiras (bor
racha). 

Três são as localidades do município além da sede mu
nicipal servidas por eletricidade: as vilas de Benevides e 
Benfica e o povoado (Vila operária) de Marituba. 

Têrmo da Comarca de Belém com 3 444 eleitores. 

(Bibliografia - Sinopse Estatística do Município de Ananin
deua - C.N.E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal de 
Estatística. - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística 
do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional de Estatística do Pará. 
(Junho de 1957).) 

ANHANGA- PA 
Mapa Municipal na pág. 71 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 162 e 164 do Vol. I 

HISTóRICO - Em tempos mais ou menos recuados, Be
lém estendia os limites da sua área municipal por uma enor
me vastidão do território paraense, indo até pelas chamadas 
regiões Guajarina, Bragantina e Tocantins. 

A evolução da densidade demográfica, as facilidades de 
comunicações, o desenvolvimento de atividades as mais di
versas nas terras afastadas da sede municipal, tudo isso im
pôs a necessidade de desmembramento de certas áreas, que 
foram transformadas em municípios, daí resultando o sur
gimento do município de Anhanga, entre mais outros. 

Veja-se, de passagem, o histórico da conquista da auto
nomia de Anhanga. 

A Lei n.0 902, de 5 de novembro de 1903, criou a po
voação de Anhanga, incorporada ao município de Belém, 
tendo passado, depois, a integrar a área patrimonial do mu
nicípio de Castanha!, até que pela Lei n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, foi constituída em município. 

Anteriormente à criação do município, Anhanga era co
nhecido pelos nomes de Vila de São Francisco, Augusto 
Montenegro e Km 95 . Era habitado por vários moradores, 
entre os quais devem ser destacados José Mariano da Sil
va, José Porfírio de Souza, Florêncio Gomes de Melo, João 
Pereira de Souza, Antônio Macário de Souza, Francisco 
Ferreira Coutinho, Frederico Vilar Vilhena, José Antônio, 
Jesus Espinheiro Gomes e Raimundo das Chagas Pimenta, 
por serem dos mais antigos habitantes da região. E afirma 
a crônica primitiva do lugar que o lavrador José Mariano 
da Silva foi o seu primeiro morador. 

Elevado o antigo povoado à categoria de município, 
foi o Sr. Wilkens de Albuquerque Prado nomeado seu pri
meiro Prefeito. Exonerado êste, para exercer idêntica fun
ção no município de Igarapé-Açu, foram designados para o 
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Govêrno do mumc1p10 os Senhores Etelbergue Ribeiro da 
Silva e José Rodrigues Pinagé, que lhe geriram os destinos 
de comuna até 1944. Em 1945, o Sr. Celso da Silva Macha
do foi eleito Prefeito Municipal, sendo, assim, o primeiro 
Prefeito Constitucional. 

Quanto à origem do nome, os antigos habitantes são 
unânimes em afirmar que é devido ao igarapé de Anhanga, 

que corta o município, denominação indígena, como se vê, 
mantida até hoje com-simpatia e tradição. 

A atual Legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito o Sr. Álvaro Corrêa Pereira e constituída a 
Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

Atualmente o município é constituído de um único 
distrito. 

LOCALIZAÇÃO - Anhanga situa-se na zona fisiográfica 

Bragantina. Limita com os municípios de Curuçá, Mara

panim, Igarapé-Açu e Castanha}. A cidade dista 67 km, em 

linha reta, da Capital do Estado, situando-se entre as demais 

comunas, como das de menor distância para Belém. Possui 

as seguintes coordenadas geográficas: 1° 10' 10" de latitude 

Sul e 4 7° 4 7' 50" de longitude W. Gr. 

... 
SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 33 metros na sede municipal, sendo o 13.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, que é o equatorial superúmido, com acentuada predo
minância da estação sêca, nos meses de outubro a dezembro. 

ÁREA- A área do município é de 480 km2, sendo o me
nor município do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 

geográfico é o rio Marapanim (braço direito) que atravessa 

grande parte do território municipal. O igarapé do Pau 

Amarelo, perto da cidade e seu balneário, o rio Jambuaçu 

nos limites com o município de lgarapé-Açu; a parte supe

rior do rio Inhangapi, são acidentes geográficos dignos de 

menção. 

2.81/. 

RIQUEZAS NATURAIS- Consta a existência de argila 
como riqueza mineral, que está, ainda, sem exploração. Fi
bra de uacima e madeira em geral constituem as riquezas 
vegetais. Os animais silvestres (porco, caititu, veado, tatu, 
paca e jibóia) aparecem como principais riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A População de Anhanga, segundo o Re

censeamento de 1950, era de 6 419 habitantes e oferecia a 
seguinte disposição: homens - 3 325; mulheres - 3 094; 
brancos- 2 326; pardos- 3 864; prêtos- 227; nenhum 

da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em núme
ro de 3 531, 1434 eram solteiros, 1 817 casados, 278 viúvos, 
nenhum desquitado. Existiam apenas 14 estrangeiros e 4 
brasileiros naturalizados. Religiosamente, predominaram os 
que se declararam católicos romanos, que eram 6 401; as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. Se
gundo estimativa do Departamento Estadual de Estatística, 
a população do município em 31-12-1956, era de 7 235 ha
bitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
quatro aglomerações urbanas: a cidade de Anhanga, com 
860 habitantes (390 homens e 470 mulheres), conforme da
dos do Recenseamento de 1950, e os povoados de Jambu
·Açu, com 32 casas e 412 moradores; Granja Eremita, com 
67 casas e 299 moradores; Carmo, com 22 casas e 125 mo
radores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
vegetal (fibras, uacima, malva, madeiras, lenha e carvão 
vegetal) somou, em 1956, a importância de ......... . 
CrS 5 455 000,00. Das pessoas ativas no município, 39,2 o/o 
concentram-se no ramo "agricultura, pecuária e silvicul
tura". A principal atividade econômica é a agricultura de 
arroz, mandioca, milho e malva ( guaxima) . A pimenta-do
-reino apresenta bom desenvolvimento, com 12 695 pés. 
Iniciou-se no município a plantação em larga escala da bor
racha (hevea brasiliensis) pela Companhia Good Year. 

COMÉRCIO E BANCOS - Contam-se, nas zonas urbana 
e rural, 50 estabelecimentos de comércio, distribuídos no 
ramo de atacadistas e varejistas. O comércio mantém tran
sações com a praça de Belém, em maior escala, e com Cas
tanha!, Capanema e Bragança . 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Anhanga com as sedes municipais limítro
fes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de transpor
te: lgarapé-Açu: ferroviário, 22 km e rodoviário, 48 km. 

Vista da Estrada 



Castanha/: ferroviário, 19 km e rodoviário, 48 km. Curuçá: 
83 km ferroviário e 112 km rodoviário. Marapanim: fer
roviário, 73 km e rodoviário, 10:! km. Capital Estadual: 
ferroviário, 88 km e rodoviário, l:l7 km. Como vias de co
municação existem no município uma Agência Postal do 
D. C. T., na cidade e duas Agências da Estrada de Ferro de 
Bragança, situadas em Anhanga e Granja Eremita. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Anhanga, com uma 
população de 860 habitantes (Recenseamento de 1950), 
conta com 6 logradouros públicos e 291 prédios. É servida 
de luz elétrica. A iluminação pública estende-se por tôda a 
cidade; a domiciliária conta com 110 ligações. O Grupo 
Escolar e a Estação da Estrada d.e Ferro de Bragança são 
os mais importantes edifícios da c:idade . 

ASSIST:ItNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Em Anhanga 
há uma farmácia e um farmacêutico; um Subposto Médico 
do Serviço Especial de Saúde Pública; um Pôsto Sanitário 
Estadual, que atendem à populaçiio do município. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recem.eamento de 1950 consta
tou a existência de 5 318 pessoas com 5 anos e mais, sendo 
que 1 862, ou 35o/o, sabiam ler ~~ escrever. Destas, 1 022 
eram homens e 840, mulheres. N.:t sede municipal, das 723 
pessoas de 5 anos e mais, 404 sahiam ler e escrever, sendo 
que 188 eram homens e 216, mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaum 27 unidades escolares 
de ensino primário fundamental eomum, com 1 029 alunos 

na matrícula geral. 

OUT~OS ASPECTOS CULTUF!AIS - Há em Anhanga 
um cinema com 250 lugares. Também funcionam duas as
sociações de caráter esportivo, a~. quais mantêm intercâm
bio com os clubes dos vizinhos municípios, notadamente 
Castanha I e lgarapé-Açu. 

FINANÇAS PÚJILICAS 

RECEITA ARRECADA ])A (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS 
Federal Estadual 

1 

Municipal NO 
MUNIClPIO 

'ota1 Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... - 234 633 338 653 
1951. ...... - 261 751 343 608 
1952 ....... - 323 998 449 855 
1953 ....... - 407 1 545 503 403 
1954 ....... - 357 1 110 443 1 069 
1955 ....... - 450 1 011 448 1 043 
1956 ....... -- 332 (1) 1 300 (1) 574 (1) 1 300 

(1) Orçamento. 

Tipos e Aspectos d•1 Município 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - As principais festividades do município 
são as consagradas a São Francisco de Assis, que é o pa
droeiro do município, e têm início em 26 de setembro, ter
minando a 4 de outubro; de N.s.a do Carmo que são realiza
das na sede municipal e no povoado do Carmo, começando 
a 9 de julho e finalizando em 16 do mesmo mês; de Santo 
Inácio de Loiola, festejado no povoado de Jambu-Açu, de 
19 de julho a 29 de do mesmo mês; de N. s.a da Concei
ção, celebrada na sede municipal de 23 de novembro a 8 
de dezembro. Duas são as procissões tradicionais do muni
cípio, a de São Francisco de Assis, que tem lugar a 4 de ou
tubro, pela manhã, com grande afluência, visto ser o santo 
patrono e a do Senhor Morto, na Sexta-Feira da Paixão, 
com crescida concorrência. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "anhanguenses". 

É Têrmo da comarca de Castanhal. O eleitorado é de 
2 926 eleitores. 

O topônimo é Anhanga e não Anhangá, como, às vêzes, 
vem grafado. Gonçalves Dias criou, por exigências poéticas, 
o têrmo oxítona, mas em seu dicionário tupi registra, como 
deve ser, ANHANGA. É, pois, o que deve ser válido, pela 
autoridade de que se reveste . 

O município de Anhanga tem fama de grande salubri
dade, o que favorece bastante a fixação do elemento hu
mano. 

A sede municipal é conhecida com as seguintes deno

minações: 

ANHANGA: -pela lei territorial vigente; 

S. FRANCISCO: - pelo Departamento dos Correios 

e Telégrafos; 

AUGUSTO MONTENEGRO: - pela Estrada de Fer

ro de Bragança; 

QUILO METRO 95: - denominação usual de tôda a 
região, embora a quilometragem de ferrovia seja 88 km. 

(Autoria do Histórico - Elaboração. da Inspetoria Regional de 

Estatística do Pará (junho de 1957; Bibliografia - "Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 
Palma Muniz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de 

Anhanga - C.N.E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal 
de Estatística . - Documentação da Inspetoria Regional de Esta

tística do Pará. ) 
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ARATICU- PA 
Mapa Municipal na pág. 291 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O nome primitivo do município de Araticu 
foi Oeiras. A fundação dêste lugar é anterior a 1653, ano 
da chegada ao Pará do grande Padre Antônio Vieira, e faz 
parte do notável florilégio de trabalhos de catequese da 
Companhia de Jesus na Amazônia. 

A missão jesuítica do rio Araticu, nome de que deri
vou o da aldeia que a constituía, era importantíssimo, não 
só pelas riquezas que a zona de contôrno encerrava, como 
pela proximidade e facilidade de comunicação com a sede do 
Estado. 

Conseguiram os padres jesuítas congregar um grande 
aldeamento de índios, que se tornou um dos mais adian
tados da missão. 

A Lei de 6 de junho de 1755, que veio encontrar as 
missões em pleno desenvolvimento, entregando os aldea
mentos a uma direção leiga, veio fazer estacionar o pro
gresso local e marcar o início da dispersão dos índios, desde 
logo retirados para os serviços d'El-Rei, do Estado e dos par
ticulares. 

Ainda assim, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
na viagem que em 1758 fêz a Barra do Rio Negro, pessoal
mente erigiu a aldeia de Araticu em vila, que fêz instalar no 
dia 20 de janeiro daquele ano, levantando o pelourinho, fa
zendo a eleição das justiças e dando-lhe a denominação de 
Oeiras. 

Do seu primeiro Senado da Câmara não ficou notícia. 
Em 1764 era diretor da vila o Tenente Diogo Luiz Rebe

lo, que ainda em 1766 exercia o cargo, deixando-o no fim 
dêste ano e tendo como substituto o Sargento Francisco 
Soares. 

Em 1805 exerceu o cargo de juiz ordinário de Oeiras, 
Calixto Geraldo da Costa, e, em 1819, Simplício de Souza. 

Neste último ano o Senado da Câmara era constituído 
por Domingos Pereira de Faria, Antônio José de Castro 
Guimarães, Antônio Gomes Goulart, José Guilherme Cere
jo, e Manoel da Costa Areas. 

Em virtude da Lei provincial n.0 4 79, de 6 de março 
de 1865, que transferiu a sede do município de Oeiras para 
a freguesia de São João Batista de Curralinho, elevando-a 
a Vila, o Govêrno provincial, em ofício de 11 de novem
bro, determinou a imediata instalação da nova vila e con
seqüente mudança da sede municipal de Oeiras para ela, 
verificando-se a transferência em 23 de dezembro se
guinte, não obstante Curralinho não possuir Igreja, casa 
para Câmara, nem cadeia. 

A instalação em Curralinho foi feita com a presença 
dos Vereadores eleitos em Oeiras, com exceção de Manuel 
Antônio Rodrigues Tavares, substituído por André da Costa 
Pequeno. 

Entretanto, Oeiras conseguiu novamente a restituição da 
sua categoria, com a Lei n.0 584, de 23 de outubro de 1868, 
que separou o território do seu antigo município do de 
Curralinho. 

Não obstante esta lei, o município só foi reinstalado 
em 1870, no dia 4 de julho, com a seguinte vere~ção, eleita 
para completar o quatriênio de 1869 a 1872: Joaquim Gon
çalves Ribeiro, Clarindo Ferreira Ribeiro da Costa, Joaquim 
Antônio Martins, Raimundo Ferreira Ribeiro, João Maria 
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dos Navegantes e Olímpio José Barreiros, que havia sido 
eleito presidente da Câmara de Curralinho e resignou êsse 
cargo, para aceitar o de Vereador de Oeiras. 

A adesão da Câmara Municipal de Oeiras ao regime 
republicano teve lugar por ofício assinado por Joaquim José 
Barreiros, Presidente, e, Vereadores, Raimundo Daniel Viei
ra, Felipe Joaquim Viana e Olímpio Fonseca Claro. 

O Govêrno provisório do Estado, pelo Decreto n.0 111, 
de 18 de março de 1890, dissolveu a Câmara Municipal, cri
ando o Conselho de Intendência Municipal pelo de n.0 112, 
da mesma data. Do primeiro Conselho, nomeado, também 
em 18 de março daquele ano, fizeram parte Olímpio Gon
çalves Sampaio e Costa, Presidente, e, vogais, Raimundo 
Daniel Vieira, Joaquim José Barreiros, Manoel Joaquim 
Ferreira e Manuel Francisco de Souza . 

Do primeiro Conselho Municipal eleito fizeram parte o 
Intendente Olímpio Gonçalves Sampaio e Costa, e os vo
gais Aleixo Gotardo Rodrigues, Raimundo Daniel Vieira. 
Pedro Antônio da Trindade e GuilJlerme da Costa Pequeno. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, o município e o distrito de Oeiras pas
saram a denominar-se Araticu. 

Araticu teve parte do seu território desmembrada para 
constituir o município de Bagre, conforme Lei n.0 1127, de 
11 de março de 1955, a qual foi considerada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal em acórdão de 4 de outu
bro de 1955. 

O Govêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, de 
26 de janeiro de 1956 tornou insubsistente o desmembra
mento. 

Atualmente o município é constituído dos distritos de 
Araticu e Bagre. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Oséas Pereira Magalhães 
e constituída a Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Araticu situa-se na zona fisiográfica 
chamada Jacundá-Pacajá, região situada entre as zonas de 
Marajá e Ilhas, Guajarina e Tocantins, com uma pequena 
costa de 50 e poucos quilômetros, banhada pelo rio Pará ao 
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sul da ilha de Marajó. Limita com os municípios de Portei, 
Cametá, Mocajuba, Baião, Tucuruí, Itupiranga e o rio Pará. 
A cidade fica a 160 km, em linha reta, da Capital do Estado, 
colocando-se em 27.0 lugar em distância de Belém e possui 
as seguintes coordenadas geográfieas: 1° 59' 00" de lati
tude Sul e 49° 51' 10" de longitude· W. Gr. 

ALTITUDE - 6 metros na sede municipal, sendo o 28.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. 

ÁREA- A área do município é d.~ 13 383 km~, colocando
-se como o 19.0 do Estado em extertsão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS-- Os principais acidentes 
geográficos do município, são os seguintes: ilhas Soiá, Ja
cundá, Bagre (nesta ilha fica situada a Vila de Bagre, sede 
do distrito do mesmo nome), Parnaúba, Camaleão (onde 
fica situado o farol de navegação, que tem o mesmo nome 
da ilha), São João, Caramujo, Mucura, Pagica, Papagaio, 
Murututuba, Jacu, Nova e Boi; rio Araticu, formado pela 
junção dos rios Anauerá, Oeiras, a uns 5 quilômetros acima 
da cidade, estando esta situada :1 margem esquerda; rio 
Oeiras - francamente navegável; Anauerá - êste rio é na
vegável por embarcações de peq01mo calado; rios Jacundá, 
Tauari, Urubueua, Murujacá, Ca:acuru, Japati, Cupijó e 
Cupijó-Miri, servindo êste rio em grande parte de seu per
curso de limite entre os municípios de Araticu e Cametá, 
sendo também afluente do rio Cup.jó. 

RIQUEZAS NATURAIS- Borracha, maçaranduba e ma
deira, constituem as riquezas vegetais, em exploração. No 
reino animal, aparecem os animais silvestres ( caititu, veado, 

queixada, onça) . 

POPULAÇÃO - A população de Araticu, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 6 747 habitantes e tinha 
a seguinte composição: homens- 3 655; mulheres- 3 092; 
brancos- 1877; pardos- 4 3H.; pretos- 537; nenhum 
da raça amarela. Das pessoas de :.5 anos e mais, em núme
ro de 3 775, 1 910 eram solteiros; 1 508 casados; 341 viú
vos e 4 desquitados. Existiam apenas 2 brasileiros naturali
zados e nenhum estrangeiro. Em 1·eligião predominavam os 
que se declaram católicos romano:;, que eram 6 722; as ou
tras religiões possuem adeptos em :;>equena escala . 

Segundo estimativa do Depa1tamento Estadual de Es
tatística, a população do municípiJ, em 31-12-1956, era de 
7 605, sendo 5 116 no distrito de Araticu e 2 489 no dis
trito de Bagre. 

AGLOMERAÇõES URBANAS-- O município possui duas 
aglomerações urbanas- a cidade de Araticu, com 174 habi
tantes (97 homens e 77 mulheres) e a vila de Bagre, com 
147 habitantes (85 homens e 62 mulheres), conforme dados 
do Recenseamento de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS-- A indústria extrativa é 
constituída da origem vegetal, onde aparecem a borracha, 
madeiras em geral, sementes oleaginosas, leite de maçaran
duba, castanha-do-pará, resina de breu e jutaicica; origem 
animal, na qual se destacam as peles de animais silvestres. 

O município assenta sua economia, principalmente, na 
produção de borracha, cuja expm tação em 1956 atingiu a 

127 485 kg, valendo Cr$ 1 274 850,00, seguindo-se a madei
ra em bruto com 1477 ma, totalizando Cr$ 1320 800,00, o 
leite de maçaranduba com 6 465 kg, perfazendo ......... . 
Cr$ 614 650,00 e o arroz com casca, com 157 150 kg, no valor 
de Cr$ 314 300,00. 

O valor global da exportação, em 1956, somou ..... . 
Cr$ 3 353 394,00 . 

Conta o município com dois estabelecimentos indus
triais, relativos a duas serrarias, além dos que se dedicam à 
fabricação da farinha de mandioca . 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 19,9% 
exercem atividades lucrativas no ramo de agricultura, pe
cuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transações 
com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas as mer
cadorias consumiqas no município. Há no município 29 es
tabelecimentos comerciais, do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Araticu com as sedes municipais limítro
fes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de transpor
te: Baião: terrestre e fluvial 101 km; Cametá: fluvial 
162 km; Itupiran~a: terrestre e fluvial 457 km; Mocajuba: 
terrestre e fluvial 76 km; Portei: fluvial 163 km; Tucuruí: 
terrestre e fluvial 261 km; Capital Estadual: fluvial 173 km. 
Não se comunica diretamente com a Capital Federal . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Araticu conta com 
6 logradouros públicos; 65 prédios e, segundo os dados do 
Recenseamento Geral de 1950 tem 174 habitantes. É ser
vida de luz elétrica . A iluminação pública se estende aos 
logradouros e a domiciliária conta com 32 ligações. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 
um Subposto de Saúde, do Serviço Especial de Saúde Pú
blica (S. E. S . P. ) , mantendo os serviços de curativos e apli
cação de injeções, sem dispor de aparelhamento especial; 
não executa trabalhos profiláticos, e tem como corpo clíni
co apenas um guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 5 595 pessoas com 5 anos e mais, sendo 
que 1 039, ou 18,57o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 814 
eram homens e 225, mulheres. Na sede municipal, das 151 
pessoas de 5 anos e mais, 76 sabiam ler e escrever, sendo 
que 50 eram homens e 26, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, havia no município de Araticu 14 
unidades escolares de ensino primário fundamental comum, 
com a matrícula de 391 alunos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO 

Federal E•tadual (Cr$ 1 000) 
Total Tributária 

---- ------- ------- ------ ------ ------
1950 ....... - - 458 213 453 
1951 ....... - - 611 361 674 
1952 ....... - ·- 688 379 518 
1953 ....... -- -- 982 340 l 045 
1954 ....... - - 811 331 871 
1955 ....... - - 909 365 869 
1956 ....... -- -- (1) 1 180 ... 1 180 

(I) Orçam<'nto. 
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MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEM~RIDES - Como festejo tradicional, celebra-se, na 

cidade, a festividade de N. s.a da Assunção, padroeira do 

município, no período de 8 a 15 de agôsto. Constam êsses 
festejos de novenas, missas e procissões. Afluem aos mesmos 

inúmeros romeiros de municípios vizinhos. Como diversões, 
realizam-se no largo da Matriz, às tardes e às noites, "retre

tas", executadas por banda de música, especialmente para 

isso contratada . Os custeios da referida festa são feitos es
pontâneamente pelo povo, através de coleta, listas, donati

vos, leilões etc . 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- No Pará, em sua natureza, 
há sempre uma atração em cada parte. Araticu apresenta os 
rios Anauerá, Araticu e Oeiras, suas baías e sua extensa flo
resta tropical como elementos de futura atração turística. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar recebem a denominação de "araticuenses". Araticu 

é topônimo indígena, tupi, sem dúvida, como indica a sua 

estruturação léxica. Poderá ser decomposto em ara (arara, 

papagaio), ti = i (com t eufônico) sinal de diminutivo, 
cu (língua). Significação: - língua de papagainho. As 

flôres do araticu ou araticum (várias espécies de anoná

ceas) assemelham-se à língua de papagaio. 

Araticu pertence à Comarca de Breves, da qual é Têr
mo, com dois distritos judiciários. 

Conta com um eleitorado composto de 1 364 eleitores. 

Salienta-se que a vila de Bagre é muito mais importan
te que a própria sede municipal, a cidade de Araticu. Esta 
não dispõe nem de telégrafo, nem de correio. Em 1950, colo
cou-se em segundo lugar no Estado em ordem de pequena 
população, com apenas 174 habitantes. 

O município é ainda muito pouco explorado. Dispõe de 
terras ricas e sua pequena população não permitiu ainda 
progresso mais intenso no desenvolvimento de todo o seu 
potencial econômico. 

(Autc-ria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 
Pa!ma Muniz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de 
Araticu - C.N.E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal 
de Estatística . - Documentação da Inspetoria Regional de Esta
tí~tica do Pará. ) 

BAIÃO- PA 
Mapa Municipal na pág. 103 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Data de 1694 a origem da povoação, que 

é hoje a sede dêste importante município tocantino. 

Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, Gover

nador e Capitão-General do Maranhão e Pará, donatário 

da capitania de Camutá, desejoso de povoá-la e engrande
cê-la, não podendo pessoalmente dedicar-se à exploração 
de seu vastíssimo território, resolveu naquele ano procu
rar quem pudesse levar a efeito sua idéia e desejos. 

Entre outros, escolheu o português Antônio Baião a 
quem concedeu uma vasta sesmaria, nas terras que lhe fo
ram doadas, impondo-lhe a condição de fundar uma vila, 
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levantar uma casa decente e grande, facultando-lhe, entre
tanto, a escolha do local . 

Antônio Baião, depois de examinar vários pontos do 
rio Tocantins e querendo afastar-se do Camutá, localizou 
a sua concessão em um local alto e aprazível, o mesmo em 
que hoje assenta a sede do município baionense. 

Edificada a casa, que a concessão estipulara, Antônio 
Baião explorou os terrenos vizinhos, deixando uma tradição 
do seu nome, que mais tarde Manuel Carlos da Silva, dire
tor de índios, por ordem do Capitão-General Fernando da 
Costa Ataíde Teive, deu a um povoado constituído com 30 
índios, fundado no local da atual sede do município, em 30 
de outubro de 1779, denominando-o "Lugar de Baião". 

Até a Independência, o Lugar de Baião arrastou uma 
existência de pequeno entreposto de comércio com o Alto 
Tocantins, quando a Resolução do Conselho do Govêrno da 
Província, nas célebres sessões de 10 a 17 de maio de 1833, 
resolveu dar-lhe a categoria de vila, com a denominação de 
Nova Vila de Santo Antônio do "Tocantins", havendo o pre
sidente da província José Joaquim Machado de Oliveira, 
em ofício de 8 de agôsto do mesmo ano, descrito os limites 
municipais. 

Apesar das vicissitudes políticas do período monárqui
co, em que muitos municípios paraenses passaram pelo 
cadinho das extinções, Baião teve a sua existência mm
terrupta até à República. 

A instalação da vila e da câmara municipal de To
cantins teve lugar a 17 de outubro de 1833. 

Com a presença do presidente da Câmara Municipal 
de Vila Viçosa de Santa Cruz de Camutá, José Raimundo 
Furtado Paes, juramentou-se a primeira câmara, constituí
da pelos cidadãos Padre Francisco Gonçalves Martins e 
Pontes, Presidente, e vereadores Antônio Mendes da Silva, 
Capitão Amândio Ferreira Cantão, João Machado da Sil
va, Tenente-coronel José Antônio Corrêa de Seixas, Manoel 
Raimundo da Igreja e Antônio José de Medeiros, tendo 
como secretário o Capitão Tomaz Gomes Vila Nova. 

Por Decreto n.0 131, de 10 de abril de 1890, o govêr
no provisório do Estado do Pará dissolveu a Câmara Mu
nicipal de Baião, criando, pelo Decreto n.0 132, da mesma 
data, o Conselho de Intendência Municipal, para o qual, 
no mesmo dia, nomeou presidente o Tenente-coronel José 
Corrêa Seixas e vogais Daniel Francisco Freitas, José Pa
trício Monteiro, Pio dos Santos Barreto, Simão Nahmias, 

Levindo Dias da Rocha, ]anuário Ferreira Leite e Izidoro 
Dias da Rocha, que no dia 17 de abril de 1890 assumiram 
os respectivos cargos. 

Na eleição procedida para o período de 1907-1908 tra
vou-se renhido pleito entre os dois partidos políticos exis

tentes. 

O reconhecimento de poderes não foi devidamente 
acatado, oferecendo como resultado uma dualidade de in
tendentes, João Felipe dos Santos Tocantins e Manuel Pe
dro Soares e uma duplicata de conselhos municipais. 

De 15 de novembro de 1897 a 22 de junho de 1898 
a vida municipal tornou-se difícil, trazendo a dualidade co
mo principal conseqüência a insegurança pública, ameaçada 

a cada instante por perturbações cujo alcance era impossí

vel prever. 



Felizmente os elementos conservadores do município 
congregaram-se, e, por meio de uma campanha suasória, 

conseguiram uma composição polít:ca. 

Foi um momento impOTtante da existência política do 

município baionense no qual, em proveito dos interêsses ge
rais do município, foram, com o mais desinteressado gesto, 

sacrificadas exigências partidárias . 

Em virtude do acôrdo político, feito em 22 de junho de 

1898, com a renúncia dos dois intnndentes, assumiu a ges

tão dos negócios municipais o vogal mais votado, João Luiz 

Soares, que com lzidoro Dias da Rocha, Pio dos San
tos Barreto, Januário Pereira Leit,~ e Marcelino Valentim 

de Freitas, formaram o novo conselho de conciliação, que 

permaneceu até 25 de novembro do mesmo ano de 1898. 

Os Decretos Estaduais números 6, de 4 de novembro 

de 1930, e 78, de 27 do mês seguinte, suprimiram o mu

nicípio de Mocajuba, incorporando seu território ao de 

Baião, que, no quadro de divisão administrativa relativo a 

1933, se apresenta formado por a11enas o distrito-sede. 

A Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios do Pará, consignando entre êles 
o de Baião . :aste, segundo os quadros de divisão territorial 
datados de 31 de dezembro de 19:~6 e 31 de dezembro de 
1937, compõe-se de 4 distritos: Bs.ião, Akobaça, Matacorá 
e Umarizal. 

De conformidade com o quadro anexo ao Decreto-lei 
Estadual n.0 2 972, de 31 de mar,;o de 1938, o município 
em aprêço constitui-se de 3 distritos: o da sede (com as 
zonas de Baião e Umarizal) e os d.e Matacorá e Alcobaça. 

Em cumprimento ao Decreto-:.ei Estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938, que fixou. a divisão territorial do 
Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de 
Baião teve extinto o distrito de Matacorá, cujo território 
se anexou ao distrito de Alcobaça. Passou a abranger, por 
outro lado, o distrito de Joana Peres, instituído com parte 
do território do distrito de Baião. Assim, nessa divisão, o 
referido município permanece com:;>osto de 3 distritos: o da 
sede, o de Alcobaça e o de Joana Peres. 

Dá-se o mesmo na divisão territorial do Estado, vigen
te em 1944-1948 e estatuída pelo Decreto-lei Estadual nú
mero 4 505, de 30 de dezembro de 1943, notando-se, po
rém, que o distrito-sede abrange os subdistritos 1.0 e 2.0 e 
que o distrito de Alcobaça, sob a nova denominação de Tu
curuí (hoje município com o mes::no nome) compreendeu 
os subdistritos 1.0 , 2.0 e 3.0 • 

Atualmente o município é constituído pelos distritos 
de Baião e Joana Peres. 

A atual legislatura foi instakda em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Matxrício Monteiro Ramos e 
constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Baião situa-se fisiogràficamente, na Zo. 
na Tocantina e seu território é regado pelo rio Tocantins, 
que o divide em duas partes. Limita com os municípios 
de Araticu, Mocajuba, Moju e Tucuruí. A cidade fica a 
199 km em linha reta da Capital do Estado, colocando-se 
em 31.0 lugar em distância de Belém e possui as seguintes 
coordenadas geográficas: 2° 47' 31" de laitude Sul e 
49° 41' 17" de longitude W. Gr. 

19-24640 

SITUAÇÃO 

CRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 35 metros na sede municipal, sendo o 11.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará . 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. A temperatura na cidade 
em 1956, apresentou: média das máximas 30°C, média das 
mínimas 24°C e média compensada 27°C. 

AREA - A área do município é de 4 371 km!!, sendo o 
30.0 do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - A cidade de Baião está 
assente à margem direita do rio Tocantins, ocupando uma 
admirável situação, sôbre um alto barranco argiloso e pe
dregoso, ao qual se ascende por uma rampa de declive sua
ve. Está a 25 metros acima do nível do rio. Os principais 
acidente geográficos do município são os seguinte: rio To
cantins, atravessa o município de sul a norte e no qual 
fica a cidade-sede municipal. Rio Andiroba, afluente do 
rio Tocantins, que atravessa o território dêste município, 
sobe na direção sul, entre a ilha Jutaí e a margem direita 
do rio Tocantins, não sendo navegável em marés baixas, 
tendo lugares em que a profundidade é de 2 metros; pelas 
cheias, poréll?-, dá passagem a qualquer embarcação, ser
vindo ao povoado de Matucará. Ilha de Jutaí fica situada 
entre o rio Tocantins, margem esquerda, e o Matucará, com 
o tamanho aproximado de 5 000 m de comprimento por 
2 000 metros de largura . Igarapé do Limãç> (Açude) si
tuado na sede municipal, que abastece de água a cidade de 
Baião. 

RIQUEZAS NATURAIS- O barro para cerâmica desta
ca-se como principal riqueza mineral, mas ainda sem explo
ração. Sernambi, maçaramduba, castanha-do-pará, muru
muru, andiroba e madeiras (cedro, acapu, sucupira, freijó 
e marupá), constituem as riquezas vegetais. Couros e peles 
de animais (queixada, cai ti tu, capivara, camaleão e jacaré), 
conchas marinhas, peixes e quelônios, aparecem como rique
zas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Baião, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 4 821 habitantes e tinha 
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a seguinte composição: homens- 2 503; mulheres- 2 318; 
brancos - 1281; pardos - 3 003; pretos - 530 e ne
nhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais em 
número de 2 863, 1 288 eram solteiros; 1 341 casados; 232 
viúvos e nenhum desquitado. Existiam apenas 3 estran
geiros e 1 brasileiro naturalizado. Predominaram os que 
se declararam católicos que eram 4 795; as outras religiões 
possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do município em 31-12-1956, era 
de 5 434, sendo 4 084 no distrito de Baião e 1 350 no dis

trito de Joana Peres. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui duas 
aglomerações urbanas principais: a cidade de Baião, com 
1 580 habitantes (780 homens e 800 mulheres) e a vila de 
Joana Peres (abandonada pelos seus habitantes em virtude 
dos ataques dos índios), com 122 habitantes (61 homens e 
61 mulheres) conforme dados do Recenseamento de 1950. 
Além da cidade e da vila, existem os seguintes povoados: 
Arequembaua, com 30 casas e 80 moradores; Calados, com 
58 casas e 250 moradores; ltuquara, com 50 casas e 350 
moradores; Matacurá, com 30 casas e 110 moradores; Pam
pelônia, com 43 casas e 220 moradores e Umarizal, com 25 

casas e 155 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal fonte de 
renda é a extração de castanha-do-pará, seguida de borra
cha, conchas, peles e couros silvestres. O desenvolvimento 
agrícola acentuou-se ultimamente com a instalação de uma 
colônia agrícola. O movimento de exportação, em 1956, foi 

o seguinte: borracha com 57 497 kg, valor de ......... . 
Cr$ 692 964,00; arroz com casca 310 560 kg, valor de ... . 
Cr$ 945 681,20; castanha-do-pará 1 347 hetcolitros, valor de 
Cr$ 665 500,00; cacau em fava 25 420 kg, valor de ..... . 
Cr$ 429 798,00; conchas marinhas 86 240 kg, valor de 
Cr$ 261 600,00. O valor total da exportação em 1856 so
mou Cr$ 172 063,20. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no município 
31 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Baião com as sedes municipais limítrofes 
e com a Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Mocajuba: fluvial 25 km; Tucuruí: fluvial 160 km; 
Moju: terrestre e fluvial 60 km; Araticu: fluvial 101 km; 
Capital Estadual: fluvial 240 km; navios do S. N. A. P. P. 
e emprêsas particulares servem ao município. Como via 
de Comunicação, existe no município uma Agência Postal
-telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Baião conta com 
16 logradouros públicos; 351 prédios e segundo o Recensea
mento de 1950, 1 380 habitantes. É servida de luz elétrica. 
A iluminação pública se estende a 13 logradouros e a do
miciliária conta com 64 ligações. 

A cidade é dotada do serviço de água encanada, cuja 
captação é feita do Igarapé "Limão", distante um quilô
metro da cidade. O reservatório tem a altura de 15 me
tros, com capacidade para 48 000 litros. 
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ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existe apenas 
um subposto Sanitário do Serviço Especial de Saúde Pú
blica (S. E. S. P. ) com finalidades gerais, mantendo os ser
viços de Ambulatório e saneamento. 

ASSIST:ftNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - O 
Círculo Operário de Baião, instalado em 1953, conta com 
260 sócios e destina-se a auxílio à natalidade, funerário, 
escolar e à saúde. 

A Cooperativa Agropecuária Baionense Ltda., funda
da em 17 de abril de 1955, possui 49 associados. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 4 063 pessoas com 5 anos e mais, sendo 
que 1493, ou 36,74%, sabiam ler e escrever e destas, 984 
são homens e 509, mulheres. Na sede municipal, das 1 305 
pessoas de 5 anos e mais 628 sabiam ler e escrever, sendo 
360 homens e 268 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram 13 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum, com a matrícula ge
ral de 600 alunos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

-------------- ------
1950 ....... 61 SI 521 - 514 
1951. ...... 87 99 652 - 651 
1952 ....... 67 76 717 - 489 
1953 ....... 110 131 937 - 978 
1954 ....... 144 118 1 418 - 1 071 
1955 ....... 154 148 1 512 - 1 446 
1956 ....... 165 177 967 800 967 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Há uma coluna de cimento armado, junto ao tra
piche municipal, colocada a uma altura considerável ( aci
ma do nível do rio) e que tem a seguinte inscrição: "Até o 
pé desta coluna chegou a enchente de 1926". 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A cidade é movimentada com as come
morações tradicionais de Santo Antônio, padroeiro do mu
nicípio, cujos festejos se realizam de 1.0 a 13 de junho e 
São Raimundo Nonato, em agôsto. 

VULTOS ILUSTRES- Dr. Dante Costa, médico e es
critor. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de baionenses. 

O Professor José Coutinho de Oliveira, autoridade no 
assunto se expressa assim: Baião - topônimo de origem 
portuguêsa; I. Xavier Fernandes refere-se da seguinte forma 
ao topônimo em tela: "É o nome de uma cidade brasileira, 
fundada em 1758 junto à bacia do Tocantins, na região 
amazônica. O nome veio-lhe do fundador, o português An
tônio Baião, que muito provàvelmente era natural ou des
cendente de naturais do Conselho de Baião, do distrito de 
Pôrto". (Topônimos e Gentílicos, pág. 30). Voltando a tra
tar do topônimo, à pág. 279, ensina: "É incerta a origem 
germânica atribuída a êste nome, pois os sufixos e a dis
tribuição geográfica doutros topônimos correlacionados 
(Baiãs, Baiões, Baiol, Baiana e Baionita) tornam muito 
duvidosa aquela origem . Todos êstes nomes devem, com 



mais probabilidades, filiar-se no adjetivo baio, de proveniên
cia latina e que exprime a idéia dE! "amarelo torrado, amu
latado ou côr de ouro desmaiado". 

O município é situado na zona de transição, do baixo 
para o alto rio Tocantins, até ondH chegam as marés. 

O eleitorado é de 3 378 eleitores. 

É sede de Comarca, com doiB distritos. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Baião - C . N . E. - 1948 . - Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elabol'ação da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará . ) 

BARCARENA- PA 
Mapa Municipal na pág. :~33 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 190, 264, 265, 280 e 281 do Vol. I 

HISTORICO- A origem da pala·il'ra "Barcarena", segundo 
narrativa de velhos habitantes loeais, vem do fato de ter 
existido nessa localidade, ao tempc1 da missão Gebirié, uma 
grande embarcação trazida do pôrto de Belém, com o 
nome de "Arena". Essa embarcação, pelo seu tamanho, des
pertou a curiosidade geral. Ao contl·ário do designativo usual 
de "canoa", a embarcação era che.mada "barca", A notícia 
corria longe e todos queriam ver a ''barca Arena". O tempo 
passou e consumiu a embarcação, deixando porém, já pelo 
costume, o vocábulo composto "Barcaarena", depois sim
plificado para Barcarena, com que foi batizado o local que 
ainda existia em uma enseada pedregosa, coberta por uma 
grande casa chamada "Casa das Canoas", ao lado esquerdo 
da matriz, onde permaneceu dita embarcação. 

Barcarena, anteriormente a :l709, chamada ''Fazenda 
Gebirié, e mais tarde "Missão Gebirié", foi primitivamente 
habitada pelos índios tapuios Aruans e teve, como berço ori
ginário, a extir.ta povoação Mojuquara, distante 2 km da 
matriz. 

A Fazenda Gebirié foi funde.da e administrada pelos 
missionários da Companhia de Jeuus, em cujas terras, doa
das por Francisco Rodrigues Pimenta, erigiram uma igreja, 
que ainda hoje serve de ·matriz. 

Mais tarde, em data ignorada, foi-lhe concedido fo
ros de freguesia, sob a invocação de São Francisco Xavier 
de Barcarena, seu padroeiro. 

Fica localizada à margem setentrional do rio Gebirié 
ou Barcarena, em terreno alto, bastante pedregoso. 

Com a expulsão dos jesuítas missionários de Gebirié, 
o afamado Francisco Xavier de Mendonça batizou a antiga 
ereto-lei Estadual n.0 2 972, de 31 de março de 1938. 

Anteriormente, o distrito de Barcarena pertencia ao 
município de Belém, de acôrdo com o quadro anexo ao De
creto-lei Estadual n.0 2 972, de 31 de março de 1938. 

Barcarena foi grandemente atingido pelo movimento 
da Cabanagem tendo sido os seus mais importantes núcleos 
da época assaltados e destruídos nas lutas dos rebeldes de 
1835 a 1836 e, em conseqüênCia, desapareceu a povoação 
de S. Miguel de Murucupiquara «~ ainda as de Majuquara, 
Madre de Deus e Carnapijó. 

A igreja matriz encerra os despojos do patriota Cônego 
Batista Campos. Com relação àquele ilustre brasileiro, um 
caso curioso ocorreu em Barcarena pelos idos de 1897, 
quando na capital do Estado se lembraram de homenagear 

a memória do morto ilustre, fazendo trasladar os restos de 
Batista Campos para o cemitério da Soledade, em Belém. 

Iniciaram, então a escavação da primitiva sepultura do cô
nego, para aquêle fim . O povo de Barcarena, unido osten

sivamente, dispôs-se a reagir evitando, assim, a consumação 

da idéia que lhe vinha afetar os sentimentos tradicionais . 

E àssim, por fôrça da enérgica decisão acharam prudente 
desistir do intento, permanecendo os despojos do Cônego 

no mesmo sagrado recinto que lhe destinaram os barcare

nenses, sendo que, no túmulo emparedado, no alto, bem à 

vista de quem visita a igreja de São Francisco Xavier, ma

triz de Barcarena, se encontram não apenas os ossos mas o 
próprio coração do Cônego patriota que fôra encontrado 

conservado, quando aberto o jazigo primitivo. 

A idéia da Independência do Brasil inflamou o Cônego 
Batista Campos, que dirigia a redação de "O Paraense" . 
Foi perseguido, prêso e deportado. Fugiu e achou agasalho 
em Juruti. Voltou a Belém e trabalhou novamente em 

prol da liberdade do Brasil. 

O Cônego Batista Campos faleceu em 31 de dezem
bro de 1834, ocorrendo o óbito na casa de um seu amigo, 

também filho de Barcarena, o Cônego Eugênio de Oliveira 

Pantoja, no lugar Atiteua, hoje Sítio Rosário, no furo do 

Arrozal. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei Esta

dual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o distrito de Bar

carena, ainda sob a jurisdição do município de Belém com
preende 3 zonas: Barcarena, Itupiranga e Caeté . 

Em cumprimento ao Decreto-lei Estadual n.0 3 131, 

de 31 de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial 
do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939~1943, o distrito 

em aprêço perdeu, para o distrito-sede do município de 

Moju, o território da zona do Caeté. Nessa divisão, conse
qüentemente, o distrito de Barcarena figura subdividido 
apenas em 2 zonas: Barcarena e ltupanema. 

Em razão do disposto no Decreto-lei Estadual número 
4 505, de 30 de dezembro de 1943, o município de Barca

rena, na divisão territorial fixada por êsse decreto-lei para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, se apresenta constituído 
por 2 distritos: o da sede e o de Murucupi, situação que 

perdura até hoje. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. Miguel Fernandes da Costa 

Júnior, e constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Barcarena situa-se na Zona Guajarina, 

que é das de maior evidência no Estado. Limita com os 
municípios de Belém, Acará, Moju, Abaetetuba, e com o 

rio Pará e Baía de Marajó. A sede municipal fica a 23 
quilômetros em linha reta da Capital Estadual, colocando
-se em segundo lugar em distância de Belém . Possui as 
seguintes coordenadas geográficas: 1° 30'. 20" de latitude 

Sul e 48° 39' de longitude W. Gr. 
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SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 14 metros na sede municipal, sendo o 24.0 

em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia; equatorial superúmido, com abundantes chuvas na 
quadra invernosa, de janeiro a junho. 

ÁREA- A área do município é de 904 km2, sendo o 52.0 

do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - A cidade de Barcarena, 
situada à margem esquerda do rio do mesmo nome, é de 
difícil acesso, só podendo ser servida por pequenas em
barcações. 

A Lei Estadual n.0 534, de 23-8-1952, tendo em vista 
a inconveniência apontada, autorizou a mudança da cidade 
para o rio Mucuruçá, fronteiro à embocadura do furo do 
Arrozal, local que permite penetrar fàcilmente a navegação, 
com passagem para a maioria das embarcações, que se 
destinam ao rio Amazonas e seus afluentes. 

Os acidentes geográficos principais são as ilhas das 
Onças e de Arapiranga. 

RIQUEZAS NATURAIS- A argila destaca-se como prin
cipal riqueza mineral. Borracha e madeira constituem as 
principais riquezas vegetais. 

POPULAÇÃO - A população de Barcarena, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 13 176 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 6 782, mulheres 
- 6 394; brancos - 1 219, pardos - 11 600, pretos - 332 
e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 7 178, 3 411 eram solteiros, 3 172 casados, 
555 viúvos e nenhum desquitado. Existiam apenas 14 es
trangeiros e 4 brasileiros naturalizados. Predominavam os 
que se declararam católicos romanos, que eram 12 950; as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. A 
densidade era de 14 575 habitantes por quilômetro qua
drado. ~ de notar-se a diminuta densidade populacional, 
apesar da localização influente perto da Capital para atrair 
o elemento humano. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
14 852 habitantes, sendo 12 203 no distrito de Barcarena 
e 2 649 habitantes no distrito de Murucupi. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- São tr@s as aglomera
ções urbanas do município: a sede, que é a cidade, a vila 
de Murucupi, ambas, respectivamente, com a seguinte po
pulação: 246 (123 homens e 123 mulheres); 203 (98 ho
mens e 105 mulheres), e o povoado de Itupanema, com 
uma população de 215 moradores e a existência de 50 casas. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- As principais atividades 
de trabalho no município são no ramo da agricultura, pe
cuária e silvicultura, onde se encontram 22,8% da po
pulação. 

A produção de origem mineral é representada por ex
tração de barro e fabricação de tijolos e telhas, cujo valor 
total em 1956, foi de Cr$ 21939 250,00. A de origem ve
getal é constituída de extração de borracha fina, madeira 
bruta e lenha em achas, cujo valor da produção total em 
1956·foi de Cr$ 3 716 000,00. 

Na borracha e sementes oleaginosas, estão as princi
pais fontes de renda do município . 

Também a cultura da pimenta-do-reino está em fran
co desenvolvimento, com 22 900 pés. 

A indústria tem reduzida expressão, pois consta ape
nas de 5 estabelecimentos com mais de 5 operários cada 
(2 serrarias, 2 cerâmicas, 1 usina de lavagem de borracha), 
e 15 outros ainda com menor número de empregados. 

COM~RCIO E BANCOS - Contam-se 70 estabelecimen
tos comerciais, típicos da Amazônia, isto é, dos ramos ata
cadista e retalhista. As transações são feitas com a praça 
de Belém. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Co
mo sempre no Pará, o meio de transporte do município é 
o fluvial, pelo qual se liga à capital do Estado e aos mu
nicípios vizinhos, utilizando os barcos-motores e, sobretudo, 
canoas veleiras e a remo. Possui uma Agência Postal do 
D. C. T. para o serviço de comunicações. 

Distâncias com as sedes municipais limítrofes e a Ca
pital do Estado, pelos seguintes meios de ti"ansporte: Moju: 
fluvial- 110 km, canoa a vela; Acará: fluvial- 149 km, 
canoa a vela; Abaetetuba: fluvial - 39 km, canoa a vela; 
Capital Estadual: fluvial, 49 km, canoa a vela. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Barcarena conta 
com 9 logradouros públicos; 56 prédios e, segundo os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, 246 habitantes. ~ ser
vida de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 8 
logradouros e a domiciliária conta com 3 7 ligações. 

ASSIST:ItNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Barcarena pos
sui, apenas, um pôsto médico, no qual são prestados os ser
viços de assistência sanitária, gratuitos, à população. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950, 
constatou a existência de 10 722 pessoas com 5 anos e mais, 
sendo que 4 177, ou 38,94%, sabiam ler e escrever. Destas, 
2 532 eram homens e 1645 mulheres. Na sede municipal, 
das 203 pessoas de 5 anos e mais, 143 sabiam ler e escrever. 
Destas, 81 eram homens e 62 mulheres. 



ENSINO- Em 1956 funcionaram 33 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum com a matrícula ge

ral de 1 128 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CUL TURA[S - Existem 2 associa
ções culturais, que se esforçam pel'> desenvolvimento inte
lectual da população local. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS I 
Federal Estadual --

Tot 

llunicipal NO 
MUNIClPIO 

oi Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950, ...... 205 104 
1951. ...... 198 102 
1952 ....... 291 171 
1953 ....... 318 170 
1954 ....... 363 218 l 
1955 ....... 375 154 
1956 ....... 402 151 (1) 

535 238 600 
560 271 491 
503 193 535 
814 202 709 
247 202 1 430 
959 259 566 
900 (I) 259 (1) 900 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Como de mais significaçã,>, está o túmulo de Ba

tista Campos, inolvidável paraens·~. ali sepultado na Ca
pela-Mor da Igreja Matriz. Destaca.m-se também os seguin
tes: Igreja Matriz de São Francisco, situada na Praça Ba
tista Campos; Placa Comemorativa, na parte interior da 
Igreja Matriz de São Francisco e o Cruzeiro, situado no 

lugar Tucumandeua. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Os festejos tmdicionais do Município, 

com a mais ampla repercussão entre os habitantes, são: a 
3 de dezembro, em homenagem ~~ São Francisco Xavier, 
padroeiro da Cidade; a 11 de novembro em louvor a Nossa 
Senhora de Nazaré; a 31 de maio, dedicado ao Sagrado 
Coração de Maria; a 31 de agôstc•, consagrado a São Rai
mundo. Referidos festejos são realizados na sede munici
pal, na Igreja Matriz, presididos pelo Vigário paroquial, e 
constam de missas, novenas, procissões, etc. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - No Pará, em sua natureza, 
há sempre uma atração em cada parte, pelo que Barcarena 
apresenta as seguintes: a baía de 1\i[arajó, o furo do Arrozal 

e a Ilha das Onças. A extensa área de floresta tropiqal é 
motivo para turismo, embora ainc!a sem exploração. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes do lugar recebem a denominação de "barcarenenses". 

"Segundo o Professor José Cc•utinho de Oliveira, auto
ridade no assunto: "Em falta de nelhor explicação, a esto
rieta da "Barca-Arena" poderá ser invocada, à moda Castro 
Lopes. Em Portugal não nos con:;ta haver topônimo igual 
ou semelhante. A hipótese de ser nome indígena, no qual 

entre o elemento mbará (mar), dE:turpado em Bará =bar, 

também nos parece plausível. O étimo carena resiste a qual
quer interpretação". 

Apesar de sua existência como município, Barcarena, 

pela proximidade com a capital do Estado, continua como 

uma espécie de satélite de Belém, para onde o tráfego diá

rio é numeroso em centenas de pequenas embarcações (ca

noas), que conduzem pessoas e produtos. :S:stes, constantes 
de legumes, frutos, aves, etc. 

É acentuada a exportação do açaí, a tradicional be
bida paraense, de Barcarena para Belém . 

Barcarena é têrmo da Comarca de Belém . 

O eleitorado é de 4 352 eleitores. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Barcarena - C.N.E. - 1948. -
Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 

BELÉM-PA 
Mapa Municipal na pág. 323 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 300, 302, 304, 328, 329 e 341 do Vol. I 

HISTóRICO - A história da cidade de Belém confunde
-se, como será visto na descrição que segue, com a própria 
história do Pará através de quatro longos afanosos e fecun
dos séculos de formação e desenvolvimento. 

A cidade de Belém foi fundada no dia 12 de janeiro 
de 1616, por Francisco Caldeira Castelo Branc.o, antigo 
Capitão-Mor do Rio Grande do Norte, que partindo do 
Maranhão, como chefe de uma expedição de 200 homens, 

em três caravelas (Santa Maria da Candelária, Santa Ma
ria da Graça e Assunção), comandadas por Pedro de Frei
tas, Álvaro Neto e Antônio da Fonseca, lançou os alicerces 
da cidade no lugar hoje chamado Forte do Castelo. 

Ignora-se porém, a data certa de quando Belém se fêz 

oficialmente município, assim como os nomes do primeiro 

presidente da Municipalidade, do Juiz ordinário e dos de

mais Oficiais, que compuseram o seu Senado da Câmara, 

apesar das constantes e sérias pesquisas históricas nesse 

sentido. 

O fortim de madeira teve o nome de "Presépio", em 

cujo interior foi levantada uma capela para o culto religioso, 

sob o orago de Nossa Senhora da Graça. :S:sse fortim, que 

ainda hoje subsiste, dominava estrategicamente os cami

nhos fluviais possíveis de ameaça à colônia. 

Caldeira Castelo Branco, embora soldado de Felipe da 

Espanha, sob o jugo de quem se achava Portugal, não es

queceu que a emprêsa estava a cargo de portuguêses e 

dêsse modo deu às novas terras conquistadas a denomina

ção de FELIZ LUSITÂNIA, colocando-as sob a proteção 
de Nossa Senhora de Belém. 

Largo do Pólvora 
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Visto do Pôrto 

Na tropa de Caldeira Castelo Branco se encontrava 
Pedro Teixeira, cujo nome está ligado à exploração do 
Amazonas, como o mais famoso perlustrador da gleba. E 
Pedro Teixeira varou a selva por terra, de Belém ao Ma
ranhão, para levar a notícia do feito e trazer provimentos 
alimentícios de guerra, para a consolidação dos novos do
mínios. Vencidas as lutas com os selvagens (Tupinambás, 
Pacajás) e com os invasores estrangeiros (holandeses, in
glêses e franceses), a cidade perdera, já, a primitiva deno
minação de Feliz Lusitânia, passando a ser NOSSA SE
NHORA DE BELÉM DO GRÃO PARÁ, para a qual 
Felipe da Espanha concedera os foros de Capitania. 

Em 1650, a população somava 80 almas, sem i11cluir 
os nativos, os religiosos e os soldados. Era o que dizia o 

Trecho do Forte do Castelo 

Padre Antônio Vieira na sua "Resposta aos Capítulos do 

Procurador do Maranhão". As primeiras ruas foram aber

tas, tôdas paralelas ao rio. Os caminhos transversais leva

vam ao interior. Era maior o desenvolvimento para o lalo 

Norte, onde os colonos levantaram as suas casas de taipa, 

dando comêço à construção do bairro que é hoje chamado 

da Cidade Velha. 

Do Forte do Castelo saíram os desbravadores do po

voado. Densa mata circundava a terra. O igarapé PIRY, 

vindo do Norte, onde depois foi construído o Arsenal de 

Marinha, descia pelo povoado, indo desaguar perto do for
te, onde está hoje a doca do Ver-o-Pêso. Os primeiros ~

bitantes da parte Sul foram os religiosos capuchos de Santo 

Antônio, que construíram, à margem do Paraná-Guaçu, o 
Hospício do Una. 

Até o meado do século XVII, Belém possuía, além 
dessa construção, o Convento e a igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, obra dos carmelitas calçados, no local onde 
Bento Maciel possuíra uma casa de residência; a Igreja e 
o Convento de Nossa Senhora das Mercês, construídos em 
1640, por frei Pedro de La Cirne e frei João da Mercê 
e onde, em 1796, D. Francisco de Sousa Coutinho mandou 
instalar a Alfândega, que lá ainda continua. A Santa Casa 
de Misericórdia foi fundada em 24 de fevereiro de 1619. 

Absorvidos os portuguêses com o domínio da região 
amazônica e sempre perturbados pelos índios e estrangeiros, 
não lhes foi possível cuidar, nos tempos iniciais, do progresso 
da capitania. O móvel maior - a ambição do ouro - era 
a causa principal dessa estagnação, que apesar do ·meio 
século de permanência, "dava à colônia a orientação dos 

Ver-o-piso 

primeiros dias". A idéia da fortuna imediata toldava todos 
os espíritos, sem distinção de crenças ou de cargos, diz 

consagrado historiador paraense a respeito dessa fase da 

vida belenense. E a cidade tinha de sofrer, no seu pro

gresso, as conseqüências do espírito ambicioso de seus pri

meiros povoadores. 

Em 1676, chegaram da Ilha dos Açôres 50 famílias, 

no total de 234 pessoas. Eram agricultores, que o Senado 

da Câmara localizou no trecho da cidade, que se chamou 
de Rua São Vicente, atual Manoel Barata (outrora Pais de 

Carvalho) . Nessa época já estava instalada a Alfândega 

e construíram-se a Fortaleza da Barra e o forte S. Pedro 
Nolasco. Na igreja e convento de Santo Alexandre o Pa
dre Antônio Vieira pregou alguns de seus· monumentais 

sermões. 

Praça Justo Chermont 



No século XVIII a cidade c:omeçou a avançar para 
a mata, ganhando distância do litoral. Pela Bula Apostó
lica de 13 de novembro de 1720, foi criado o Bispado do 
Pará e 0 1.0 Bispo foi D. José Bartolomeu do Pilar, da 

ordem dos Carmelitas Calçados. 

A população era de 6 574 almas. 
A lei de 12 de junho de 1748, estabeleceu o derrame 

de moeda de metal-cobre, prata e ourp, para substituir os 
novelos de algodão e os gêneros nativos, que eram o di
nheiro em uso na época. A requerimento dos habitantes, 
foi fundada, em 1755, a Companhia de Comércio, cuja 
finalidade era "nutrir a fortuna individual dos moradores". 
Durou 22 anos e sete meses. Trouxe ao Pará 12 587 escra· 
vos africanos, dos quais muitos foram vendidos para Mato 

Grosso, por falta de compradores no Pará. 

Mercado São Braz 

Foi iniciada a construção do :Palácio do Govêrno, plan
ta do arquiteto Antônio José Landi, cuja conclusão se deu 
em 1771. 

Em 1793, D. Francisco de Sousa Coutinho, governa
dor e capitão-general do Grão Pará e Rio Negro, organizou 
o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, tradicional préstito 
religioso, que movimenta todo o Estado. 

Estabeleceu-se o serviço ofic:tal do Correio; criaram-se 

escolas de ensino primário e de humanidades; foi feita a 

abertura de novos logradouros ~~ de poços de serventia 

pública, a fundação do Jardim Eotânico. As tropas mili

tares ficaram agrupadas numa imensa casa térrea que se 

estendia da Travessa São Franciuco à de S. Pedro, donde 

veio o nome de largo dos Quartéis, hoje praça da Ban

deira e Saldanha Marinho. 

Vista Aérea 

Praça Frei Caetano Brandão 

O Hospital de Caridade fôra criado e Dom Frei Cae
tano Brandão, 6.0 Bispo do Pará, o obreiro mor. Também 
estava instalada a justiça. 

Ao terminar o ano de 1799, a cidade contava com 
1 083 fogos (casas) e 10 620 habitantes. Dom Francisco 
de Sousa Coutinho, cavaleiro da Ordem de Malta e capitão
-de-fragata da Real Armada Portuguêsa, era o governador 
e capitão-general do Grão Pará e Rio Negro. O século XIX 

assinala, em seu primeiro quartel, o fim do período colonial. 

Em 15 de agôsto de 1823, o Pará aderiu à Indepen
dência, após um período agitado de lutas. A população 
do Município era de 12 467 almas. "O Paraense" foi o pri· 
meiro jornal publicado no Pará, tendo circulado em 1.0 de 
abril de 1822, sendo seu fundador Felipe Patroni. Em 

Praça Batista Campos 

1828, por Lei de 1.0 de outubro, foi criada a Câmara Mu

nicipal de Belém. 

"A Cabanagem", revolução nativista, levantou o Pará 

todo. Uma onda de sangue que abalou a terra paraense 

de 1833 a 1836. É também a página mais emocionante 

e dramática da história da Amazônia. Em 1850, a popu

lação de Belém era estimada em 40 980 habitantes. A 

"abertura dos rios Amazonas, Tocantins, Tapajós, Madeira 

e Negro à navegação dos navios mercantes de tôdas as 

nações", representou um notável feito e proporcionou desen

volvimento à capital paraense . 

O Recenseamento de 1.0 de agôsto de 1872 apurou 

84 867 habitantes. 

A 16 de novembro de 1889 a República foi procla

mada no Pará. 
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Prac;a Batista Campas 

Dissolvida a Câmara Municipal, por Decreto n.0 3, 
de 5 de dezembro de 1889, da Junta Provisória Republi
cana, foi, em seu lugar, criado o Conselho Municipal, com
posto de 5 membros, sendo um dêles presidente, nomeados 
pelo govêrno do Estado. Em 21 de fevereiro de 1890, o 
Decreto n.0 67 alterou a constituição da Câmara, que pas
sou a ter 7 vogais e o nome de Conselho de Intendência 
Municipal. Com a lei orgânica dos municípios, em 28 de 
outubro de 1891, "os municípios passaram a ser governados 
por um Intendente, com funções executivas e um Conselho 
Municipal com funções deliberativas". 

O Conselho Municipal foi eleito em 15 de novembro 
de 1891, para o triênio 1891-1894, sendo Intendente o Dr. 
Gama Abreu, barão de Marajó e vogais: Dr. José An
tônio Pereira Guimarães, José Marques Braga, Dr. Teo
dorico Cícero Ferreira Pena, Antônio Delfim da Silva Gui
marães, Filadelfo de Oliveira Conduru, Cícero da Costa 
Aguiar e Ramiro da Silva Castro. 

A administração de Antônio José de Lemos, Intendente 
de 1897 a 1911, foi a fase áurea do município de Belém. 
Com apurado gôsto, embelezou a cidade, tornando-a atraen
te e desenvolveu-a, ao ponto de fazê-la o maior empório 
comercial do vale amazônico . Os calçamentos de madeira 
foram substituídos pelos de granito. Construídos o Mer
cado de Ferro, o quartel dos Bombeiros, o Asilo de Men

dicidade, o Necrotério Público, iniciada a rêde de esgotos; 

os largos foram transformados em praças ajardinadas; aber

tura de ruas e travessas no bairro do Marco e promovido 

o melhoramento do perímetro urbano. Mais uma légua de 
terra foi dada ao patrimônio municipal; a iluminação pú

blica instalada por eletricidade e servida a particular por 

Praça da República 
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gás carbônico; a viação pública, por tração animal, foi subs
tituída por bondes elétricos; dois grandes jornais diários 
"A Província do Pará" e a "Fôlha do Norte", refletiam a 
febre de progresso da capital guajarina; suntuosos prédios; 
esplêndidas moradias; belas avenidas e ruas. Foi essa Be
lém que o singular e sugestivo Antônio Lemos, maranhense 
radicado no Pará e enamorado da terra adotiva, apaixo
nado pelo seu progresso, transformou de um semipântano 
quase inacessível ao civilizado, no urbanístico e notável 
pórtico da Amazônia imensurável, solitária e fecunda . 

A queda política de Antônio Lemos, logo seguida da 
derrocada da borracha e a primeira guerra mundial, para
ram a grande metrópole. 

Sucedeu a Lemos, em 12 de junho de 1911, o Coronel 
Sabino Henrique da Luz, vice-presidente do Conselho, que 
permaneceu nas funções até 5 de dezembro do mesmo ano 
quando foi substituído pelo Dr. Virgílio Martins Lopes d~ 
Mendonça, que completou o restante do período em 1913, 
quando foi escolhido para o triênio que começava nesse 
ano. Renunciando à função, veio a ocupá-la o Dr. Dionísio 
Ausier Bentes. 

Em 1914, com a reforma constitucional de 3 de setem
bro, pela Lei n.0 1 409, de 26 do mesmo mês e ano, os In
tendentes da capital passaram a ser de nomeação do go
gêrno estadual. 

Estátua da República 

Foi primeiro Intendente nomeado o Dr. Antônio Mar
tins Pinheiro, que teve como sucessores, daquele ano até 
1930, os Drs. Cipriano José dos Santos, Manoel Ro
drigues dos Santos, Antônio Crespo de Castro, Cel. José 
Maria Camisão, Senador Antônio Facióla. 

Com a vitória da Revolução de 1930, foi Primeiro 
Intendente de Belém o Dr. Ismael de Castro, seguido do 
Dr. José Carneiro da Gama Malcher e Padre Leandro 
Pinheiro, que foi, com a mudança do nome de Intendência 
para Prefeitura, em virtude do Decreto-lei n.0 19 398, de 
11 de novembro de 1930, último Intendente da Capital. 

Seguem-se efetivamente, após o Padre Leandro Pi
nheiro, os prefeitos Abelardo Conduru (duas vêzes), Ilde
fonso Almeida, Alcindo Cacela, Emanuel de Almeida Mo
rais, Jerônimo Cavalcante, Alberto Engelhard e Lopo de 
Castro. 

Após a Ditadura, com a reconstitucionalização de 
1945, foi eleita a seguinte Câmara de Vereadores: Adolpho 
Burgos Xavier, Lucival Lage Lobato, Francisco do Céu 
Ribeiro Souza, Armando Dias Mendes, Benedito José de 



Carvalho, Mário Chermont, Augusto Belchior de Araújo, 
Raimundo Farah, Antônio Carlos dos Santos, Melquíades 

Teixeira Lima. 
Belém, não só pela já citada lei estadual, que lhe reti

rara a autonomia eletiva, mas também, pela Lei federal 
n.0 121, de 22 de outubro de 1937, vinha impedida de es
colher os seus mandatários, porém, a Lei federal n.0 1 645, 
de 16 de julho de 1952, conferiu-lhe o direito de eleger 
os seus prefeitos quatrienalmente, tendo ocorrido a primeira 
eleição em 27 de setembro de 19!13, da qual saiu vitorioso 
o candidato Dr. Celso Carneiro da Gama Malcher, atual 

ocupante. 
A atual legislatura municipal, a terceira depois da 

reconstitucionalização do país em. 1945, foi instalada em 
1955, estando a Câmara Municit:al constituída de quinze 
vereadores. 

O município de Belém é constituído dos distritos de 
Belém, Icoraci (ex-Pinheiro), lVJ:osqueiro e Vai-de-Cães, 
consoante a Lei n.0 158, de 31 de dezembro de 1948, ainda 

vigente. 

* * * 

A Comarca de Belém criada em data não apurada, é 
considerada de segunda entrância, conforme o Código Ju
diciário vigente, sendo, aliás, a única no Estado dessa cate-

Prefeitura Municipal 

goria; tem oito juízes de Direitc1, que funcionam nas se
guintes varas: 1.8 Cível e ComÉ!rcio, órfãos, interditos e 
ausentes; 2.8 Cível e Comércio, Feitos da Fazenda Federal 
e Autarquias respectivas, Acidentes do Trabalho; 3.8 Cível 
e Comércio, Provedoria, resíduos e fundações; 4.8 Cível e 
Comércio, Menores; s.a Cível e Comércio, Registros Públi
cos; 6.8 Cível e Comércio, Feitrn: da Fazenda Estadual e 
Municipal; 7.8 Casamentos e feitos da família, Falências e 
Concordatas; 8.8 Feitos Penais. 

A Comarca é constituída de cinco Têrmos, sendo que 
o primeiro Têrmo Judiciário tem quatro Pretores e os de

mais, Ananindeua, Acará, Barcarena e Bujaru, um cada. 

* * " 

Atualmente, Belém está em. uma fase de notório e 
franco progresso, graças a fatôres exponenciais, como sejam 
os da sua ligação aérea direta com. o resto do Brasil e várias 
partes do mundo; a instalação de novas indústrias; o surgir 

de importantes instituições de ensino; a atração de nacio-

Ponto de Onibus 

nais e estrangeiros para atividades as mais diversas no 
comércio; indústria e agricultura; a modernização da esté
tica urbana; o crescimento populacional; a fixação da sede 
de notáveis organismos da administração nacional e de 
pesquisas científicas; a transformação dos transportes cole
tivos; a escolha para a realização de congressos de alta 
significação científica, política e religiosa; e, finalmente, a 
auspiciosa esperança de sua ligação terrestre com o Nor
deste e o Sul do país, através de rodovias e ferrovias de 
excepcional relêvo para a sua completa libertação econô
mica e humana. 

Em suma, da cidade nascida no remoto 1616, fundada 

por Francisco Caldeira Castelo Branco, aos 12 dias de ja
neiro, com o nome de FELIZ LUSIT ANIA depois denomi

nada NOSSA SENHORA DE BELÉM DO GRÃO PARA, 
tradicionalmente conhecida como SANTA MARIA DE 

BELÉM, e agora simplesmente BELÉM, temos hoje a me

trópole da Amazônia, o maior empório econômico e sócio

cultural do setentrião brasileiro, sem dúvida, a maior cidade 

do mundo na linha equatorial. 

LOCALIZAÇÃO - Situado num dos braços de saída para 
o rio Amazonas, à margem do estuário do rio Pará, o muni

cípio de Belém é formado por terras planas, aluvionais em 

... 
SITUAÇÃO 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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grandes extensões. Nas regiões mais baixas, próximas ao es
tuário, ou ainda no vale de seu rio principal, o Guamá, que 
atravessa o seu território de oeste para leste ou nos inú
meros igarapés, as terras são sujeitas às inundações periódi
cas, devido à influência das marés. 

É nesta zona baixa do estuário, às margens da bacia 
de Guajará, junto à foz do rio Guamá, que se situa Belém . 
A cidade possui posição privilegiada, sendo considerada 
porta de entrada da Amazônia, em decorrência do seu pôrto 
acessível, amplo e de intenso movimento comercial. 

O município localiza-se na zona "Guajarina", segundo 
o consenso dos entendidos na matéria, embora figure na 
divisão regional do Conselho Nacional de Geografia na 
zona "Bragantina", fisiogràficamente falando. 

Limita, ao norte, com o Rio Pará (Baía de Marajó); 
ao sul, com o município de Acará; a leste, com o município 
de Ananindeua; a oeste, com o rio Pará (Baía de Marajó) 
e município de Barcarena. 

A cidade possui as seguintes coordenadas geográficas: 
1° 28' 03" de latitude Sul. 
a) pelo meridiano de Greenwich: 

48° 29' 18" de longitude W. 
b) pelo meridiano do Rio de Janeiro: 
Longitude W. 5° 19' 59". 

ALTITUDE- É de 14 metros, cabendo-lhe o 24.0 lugar 
dentre as demais do Estado. 

CLIMA - Uma das características do município é o seu 
clima, que, de acôrdo com a classificação de Kõppen, cor
responde ao tipo quente-úmido. 

Correios e Telégrafos 
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Observou-se em 1956 a temperatura média anual de 
27,1°C, tendo sido registrada a máxima absoluta de 33,4°C 
e a mínima absoluta de 20,6°C. A média das máximas foi 
de 31,5°C e a média das mínimas marcou 22,2°C. 

As chuvas são freqüentes e abundantes, caindo com 
maior intensidade, de dezembro a junho, tendo atingido, 
em 1956, a altura de 2 855 mm. Não há, porém, estação 
sêca, pois o mês menos chuvoso (outubro) tem a média 
de 86 mm. A unidade relativa, média anual, é de 89% . 

Belém é, sem dúvida, uma das cidades onde chove 
mais do mundo, situada como está na faixa equatorial. 

Praça do "Pescador" 

A precipitação nos últimos dez anos pode ser observada 
através dos seguintes dados: 

1956 2 855,6 1951 2 365,8 
1955 3137,6 1950 3058,4 
1954 2 381,1 1949 
1953 1948 2 757,1 
1952 3 161,9 1947 3 453,2 

ÁREA - É Belém o 54.0 município do Estado, com a 
superfície de 719 km2 • Coloca-se, portanto, na relação dos 
menores municípios paraenses. Todavia, sua área já foi 
imensa. No comêço do século seus limites iam até o atual 
município de Capanema, então Quatipuru. Em 1920, tinha 
9 366 km2, sofrendo desmembramento para instalação de 
Castanha! e Santa Isabel (hoje João Coelho), depois da 



Revolução de 1930. O último re·talhamento de seu terri
tório, para a criação de Ananindeua e Barcarena, ocorreu 
em 1944, quando possuía a área de 3 822 km2 • 

No quadro de superfície dos municípios das capitais 
brasileiras, excluída as dos territól"ios, Belém ocupa o 10.0 

lugar. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Os principais acidentes 
geográficos do município, são os seguintes: Rio Guamá, 
de leste para oeste, navegável em tôda sua extensão e 
servindo de via de comunicação entre Belém e os municí
pios de Capim, Irituia, Guamá e Ourém. Baías do Guajará, 
pôrto da cidade de Belém, form~1da pela confluência dos 
rios Guamá, Acará e Moju, e de Santo Antônio. Ilhas: de 
Caratateua ou das Barreiras (01J.teiro), Jutuba, Paquetá
Açu, Urubu-Oca, Cotijuba, Mosqueiro, esta onde se acha 
localizada a Vila do mesmo nome e os povoados de Cha
péu-Virado, Farol, Murubira e Ariramba, que, com suas 
praias, constituem local de veram:io para os habitantes da 
cidade de Belém. 

RIQUEZAS NATURAIS - A argila como principal e 
único mineral. Quanto às riqueza:; vegetais e animais, com 
a redução da área de Belém, atmtlmente quase tôda urba
nizada ou em via disso, não apre:;entam índices de valor. 

POPULAÇÃO - A população do município de Belém, 
segundo o Recenseamento Geral de 1950, era de 254 949 
habitantes e tinha a seguinte composição: 119 926 homens 
e 135 023 mulheres; brancos- 109 721; pardos- 132 941; 
pretos - 11 652 e da raça amarela - 201. 

Das pessoas de 15 anos e mai.s, em número de 162 425, 
83 903 eram solteiras; 62 503 casadas; 15 585 viúvas; 269 
desquitadas. Existiam 5 875 estrangeiros e 426 brasileiros 
naturalizados. Em religião predominaram os que se decla
raram católicos romanos, que eram 241554; protestantes 
7 643; espíritas 2 316; budistas 28; israelitas 869; ortodoxos 
14; maometanos 22; outras religiões 1112; sem religião 
892; sem religião declarada 499. 

Segundo estimativa do D~>~tamento Estadual de 
Estatística, a população do município, em 31-XII-1956, era 
de 287 418 habitantes, sendo 256 720 no distrito de Belém; 
18178 no distrito de Icoraci; 10 316 no distrito de Mos
queira; 2 204 no distrito de Val-de-Cães. 

Ainda, segundo o referido trabalho, de autoria do 
Professor José Coutinho de Oliveira, Assistente Técnico do 
referido Departamento, o desenvolvimento da população 
nos próximos vindouros anos terá a seguinte marcha: 

1957 
1958 
1959 
1960 

~~93 144 habitantes 
!!99125 " 
:l05113 , 

:n1291 , 

O crescimento da população da cidade, desde o sé-
culo XVIII, é demonstrado a seguir: 

1749 6574 1830- 12 467 1905 172 760 
1788 10620 1868 30 000 1907 192 230 
1801 12 500 1872 84867 1920 144692 
1822 12411 1884 70 000 1940 169 351 
1823 12 467 1890 50 064 1950 225 218 
1825 13247 1900 120 000 1956 256720 

Conforme o Recensamento de 1950, a posição popu
lacional de Belém é de 8.0 município e 7.0 de cidade, no 
Brasil, como diz o quadro seguinte: 

N.• População I N.• População 
de NOMES do de NOMES das 

ordem Munidpio ordem Capitais 

1." Distrito Federal.. 2 377 451 1.• Distrito Federal. ... 2 303 063 
2 o São Paulo ... ······ 2 198 096 2.• São Paulo ......... 2 017 025 
3." Recife .. 524 682 3.• Recife ............. 512 370 
4.• Salvadcr .... ...... 417 235 4.• Salvador ........... 389 422 
S.• Pôrto Alegre. ······ 394 !51 5.• Pôr to Alegre ....... 375 049 
6.• Belo Horizonte .... 352 7241 6.• Belo Horizonte ..... 338 585 
7.• Fortaleza ........ 270 169 7.• BELll:M ........... 225 218 
8.• BELll:M ....... 254 949 ' 

A densidade - a maior do Estado - é de 354,59 
hab. /km!!, colocando-se como um dos municípios mais po
voados do país. 

Vista da Cidade 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui, 

além da cidade com 225 218 habitantes (105 031 homens 

e 120 187 mulheres), as vilas de Icoraci, com 8 168 habi

tantes ( 3 842 homens e 4 326 mulheres); Mosqueiro, com 
6 434 habitantes (3 081 homens e 3 353 mulheres); Vai

-de-Cães, com 1288 habitantes (770 homens e 518 mu

lheres); e os povoados de Maracacuera, com 41 casas e 

210 moradores; Tenoné, com 70 casas e 350 moradores; 

Outeiro, com 72 casas e 432 moradores; Chapéu Virado, 

com 11 O casas e 660 moradores. 
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ATIVIDADES ECONôMICAS- Belém é o maior em
pório comercial e industrial do setentrião brasileiro o O 
movimento de exportação e importação, em 1954 e 1955, 
é expressado nos seguintes dados: 

Exportação: 1954 - 194 976 toneladas de carga para 
o Brasil, no valor de Cr$ 1 672 565 000,00; e para o exterior 
- 29 874 toneladas, no total de Cr$ 347 403 000,00, perfa
zendo o global de 224 850 toneladas, valendo o o o o o o o o o 

Cr$ 2 019 968 000,000 1955- 186 691 toneladas de carga 
para o Brasil, somando Cr$ 2 063 585 000,00; e para o ex
terior - 53 528 toneladas, rendendo Cr$ 556 985 000,00, 
dando ao todo o total de 240 219 toneladas e a soma de 
Cr$ 2 620 5 70 000,00 o 

Importação: 1954 - 179 713 toneladas para o Brasil, 
por Cr$ 2 333 158,00; e para o exterior - 184 707 tonela
das, com a renda de Cr$ 286 106 000,00, somando o total 
de 364 420 toneladas, no global de Cr$ 2 619 944 000,00 o 

1955 - 187 741 toneladas para o Brasil, por o o o o o o o o o 

Cr$ 3 006 011 000,00; e para o exterior - 215 419 tone
ladas, rendendo Cr$ 387 933 000,00, acusando o total de 
403 160 toneladas, no valor de Cr$ 3 393 944 000,00 o 

O parque industrial belenense projeta-se, auspiciosa

mente, como se verifica pelo resultado do Registro Indus

trial de 1955, que acusa o total de 291 estabelecimentos 

e 7 276 operários, além de 1550 empregados diversos, pre

dominando os seguintes ramos: 13 estabelecimentos de 

Igreja No S o do Carmo 
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indústria extrativa de produtos vegetais ( 1 524 operanos 
e produção no valor de Cr$ 185 862 369,00); 96, de indús
tria de produtos alimentares ( 1 039 operários e o o o o o o o o 

Cr$ 225 342 954,00 de renda de produção); 4, de têxteis 
(899 operários, com o rendimento de Cr$ 132 738 863,00); 

24, de madeiras com o apuro de Cr$ 29 719 478,00 e 401 
operários; 23, de editôras e gráficas ( 432 operários e 

Cr$ 37 363 869,00 que somou o produzido); 25, de trans

formação de minerais não metálicos ( 360 operários e 
o apurado de Cr$ 13 714 393,00); 26, de químicas e far
macêuticas ( 394 operários e o resultado financeiro de 

Cr$ 156 907 780,00) o Ao todo, o produto dos 291 estabe

lecimentos resultou em Cc$ 1 105 129 656,00, tendo a pres

tação de serviços em funções industriais atingido a quantia 
de Cr$ 53 608 323,00 o 

As atividades agrícolas em pequena escala, devido à 
reduzida área territorial do município de Belém, são re
presentadas por 276 estabelecimentos com a área global 
de 6 086 hectares o 

A plantação de pimenta-do-reino é, sem dúvida, a 

maior expressão de agricultura do município, contando-se 

81277 pés de pimenteiras, em área de 50 hectares e cor

respondente a 79 produtores, sendo o município o 5o0 do 
Estado em plantação dessa piperácea o Os dados de agri
cultura são do levantamento estatístico efetuado pela 
Inspetoria Regional do IBGE, em 1956 o 



Segundo o Recenseamento dE' 1950, a distribuição eco
nômica da população ativa ( 10 a1.1os e mais) era a seguin
te: 1,3o/o das pessoas em idade ativa, na agricultura, pe
cuária e silvicultura; 1,9%, na bdústria extrativa; 7,6%, 
em indústria de transformação; 6,4%, no comércio de mer
cadorias; 9,1 %, em prestação de serviços; 6,5% no ramo 
transportes, comunicações e armazenagem; 1,4%, na ad
ministração pública, legislatura e :iustiça; 7%, em condições 
ínativas; 2,9%, no ramo atividades sociais; 0,4%, profissões 
liberais e 2,8%, no ramo de defesa nacional e segurança 
pública. 

COMÉRCIO E BANCOS- Contam-se no município onze 
estabelecimentos bancários, sendl 5 matrizes (Banco de 
Crédito da Amazônia, Banco Comercial do Pará, Banco 
do Pará, Banco Moreira Gomes e Casa Bancária Marques) 
e seis Agências, que são do Banco do Brasil, do Banco Na
cionai Ultramarino, do London Bank South America 
Limited, do Banco da Lavoura de Minas Gerais (3 
Agências). 

A Caixa Econômica Federal do Pará, em onze anos de 
autonomia, tornou-se numa potiincia financeira, pois, no 
último dia do ano de 1956, contava em circulação com 
99 943 cadernetas e Cr$ 480 536 557,40 em depósito. 

O total de depósitos nos ie1stitutos de crédito, ope
rando no Estado, em 31 de de2:embro de 1956 montava 
ao seguinte: 

Banco Comercial do Pará ....... . 
Banco do Pará ................ . 
Banco Nacional Ultramarino ..... . 
Banco Moreira Gomes .......... . 
Banco de Crédito da Amazônia ... . 
Caixa Econômica Federal do Pará 

Cr$ 

52 769 420,00 
54 194 645,70 

118317975,10 
221 762 696,90 
230 263 535,40 
480 536 557,40 

O comér.cio de Belém, o nais importante da Ama
zônia, possuindo navegação pré.pria para o intercâmbio 
da região, conta com mais de 2 500 estabelecimentos, em 
geral, dos quais 100 são estabelecimentos atacadistas de 
grande movimento. A praça belE,nense opera com tôdas as 
partes do mundo e o volume e valor de seu movimento, 
já expressos no início dêste cap::tuto, traduzem a pujança 
do poderoso empório econômico do extremo Norte do Bra

sil. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
município é ligado à Capital l'ederal por via marítima 
(4 134 km) e aérea (2 490 km) e aos municípios da bacia 
Amazônica, capitais e cidades de Estados vizinhos, através 

dos transportes comuns: fluvial, em predominância, e ma
rítimo, ferroviário, rodoviário e aéreo. É servido por 65 

emprêsas de navegação marítima e fluvial e 9 emprêsas 
aéreas. É o ponto inicial da Estrada de Ferro de Bragança 

(228 km) e do trama rodoviário da região Bragantina -
Salgado - Guamá. Explica-se, porém, que Belém não é 
ligada ferro-rodoviàriamente com. nenhuma das capitais do 

país. O Aeroporto Internacional de Vai-de-Cães é um dos 

mais movimentados do País. Em 1954, apresentou o se

guinte movimento: número de pousos: 3 312; passageiros 
desembarcados: 38 677 e embar:ados: 39 196; carga em

barcada: 4 900 942 kg e desembarcada: 1 096 515 kg. 

Outro Aspecto da Cidade 

O pôrto de Belém, em 1955, teve o seguinte movi
mento: passageiros - entrados: 29 236 e saídos: 22 173; 
embarcações - entradas: 3 345 e saídas: 3 231. 

A carga movimentada ascendeu a 914 993 toneladas, 
sendo 537 808 toneladas de importação; 312 644 toneladas 
de exportação; e o restante de trânsito. 

Existem 202 emprêsas de ônibus, com 359 veículos 
em tráfego na cidade. 

Em comunicações, existem, além da Diretoria Regio
nal do Departamento dos Correios e Telégrafos, as seguin
tes agências postais: Cais do Pôrto, Avenida José Bonifácio, 
Museu Emílio Goeldi, Pôrto do Sal, Batista Campos, Pe
dreira, Jurunas, Marco da Légua e Forum, tôdas localiza
das dentro da Capital; e as das vilas de Vai-de-Cães, Ico
raci e Mosqueiro, num total de 12 Agências, sendo as 11 
primeiras exclusivamente postais e a do Mosqueiro postal
-radiotelegráfica. 

H'á, ainda, a Companhia da Rádio Internacional do 
Brasil, a The Western Telegraph Company Limited e a 
Estrada de Ferro de Bragança, que possuem comunicações 
de uso público. De uso privativo existem as seguintes em
prêsas telegráficas e radiotelegráficas: do Serviço de Na
vegação da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará 
(SNAPP), Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul Limitada, 
Consórcio Real Aerovias, Panair do Brasil S. A., Lóide 
Aéreo Nacional, Departamento Estadual de Segurança Pú
blica e Serviços de Comunicações do Território do Amapá. 
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Finalmente, cita-se a Emprêsa Telefônica "Pará Telefone 
& Companhia Limitada", com 6 258 aparelhos em atividade 

na capital paraense. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Belém conta com 

395 logradouros, distribuídos em 29 praças, 33 avenidas, 

81 ruas, 83 travessas e becos, 135 passagens, 26 "vilas" e 

8 estradas e caminhos. 

Dos referidos logradouros, 83 são inteiramente pavi

mentados e 42 parcialmente; arborizados contam-se 58 e 
ajardinados e arborizados, simultâneamente, 16. 

Possui iluminação elétrica; serviço de esgotos; de abas

tecimento d'água (26 000 domicílios servidos); contando 
com 24 850 ligações elétricas domiciliares. O número de 

aparelhos telefônicos soma 6 258. 

O número de prédios é superior a 53 000, distribuídos 

17 586 na zona urbana e o restante na área suburbana. 

São exclusivamente residenciais 39 869 e 38 661 possuem 

sàmente um pavimento. 

O serviço de luz já estêve bastante deficiente, mas, 
atualmente, com a instalação da nova usina, a Fôrça e Luz 

do Pará S. A., com potência de 15 000 kWh, está grande
mente melhorado. 

A cidade guajarina, conforme dados do Departamento 

Nacional de Endemias Rurais (Circunscrição do Pará), 
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conta com a seguinte distribuição de bairros (20) e res
pectivo número de prédios existentes nos mesmos: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

BAIRROS 
Batista Campos .............. . 
Cidade Velha .. , ............. . 
Canudos 
Cremação 
Comercial ................... . 
Guamá 
Jurunas ..................... . 
Marambaia .................. . 
Marco ...................... . 
Ma tinha 
Nazaré ...................... . 
Pedreira .................... . 
Reduto ..................... . 
São Braz .................... . 
Sacramenta .................. . 
Souza ....................... . 
Santa lzabel ................. . 
Telégrafo .................... . 
Terra Firme ................. . 
Umarizal .................... . 

Total 

N.o 

PRÉDIOS 
1740 
1869 
2125 
1973 
2 882 
1571 
3884 
1494 
7 305 
1884 
1816 
5093 
2 343 
2 225 
2 242 

897 
3415 
5842 

355 
2 712 

53667 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existem 8 hos
pitais, que são: a Santa Casa de Misericórdia do Pará; 
Hospital de Belém; Hospital do Câncer; Hospital da Or
dem Terceira de São Francisco; Hospital Psiquiátrico Ju
liano Moreira; Hospital dos Marítimos; Hospital D. Luiz 
I; Hospital de Isolamento do Estado. Dessas instituições, 
5 são de clínica geral e 3 de especialização. O Hospital 
da Santa Casa de Misericórdia do Pará, que é o mais im
portante, possui maternidade e tem . 1 224 leitos, sendo 
1 024 gratuitos; 196 para contribuintes; e 4 para o pessoal 
técnico do hospital; é um dos maiores hospitais do país; 
seu corpo clínico conta com 97 médicos e 176 pessoas espe
cializadas. Hospital Dom Luiz I, comumente chamado 
"Beneficência Portuguêsa", possui maternidade e tem 190 
leitos e 12 médicos. Hospital da Ordem 3.a de São Fran
cisco, com serviços gerais de clínica e cirurgia, tem mater
nidade e conta com 130 leitos e 22 médicos no seu corpo 
clínico. Hospital de Belém (sistema norte-americano), 
possui maternidade e tem 41 leitos. Hospital dos Marí
timos, também com maternidade, tem 68 leitos e 12 mé
dicos. Hospital Juliano Moreira, com serviço especializado 
de psiquiatria, contando com 486 leitos, dos quais 320 gra
tuitos, dispondo de 5 médicos. Hospital do Câncer, com 
21 leitos e um corpo clínico de 19 médicos. Hospital de 
Isolamento do Estado, com serviços especializados de 
tuberculose pulmonar, clínica e cirurgia, contando com 224 
leitos, sendo 204 para indigentes. 

Possui, ainda, o município de Belém, 2 Centros de 
Saúde e 15 Postos Médicos; 2 Subpostos Sanitários; 2 Pos
tos de Higiene; 2 Lactários e 2 Dispensários; 2 Postos de 
Puericultura e 1 de Assistência Médico Social; um Ser
viço de Pronto Socorro; 2 Preventórios, sendo um para 
filhos de hansenianos e outro para os de tuberculosos; uma 
Policlínica Infantil; um Pôsto Odontopedagógico e 10 Am-
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bulatórios, mantidos pelo Estado, entidades de assistência 
social, municipalidade, emprêsas particulares e autárquicas, 

respectivamente. 

Merece destaque o "Hidroterlí.pico Português", da Be
nemérita Sociedade Portuguêsa Beneficente, com 18 ba
nheiros e aplicação de duchas. 

Ainda constam dois hospitais privativos, o Militar 
(Exército) e o da Aeronáutica. 

ASSIST1l::NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - O 
município conta com 79 entidade; de assistência e previ
dência social, sendo 78 associaçõeB de beneficência mutuá

ria e 1 de previdência social. 
As beneficências mutuárias cc1ntam com 60 955 sócios, 

tendo como objetivo prestar aux::Iios pecuniários, funerá
rios, natalidade e outros, o que É' feito somente a sócios, 
cujos benefícios, durante o ano d1! 1956, somaram 34 695, 
no valor de Cr$ 6 432 441,50. 

Av. Tito Franco 

A de Previdência Social do Montepio dos Funcioná
rios Públicos do Estado do Pará, i.nstalada em 1954, conta 
com 5 900 associados e teve, em 1956, o seguinte movi
mento: concedeu 75 pecúlios, 198 empréstimos e construiu 
28 casas; a soma total de sua re::eita foi ............ . 
Cr$ 10 373 251,50; e a despesa Cl'$ 8 790 244,60. 

Existem 13 cooperativas, sendo 8 de consumo, 3 de 
crédito e 2 de produção, contando com 2 003 associados. 
O capital mínimo de Cr$ 957 600,00, o subscrito ..... . 
Cr$ 2 023120,00 e o realizado Cr$ 1651823,50. O valor 
dos serviços executados, referente somente a duas coopera
tivas somou Cr$ 253 474,00, pois :1as restantes não se veri
ficou movimento. Das cooperativus de crédito, apenas uma 

efetuou empréstimos em número de 26, na importância de 
Cr$ 2 135 400,00. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 218 991 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 158 690, ou 72%, sabiam ler e escrever. Des
tas, 75 777 eram homens e 82 913 mulheres. Na sede mu
nicipal, das 194 231 pessoas de 5 anos e mais, 68 518 eram 
homens e 76 284 mulheres. 

A percentagem dos que não sabiam ler e nem escrever, 
no mesmo grupo, era, no município, de 60 301, ou 27,5o/o, 
sendo 25 926 homens e 34 375 mulheres. Na sede munici
pal, do total de 49 429 analfabetos, 20 833 eram homens e 
28 596 mulheres. 

Embarcações rio Pôrto de Ver-o·pêso 

Das pessoas presentes de 10 anos e mais, no municí
pio, 64 698 ( 30 606 homens e 34 092 mulheres) possuíam 
em 1950, curso completo, sendo que 52 144 (23 919 homens 
e 28 225 mulheres) do grau elementar; 10 961 (5 285 ho
mens e 5 676 mulheres) do grau médio; 1 507 ( 1 382 ho
mens e 125 mulheres) do grau superior e 86 (20 homens 
e 66 mulheres) sem declaração de grau. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram 141 unidades escolares 
do ensino primário fundamental comum, com a matrícula 

de 33 442 alunos. 

No que se refere ao ensino extraprimário, registrou-se: 
no ginàsial, 19 unidades, com 6 952 alunos; no científico, 
7 unidades com 1165 alunos; no ensino clássico, 1 unidade, 

Veleiros no Pôrto chamado Ver-o-pêso 
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com 68 alunos; 8 unidades do ensino comercial básico, 
com 2 194 alunos; o comercial técnico, com 1141 alunos, 
em 9 unidades escolares; o ensino normal (professor pri
mário), com 4 unidades e 364 alunos; o industrial, com 
209 alunos, para uma unidade escolar; 1, do ensino agrí
cola com 144 alunos e 1 de agrimensura, com 34 alunos; 
ao todo 51 estabelecimentos de ensino médio, com 12 271 

alunos. 

O ensino superior é representado pelo funcionamento, 
em 1956, de 11 estabelecimentos, com 1 028 alunos, como 
a seguir se discrimina: Faculdades: Direito - 297; Medi
cina - 180; Odontologia - 57; Ciências Econômicàs -
84; Farmácia - 29; Filosofia - 66; cabendo às Escolas 
de Agronomia - 40; de Engenharia - 207; de Química 
Industrial - 7; de Serviço Social - 41 e. de Enferma
gem- 20. 

Aspecto do Pôrto Ver-o-pêso 
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OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Circulam no mu
nicípio 7 jornais diários, sendo 4 matutinos e 3 vesper
tinos, além de 4 com periodicidade semanal. 

Dos 7 jornais em circulação, 6 são de notícias em 
geral e 1 para publicações de atos oficiais. 

Destacam-se dentre êsses órgãos a "Fôlha do Norte", 
"A Província do Pará" e "O Estado do Pará", com tradições 
de cultura e luta por mais de cinqüenta anos, desfrutando 
de vasto conceito no país inteiro. A imprensa de Belém, 
incontestàvelmente, assemelha-se com a sua congênere su
lina, senão iguala-se à mesma . 

Existem quatro estádios para prática de esportes em 
geral, além de elevado número de campos destinados à 
prática de futebol. 

Contam-se 24 associações esportivas e culturais, orga
nizadas, com 9 852 associados, dos quais 8 985 brasileiros. 
Além dessas associações existem cêrca de cinqüenta pe
quenos clubes, dedicados à prática de esportes (futebol) e 
jogos de salão. 

Existem vinte e duas tipografias, dezoito livrarias e 
onze editôras. Em 1956, foram editados 11 livros com 
61 800 exemplares, sendo 10 em português e 1 em latim. 

Com mais de mil volumes existem 12 bibliotecas, sen
do a mais importante a Biblioteca e Arquivo Público do 
Pará, cujo acervo é um dos mais ricos do país. Das doze 
bibliotecas, quatro possuem mais de 10 000 volumes e duas 
mais de 5 000 volumes. As consultas elevaram-se a 22 098 
em 1956 e o número de livros registrados soma 102 001. 

Treze cinemas servem ao município belenense, exis
tindo ainda um cine-teatro, dois teatros e 3 auditórios. 
Os cinemas com um total de 8 946 lugares, realizaram 
7 326 sessões durante o ano de 1956, com a assistência de 
3 254 749 espectadores. O cine-teatro com 1 600 lugares, 
tendo efetuado 456 sessões com 485 553 espectadores. Os 
dois teatros com o total de 2 400 lugares, 56 espetáculos 
assistidos por 43 772 pessoas. Os auditórios dispondo de 
1 983 lugares, efetuaram 193 sessões freqüentadas por 
105 500 pessoas. 

Duas estações de rádio a PRC-5 - Rádio Clube do 
Pará, uma das mais antigas do país (22-4-1928) e a 
ZYE-20 - Rádio Marajoara, do "Diários e Rádios Asso
ciados". 

A PRC-5, máximo de potência 10 w, freqüência 1 450 
e 4 865 kc, tendo irradiado em 1956, 12 783 horas. 
Conta com 78 pessoas empregadas. 

A ZYE-20, máximo de potência 14 w, freqüência 
1 130 kc, com 12 220 horas de irradiação em 1956. A 
primeira emissão foi em 6-2-1954, empregando atualmente 
266 pessoas. 

Trinta e dois ( 32) ginásios, colégios, escolas técnicas 
e artísticas, respectivamente, bem como um semmano e as 
faculdades de Medicina, Direito, Engenharia, Agronomia, 
Filosofia, Odontologia, Farmácia, Serviço Social, Química 
Industrial, Ciências E.conômicas, além do Conservatório de 
música "Carlos Gomes" e Escola de Enfermagem, etc., cons
tituem a maior parte do patrimônio de cultura viva e 
atraente da Belém contemporânea. 

A Academia Paràense de Letras, Instituto Histórico 
e Geográfico do Pará, o Museu "Emílio Gõeldi", são outras 
instituições de valia cultural e desenvolvendo profícuas ati
vidades. 



O Instituto "Evandro Chaga!:" e o "Instituto Ophyr 
de Loyola" são centros important,~s de pesquisas médico
-científicas. 

Outras associações de est\ldos científicos e difusão da 
cultura como o "Instituto de Antropologia e Etnologia do 
Pará", a Sociedade Paraense de Tisiologia, o Instituto de 
Economia do Pará, a Sociedade Médico-Cirúrgica, a So
ciedade Paraense de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade 
Paraense de Estomatologia, a Soctedade Artística Interna
cional, bem como inúmeros grêmios internos de estabeleci
mentos de ensino secundário e :;uperior, sobressaindo a 
União Acadêmica Paraense e a União dos Estudantes dos 
Cursos Secundários do Pará . 

Merecem especial referência :;>elo desenvolvimento de 
suas atividades o Rotary Clube de Belém; o Instituto 
Brasil-Estados Unidos; a "Aliança Francesa"; a Ordem dos 
Advogados do Brasil, "Secção do Pará"; o "Lions Club", 
(Secção do Pará) e a Sociedade :ios Ex-alunos Maristas . 

A Biblioteca do "Museu Gõeldi" possui uma vasta e 
erudita coleção de obras sôbre ci1~ncias naturais e até so
ciais, merecedora do aprêço de sttmidades nacionais e es
trangeiras que nos têm visitado, o que se poderá dizer 
também quanto às ciências agronômicas, com relação a 
do Instituto Agronômico do Nor1:e, que recebe consultas 
das mais distantes partes do mun:io sequiosas do conheci
mento da Amazônia. 

FINANÇAS PÚBJ,JCAS 

RECEITA (Cr$ I 000) DESPESA (Cr$ I 000) 
ANOS 

Orçada 

1946 .. . ..... 19 485 
1947. ... .. . ... . . 21 735 
1948 .. . ····· 24 875 
1949 ... . . . . . . .. 48 796 
1950 .. 59 256 
1951. 49 020 
1952 .... ..... ... 54 040 
1953 . ........... 59 740 
1954 .. ······· 71 090 
1955 ... .. ······· 117 000 
1956 . ........ .. 135 660 

A receita tributária 
seguinte movimento: 

ANOS 

1954 ... . 
1955 .. . 
1956 .. . 

Arrecadada Fixada Efetuada 

20 SI'/ 31 912 27 464 
21 710 29 569 25 675 
31 5!4 35 866 34 682 
45 1~4 62 302 52 188 
41 613 66 066 49 243 
56 7!8 49 789 63 487 
66 7<4 56 938 12 251 
76 5:.2 57 788 88 373 
85 4:'4 71 068 92 993 

123 3•·6 144 258 141 293 
140 6!!6 157 119 154 452 

apresenta no último triênio o 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) 

Total 
1---

8; 474 
123 346 
140 626 

Tributãria 

45 702 
73 340 
90 030 

O lmpôsto de Vendas e Consignações, o chamado 
"giro comercial", apresenta nos ·íltimos anos o seguinte 
movimento: 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Cr$ 

80 384 134,00 
87 076 089,00 

114 449 919,70 
139 968 009,40 
175 492 758,00 
226 067 807,00 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI-
COS - Conta o município de Belém com 92 Monumentos 
Históricos e Artísticos, distribuídoB da maneira seguinte: 

20- 24640 

Canoa - Flutuando pela madrugada 

Por iniciativa municipal: Monumentos: à República, 
ao General Gurjão, aos maestros Carlos Gomes e Henrique 
Gurjão, a Andréa, ao Presidente Vargas, aos Heróis do 
Forte de Copacabana, ao General Daltro Filho, ao Con
gresso Político dos Intendentes Municipais do Estado do 
Pará, ao Gazeteiro, ao Escoteiro, ao Índio, ao Marinheiro, 
ao Soldado, ao Trabalhador, aos Aviadores Nacionais (na 
Vila de Vai-de-cães), presidente Getúlio Vargas, Princesa 
Isabel, êstes dois últimos na Vila do Mosqueiro; Bustos: 
do Barão do Rio Branco, Professor Antonio Marçal, Conse

lheiro Rui Barbosa, cientista Osvaldo Cruz, Governador 
Augusto Montenegro, Senador Antonio Lemos, Presidente 
Getúlio Vargas; Estátuas: do Dr. José Malcher, Frei Cae
tano Brandão, Raio do Sol, Onça espreitando, Ana Reta, 
Mulher com cântaro, Mulher nua, Mulher em luta com 
Leão alado, Liberdade, Fama, Mercúrio, Onça atacada por 
uma cobra, Gladiador ferido; Medalhões: a Georg Huber 

e Barbosa Rodrigues; Fontes: Fernando Costa e 3 de 

Outubro; Chafarizes: Praça da República e Boulevard 

Castilhos França; Obeliscos: comemorativo ao Primeiro 

Congresso de Pescadores; comemorativo à descoberta do 

Brasil e fundação da cidade de Belém, inauguração da 

rampa da Avenida 15 de Agôsto e aos revolucionários de 

1924 e 1930, Marco da Légua. Além dos já citados monu

mentos, há, também por iniciativa municipal, as placas 

colocadas nas seguintes casas e locais: do Paço do Con

selho; onde nas':::eu o General Gurjão; onde nasceu o Barão 

Aspecto da Fortaleza e Ver-o-pêso 
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de Marajá; onde nasceu o General Serzedelo Corrêa; no 
local onde caiu ferido o Capitão Assis de Vasconcelos; no 
local onde tombou o Comandante Castilhos França; em 
homenagem ao Coronel Fontoura; ao Duque de Caxias; ao 
General Ozório; comemorativa da doação do solar do Barão 
do Guajará ao Instituto Histórico e Geográfico do Pará; 
no local onde foi sepultado Pedro de Albuquerque, Capitão 
General da Capitania do Maranhão e Grão-Pará; em ho
menagem à dona Tomazia Perdigão; comemorativa da 
inauguração do cais do pôrto; comemorativa do ato da 
Proclamação da República; ao Presidente Getúlio Vargas 
e à Princesa Isabel. 

Por iniciativa estadual: Monumentos aos naturalistas 
Von Martius e Von Spix; Bustos de Domingos Soares, e 
de Ferreira Pena; Marco comemorativo da inauguração 
do canal do Iúna; Palácio do Govêrno e Teatro da Paz. 

Por iniciativa federal: Marco comemorativo da inau
guração do dique de Belém; placa comemorativa à batalha 
naval de Riachuelo; e Monumento ao Almirante Taman
daré. 

Por iniciativa particular: Placas: da adesão do Pará 

à Independência; na casa onde residiu o historiador e geó

grafo Antônio Ladislau; na casa onde nasceu o Dr. Paes 

de Carvalho; na casa onde nasceu o Dr. Justo Chermont; 
em homenagem ao Interventor Joaquim de Magalhães 

Cardoso Barata; comemorativa à libertação dos escravos 

na capital paraense; em homenagem à artista Ângela Pinto, 
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na interpretação de Hamlet; em homenagem à bailarina 
Ana Pawlova; em homenagem à cantora Bidu Saião; em 
homenagem à pianista Guiomar Novais; em homenagem 
ao dramaturgo e ator Renato Viapa; ·e em homenagem à 
artista Maria de N unzio. 

Como edifícios notáveis, considerados monumentos his
tóricos, encontram-se o Solar do Barão de Guajará; Cate
dral de Santa Maria de Belém; Igreja de Nossa Se~hora 
das Mercês; Igreja de Santo Alexandre; Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo; Igreja de São João; Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário da Campina; Igreja de Santo Antônio, 
Capela da Ordem Terceira e Basílica de Nazaré. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Há em Belém uma das mais vivàs, 
notáveis e famosas manifestações de culto religioso de todo 
o país, que é o chamado Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

A origem do Círio, que é a mais cara e mais presente 
tradição do povo católico do Pará, remonta a fatos len
dários . Rezam as crônicas dessa bela história que a ima
gem de Nossa Senhora de Nazaré, hoje venerada na for
mosa Bàsílica, que tem o seu benquerido nome, foi encon
trada em lugar êrmo das matas próximas a Belém, por 
um caboclo chamado Plácido, nos idos do século XVII. 

Há versões as mais diversas e até desencontradas 
sôbre a aparição da imagem. Nem todos dão o mesmo 
local. Nem é unânime a opinião quanto à data exata do 
achado. Certo é que a confirmação é geral sôbre o en-
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contro da imagem em meio à sCJlidão de vegetais e pelo 
rústico Plácido . 

Consta do histórico do templo, que hoje abriga a ima

gem, ter sido êste edificado justs mente no ponto em que 
a mesma fôra apercebida por Pli1cido, que tomara a si os 
cuidados de guardá-la, zelá-la E~ cultivá-la à altura dos 
méritos que lhe são atribuídos pela fé católica. 

A Basílica de Nazaré, atualmente sob a guarda dos 
Padres Barnabitas, já nada tem mais da tôsca capela pri
mitiva, pois é uma edificação de fdtio portentoso, em estilo 
clássico romano, com magnífica ornamentação, em suma, 

verdadeiro monumento de arte pura, magnífico, encantador 
e atraente a quantos o visitam em peregrinações de fé ou 
turismo de bom gôsto. 

A festividade tem início à noite do segundo sábado de 
outubro, com a procissão chamada "Trasladação", que 
conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Instituto 
Gentil Bittencourt para a Catedral. 

No domingo,- segundo do mês de outubro- reali
za-se o "Círio", saindo da Catedral, e percorrendo as aveni
das da cidade até à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, 
durante cêrca de quatro horas o notável préstito religioso. 
Procissão que se constitui do acompanhamento de quase 
tôda a população belenense, católica e acatólica mesmo, 
pois o culto de Nazaré, no Pará, é qualquer cousa de na
tural a cada pessoa, que nasce na terra que Pedro Teixeira 
descobriu para a civilização . É imanente à alma paraense, 
quer no Pará ou fora dêle. 

Após a procissão, a festa tem o prolongamento por 
quinze dias, durante os quais os sentimentos religiosos e 
profanos da coletividade paraense, citadina e campônia, de 
dentro e fora do Estado, alcançam a plenitude da expansão 
através da assistência às cerimônias litúrgicas e às diversões 

populares. 

Em tôrno do culto da Virgem de Nazaré há uma 
aura enorme de misticismo, que resulta na crença de mila
gres prodigiosos, os quais são retribuídos com os interes
santes atestados confirmatórios dos mais singulares de

votos. 

Vista Total do Pôrto Ver-o-Pêso 
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Além do culto da Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, 
há outras venerações religiosas de alto sentido católico e 
também folclórico, como sejam os festejos de Nossa Se
nhora da Conceição, de Santo Antônio, de São Benedito, 

de São Raimundo, de São Pedro, de São João, Natal com 
as "pastorinhas" já caindo em desuso e, ultimamente, de 
Nossa Senhora das Graças, em novembro. 

Acrescente-se também, que o protestantismo, o ju
daísmo e o próprio fetichismo realizam constantemente 
manifestações dos seus rituais e proseletismos caracte
rísticos. 

Há, finalmente, o "Boi Bumbá", que é folguedo muito 

usado, querido e animado na quadra junina; as danças dos 
bailes populares e aristocráticos; as reuniões para o gôso 
dos quitutes regionais, etc. 

VULTOS ILUSTRES - A história belenense apresenta 
como vultos ilustres pelo talento, inteligência e ação, nas
cidos nos seus foros, dentre vários, os seguintes: Conse
lheiro Tito Franco de Almeida, jurista1 escritor e jornalista; 
José Coêlho da Gama Malher (Barão de Marajó), político 
e literato; Augusto Thiago Pinto, médico e político; Vicente 
Chermont de Miranda, engenheiro, político, escritor; Gus
tavo Adolpho Cardoso Pinto, poeta; Antônio A. de Matos, 

sacerdote, orador, jornalista, parlamentar, etc. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- O Bosque Municipal "Ro
drigues Alves" é recanto da selva Amazônica (Hiléia) com 
tôda a pujança da tropical floresta, dentro da cidade. 
Possui densos arvoredos, valioso orquidário; e belas aves e 

pássaros, próprios da região . 

O Museu Paraense "Emílio Goeldi", que é interes
sante Jardim Zoológico ao mesmo tempo, com uma boa 
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~oleção , i~dígena, belíssimo aquário e soberbos vegetais, 
caractenstJcos da gleba. O Museu Go··eld" d t 1 es aca-se como 
um centro de pesquisas regionais da mais alta importância. 

O ~nstituto Agronômico do Norte, centro de estudos 
~ pes.qmsas, com plantações próprias da região, situado nas 
tmedtações da cidade . 

O Teatro da Paz é a casa oficial de espetáculos. Re
presenta uma das mais belas construções antigas da cidade. 
A fama da sua suntuosidade corre Brasil afora. Foi cons
truído pelo Govêrno no Segundo Império, e inaugurado a 
15 de fevereiro de 1878 com o artista dramático Vicente 
Pontes de Oliveira. 

O Palácio Lauro Sodré, casa oficial do expediente 
governamental, datando a sua construção do ano de 1771, 
com lindas pinturas, móveis antigos, e o assoalho com um 
trabalho de madeira fora do comum. 

Palácio da Prefeitura, casarão antigo e majestoso, 
onde também, estão sediados vários outros órgãos da admi
nistração municipal e estadual, inclusive o Tribunal de 
Justiça, o Forum, a Assembléia Legislativa, etc. Há tam
Jém, nesse edifício, na parte da Comuna, uma coleção de 
quadros artísticos dos mais lindos, sugestivos e notáveis da 
pintura nacional e até estrangeira, famosos já pela sua no

tícia que corre longe (Pinacoteca Municipal) . Releve-se, 
ainda, o local do edifício, que é na mais ampla praça da 
cidade, ao mesmo tempo que das mais formosas. 

O Ver-o-Peso, localizado à margem da baía do Gua
jará, com ancoradouro próprio para pequenos barcos, é 
um dos locais da .cidade mais concorridos pela parte da 
manhã, com sua feira de pro<iutos regionais, que constitui 
especial atrativo aos belenenses e forasteiros. É um re
canto típico e tradicional, não só da comunidade de Belém, 
como da própria coletividade do Pará e alhures. 

A Catedral, a igreja de Santo Alexandre e o Palácio 
Arquiepiscopal, a igreja das Mercês, a igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, a igreja de Santo Antônio, e a Basílica 
de Nossa Senhora de Nazaré, são os mais interessantes 
templos como atrações turísticas; a Catedral, com suas 
pinturas executadas pelo famoso pintor italiano Di Angelis; 
a igreja de Santo Alexandre, uma das mais antigas; a pri
mitiva igreja de S. Francisco Xavier, onde avultam os belís
simos púlpitos, de onde pregou o Padre Antônio Vieira 
sermões universalmente célebres. O entretecido dos orna
mentos - que também se vêem nos altares - em que 
estão talhados frutas, aves, flores, emblemas, faz dêsses púl
pitos duas verdadeiras jóias. O Palácio Arquiepiscopal é 
uma importante construção do século XVII, onde até 1773 
funcionou o Colégio dos Jesuítas, construído ao lado da 
igreja de Santo Alexandre, que também pertencia à Com
panhia de Jesus. No mesmo vetusto casarão fun.ciona o 
Seminári.o, cuja entrada fica na Rua Pedro Rayol, antiga
mente "Calçada do Colégio"; a igreja das Mercês, que data 
de 1 640, sendo considerada a mais antiga, localizada no 

atual centro comercial da cidade; a igreja de Nossa Se
nhora do Carmo, fundada na primeira metade do sé
culo XVII, por Frei Francisco da Purificação, da Ordem 
Carmelita, cuja fachada em pedra liós, marca bem a pri
meira fase da arquitetura no Brasil, no segundo século da 
colonização; a igreja e convento de Santo Antônio, também 
antiga, provàvelmente inaugurada em 20 de maio de 1743. 
A capela e o altar mór são ornados de lindos azulejos por-



tuguêses de real valor artístico que reproduzem passagens 
bíblicas e da vida de São Francisco. Azulejos idênticos 
encontram-se na tôrre e na pequena capela interna dedi
cada à Virgem Santíssima; a Bas'.lica de Nazaré que, pela 
sua arquitetura antiga e moderna, com maravilhosos vitrais 
e mármores internos, dá ao visitante a melhor das im
pressões. 

Os reservatórios de água, nc' tUinga e o canal Iúna, 
são também, motivos turísticos. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Belém é sede 
de arcebispado, existindo no município 14 paróquias. 

O número de templos católicos soma 75; de protes
tantes, 32; hebraicos, 2; e espíritas, 2. 

Existem 1 115 automóveis em tráfego urbano. As 
linhas de ônibus são em número de 35, com 359 veículos 
em tráfego. O número de passageiros transportados em 
ônibus, em 1956, foi de 67 550 01)0. 

Contam-se 257 advogados; 244 médicos; 155 enge
nheiros; 106 dentistas; 78 farmad~uticos; 31 agrônomos; 19 
agrimensores e 14 veterinários. 

São três os hotéis de class'~ internacional e dez os 
de classe média, havendo ainda um sem número de pensões. 

O número de construções licenciadas em 1955 e 1956 
elevou-se a 441 e 474 prédios, com área de piso de 
73 549 m~ e 61332 m:!, respectivamente. 

As transmissões de imóveis, em 1956, somaram 1 716, 
no valor de CrS 131 281 435,00. 

O Registro Civil acusou o ~;eguinte movimento: 

1955 1956 
Nascimentos ....... 5 504 6 932 
Casamentos ........ 1080 1084 
óbitos ............ 5 076 4 061 

O Matadouro Maguari, que abastece de carne verde 
a cidade de Belém, abateu, em 1955: 

Bovinos .............. . 
Suínos ................ . 
Ovinos ................ . 
Caprinos .............. . 

24 437 
22 918 

351 
674 

O número de sindicatos eleva-se a 62, a maioria dos 
quais funcionando precàriamente, sendo 54 de empregados. 

Funciona uma Estação Aeroclimatológica do Minis
tério da Agricultura, localizada on Instituto Agronômico do 
Norte. 

O pôrto de Belém, construído pelos inglêses no comêço 
dêste século, conta com 15 armazéns, com acpacidade de _ 
carga de 213 600 ma. O número de guindastes é vinte. 
O cais acostável mede 1 935 metros de extensão. A pro
fundidade do ancoradouro varia de oito a dez metros. 

Existem, além do pôrto principal, o "Pôrto do Sal", 
destinado a embarcações menoms; a "Bacia" (doca Ma
rechal Hermes), para desembar·::J.Ue de madeiras; a doca 
Sousa Franco ou Igarapé das Almas, com mercado de 
louças de barro; o "Genipapo", no Curro Velho; e o famoso 
"Ver-o-peso", doca para canoas :~eleiras e freteiras, e iga
rités, ao lado do interessante ~~ movimentado mercado 
belenense que tem o mesmo nome famoso. 

A vila balneária de Mosqu1~iro, que se liga à Capital 
por navegação fluvial regular (2 horas) e tem belas praias 

de água doce, banhadas pela baía do Marajó (Rio Pará), 
é servida pelo mais luxuoso e confortável navio de turismo 
do país, o "Presidente Vargas", da frota dos SNAPP. 

As Autarquias e entidades paraestatais, de âmbito na
cional, têm delegacias em Belém, contando-se cêrca de 15 
repartições . 

Os ministérios civis e-.militares, também, possuem suas 
repartições, somando 26 representações. 

No município de Belém, contam-se 31 cartórios, sendo 
28 no distrito de Belém; 1 no distrito de lcoraci; 1 no dis
trito de Mosqueiro; e 1 no distrito de V a l-de-Cães. 

A Estrada de Ferro de Bragança, que se inicia em 
Belém, conta, dentro do município, com três Estações 
(Belém, Entroncamento e Icoraci) e cinco paradas, estas 
situadas no ramal ferroviário para lcoraci. 

A Capital paraense é servida pelo Cemitério de Santa 
Isabel, que data de 1878. A Venerável Ordem Terceira 
de S. Francisco dispõe do Cemitério Santa Clara, de uso 
privativo; e o mesmo ocorre com o Centr.o Israelita do 
Pará, que possui a Necrópole Israelita. No distrito de 
Mosqueiro existem dois .cemitérios (São José e Santa Maria, 
êste no povoado Carananduba) . Em Icoraci, o Cemitério 
Santa Isabel, funcionando desde 1889. No centro urbano 
de Belém encontra-se, ocupando uma quadra inteira, o 
Cemitério da Soledade, fechado há mais de cem anos. 

A representação consular conta com 18 representantes 
de nações amigas. 

A cidade de Belém possui seu brasão de armas. Data 
de 1625 a criação dessa armaria organizada por Bento 
Maciel Parente, 7.° Capitão-Mor do Pará, sob a assistência 
e conselhos de Pedro Teixeira, Aires de Sousa Chichorro e 
Francisco Baião de Abreu . Segundo Ernesto Cruz, "nesse 
ponto, Belém avantajou-se às demais capitanias brasileiras . 
As suas armas são as mais antigas. E nenhuma outra ci
dade foi mais feliz no conjunto das figuras e legenda que 
formam o escudo belemita". A origem e os motivos do 
brasão são explicados por Frei Cristovão de Lisboa, con
temporâneo de Bento Maciel, Pedro Teixeira, Aires de 
Sousa Chichorro e Baião de Abreu, como se verifica a seguir 
pela transcrição de "Razões das Cousas do estado do Ma
ranhão", impressa em 1648: 

"- Bento Maciel que foy senhor capitão mór da capi
tania do Pará, de 1621 a 1626, depois de ter man
dado reconstruir o forte deixado no começo por Fran

cisco Caldeira, o qual era de palyçada e se achava 

muito arruinado, fazendo-o de taipa de pilão da parte 

do mar e do rio Piryuna, e de cestões da parte da 
te~;-ra onde haviam as habitações, julgara que fôra bom 

princípio dar um escudo de armas á cidade nascente 

e organisou, sob os conselhos de Pedro Teixeira, Ayres 
de Sousa Chichorro e Francisco Baião de Abreu, um 

brazão em quatro dividido, tendo no primeiro dois 
braços apresentando cestas com flores o primeiro, e 
com fructas o segundo e por baixo delles uma faixa 
com a legenda Ver est aeternum, - Tutius latent, -
alusivos aos rios Amazonas, onde tudo é verdura e 
maravilha, e ao Tocantins, pela sua posição escondi~a 
ás vistas dos exploradores. Na parte do pontal m
terior vê-se pintado um castello de prata fazendo crêr 
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o fundador, com um colar de perolas distinctivo de 
nobreza, por sobre a porta principal, do qual pendem 
as quinas portuguezas com cinco castellos d'ouro em 
escudo azul, para dizer que Francisco Caldeira pro
vinha de família nobre, e do castello sahindo uma es
trada que mostra o càminho que devem seguir todos 
os successores de Caldeira, isto é, o da obediencia 
aos maiores: No segundo quadrado superior há um 
sol poente em campo de prata, e a combinação dos 
esmaltes ahi feita não pecca pela heraldica, visto como 
nmitas famílias nobres da França, Hespanha e Por
tugal a teem. Este sol poente diz a hora em que 
Francisco Caldeira lançou fundo no local proximo ao 
que escolhera para dar fundamento á sua conquista, 
e tem por baixo uma faixa com o dístico: - Rectior 
cum retrogradus, - para dizer que guardou a aurora 
do dia seguinte, como foi sempre costume dos con
quistadores portuguezes, para fazer o seu desem
barque . Isto é: - Mais prudente (fazer o desem
barque) quando voltado (ao seu caminho ordinario) . 

A derradeira parte do brazão faz vêr um prado, 
onde pastam uma mula e um boi, que então espan
tados olham para o céo, tendo ao lado os dizeres: -
Nequaquam minima est, significando o nome da ci-

. dade deBelem da Judéa, que Francisco Caldeira esco
lhera para o da capital da sua conquista, e da qual 
dissera o Propheta que não seria a menor de todas . 
A posição em que se acham os animaes quer revelar 
o viço dos campos e a industria que podem alli tão 
perfeitamente se combinar, e ainda a surpreza dos 
selvagens, ao verem desembarcar os europeus tão 
semelhantes aos seus". 

A Festa de Nossa Senhora de Nazaré, realizada anual
mente em outubro, com a tradicional procissão do "Círio", 
é, sem dúvida, a maior festa religiosa do Brasil. Cêrca de 
100 000 pessoas acompanham o "Círio", o qual é realizado 
há mais de 160 anos. Tem a duração de quinze dias e 
no Pará inteiro a festa de Nazaré marca perfeitamente a 
seqüência do tempo: antes ou depois do "Círio". 

Belém é chamada a "Cidade das Mangueiras", em vir
tude de sua arborização urbana ser feita quase exclusiva
mente por frondosas mangueiras, o que lhe dá com singu
laridade um aspecto típico, formando essas frondosas ár
vores belos túneis vegetais, como se verifica na Praça da 
República e às Avenidas Nazaré e São Jerônimo. 

Símbolo da Capital paraense é a Caixa dágua, as fa
mosas "Três Panelas Vazias", em ferro, situada na esquina 
das Ruas 1.0 de Março e ó de Almeida. O reservatório 
nunca foi utilizado e sua construção data do comêço do 
século. Está para Belém, como o Pão de Açúcar para o 
Rio, ou o Elevador Lacerda para Salvador, Bahia. 

Os abrigos para passageiros de ônibus, têm a deno
minação de "clipers', talvez pela semelhança da coberta 
com a asa dos aviões. 

Em Belém está sendo construído o mais alto prédio 
do Norte do país, com 26 andares, o Edifício Manoel Pinto 
da Silva, situado na principal praça da cidade. 

O Forte do Presépio, que foi o núcleo inicial da cidade, 
hoje é conhecido como "Forte do Castelo". É uma lem- · 
brança viva da conquista da terra e da luta pela civili-
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zação . Ao seu lado localiza-se atualmente o "pôsto do 
carvão", local de desembarque dêsse combustível, proce
dente do interior do Estado e transportado por via fluvial. 
Segundo a história, foi no lugar, onde ora se faz desem
barque do carvão, que aportou Francisco Caldeira Castelo 
Branco, tendo sido o português Antônio de Deus, o pri
meiro branco que pisou o solo belenense. 

Militarmente falando, Belém é sede do: Comando 
Militar da Amazônia e da 8.8 Região Militar (Exército); 
da 1.

8 
Zona Aérea (Aeronáutica) e do 4.0 Distrito Naval 

(Marinha) . Possui vários quartéis. Funciona o Centro 
de Preparação de Oficiais da Reserva. A 28.8 Circuns
crição de Recrutamento desenvolve intensa atividade. 

O eleitorado soma 118 476 eleitores, sendo o maior 
colégio do Estado, que conta com 373 123 votantes. 

No antigo Arsenal de Marinha funciona a Escola de 
Marinha Mercante, cuja finalidade é formar práticos, ma
quinistas, pilotos regionais, etc. A referida escola tem no
tável nomeada no Norte do país. 

Conta a Capital guajarina com 16 Mercados Muni
cipais, realçando pela imponência do prédio o Mercado 
de São Braz, situado na Praça Floriano Peixoto. O Mer
cado de Ferro e o Mercado Municipal, situados às proxi
midades do Ver-o-peso são os de mais intenso movimento . 

Funcionam em Belém o SNAPP (Serviço de Nave
gação da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará), 
o BCA (Banco de Crédito da Amazônia, ex-Banco de Cré
dito da Borracha), órgãos de especial significação nas ati
vidades econômicas do Pará e da Amazônia como indicam 
seus nomes. 

A Comissão Demarcadora de Limites ( 1.8 Divisão) 
mantém um escritório nesta capital . 

Também a capital guajarina é sede dos seguintes ór
gãos: Auditoria Militar, Justiça do Trabalho com 2 Jun
tas, Tribunal Regional Eleitoral, Inspetoria Seccional do 
Ensino Secundário, Tribunal de Justiça do Pará. 

Destacam-se ainda a Associáção Comercial do Pará, 
tradicional e conceituado órgão classista; a Associação dos 
Merceeiros, representação dos comerciantes varejistas; Fe
deração das Associações Rurais do Pará; Sociedade Coope
rativa da Indústria Pecuária do Pará (SOCIPE); Asso
ciação Rural Pecuária do Pará (ARP); Sociedade Civil 
de Agronomia e Veterinária; Automóvel Clube do Pará; 
Jockey Clube do Pará, que são outras tantas entidades 
existentes na capital. 

A Superintendência Regional da Petrobrás S. A. para 
a Amazônia, tem sede em Belém . 

A Superintendência do Plano de Valorização Econô

mica da Amazônia (SPVEA), organismo federal destinado 

a executar em 20 anos a integração do imenso Vale, inculto 

e inaproveitado ao domínio da Civilização, através de pla

nejamentos qüinqüenais de obras de pequeno e grande 

porte, possui a sua sede em Belém, o que é de muita impor
tância para esta cidade. 

A cozinha paraense, como a baiana, é bem caracte
rística. O pato no tucupi, o casquinha de mussuan, o de 
caranguejo, o tacacá, êste vendido nas bancas pelas esqui
nas são petiscos regionais apre.ciáveis . E o tradicional 
açaí, bebida preparada das frutas da palmeira do mesmo 



nome, é, sem dúvida, um alimento popular. e que faz parte, 
quase que obrigatàriamente, do cardápio belenense. O açaí 
é expressado nos versos do povo: 

"Quem vai ao Pará, parou, 
bebeu açaí, ficou ... " 

Belém, metrópole da Amal:ônia, com suas amplas 
avenidas e belas praças e largos, os seus prédios assobra
dados, ornados de belíssimos azulejos portuguêses, a sua 
baía, do Guajará, emoldurada de 30 ilhas - é aqui retra

tada sumàriamente. 
Os habitantes do lugar recebem o nome de "Belenen

ses", sendo também conhecidos como paraenses, em virtude 
de ser muito comum chamar-se o nome do Estado para 

sua capital. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público -
Tomo Nono- João Palma Muniz- 1916. -Noções de Corografia 
do estado do Pará -Theodoro Braga ·- 1919. - O estado do Pará 
- Paul Le Cointe - 1945. - Belém - Ernesto Cruz - 1945. -
A devoção à Virgem de Nazaré, em Belém do Pará - Padre Debois 
- 1953. - Monumentos de B"eiém -· Ernesto Cruz. - Anuário de 

Belém em Comemoração do seu Tricentenário- 1616/1916- CNE 
- 1948. - Documentação da Inspe teria Regional de Estatística 

do Pará; Elaboração da Inspetoria Re1:ional de Estatística do Pará. 

(Junho de 1957).) 

BRAGANÇA - PA 
Mapa Municipal na pág. 317 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 70, 212, 243, 286, 2~10, 306, 312, 313 do. Vai. I 

HISTóRICO - Decerto foram os franceses os primeiros 
europeus qtie, em explorações marítimas, investigaram os 
meandros da costa paraense, entre o rio Gurupi e a cidade 

de Belém. 
No território do município de Bragança, entretanto, 

não figura fundação alguma, pell) menos com estabilidade, 
que lhes possa dar qualquer memão de antecedência. 

A jornada de Castelo Branco, conhecida hoje sàmente 
quanto à data de partida do Muranhão, em 25 de dezem
bro de 1615, não nos pode dar referência alguma quanto 
ao município de Bragança, a não ser a da passagem do fun
dador de Belém pelas suas águas oceânicas costeiras. 

O município bragantino fêz parte da capitania do Gu
rupi doada por Felipe III; de Espanha, por carta de 9 de 
fevereiro de 1622, a Gaspar d~ Sousa, governador-geral 
do Brasil, entre Tury-açu e Caet,~, com 20 léguas de fundos 
para o sertão . 

Em 1633 Francisco Coêlho de Carvalho deu a seu 
filho Feliciano Coêlho de Ca1:valho a mesma capitania, 
doação essa que, em virtude de reclamação de Alvaro de 
Sousa, filho de Gaspar de Sousa, à côrte· de Madri, foi desa
provada pela coroa espanhola :! confirmada para Alvaro 
de Sousa. 

~ste último procurou desenvolver e impulsionar a sua 
capitania, fundando o povoado elo Caeté, à margem direita 
do rio dêste nome, povoado que 1:onstitui a primitiva origem 
da sede do município atual, não obstante haver sido aban
donada pela situação atual da <:idade de Bragança, locada 
um pouco acima de Sousa do Caeté, e à margem esquerda 
do rio dêste nome. 

Maternidade Santa T erezinha 

Logo após à fundação de Belém, o capitão Pedro Tei
xeira, na sua memorável jornada por terra, de Belém ao 
Maranhão, para levar notícia do resultado da expedição, 
talou território do município de Bragança, deixando ins
crita na história dos grandes feitos dos portuguêses no Grão
-Pará, uma brilhantíssima página de intrepidez e inte
ligência. 

Sousa do Caeté desenvolveu-se pouco. 

A. atual sede do município bragantino assenta à mar
gem esquerda do rio Caeté, no local em que existiu uma 
aldeia de índios tupinambás. 

Data de 1753 a criação da freguesia de Nossa Senhora 
do Rosário. 

Ao governador e capitão general do Grão-Pará Fran
cisco Xavier de Mendonça Furtado deve o município atual 
a sua criação, cuja sede ficou desde então com a denomi
nação de Bragança. 

Em 1760, do Senado da Câmara faziam parte José 
Quitério da Costa, Manoel de Farias, Miguel Arcangelo 
Pereira e Manoel Pinheiro. 

O reconhecimento da independência no município teve 
lugar em 1823, com a interferência de Domingos José de 
Sousa, juiz ordinário naquele ano. 

Ressentiu-se também o município bragantino com o 
movimento da independência. 

Como conseqüência da revolta de Tury-açu, reben
tada a 26 de agôsto de 1824, o movimento teve repercussão 
em Bragança, onde o Coronel Pedro Miguel Ferreira Bar
reto foi assassinado por um bando de desordeiros, saídos 

do rio Urumajó, dando lugar a enérgica intervenção do 
presidente da província. 

Igreja Matriz 
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Estação da Estrada de Ferro 

A primeira câmara, eleita segundo a lei de outubro 
de 1828, que deu organização aos município do Império, 
empossou-se em 1829, para o quatriênio 1829-1832, sendo 
constituída por Leandro Caetano Pinheiro, presidente, e 
vereadores, Francisco Antonio Martins, Francisco Antonio 
da Cruz, Antonio José Soares, Manoel Antonio da Silveira, 
Serafim Rois da Silva e José Inácio Maria. 

Nas agitações políticas que tiveram lugar na província 
do Pará, em 1835, Bragança constituiu o ponto de paragem 
dos foragidos que procuraram o Maranhão, para fugirem à 
sanha dos rebeldes que tudo dominavam. 

Na divisão judiciária estabelecida pelo Conselho do 
govêrno provincial, de 10 a 17 de maio de 1833, Bragança 
constituiu um têrmo da comarca da capital e assim ficou 
até 1839, quando a Lei provincial n.0 17, de 9 de setembro, 
a elevou a comarca. 

A elevação de Bragança à categoria de cidade, se deu 
com a Lei n.0 252, de 2 de outubro de 1854, fato que ofe
receu aos bragantinos motivo de justo júbilo, pela honra 
conquistada pelo progresso e adiantamento da sede mu
nicipal. 

Com a separação do território compreendido entre os 
rios Tury-açu e Gurupi, da província do Pará, em proveito 
da do Maranhão, o município de Bragança ficou limitando 
com a província do Maranhão pelo rio Gurupi. 

Em 1856 perdeu o município o território que hoje cons
titui o município de Viseu, elevado pela Lei 324, de 6 de 
julho, ao predicamento de vila, ficando os limites dos dois 
municípios estabelecidos pelo rio Emboranunga, até suas 
nascentes, limites êsses que eram os das antigas freguesias 
de Nossa Senhora de Nazaré de Viseu e Nossa Senhora do 
Rosário de Bragança. 

Frente da Cidade 
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A última Câmara do período monárquico, a qual, em 
ofício de 18 de novembro de 1889 assinado em sessão da 
mesma data, aderiu à República, era constituída por Fran
cisco Antonio Pinheiro Jumor, presidente, A. J. de Almeida 
Nunes, vice-presidente, e, vereadores, João Antonio de 
Sousa, Constantino Augusto Cesar, Francisco de Andrade 
Pinheiro, Silvestre B. de Oliveira Pantoja e Antonio Pedro 
de Jesus. 

Com a proclamação da República, o govêrno provisório 
do Pará, .com o Decreto n.0 25, de 29 de janeiro de 1890, 
extinguiu a câmara municipal, e, com o Decreto n.0 24 da 
mesma data criou o Conselho de Intendência . 

É de notar a numeração dêsses atos, indicada na cole
ção impressa dos atos do govêrno do Estado, pela qual o 
decreto de extinção da Câmara tem número posterior ao 
da criação do Conselho de Intendência . 

Na mesma data dêsses decretos teve lugar a nomeação 
do primeiro Conselho de Intendência Municipal, que ficou 
constituído pelo presidente Aureliano Marinho, e, vogais, 

Belmiro Antonio Marinho, José Severo de Sousa, João Paes 
Ramos, Manoel Batista Junior e Tomaz de Paula Ribeiro. 

O primeiro Conselho Municipal eleito para o primeiro 
triênio republicano, ficou constituído pelo intendente José 
Caetano Pinheiro, e pelos vogais, Tomaz de Paula Ribeiro, 
Constantino Augusto Cesar, Francisco Ferreira da Silva, 
Joaquim Florêncio de Sousa, Mariano da Costa Rodrigues 
e Antonio Ribeiro da Silva Braga . 

Os Decretos estaduais n.os 6, de 4 de novembro de 
1930, e 78, de 27 do mês seguinte, mantiveram o muni
cípio em aprêço, que também no quadro de divisão admi
nistrativa relativo a 1933, aparece formado unicamente 
pelo distrito-sede. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, rela
cionando os município existentes no Estado, inclui, entre 
êles, o de Bragança . 

De acôrdo com o quadro de divisão territorial, datado 
de 31 de dezembro de 1936, integram o referido município 
6 distritos: Bragança, Almôço, Benjamin Constant, Alto 
Quatipuru, Emboraí e Urumajó, ao passo que no datado 
de 31 de dezembro de 1937, e no anexo ao Decreto-lei es
tadual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, compõem-no, 
além dos distritos supracitados, os de Piabas, Recife, Cara
tateua (em 193 7 Acaratateua) e Mocajuba . 

Dá-se o mesmo na divisão fixada pelo Decreto-lei es
tadual n.0 3 131, de 31 de dezembro de 1938, para vigorar 



no qumquemo 1939-1943, notand)-se, porém, que os dis
tritos de Mocajuba e Alto Quatipuru passaram a denomi
nar-se, respectivamente, Nova Mocajuba e Tracuateua. 

Também na divisão administrativa do Estado, em vi
gor no qüinqüênio 1944-1948, estatuída pelo Decreto-lei 
estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, 10 são os 
distritos que constituem o município de Bragança: o da 
sede e os de Almôço, Caratateua, Em boraí, Itapixuna (ex
Recife), Nova Mocajuba, Piaba:;, Tijoca ( ex-Benjarnin 

Constant), Tracuateua e Urumajó. 
Bragança teve parte do seu território desmembrada 

para constituir o municpio de U:·umajó, conforme a Lei 
n.0 1 127, de 11 de março de 195~i, a qual foi considerada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em acór
dão de 4 de outubro de 1955. 

O govêrno do estado do Pad em Decreto n.0 1 946, 
de 26 de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmem
bramento. 

Atualmente o município é co:1stituído dos distritos de 
Bragança. Airnôço, Caratateua, Emboraí, ltapixuna, Nova 
Mocajuba, Piabas, Tijoca, Tracuateua e Ururnajó. 

A atual legislatura foi instalada em 1955 tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Benedito Cesar Pereira e 
constituída a Câmara Municipal de 11 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO- Bragança situa-se à margem do Atlân
tico, na zona fisiográfica Brag~ntina. Limita com os 
municípios de Ourém, Capanema, Viseu e com o Oceano 
Atlântico. A cidade fica a 194 km em linha reta da Ca
pital do Estado, colocando-se em 30.0 lugar em distância 
de Belém. Possui as seguintes c:oordenadas geográficas: 
1° 03' 17" de latitude Sul e 46° 45' 55" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ou Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 29 metros na sede municipal, sendo o 
16.0 em ordem de altitude no estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. A temperatura na cidade 
em 1956 apresentou: média das máximas 33°C; média das 
mínimas 18°C e média compensada 27°C. 

Hospital "Santo Antônio Maria Zacarias" 

ÁREA - A área do município é de 4 172 krn2 , o que lhe 
confere a posição de 31.0 lugar do Estado em extensão ter
ritorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 
geográfico é o rio Caetá, com aproximadamente 60 km 
navegáveis, o qual nasce no município de Nova Timboteua 
e tem sua foz no Oceano Atlântico. À margem esquerda 
dêste rio está situada a cidade de Bragança, numa planície 
com ligeiro declive para o rio. 

RIQUEZAS NATURAIS - A argila e pedra de granito 
destacam-se corno as principais riquezas minerais. Madeira 
e sementes oleaginosas constituem as riquezas vegetais, es
tando ainda sem exploração . Quanto ao reino animal, nota
-se avultado número de animais silvestres, bem como peixes. 

POPULAÇÃO - A população de Bragança, segundo o Re
censeamento de 1950, era de 57 888 habitantes e tinha a 
seguinte posição: homens e 29 397, mulheres - 28 491; 
brancos - 3 958, pardos - 52 069, pretos - 1 813, ne

nhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em 

número de 31 871, 15 759 eram solteiros, 13 890 casados, 

2 171 viúvos, 24 desquitados. Existiam apenas 98 estran

geiros e 10 brasileiros naturalizados. Em religião predo

minaram os que se declararam católicos romanos em nú

mero de 56 563; as outras religiões possuem adeptos em 

pequena escala. 

A densidade era de 13,8 habitantes por quilômetro 

quadrado. A população rural ( 48 136) apresenta a per

centagem de 83,1 %, enquanto a do Estado do Pará é de 

65%. Coloca-se Bragança em 3.0 lugar na relação dos 

Prefeitura Municipal 
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Bispado 

municípios mais populosos do Estado, como indica o quadro 
seguinte: 

Belém 

Santarém 

Bragança 

254 949 habitantes 

60 229 

57 888 

" 

" 

Dos 59 municípios paraenses, apenas 3 possuíam mais 
de 50 000 habitantes e somente um mais de 100 000 ha
bitantes. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
65 251, sendo 17 032 no distrito de Bragança; 2 210 no 
distrito de Almôço; 5 396 no distrito de Caratateua; 6 670 
no distrito de Emboraí; 2 908 no distrito de ltapixuna; 
3 743 no distrito de Nova Mocajuba; 2 709 no distrito de 
Piabas; 6 682 no distrito de Tijoca; 12 855 no distrito de 
Tracuateua; 5 046 no distrito de Urumajó. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
vinte aglomerações urbanas: cidade de Bragança, com 
5 495 habitantes (2 552 homens e 2 943 mulheres); vila de 
Almôço com 167 habitantes (81 homens e 86 mulheres); 
vila de Caratateua, com 684 habitantes (338 homens e 346 
mulheres); vila de Emboraí, com 389 habitantes ( 187 ho
mens e 202 mulheres); vila de ltapixuna com 291 habi

tantes (147 hpmens e 144 mulheres); vila de Nova Maca
juba, com 92 habitantes (53 homens e 39 mulheres); vila 
de Piabas, com 811 habitantes (414 homens e 397 mulhe
res); vila de Tijoca com 104 habitantes (60 homens e 44 
mulheres); vila de Tracuateua, com 1 092 habitantes (520 
homens e 572 mulheres); vila de Urumajó, com 627 habi
tantes (319 homens e 308 mulheres), conforme dados do 
·Recenseamento de 1950. Além da cidade e vilas, existem 
os seguintes povoados: Araí, com 50 casas e 300 moradores; 

Montenegro, com 100 casas e 600 moradores; Caranã, com 
40 casas e 240 moradores; Chau, com 40 casas e 240 mora
dores; ]utaí, com 20 casas e 120 moradores; Manoel dos 
Santos, com 50 casas e 300 moradores; Nazaré, com 33 casas 
e 200 moradores; Quatipuru-Miri, com 80 casas e 480 mora

dores; Treme, com 52 casas e 310 moradores; e São Fran~ 
cisco, com 17 casas e 120 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- O município exportou 
em 1956: fibra uacima (2 425 295 kg, no valor de 

Cr$. 34 604 760,00); arroz beneficiado (1141 060 kg, no 
valor de Cr$ 6 133 830,00); fumo em môlho (285 789 kg, 
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no valor de Cr$ 7 890 781,00); arroz com casca 
(1276 686 kg, no valor de Cr$ 4 177 779,00); farinha 
de mandioca d'água) (7 217 790 kg, no valor de 
Cr$ 4 083 600,00). O valor total da exportação em 1956 
somou Cr$ 64 323 600,00. A pecuária apresenta mais de 
15 000 cabeças de gado vacum. A criação de suíno é avul
tada, havendo regular exportação, da ordem de 2 000 por 
ano . A pesca para consumo próprio é uma das importantes 
atividades do município. A indústria é incipiente e somente 
1 O estabelecimentos de mais de 5 operários existem no mu
nicípio. O Censo Agrícola de 1950 encontrou o seguinte 
rebanho: bovinos 12 663, eqüinos 2 100, asininos 15, 
muares 91, ovinos 678, caprinos 1 201, suínos 25 746 e 
aves 268 755. 

A produção extrativa mineral é representada pela ex
ploração da argila (barro), tendo atingido em 1956 a quan
tidade de 5 706 toneladas, no valor de Cr$ 57 060,00; de 
origem vegetal é constituída do fabrico de carvão vegetal, 
lenha e casca de mangue, tendo, em 1956, rendido 
Cr$ 1 069 560,00. A de origem animal, somente peixes de 
diversas espécies, sendo a produção de 1956, da impor
tância de Cr$ 2 737 650,00, correspondente a 182 510 qui
logramas. 

A cultura da pimenta-do-reino já registra 10 116 pés, 
<.:onforme levantamento efetuado em agôsto de 1956. 

29,8% das pessoas em idade ativa (10 anos e mais) 
estão ocupadas no ramo agricultura, pecuária e silvicultura; 
5,7% no ramo indústria extrativa; 1,2% no ramo indústria 
de transformação; 1,7% no ramo prestação de serviço; 
1,4o/o no ramo comércio e mercadorias; o 0,6% no ramo 
transportes, comunicações e armazenagem. 

COMÉRCIO E BANCOS - Funcionam em Bragança uma 
Agência do Banco do Brasil e uma da Caixa Econômica 
Federal do Pará. Em todo o município conta-se por 300 
o número de estabelecimentos comerciais atacadistas e vare
jistas, do tipo comum da Amazônia. O comércio mantém 
transações com a praça de Belém, de onde importa quase 
tôdas as mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
O município está ligado à Capital do Estado pela Estrada 
de Ferro de Bragança (228 km), com um trem diário, e 
pela rodovia (239 km). Possui campo de pouso, agora 
servido por uma linha eventual de aviação, ligando a Belém 
e a algumas cidades .do Maranhão. Não tem ligação direta 
com a Capital Federal. Barcos motores e a vela mantêm 
ligação com as cidades vizinhas do Maranhão e do Pará. 

Correios e Telégrafos 



Liga-se a cidade de Bragança 1:om as sedes municipais 
limítrofes pelos seguintes meios C.e transporte: Capane

ma - ferroviário 53 km e rodoviário 60 km; Ourém 
rodoviário 104 km; Viseu - ma!Ítimo 60 km. 

Como vias de comunicações ~~xistem na cidade, uma 
Agência Postal-telegráfica do D. C. T. e uma Agência Te
legráfica da Estrada de Ferro de Bragança. Na vila de 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Bragança conta 
com 53 logradouros públicos, dos quais 2 inteiramente pavi
mentados; 1 578 prédios e, conformt~ o Censo de 1950, 5 495 
habitantes. É servida de luz elétrica. A iluminação pública 
se estende a 45 logradouros e a domiciliar dispõe de 684 
ligações. 

ASSIST:fl:NCIA MÉDICO-SANITARIA - Possui 2 hos
pitais mantidos por particulares, sendo um do tipo mater
nidade, com 20 leitos ( 11 gratuitos e 9 para contribuintes), 
mantendo serviço de obstetrícia, ambulatório, duas salas de 
parto, uma de esterilização e umu para operações, tendo 
como corpo clínico um médico e quatro enfermeiros; o hos
pital contendo 33 leitos ( 15 gratuitos e 18 para contribuin
tes) é de clínica geral e executa serviços de cirurgia; possui, 
um ambulatório, farmácia, aparelno de raios X e sala de 
operações, tudo sob a direção de um corpo clínico composto 
de um médico e 6 enfermeiros. 

Existem mais um Pôsto de Puericultura e um de 
Saúde, mantidos pelo Govêrno Estadual. O Pôsto de Pueri
cultura é especializado, atende às necessidades de pueri
cultura, através de um lactário e uma sala para esterili
zação, tendo como corpo clínico apenas um médico. O Pôsto 
de Saúde encarrega-se dos serviço; gerais de malária, hel
mintose, sífilis e doenças venérea:;, sem dispor porém de 
qualquer aparelhamento especial, fazendo a profilaxia de 
Assistência e Prevenção, tendo como corpo clínico apenas 
dois guardas sanitários. 

ASSIST:fl:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - A 
Assistência Social é representada pela "Conferência de São 
Vicente de Paulo", fundada em 1952, com 30 associados, 
destinada a benefícios e auxílios a pobres e indigentes. A 
"Sociedade Beneficente Artística Bragantina", fundada em 
1892, contando com 638 sócios e I) "Círculo Operário Bra
gantino", fundado em 1950, com 593 participantes, distri
buindo benefícios e auxílios aos !:eus membros. 

No setor do cooperativismc há a "Cooperativa dos 
Plantadores de Fumo de Bragança", instalada em 1949 e 
com 90 associados, operando no ramo de crédito. 

Instituto Santa Terezinha 

Igreja de São Benedito 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 a exis
tência de 48 086 pessoas, com 5 anos e mais, sendo que 
15 492, ou seja 32%, sabiam ler e escrever. Destas, 8 535 
eram homens e 6 957 mulheres. Na sede municipal, das 
4 791 pessoas de 5 anos e mais, 3 002 sabiam ler e escrever 

' sendo que 1455 eram homens e 1 547 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionavam 176 unidades escolares 
de ensino primário fundamental comum, com 8 125 alunos 
matriculados. Na sede municipal funcionou um estabeleci
mento de ensino extraprimário, o Instituto Santa Tere
zinha, com os cursos: Comercial Técnico, com 6 alunos do 
sexo masculino e 8 alunos do sexo feminino, e 6 professôres; 
Pedagógico, com 31 alunos do sexo feminino, e 7 profes
sôres; Ginasial, com 102 alunos do sexo masculino e 93 alu
nos do sexo feminino e 11 professôres. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Possui um jornal 
semanal, "O Jornal de Caeté", com a tiragem de 500 exem
plares; uma biblioteca pública municipal, "Castro de Sou

za", com cêrca de 3 000 volumes; uma tipografia; 2 cinemas, 

o "Nazaré" com 250 lugares e o "Getúlio Vargas" com 280 

lugares, ambos com quatro sessões semanais. Quatro asso

ciações culturais, solidamente organizadas, sendo três de 
caráter esportivo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 

ANOS 
REALIZADA 

Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

----- ----- ------ ------ ------- ------
1950 ....... 689 1 620 2 102 1 442 2 162 
1951. ...... 1 978 1 993 3 042 1 878 3 281 
1952 ....... 1 777 2 422 4 406 2 055 4 325 
1953 ....... 1 870 3 011 5 923 2 684 5 216 
1954 ....... 2 698 3 383 6 231 2409 7 883 
1955 ....... 2 432 3 900 6 891 2 888 6 300 
1956 ....... 2 411 5 355 7 478 5 380 5 352 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI

COS- Na praça Augusto Montenegro, onde se acha edifi

cada a estação da Estrada de Ferro, está a herma dêsse 

estadista, a quem se deve a conclusão dessa estrada quando 
governou o Estado, de 1900 a 1908; na praça Major Ba

tista, onde está edificada a Igreja Matriz, existe um obe
lisco, em mármore, homenagem ao Senado da Câmara, que 

em 1823 proclamou a adesão do município à Independência 

do Brasil; em memória a Álvaro de Souza, fundador da 
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Vegetação de Babaçu 

cidade, foi inaugurado na localidade Vila Cuera, um busto, 
por ocasião do transcurso do primeiro centenário de fun
dação, em 1954. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES -As festas populares do município são: 
carnaval; festas juninas de 12 a 30 de junho; festejos nata
linos, de 18 a 26 de dezembro, o Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré, no segundo domingo de novembro, com afluên
cia de pessoas de Belém e outros municípios. 

A principal festa é a de São Benedito, na época nata
lina, com a "Marujada" (folclore), dando uma especial 
atenção à cidade. A "Marujada" é um grupo vestido bizar
ramente, executando danças afro-índias, num barracão ao 
lado da igreja e, também, desfilando pelo meio da cidade. 
Desperta a maior animação a "Marujada", pela lembrança 
que traz da vida das antigas senzalas e dos "terreiros". 

VULTOS ILUSTRES - Assinalam-se, na história atual 
de Bragança, a presença dos seguintes filhos ilustres da 
terra: Coronel Aluizio Pinheiro Ferreira, Oficial Superior 
do Exército, Governador do Território Federal de Rondônia 
e Deputado à Câmara Federal pelo mesmo; Dr. Amilcar 
da Silva Pereira, Médico, Governador do Território Federal 
do Amapá; Augusto Pereira Corrêa, Advogado e Deputado 
Estadual e o Dr. Lobão da Silveira, Deputado Federal. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Como particularidades pos
suidoras de significação e belezas turísticas, destacam-se as 
praias banhadas pelo Oceano Atlântico, as quais,. no verão 
(setembro a novembro), proporcionam agradáveis tempo
radas de veraneio. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Bragança é 

sede da Prelazia do Guamá, ponto terminal da Estrada de 
Ferro de Bragança, com o pernoite dos trens; possui bas

tante movimento, sobretudo, nos dias de sábado. É local 
de trânsito obrigatório para Viseu e para o Maranhão; tem 
a ponte de "Sapucaia", em concreto armado, com 200 me
tros de comprimento, sôbre o rio Caeté, no projetado pro
longamento da ferrovia para o Maranhão e que é uma bela 
obra de arte; os bairros com seus nomes característicos: 
"Aldeia", "Morro", "Ora Bolas", "Alegre"; os seus aprecia
dos banhos de igarapé de água límpida e fria (Chumucuí, 
Patronato, Ferreira, Rio Branco) . 

O bragantino, apesar de seu acentuado bairrismo, é, 
talvez, o povo mais hospitaleiro do interior do Pará . A 
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projeção do município, com 2 deputados federais e 2 
deputados estaduais é, sem dúvida, nesse particular, das 
de maior evidência em todo o interior paraense. 

Acha-se em fase inicial o projeto para dotar a cidade 
de água encanada. 

Está sendo construída uma escola profissional de 
grande porte. 

Em Bragança, desfruta-se do custo-de-vida mais ra
zoável de tôda a região amazônica, pois o mercado é farto, 
sobretudo de peixes e marisco. 

Pelo que se vê, os mais variados e sugestivos aspectos 
dão a Bragança, notoriedade e especial atração. 

Os habitantes do município recebem a denominação 
de "bragantinos". Bragança, é topônimo de origem portu
guêsa . A derivação etimológica, em Portugal, é contro
vertida. I. Xax1er Fernandes opina pela forma primitiva 
Brigância, que deu Bregança e, a seguir, Bragança. Outros 
derivam o topônimo do étimo benquerença. Quer êste, 
quer Brigância têm realidade histórico-geográfica em Por
tugaí. 

O eleitorado é de 21 738 eleitores. 

É sede de Comarca com doze distritos Judiciários e dois 
juízes de Direito: 

l.a Vara: - Cível e Comércio. órfãos, interditos e 
ausentes. Provedoria, resíduos e fundações. Menores. Fei
tos da Fazenda e autarquias. Feitos penais. 

2.a Vara: - Cível e Comércio. Falências e concor
datas. Acidentes do Trabalho. Justiça do Trabalho. Re
gistros Públicos. Casamentos e feitos da Família. 

(Bib'iografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Bragança - CNE - 1948. - Arquivo 

da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 
de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

BREVES -PA 
Mapa Municipal na pág. 287 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Na missão dos Bocas residiam os dois 
irmãos Manuel Breves Fernandes e Angelo Fernandes 
Breves, de origem portuguêsa, o primeiro solteiro e o se
gundo casado com Inês de Sousa. Ao primeiro concedeu o 
Capitão General João de Abreu Castelo Branco, em data 
de 19 de novembro de 1738, uma sesmaria de duas léguas 
de frente por uma de fundos, no rio Pararaú, principiando 
da tapera Pararaú e correndo rio acima, sesmaria confir
mada pelo rei de Portugal, em 30 de março de 1740. 

Estabeleceu-se Manoel Breves Fernandes no local em 
que hoje está assente a cidade de Breves, onde fundou um 
pequeno engenho que denominou Santana e fêz plantações 
de roças, ficando desde logo conhecido o sítio pela deno
minação de Lugar dos Breves, porquanto, Angelo Fernandes 
Breves com sua família acompanharam-no e lá fixaram 
residência . 

Com o falecimento de Manoel Breves Fernandes, sem 
descendência, passou a sesmaria ao seu irmão Angelo, ao 
qual, também por morte, sucedeu sua única filha Cata-



nna de Palma, que se casou com Francisco dos Santos 
Gouveia. Dêste consórcio nasceu Manoel dos Santos 
Gouveia, que se casou com Ana Maria, e que herdou a 
sesmaria de Manoel Breves Fernandes. A Manuel dos 
Santos Gouveia sucedeu seu filho Francisco Antonio dos 
Santos, que se consorciou com Antonia dos Santos, tendo 
dela havido os dois filhos João Ant::mio dos Santos e Satur
nina Tereza, a qual por falecimento de seus pais e irmão, 
achava-se em 1854 como a única proprietária da antiga 
sesmaria dos Breves, e que nesse ano tentou reivindicar o 
seu patrimônio, sem nada conseguir. 

Esta última representante da família dos Breves era 
analfabeta, e, depois dela, nada mais conseguiram saber do 
destino e nomes de seus sucessores . 

O rio em que está situada a cidade de Breves é um 
furo, que, como diversos outros da região paraense dita 
das Ilhas, tem recebido dos naturaü a denominação de rio. 

Nos documentos relativamente modernos é chamado 
Parauaú, ao passo que na carta de sesmaria passada a Ma
nuel Breves Fernandes é designado pelo nome de Pararaú. 

Depois da instalação da família dos dois irmãos Breves, 

em 1738, no furo Pararaú ou Parauaú, outros parentes se 
lhe foram juntar, dando ao lugar bastante incremento e 
desenvolvimento, ao ponto de em 1 781 Manoel Maria Fer
nandes Breves, Francisco dos Santos Gouveia, Vitoriano 
Fernandes Breves, Boaventura Fernandes Breves, João An
tonio de Barros, José Ventura de Sousa e Inácio Coêlho 
da Silva requererem ao Capitão c;,eneral José de Nápoles 
Teto de Menezes que fôsse ao sítio concedido o predica
mento de lugar, no que foram at1mdidos, com a Portaria 
de 20 de outubro daquele ano. A denominação de Lugar 
de Santana dos Breves, com a fa:uldade de nêle conser
varem suas famílias e de poderem pelo tempo adiante re
ceber mais quaisquer parentes e aliados, foi aos requerentes 
concedida. 

Com aquela categoria oficial atravessou os últimos de
cênios do período colonial, ao m'~smo tempo que se foi 
desenvolvendo, até a proclamaçãc da Independência, em 
cujos primeiros 28 anos passou a f a ~er parte sucessivamente 
de Melgaço e depois de Portei, quando a Lei provincial 
n.0 172, de 30 de novembro de 1.850, deu-lhe o predica
rnento de freguesia, com a mesma :.nvocação de N. s.a San
tana dos Breves, sendo no ano seguinte, com a Resolução 
n.0 200, de 25 de outubro, elevada à categoria de vila, e, 
portanto, criado o município, ao qual ficou anexado o ter
ritório da vila de Melgaço, extinta t:om o mesmo ato. 

Não obstante aquela última resolução haver extinto 
o município de Melgaço e criado a Vila dos Breves, de 
fato, o citado município não foi extinto; pois, o ofício da 
presidência da província, de 24 de março de 1852, apenas 
mandou transferir a câmara de Melgaço para a nova vila, 
havendo continuado como vereadores Antonio Luiz Ba
lieiro, presidente, e, Alvaro Sanche~ de Brito, Bernardo Joa
quim dos Santos, José Matias de Carvalho, Valentim An
tonio dos Santos e Joaquim Gonçalves dos Santos, verea
dores, os quais, em ofício de 20 de abril do mesmo ano 
de 1852, declararam ao presidente da província que não 
podiam efetuar a mudança da sede do município para 
Breves, por não existir nesse lugar casa própria para a 
câmara, para o júri e cadeia, visto corno depois dos editais 
publicados para aluguel de casa, aparecerem dois preten-

dentes, Joaquim José da Silva Baima, com um prédio de 
10$000 mensais de aluguel e Lourenço Cabral que cedia 

sua casa unicamente para o funcionamento das sessões da 
câmara, por um aluguel módico. 

A Câmara havia rejeitado as duas propostas, a pri
meira por excessivamente cara, a segunda porque ia pagar 
aluguel de casa sem tê-la. 

Em vista dessa circunstância imperiosa, o govêrno 
provincial permitiu à câmara que continuasse a funcionar 
em Melgaço. 

Aquela vereação foi, portanto, a primeira do muni
cípio de Breves. 

Em conseqüência de sérias reclamações, tanto da 
câmara de· Breves, como da de Muaná, relativamente aos 
terrenos centrais de ambos os municípios, procurados e 
explorados de ambos os pontos, a Assembléia Provincial 
resolveu, com a Lei n.0 416, de 8 de novembro de 1862, 
marcar os limites dos respectivos territórios na zona de 
Confinação. 

O desenvolvimento crescente e acentuado do rio Ana
jás e sua região provocou em 1869 a Lei n.0 596, de 30 
de setembro, que criou a freguesia de Menino Deus do 
Anajás, e foi completada pela de n.0 637, de 19 de outubro 
do ano seguinte, que mandou desde logo incorporar ao mu
nicípio de Breves todo o território da freguesia de Anajás, 
não obstante as reclamações principalmente de Chaves, a 
cujo município pertencia o território desligado. 

A adesão da câmara à República teve lugar a 24 de 
novembro de 1889, com o ofício dessa data, assinado em 
sessão por José Torquato Alho, presidente, e, vereadores, 
José Maria Cabral, João Alberto Vale dos Santos, Manoel 
João Pereira da Silva Lameira, e Augusto Batista Prado 
da Luz. 

Com o Decreto n.0 73, de 6 de março de 1890, o go
vêrno provisório do estado do Pará dissolveu a antiga 
câmara, criando com o Decreto n.0 74, da mesma data, o 
Conselho de Intendência Municipal, para o qual nomeou 
Joaquim Antonio Lobato de Miranda, presidente e, vogais, 
João Percorio Corrêa, João Fileto Ferreira, Jerônimo An
tonio Bitencourt e Joaquim Henrique de Almeida. 

O primeiro conselho municipal eleito constitucional
mente, ficou composto, do intendente, Coronel Ludgero de 
Almeida Salazar e, vogais, João Alberto Vale dos Santos, 
Raimundo Ferreira de Carvalho, Antonio Marcelino de 
Macêdo e Manoel Francisco das Chagas e Silva, para o 
triênio de 15 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 
1894. 

A Lei estadual n.0 1 122, de 10 de novembro de 1909, 
concedeu foros de cidade à sede do município. 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
manteve o município de Breves e anexou-lhe, bem como 
ao de Curralinho, o território do extinto município de Mel
gaço, que, segundo outra fonte, teria sido extinto e anexado 
ao município de Portei, pelo Decreto estadual n.0 78, de 
27 de dezembro dêsse mesmo ano, o qual confirmou tam
bém a existência do município de Breves. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, men
ciona o nome dos municípios do estado do Pará, figurando 
entre êles o de Breves, que, nos quadros de divisão terri
torial datados de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezem
bro de 1937, passou a constituir-se dos seguintes distritos: 
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Breves, então sede municipal, Antonio Lemos, Macacos, 
Mapuá, Jacaré, Ituquara, Mututi, Aramã e Melgaço sendo 
que êste último, não obstante sua transferência pelo Decreto 
estadual n.0 78, de 27 de dezembro de 1930, para o muni
cípio de Portei, figura ainda no de Breves. 

Segundo o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 2 972, de 31 de março de 1938, somente 4 distritos 
compõem o município em aprêço: o de Breves, o de An
tonio Lemos, o de Ituquara e o de Melgaço. 

A divisão judiciário-administrativa do Estado, em 
vigor no qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo Decreto-lei es
tadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938, apresenta Bre
ves integrado pelos distritos de Breves, Antonio Lemos e 
de ltuquara. Nessa divisão, o distrito de Melgaço aparece 
como integrante do município de Portei, sem que o Decreto
-lei n.0 3 131, citado, desse qualquer explicação sôbre sua 
provável transferência, devido talvez à informação de que o 
mesmo pertencesse de fato a êsse município. 

A divisão territorial do Estado, fixada pelo Decreto-lei 
estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, para vigorar 
no qüinqüênio 1944-1948, apresenta o município de Breves 
com os seguintes distritos: Breves, Antonio Lemos e 
ltuquara. 

Atualmente o município é constituído dos seguintes 
distritos: Breves, Antonio Lemos, Curumu e São Miguel 
dos Macacos. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Americo Natalino Carneiro 
Brasil e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Breves é constituído 
em grande parte por um incomputável número de ilhas, 
separadas e recortadas por um labirinto de furos, canais, 
passagens e estreitos, e fica na região por onde passam as 
águas turvas do ramo meridional do rio Amazonas, as 
quais, .éontornando o sul da grande ilha de Marajó, jun
tam-se às do rio Tocantins. É por êsses canais, furos ou 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

estreitos de Breves que se faz a navegação a vapor para 
o rio Amazonas. Localiza-se o município na zona fisio-

318 

gráfica de Marajó e Ilhas . Limita com os mumc1p10s 
de Portei, Gurupá, Afuá, Anajás, São Sebastião da Boa 
Vista, Curralinho, Baía dos Bocas e rio Pará. A cidade 
fica a 230 km em linha reta da Capital do Estado, colo
cando-se em 33.0 lugar em ordem de distância de Belém. 
Possui as seguintes coordenadas geográficas: 1° 40' 45" de 
latitude Sul e 50° 29' 15" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE - 16 metros na sede municipal, sendo o 
22.0 em ordem de altitude, no estado do Pará. 

CLIMA - O município .apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. 

ÁREA - A área do município é de 9 346 km2, sendo o 
24.0 do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos dêste município são os seguintes: ilha Mututi, 
ilha Nazaré, lagoa de Leões, lagoa Macujubim, rio 
Paranaú, situado entre a Baía das Bocas e o rio dos Ma
cacos, banhando a cidade de Breves e o povoado Corco
vado; rio Aramã, principal afluente do rio Mapuá; rio 
Tajapuru, entre a Baía dos Bocas e o rio Amazonas, banha 
a vila de Antonio Lemos, indo sair no rio Amazonas, a 
40 milhas acima da embocadura do rio Macacos, comu
nicando-se com o rio Paranau, pelos furos Aturiá, Macuju
bim e furo de Breves, sendo muito profundo e navegável 
em todo o seu curso. Rio Macacos: nasce nos poções dos 
Macacos a leste, recebendo vários tributários inclina-se 
para o norte, entrando no rio Aramã, até a sua confluência 
com o rio Jaburu. Rio Jaburu recebe pela margem direita 
os furos de Aturiá, Pracaxi e Macujubim e pela margem 
esquerda os rios Curto, Jaburuzinho, Tucupi e outros me
nores e de pouca importância geográfica . Estreito de 
Breves formado por um conjunto de pequenos rios exis
tentes no município de pouca importância geográfica, bem 
como os já enumerados . Tendo em vista que grande parte 
do território municipal é constituída de ilhas, formam-se 
entre as mesmas pequenos paranás com denominações 
diversas . Ésses estreitos são de grande importância para a 
navegação do Amazonas, porque constituem um encurta
mento, ligando o rio Amazonas ao rio Pará, sendo comple
tamente navegáveis, com profundidade accessível a em
barcações de grande calado. 

RIQUEZAS NATURAIS- Madeiras em geral, borracha, 
sementes oleaginosas, ucuuba e murumuru constituem as 
riquezas vegetais. 

POPULAÇÃO - A população de Breves segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 28 675 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 14 484, mulheres 
- 14 191; brancos- 10 939, pardos- 16 504, pretos-
1 194 e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos 
e mais em número de 15 040, 7 635 eram solteiros; 6 158 
casados; 1 226 viúvos e 4 desquitados. Existiam apenas 
33 estrangeiros e 4 brasileiros naturalizados. Religiosa
mente predominavam os que se declararam católicos roma
nos que eram 27 784; as outras religiões possuem adeptos 
em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
32 322, sendo 4 4 76 no distrito de Breves, 5 307 no distrito 



de Antônio Lemos, 14 516 no distrito de Curumu e 8 023 
no distrito de São Miguel dos Ma:acos. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -- O município possui 
quatro aglomerações urbanas - a .cidade de Breves com 
1 234 habitantes (602 homens e 632 mulheres); a vila 
de Antônio Lemos com 555 habitantes (299 homens e 256 
mulheres); a vila de Curumu, com 59 habitantes (30 ho
mens e 29 mulheres); a vila de S~to Miguel dos Macacos, 
com 348 habitantes (199 homens e 149 mulheres), con
forme dados do Recenseamento de 1950. Além da cidade 
e das vilas existe o Povoado de Corcovado, com 100 casas 

e 500 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção de origem 
vegetal no município é representada pela extração de bar
rocha, leite de maçaranduba, palha de ubuçu, sementes de 
andiroba e ucuuba e madeiras em 1~eral, cujo valor da pro
dução em 1956, somou Cr$ 35 531 655,00. A de origem 
animal, por peles de animais Hilvestres e peixes di
versos, cujo valor da produção em 1956, importou em 
Cr$ 730 000,00. 

A maior atividade econômica do município é a extra
ção de madeira, seguindo-se a borracha e o arroz. A ex
portação em 1956 foi a seguinte: madeira-dormentes 
11817 ma, no valor de Cr$ 10 255 300,00, madeira bene
ficiada 4 209 ma no valor de Cr$ 6 757 600,00, bor
racha 543 325 kg no valor de Crl> 16 955 089,00 e arroz 
923 264 kg no valor de Cr$ 2 654 !i72,00. 

O valor geral da exportação em 1956. somou 
Cr$ 37 393 289,00. 

Existem no município 25 estabelecimentos industriais 
assim discriminados: 5 importantt!s serrarias com portos 
de embarque de madeira, sendo o maior volume do pro
duto destinado a Portugal; 3 usi11 as para beneficiamento 
de arroz; 1 olaria; 1 fábrica para o preparo preliminar da 
borracha; e 11 pequenos engenhos, além dos que se dedi
cam ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 8,02% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de on.de importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no muni· 
cípio 135 estabelecimentos comerciais do sistema comum 
da Amazônia: atacadistas e vare:iistas ao mesmo tempo, 
sendo 9 na sede municipal. Funciona uma Agência do 
Banco de· Crédito da Amazônia S. A. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - O 
município é servido pelas embarca4;Ões das frotas do Baixo 
Amazonas, Manaus e Peru, através das ligações fluviais das 

bacias dos rios Pará, Tocantins e Amazonas, os famosos 
"estreitos de Breves". Dista da Capital do Estado 16 horas 
em embarcações a motor. Não s1~ comunica diretamente 
com a Capital Federal. 

Liga-se a cidade de Breves com as sedes municipais 

limítrofes e à capital do Estado t= elos seguintes meios de 
transporte: São Sebastião da BoE1 Vista, fluvial 131 km; 
Curralinho, fluvial 103 km; Portei, fluvial 101 km; Gurupá, 

fluvial 229 km; Afuá, fluvial 3 20 km; Anajás, fluvial 
190 km; Capital Estadual, fluvial 271 km. Como vias de 

comunicações existem no município duas Agências Postais
-telegráficas do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de BPeves conta com 
14 logradouros públicos, 239 prédios e segundo os dados 
do Recenseamento Geral de 1950 possui 1 234 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se es
tendo a 7 logradouros e a domiciliária conta com 67 
ligações. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Possui a ci

dade um hospital do Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP), com 13 leitos, e que atende a doentes do mu
nicípio, dos circunvizinhos e dos demais municípios mais 
afastados . É servido por um médico e 9 enfermeiros. 

Além do Hospital funciona na cidade um Pôsto de 
Higiene do Serviço Especial de Saúde Pública, com ambu
latório e atende aos trabalhos profiláticos de imunizações, 
servido por três auxiliares de saúde. 

Funciona uma farmácia com relativo estoque de me
dicamentos. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 23 283 pessoas com 5 anos e mais, 
sendo que 3 811, ou 16%, sabiam ler e escrever. Destas, 
2 615 eram homens e 1196 mulheres. Na sede muni
cipal, das 1 021 pessoas de 5 anos e mais, 4 79 sabiatn ler 
e escrever, sendo que destas 240 eram homens e 239 mu
lheres. 

ENSINO - Em 1956, havia no município de Breves 22 
unidades escolares de ensino primário fundamental comum 
e a matrícula geral assinalou 963 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Apenas 3 asso
ciações culturais de caráter esportivo existem no município. 
Como assistência sócio-cultural, há na sede municipal o 
Internato Evangélico da Amazônia, instituição adminis
trada por protestantes, adventistas e que se vem desenvol
vendo eficazmente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributãria 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... 708 214 642 531 636 
1951 ....... 435 429 1 251 875 1 258 
1952 ....... 505 408 1 406 1 180 1 519 
1953 ...... 1 251 508 900 I 000 900 
1954 ....... 1 052 605 1 944 827 1 944 
1955 ....... I 432 920 2 263 1 546 2 263 
1956. ..... 1 615 735 (I) 1. 697 i 594 2 697 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI

COS - Destacam-se os seguintes: Obelisco com a efígie 
do Dr. José Carneiro da Gama Malcher, situado na Praça 

da Matriz; Estátua do Dr. Getúlio Dornelles Vargas, situada 

na Praça 3 de Outubro. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - As principais festas locais são religiosas, 
patrocinadas pela Igreja Católica e com festas de arraial. 

Na sede do município, as de São Sebastião, em janeiro; 
de Sant'Ana, padroeira da cidade, em julho; de N. S.8 de 
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Nazaré, em novembro. Na vilã de Antônio Lemos, as de 
São Sebastião, em janeiro; de N. s.a de Nazaré, em outubro. 
Na vila de São Miguel dos Macacos, a de N. s.a de Nazaré, 
em dezembro. No rio dos Macacos, festa da Santíssima 
Trindade, no lugar Capelinha, em junho. Tôdas estas fes· 
tas terminam com a tradicional procissão do santo feste

jado, conforme o ritual católico. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Os "Estreitos de Breves", 
impressionantes pela sugestão e beleza, na rota de nave
gação da bacia de Tocantins para a do Amazonas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habita::ttes 
do lugar recebem o nome de "brevenses". O topônimo é 
de origem nitidamente portuguêsa e tem a sua fonte etimo
lógica historicamente firmada em o nome dos fundadores 

da localidade . 

É sede de Comarca e Têrmo com 4 distritos judiciários. 

O eleitorado é de 5 87 5 eleitores. 

Breves é o principal município das regiões das Ilhas, 
como é conhecida a parte oeste e sul da Ilha de Marajó. 
É o caminho natural da navegação fluvial da Amazônia. 
Desde 1920 que Breves vem à frente da exploração ma
deireira. 

Existem, de uso particular, as seguintes radiotelefonias: 

Breves Industrial S. A. ; Manoel Pedro Madeiras da Ama

zônia S. A.; Companhia Atlântida de Madeiras S. A. e 

Alto Tapajós S. A. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Breves - CNE - 1948. - Arquivo da 

Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

BUJARU- PA 
Mapa Municipal na pág. 93 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Bujaru é um dos novos municípios 

paraenses, situado um tanto próximo de Belém, na chamada 

região Guajarina. 

A sua localização é bastante adequada para um ótimo 

desenvolvimento. 

Sabe-se, quanto aos seus fundamentos originários, que 

nasceu como distrito no recuado ano de 1758. 

Município de recente criação, não fornece elementos 

descritivos e elucidativos da sua história; o que se sabe a 

respeito é, apenas, resultado de informes da tradição. Nem 

na história do município que lhe deu origem são encon

tradas referências, que possibilitem um melhor conheci

mento de seu já bem longo passado como núcleo popula

cional. No entanto, pelo que foi possível colhêr de mais 

positivo, Bujaru foi habitado inicialmente por famílias nor

destinas, que ali chegaram atraídas pela fertilidade das 

terras no aproveitamento da agricultura. Essas famílias 

foram gradativamente aumentando e, ao mesmo tempo, 

encaminhando progressivamente o local para se constituir 
no importante município que veio a ser mais tarde. 

3:2.0 

Provindo de terras, que pertenceram primitivamente 
ao município de São Domingos do Capim (atualmente Ca
pim), contemporân~amente Bujaru tem a seguinte história. 

Em 1938 perdeu a qualidade de distrito e passou a 
figurar como zona do distrito-sede do município de Capim. 

Pelo disposto no Decreto-lei n.0 4 505, de 30 de de
zembro de 1943, foi criado o município de Bujaru, des
membrado do de Capim. 

O município tomou a denominação do principal rio 
que o atravessa - rio Bujaru - cuja significação indí
gena é "bôca da cobra". 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o sr. Enemezio Martins e cons
tituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

Atualmente o município é constituído dos distritos de 
Bujaru e Guajará-Açu. 

LOCALIZAÇÃO - Bujaru situa-se na zona fisiográfica 
Guajarina e limita-se com os municípios de Acará, Ananin
deua, João Coelho, Inhangapi e Capim. A cidade fica si

tuada no lugar conhecido como Guaramucu à margem es
querda do rio Guamá, a 83 km em linha reta da Capital 
do Estado, colocando-se em 13.0 lugar distante de Be
lém, apresentando as seguintes coordenadas geográficas: 
1° 58' 10" de longitude sul e 47° 59' 00" de longitude 
W. Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 25 metros na sede municipal, sendo o 
17.0 em ordem de altitude no estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido, com período de verão, bem 
pronunciado de setembro a dezembro. 

ÁREA - A área do município é de 1614 km:l sendo o 
38.0 do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Guajará, limita o mu
nicípio de Bujaru com os de João Coelho e Inhangapi, 
sendo navegável em tôda sua extensão, banha a cidade de 
Bujaru; Rio Bujaru, atravessa o município de leste para 



oeste, banha o povoado de Santana e o lugar denominado 
Castanheiro, sendo navegável de sua foz no Rio Guamá, 
até além do povoado de Santana, dnco quilômetros aproxi
madamente; Rio Guajará-Açu, nusce no lugar São Sebas
tião, atravessando o distrito do mHsmo nome, de leste para 
oeste, desembocando no rio Guajará e banhando ainda a 
vila de Guajará-Açu, onde tem uma profundidade média 
de 10 metros, seguindo daí para diante com 4 metros, até 
o lugar São Sebastião; Ilha de Mocajuba, situada no rio 
Guajará em frente à cidade de Bujaru, medindo 1 000 me
tros de comprimento por 400 de largura, sendo habitada; 
Ilha de Pernambuco, fica situada no rio Guajará, próxima 
à cidade de Bujaru, medindo 1 001) metros de comprimento 
por 400 de largura, sendo também habitada. 

RIQUEZAS NATURAIS - A maior riqueza natural de 
Bujaru é a imensa floresta tropical que cobre quase inteira
mente seu território, na exuberâ::1cia da flora amazônica, 
a hiléia. 

POPULAÇÃO- A população de Bujaru, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 11 826 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 6 113; mulheres 
- 5 713; brancos - 1 986; pardos - 9 197; pretos -
609 e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos 
e mais, em número de 6 695, 3 Cl29 eram solteiros; 3 114 
casados; 549 viúvos e 1 desquitado. Existiam apenas 8 
estrangeiros e 2 brasileiros naturalizados. Predominavam 
os que se declararam católicos rcmanos, que eram 11503; 
as outras religiões possuem adepti)S em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do município em 31-12-1956, era 
de 13 330 habitantes, sendo 8 474 no distrito de Bujaru e 
4 856 no distrito de Guajará-Açu. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O municipio possui 
sete aglomerações urbanas: a cidade de Bujaru com 620 
habitantes (326 homens e 294 uulheres), a vila de Gua
jará-Açu com 75 habitantes (40 homens e 35 mulheres) e 
os povoados de Santana, com 411 casas e 340 moradores; 
Arraial de Jutai, com 14 casas Et 100 moradores; São Se
bastião, com 36 casas e 250 mor:ldores; Arraial Conceição, 
com 20 casas e 140 moradores; Arraial de São Raimundo, 
com 38 casas e 270 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - Como principais pro
dutos agricolas, conta o municipio com arroz, mandioca, 
fibra (guaxima) e milho. A cultura da pimenta-do-reino 
desenvolve-se auspiciosamente contando já com 8 950 pés. 

Tem alta expressão no muni.dpio, a criação de suinos, 
cujo rebanho está estimado ~~m 20 000 cabeças. A 
extração de madeiras em geral. somou em 1956 cêrca 
de Cr$ 720 000,00, correspondente a 1 200 ma. 

O munidpio tem na produrão de arroz com casca o 
seu fundamento econômico, tendo a exportação em 1955, 
atingido a 1 574 880 kg no valol· de Cr$ 3 937 200,00, se
guindo-se a farinha de mandio<:a com 3 757 500 kg va
lendo Cr$ 3 711 260,00, arroz beneficiado com 213 000 kg 
no valor de Cr$ 958 000,00 e binana com 56 856 cachos 
no valor de Cr$ 341286,00, esta destinada ao mercado de 
Belém. O valor total da exp :»rtação em 1955 somou 
Cr$ 9 885 918,50. Existem no municipio 2 estabeleci
mentos industriais, sendo uma olaria e uma usina para 
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beneficiamento de arroz, além dos que se dedicam à fabri
cação da farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 43,6% 
estão ocupadas na. agricultura, pecuária e silvicultura. 

COM:S:RCIO E BANCOS - Contam-se 68 estabeleci
mentos de comércio, atacadistas e varejistas, do tipo comum 
da região. O comércio mantém transações com a praça 
de Belém, principal centro de compra e venda de mer
cadorias e gêneros. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES -
Bujaru está ligada a Capital do Estado por via fluvial, com 
navegação regular (semanal) em motores e lanchas, du
rando as viagens cêrca de 4 horas, do que decorrem van
tagens para seus habitantes. 

As distâncias para as sedes municipais limítrofes e 
a Capi.tal do Estado, pelos meios de transporte da região 
são: Capim, fluvial, 30 km, emprêsas particulares; Acará, 
fluvial, 206 km; lnhangapi, fluvial, 131 km, emprêsa par
ticular; Ananindeua, 138 km via Belém; João Coêlho, 
147 km via Belém, e Capital Estadual, fluvial 106 km, 
emprêsas particulares. 

ASPECTOS URBANOS - Conta a cidade de Bujaru, 
com 9 logradouros públicos e 176 prédios para uma po
pulação de 620 habitantes, conforme o Recenseamento de 
1950. :S: servida de luz elétrica; a iluminação pública se 
estende a 8 logradouros e a domiciliária conta com 106 
ligações. 

ASSIST:tNCIA M:tDICO-SANIT ÁRIA - Existem na 
cidade 2 farmácias e 2 farmacêuticos. Funciona 1 pôsto 
de higiene e 1 subposto de saúde, ambos do Govêrno 
Estadual. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 9 960 pessoas com 5 anos e mais, 
sendo que 3 089, ou 31%, sabiam ler e escrever. Destas, 
2 004 eram homens e 1 085 eram mulheres. Na sede mu
nicipal, das 532 pessoas de 5 anos e mais, 306 sabiam ler 
e escrever, sendo 172 homens e 134 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, havia 28 unidades escolares de en
sino primário fundamental comum, nas zonas urbana e 
rural, respectivamente, com a matrícula geral de 1 112 

alunos. 
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OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Destacam-se 
como elementos de atuação cultural, cinco associações de· 
dicadas inteiramente às atividades esportivas . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

·--- ------ ------ ------ ------
1950 ....... - 191 1 100 638 1 105 
1951. ...... - 332 1 260 754 1 147 
195~ ....... - 366 1 253 736 1 101 
1953 ....... - 494 2 005 1 163 1 889 
1954 ....... - 469 1 609 858 1 492 
1955 ....... - 560 1 573 1 025 957 
1956 ....... - ·598 (I) 1 665 920 1 665 

(I) Orçamento. 

PAR'riCULARIDAD~S ~ MONUM~NTOS HISTóRI
COS - Monumento à Bandeira, situado na praça da Ban
deira, é o único marco comemorativo existente na loca
lidade. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEM:!RIDES - Como em todo o Estado, a manifes
tação da alma do povo com características mais definidas 
e acentuadas é ainda a expressão popular dos seus senti
mentos religiosos. Bujaru apresenta-se, no tocante, com 
os tradicionais festejos: de N. S. de Sant'Ana, que se rea
liza a 26 de julho e consta de missa, procissão, festa de 
arraial, tendo encerramento com festa dançante, que dura 
a noite tôda até pela manhã. Além da citada festividade, 
realiza-se com destaque e afluência o Círio de Santa Maria, 
na vila de Guajará-Açü, que se caracteriza pela procissão 
fluvial, cujo percurso se estende da foz do rio Guajará·Açu 
até a vila do mesmo nome, a 12 km de distância, após o 
que se fazem as cerimônias idênticas às de Sant' Ana. 

Os festejos de São Joaquim e São Raimundo têm 
lugar na sede municipal, nos dias 16 e 31 de agôsto, res
pectivamente e têm a duração de 9 dias, durante os quais 
se rezam novenas, terminando com missa solene, no nono 
dia, e procissão à tarde, não havendo festa dançante. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Dos 7 muni
cípios criados em 1943, o de Bujaru é o que vem apresen
tando o maior impulso de progresso, com a frente pioneira 
de devastamento da floresta, para cultivo da terra e apro
veitamento dos recursos naturais, em uma penetração de 
cêrca de 100 km da margem do rio Guamá. 

Durante vários anos, a produção local de farinha de 
tapioca (mandioca granulada) teve acentuada expressão 
econômica. 

A palavra Bujaru, de origem indígena, significa "bôca 
da cobra". Os moradores locais são conhecidos como "buja
ruenses". 

O eleitorado é de 2 659 . 

:! Têrmo Judiciário da Comarca de Belém com 2 
distritos. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Bujaru- C.N.E.- 1948.- Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística . - Documentação da Inspe
toria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Re
&ional de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

CACHOEIRA DO ARARI - PA 
Mapa Municipal na pág. 273 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primitivos habitantes da região do Ara
ri, segundo ainda vestígios existentes, foram os índios Aru
ans, também denominados pelos historiadores ''Homem do 
Pacoval", por ser o local, que tem essa denominação, um 
dos pontos que conserva os vestígios mais acentuados da 
passagem dos silvícolas da região. 

Com a penetração dos jesuítas, a partir de 1700, ini
ciou-se a colonização da região do rio Arari, fundando-se as 
fazendas de gado pertencentes à missão em terras do mé
dio e alto Arari. 

Com o crescimento demográfico, em função do flores
cimento da pecuária, já em 1747, foi erguida uma capela à 
margem esquerda do rio Arari, 22 milhas acima da foz, nas 
terras da fazenda do Capitão-Mor André Fernandes Gavi
nho, e assim foi criada a paróquia da Cachoeira com a invo
cação de N. s.a da Conceição. 

Ao Capitão-Mor André Fernandes Gavinho, portanto, 
deve a freguesia de N. S.8 da Conceição da Cachoeira a 
sua fundação em 1747, nos campos da margem esquerda 
do rio Arari, na dependência da Vila Nova de Marajó. 

Em 1811 foi criada a Vila de Cachoeira, nome que 
teve origem em um desnível do leito do rio Arari, bem em 
frente à Vila, que no verão, provocava uma precipitação de 
água em cachoeira. 

Como freguesia permaneceu até 1833, quando o Con
selho do Govêmo da Província do Pará, nas sessões de 10 
a 17 de maio daquele ano, resolveu extinguir a vila de Ma
rajá, origem do município atual, e transferir o seu predica
mento para a freguesia da Cachoeira. 

No mesmo ano de 1833, com a mesma vereação da vila 
de Marajó, ficou instalada a vila, sendo a sua Câmara cons
tituída por Benedito Pedro da Silveira Frade, presidente, e 
vereadores, Raimundo Francisco Ferreira, Crispim Louren
ço de Souza, Manoel da Gama da Silveira e Vicente Joa
quim de Gusmão. 

Os negócios públicos municipais, no período de mu
dança da sede municipal, não correram plàcidamente e nem 
tiveram definitiva organização, tanto assim que a eleição 
da vereação seguinte, que deveria ter lugar no fim do ano 



de 1836, não pôde ser feita, mesmo porque a vereação que 
presidia a instalação da nova vila, deixara algum tanto des
cuidado o interêsse público, conforme dizem os documentos 
da época. 

Somente em 7 de agôsto de Ul3 7, teve lugar a eleição 
dos vereadores e juízes de paz paru o quatriênio de ..... 
1837-1840, saindo eleitos Serafim José Soares, Francisco 
Miguel Aires, Raimundo Antônio Ferreira Ribeiro, Luiz 
José do Couto Freire, Sabino Francisco Ferreira, Domingos 
Pereira de Novais e Tomaz Antônio Tavares, que tomaram 
posse a 6 de setembro seguinte. 

As terras patrimoniais da Vila foram doadas em testa
mento de 25 de outubro de 1747, por Francisco Ezequiel 
de Miranda, na qualidade de herd,~iro presuntivo das ter
ras, tendo o município, após a mort·~ do doador, entrado na 
posse definitiva de seu patrimônio. 

Em 1877, com a Lei n.0 886, de 11 de abril perdeu 
Cachoeira a categoria de sede do t•lrmo judiciário respecti
vo, que passou para Ponta de Pedr::ls, então elevada à vila, 
tornando-se município independente, com território des
membrado do de Cachoeira. Até 1880 estêve a sede do têr
mo judiciário em Ponta de Pedras, passando nesse ano no
vamente em virtude da Lei n.0 1010, de 27 de abril, para 
Cachoeira, que depois foi elevada s comarca. Por efeito da 
Lei n.0 1286, de 13 de dezembro de 1886, voltou a sede para 
Ponta de Pedras. 

Nesta comarca serviu como juiz de direito o Desem
bargador Augusto de Borborema, que, como presidente do 
Senado Paraense, estêve no govêrt.IO do Estado. 

Proclamada a República, a Càmara da Cachoeira fêz 
a sua adesão em 21 de novembro de 1889, comunicando-a 
ao govêrno provisório por ofício de 22, assinado por Antô
nio José Cardoso, presidente, e vel'eadores, Fernando Joa
quim de Matos, Tenente-Coronel Emiliano Pereira da Sil
veira Frade e Manoel Leopoldino Tavares. Estiveram pre
sentes à sessão de adesão Luiz Firme Lôbo Freire, Urbano 
Barreto da Silva, Francisco José de Miranda, Marciano 
Gonçalves de Oliveira, Manoel Na!:cimento Pereira Gomes. 

Com o Decreto n.0 21, de 28 éle janeiro de 1890, o go
vêmo provisório do Estado dissolv1~u a Câmara Municipal, 
criando com o Decreto n.0 22, da mesma data, o Conselho 
de Intendência Municipal, para o qual, ainda no mesmo dia, 
nomeou presidente, Raimundo Jos·~ de Miranda, e vogais, 
Fernando Joaquim de Matos, José Maria Monteiro de Bar
ros, Guilherme Antônio Pereira Fuio e Marciano Antônio 
da Cunha. 

Em vista de não haver a Câ:nara dissolvida querido 
aceder ao convite do novo Conselho nomeado, êste empos
sou-se sem a presença dos antigos vereadores, no dia 6 de 
fevereiro de 1890. 

Do primeiro Conselho Munici:pal, eleito na República, 
fizeram parte, intendente, Guilherme Antônio Pereira Feio, 
e, vogais, Marciano Antônio da Cu1Jha e outros. 

Para o triênio de 1914-1916, foi eleito intendente o 
Dr. Vicente José de Miranda, que, 1mtre outros serviços que 
prestou ao município de Cachoeirs, conta o da iluminação 
elétrica da sede. 

O Decreto estadual n.0 6, de ·~ de novembro de 1930, 
manteve o município de Cachoein, tendo-lhe anexado, en
tretanto, o de Ponta de Pedras. Pouco depois, o Decreto es
tadual n.0 78, de 27 do mês seguinte, confirm.!indo a anexa-
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ção supracitada, suprimiu o município de Cachoeira, e, com 
êsses territórios, criou o município de Arari. 

Em face do Decreto estadual n.0 931, de 22 de março 
de 19'33, criou-se em Cachoeira uma subprefeitura, e, na 
relação nominal dos municípios paraenses, apresentada 
pela Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, incluiu-se 
nessa categoria, Cachoeira, restaurado, portanto. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o mu
nicípio de Cachoeira compõe-se de 3 distritos: o da sede 
e os de Camará e Caracará. 

De conformidade com o quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, bem como a 
divisão territorial do Estado, vigente no qüinqüênio ..... 
1939-1943, e estabelecida pelo Decreto-lei estadual n.0 

•• 

3 131, de 31 de outubro de 1938, o município em aprêço 
constituiu-se de apenas o distrito-sede . 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. José da Gama e Silva e for
mada a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

O município de Cachoeira, por efeito de Decreto-lei 
n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, passou a denominar
-se Arariúna, denominação que perdeu para a atual, de Ca· 
choeira do Arari, em virtude da Lei especial n.0 1378, de 
25 de agôsto de 1956, estatuída pela Assembléia Legislativa 
do Pará e sancionada pelo Governador do Estado, General 
Joaquim de Magalhães Cardoso Barata. Arariúna, nome 
tupi, quereria dizer "ararinha preta". Arari tanto pode sig. 
nificar "ararinhas", como ''rio das araras": ará + i ou 

ará + ig. 
O seu quadro atual - administrativo e judiciário -

por efeio da Lei n.0 158, de 31-12-1948, em vigor, é: Comar-



ca, Têrmo, Município e Distrito; subdistritos: Arariúna, 

Camará e Caracará. 

LOCALIZAÇÃO - O muntctpto de Cachoeira do Arari 
está localizado na zona fisiográfica de Marajó e Ilhas e li-

SITUAÇÃO 
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mita com os municípios de Ponta de Pedras, Chaves, 
Soure, com o Rio Pará e a Baía de Marajó. A sede munici
pal dista 67 km em linha reta da Capital do Estado, colo
cando-se em 9.0 lugar em ordem de distância de Belém. 
Possui as seguintes coordenadas geográficas: 1.0 00' 23" de 
latitude Sul e 48° 57' 56" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE - A cidade de Cachoeira do Arari, está a 20 
metros de altitude, sendo o 19.0 município em ordem de al
titude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. A temperatura, tomada atra
vés de termômetro, apresenta os seguintes dados: média 
das máximas 32°C; média das mínimas 22°C; média com
pensada 28°C. 

AREA - A área do município de Cachoeira do Arari é de 
2 566 km2 ocupando o 37.0 lugar do Estado em extensão 
territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os acidentes geográfi
cos de maior importância do município, são: os rios Arari, 
Goiapi, Caracará, Urubuquara e Camará, e os lagos Arari, 
Santa Cruz e Guajará. O rio Gtiamá que nasce ao norte do 
município, próximo ao lago Guajará, descendo em direção 
ao sul até a baía do Marajó, onde deságua, banha as povoa
ções de Camará e Umarizal, sendo navegável por embarca
ções de pequeno e médio calado. Seu afluente principal é 
o rio Quió, que penetra o município em direção oeste. Jt 
também a principal linha divisória territorial entre;! os mu
nicípios de Arariúna e Soure; rio Caracará, nasce nos li
mites centro-sul do município, desaguando na baía de Ma
rajá. Seu curso pequeno de profundidade média permite 
nas marés altas o tráfego de embarcações a vapor, motor ou 
vela de calado médio. Serve ao povoado do mesmo nome e 

seu afluente na margem esquerda é o rio Abaí; rio Goiapi, 
nasce no lago Santa Cruz, ao norte do município, descendo 
em direção sul até encontrar o rio Acari, por cuja margem 
esquerda é o afluente principal. Sua importância reside na 
grande e variada quantidade de peixes de quase todas as 
espécies lacustres, das quais é não somente reservatório, 
como viveiro natural, pois a intransponibilidade de alguns 
trechos torna-o melhor abrigo para os peixes. Em todo o 
seu curso, óbservam-se lagos intermediários. Rio Ararí nasce 
no lago do mesmo nome, ao norte do município e desce ru
mo sul até desaguar na baía de Marajó. Jt o principal rio 
do município, não só como linha divisória natural em tôda 
a sua extensão entre os municípios de C. Arari e Ponta de 
Pedras, como pela sua importância econômica para os dois 
municípios. Navegável em todo o seu curso por pequenas 
embarcações a vapor, motor e vela, sendo que pelo inver
no pode ser navegado por embarcações de calado médio; 
seus afluentes principais são o rio Anajás-Miri, pela mar
gem direita e rio Goiapi pela margem esquerda, perten
cendo aquêle ao município de Ponta de Pedras; lago Ara
ri, está situado ao norte do município, tendo como seus tri
butários os rios Genipapocu-Apu e Arari, além de vários 
igarapés. Abrange uma extensão de duas e meia milhas de 
largura por dez milhas de norte a sul. No verão, quando as 
águas escasseiam, toma-se a maior fonte de produção de 
peixes de tôda a região, concorrendo com um média de ... 
60% da exportação total do município, em peixe congelado 
e beneficiado. Navegável no inverno em pequenas embarca
ções a motor, vapor ou velas; no verão só as pequenas em
barcações de pesca a remo de mão podem por êle transitar. 
Lago Guajará, situado ao norte do municipio, nas terras da 
fazenda do mesmo nome, é ponto de referência de limites 
entre os municípios de C. Arari e Soure. Sendo totalmente 
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central, é incomunicável no verão, a não ser por via terres
tre. No inverno, quando as águas inundam os campos, é 
possível viajar até o lago em pequt!nas embarcações a remo 
de mão. Grande viveiro de peixes de tôdas as espécies, con
tribui para a produção, no verão, elo rio e do lago Arari, de 
acôrdo com os favores das enchent~ que regulam a emigra
ção e imigração. Outros acidentes há de menor importância, 
não influindo sobremaneira na top1>grafia municipal. Os rios 
Camará, Arari e lago Arari, serv,!m como linha divisória 
intermunicipal, entre os municípics de Cachoeira do Arari 
e os municípios de Soure e Ponta de Pedras. 

RIQUEZAS NATURAIS- Bonacha, sementes oleagino
sas, madeira e lenha constituem ~~s riquezas vegetais. Pei
xes (peixes do mato, pirarucu, pE·scada ), jacaré, capivara, 
veado, caititu e quelônios aparecem como principais rique
zas animais. 

POPULAÇÃO - Cachoeira do Arari contou, em 1950, se
gundo resultados do Recenseamento, 7 058 habitantes, sen
do 3 590 homens e 3 468 mulhere;, na densidade de 2,751 
habitantes por km:!; sendo 74,6% da população localizados 
no quadro rural, assim distribuíd~.: 2 738 homens e 2 534 
mulheres. Está em 46.0 lugar entrE! os municípios paraenses 
em ordem decrescente de população. 

Segundo, ainda, dados do Censo de 1950, existiam em 
Cachoeira do Arari: brancos - 897, pardos - 5 746, pre
tos - 392 e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 
anos e mais, em número de 4 048, 2 401 eram solteiras, 
1 354 casadas, 288 viúvas e nenhllma desquitada. Existiam 
apenas 10 estrangeiros e 4 brasileiros naturalizados. Predo
minavam os que se declararam católicos romanos, que eram 
6 902; as outras religiões possuem adeptos em pequena 

escala. Segundo estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do muncípio em 31-12-1956, era 
de 7 956 no distrito de Cachoeira do Arari. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município, que tem 
um único distrito, possui na sede sua maior aglomeração, 
com uma população de 1 786 habitantes, sendo 852 homen• 
e 934 mulheres, conforme dados do Recenseamento de ... 
1950. Além da cidade existem os seguintes povoados: Ca
mará- com 110 casas e 850 moradores; Umarizal- com 
85 casas e 700 moradores; Caracará, com 120 casas e 1 200 
moradores; Sabonete, com 36 casas e 300 moradores; Sole
dade, com 35 casas e 350 moradores; Retiro Grande - com 
100 casas e 1050 moradores; Caraxué - com 40 casas e 
350 moradores; Jauacá- com 25 casas e 150 moradores e 
Jaquira, com 40 casas e 430 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A extração de origem 
vegetal é representada pela da borracha, sementes 
de andiroba, murumuru, tucumã e madeiras em geral, cujo 
total da produção em 1956 atingiu o valor global de ..... 
Cr$ 387 730,00. Na extração de origem animal aparecem 
peles de animais silvestres e pescados no valor global de 
Cr$ 9 688 000,00. 

O município, segundo dados do Recenseamento de .. 
1950, contou 140 estabelecimentos agrícolas, dos quais, 83 
ocupados exclusivamente com a pecuária, tendo sido apu
rada a existência de 107 286 bovinos; 3 315 eqüinos, 611 
ovinos, 388 caprinos, 4 892 suínos e 6 078 aves domésticas. 
Atualmente os rebanhos suínos estão muito aumentados, pois 
que, por ocasião do último Censo, a "Peste Suína" já tinha 
dizimado os rebanhos na proporção de 70%. Esta epidemia 
não mais se verificou. 

A produção agrícola do ano de 1956, segundo dados 
constantes do Caderno D, teve seu ponto importante na pro
dução das seguintes culturas: laranja 22 400 centos; cacho!; 
de banana - 7 500; abacaxis - 70 000, no valor total de 
CrS 990 000,00. 

A atividade econômica de maior importância do mu
nicípio é a pecuária, seguindo-se a pesca e a agricultura. A 
pecuária contribui anualmente com 75% da receita tribu
tária do município. A exportação nos seus principais produ
tos apresentou em 1956, o seguinte resultado: gado bovino 
com 7 698 cabeças valendo Cr$ 15 540 200,00, peixe conge
lado com 919 000 kg no valor de CrS 6 345 000,00, gado 
suíno com 3 068 cabeças no valor de CrS 1525 412,00 e o 
queijo com 6 038 kg valendo Cr$ 265 685,00. 

O valor total da exportação em 1956, somou 
Cr$ 24 268 152,00. 

Existe no município apenas uma fábrica de queijo, 
além dos pequenos estabelecimentos que se dedicam ao fa-
brico da farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 18,8% 
estão ocupados na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio do município tem 
o maior volume de suas transações com a praça de Belém, 
de onde importa quase todos os gêneros de consumo man
tendo ainda intercâmbio comercial com os municípios de 
Abaetetuba, Guamá, Igarapé-Mirim, Ponta de Pedras, de 
onde importa farinha de mandioca, milho, madeira, telha e 
tijolos, cachaça, etc. 



Cêrca da Cidade 

Existem atualmente no município 40 estabelecimentos 
comerciais do sistema de venda por atacado e a varejo, dos 
quais 14 estão localizados na sede. 

A importação comercial do município, no ano de 1956, 
foi de 629 4 79 quilos de mercadorias, no valor de ...... . 
Cr$ 7 185 972,00, cabendo a Belém 54% do pêso e 74% 
do valor das mercadorias importadas, segundo resultados do 
inquérito de Importação. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - A 
sede municipal liga-se à cidade de Belém e demais sedes 
dos municípios limítrofes pelos seguintes meios de trans
porte: Belém, por via fluvial, em barcos motores do tipo 
iate, com a distância de 90 km; Ponta de Pedras, por via 
fluvial, em barcos motores e motor de popa, com 90 km. 
Soure, por via fluvial com 120 km em barco motor, e via 
Belém, em navio. A ligação com a cidade de Chaves é fei
ta via Belém, em barco motor. 

A comunicação é feita por via postal e telegráfica, 
( Agéncia Postal-telegráfica do D. C. T . ) , com as cidades 
de Belém, Soure, Chaves e com a Capital Federal. Via pos
tal, com as cidades já citadas e mais a cidade de Ponta de 
Pedras. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Cachoeira do Ara
ri está situada em uma das localidades comuns em diver
sas partes da região do médio e alto Arari, em terreno pla
no, apresentando um aspecto urbanístico regular. Conta com 
13 logradouros públicos, todos sem pavimentação, e dos 
quais, a Avenida Barão do Rio Branco, Travessas Dr. Lélio 
Silva e Dr. Bento Miranda, com sarjetas e meio-fios em 
alvenaria, em quase tôda a extensão. Contou em 1956, com 
344 edificações, e outras construções já se projetaram. Den-

tre as edificações, destacam-se os prédios da Prefeitura, In
ternato Rural "José Rodrigues Viana", Pôsto de Insemina
ção Artifical, Pôsto de Higiene, Lactário, Grupo Escolar, 
Mercado, todos de alvenaria, com linhas arquitetônicas mo
dernas. A Igreja, cuja construção data de 1928, representa 
uma obra de importância por seu estilo e segurança. 

A cidade é servida de iluminação elétrica, cuja rêde se 
estende por 10 logradouros públicos, num total de 190 fo
cos, atendendo ainda à iluminação domiciliária com 167 
ligações. A produção de consumo de energia elétrica, duran
te o ano de 1956, foi de 74 825 kWh assim distribuídos: 
para iluminação pública, 13 877 kWh; para iluminação do
miciliária, 60 955 kWh. 

ASSIST~NCIA M~DICO-SANITARIA - Existem: Lac
tário, Pôsto de Higiene localizado na sede, Subposto de Hi
giene no Povoado Camará, mantidos pelo Govêrno Esta
dual, sendo o Pôsto e o Subposto de Higiene de finalidades 
gerais e o Lactário de finalidade especializada. 

O Pôsto e o Subposto de Higiene mantêm os servi
ços gerais de malária, esquistossomose, sífilis e outros; pos
suem apenas ambulatório e executam os trabalhos profi
láticos de varíola, febre amarela, etc. tendo cada um, como 
corpo clínico apenas 1 enfermeiro . 

O Lactário mantém o serviço especializado de puericul
tura, possuindo lactário e sala de esterilização. Tem como 
corpo clínico 3 enfermeiros . 

Há também um serviço de distribuição gratuita de 
medicamentos, mantido pelo poder municipal, em caráter 
itinerante, pela zona rural. Não há médicos em caráter per
manente. 

ASSIST:tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - O 
lactário, com função muito irregular, distribui alimentação 
para crianças até a idade de um ano. A Sociedade Brasilei
ra Beneficente São José, fundada em 1940, que congrega 
em seu seio social 16% da população da sede, ou seja, 292 
sócios, tem como finalidade principal prestar aos associados, 
auxílios financeiros para tratamento de saúde e quota para 
funeral. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 5 917 pessoas com 5 anos e mais, sendo 
que 2 742, ou 46%, sabiam ler e escrever. Destas, 1486 
eram homens e 1256, mulheres. Na sede municipal, das 
1497 pessoas de 5 anos e mais, 966 sabiam ler e escrever, 
sendo que destas 496 eram homens e 470, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram 15 escolas em todo o 
município, sendo 2 situadas na sede, e as demais na zona 
rural. Destas 15 unidades escolares, 8 são mantidas pelo Es
tado e 7 mantidas pelo município. A matrícula inicial apre
sentou os seguintes resultados gerais: na cidade, 142 ho
mens e 126 mulheres; na zona rural, 287 homens e 276 mu
lheres, perfazendo o total de 429 homens e 312 mulheres 
e um total geral de 741 alunos matriculados. 

O corpo docente, no ano de 1956, foi de 26 professôras, 
das quais apenas 2 eram normalistas. 

Entre as escolas localizadas na sede, o Internato Rural 
"José Rodrigues Viana", destinado exclusivamente a rece
ber filhos de vaqueiros e lavradores, tem como finalidades, 
ministrar o curso primário, bem assim um curso profissional 



prático sôbre artes de couros e outros utensílios de uso agrí
cola, com base na matéria-prima das próprias fazendas. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Existe na Povoa
ção Camará, uma Biblioteca Popular, de finalidade geral, 
contando, em 1956, com 900 vol\lmes fichados. A Prefeitu
ra Municipal possui uma estante, embora sem organização 
devida, mas contendo mais de 400 volumes. Ai se encon
tram obras importantes, como de Rui Barbosa, Enciclopé
dia Brasileira, e grande número d'~ obras avulsas de grande 
valor cultural. Há, ainda, 2 outtas Associações Culturais, 
sendo ambas de caráter esportivo·. 

FINANÇAS P'Ú'E:LICAS 

RRCRITA ARRECADAI IA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total TributAria 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... 165 142 895 618 1 148 
1951 ....... 361 166 919 634 981 
1952 ....... 689 132 1 144 630 1 159 
1953 ....... 428 129 1 320 692 1 237 
1954 ....... 587 145 1 615 782 1 620 
1955 ....... 588 139 1 489 954 1 504 
1956 ....... 1 198 138 2 018 1 108 1 614 

PARTICULARIDADES E MON'UMENTOS HISTóRI
COS- O município tem como particularidade a sua situa
ção na Ilha do Marajó, ocupando parte da região centro
sul, compreendida entre os rios Arari e Camará, com seus 
campos naturais utilizados para pecuária. 

A sede está situada na margem esquerda do rio Arari 
em posição intermediária entre os extremos norte e sul da 
região do Arari. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOfiAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - O mastro de e:ão Sebastião é a procissão 
tradicional, compreendendo um fE1stejo popular. O mastro é 
caule de uma grande árvore, em J:orma de mastro. Compre
ende duas fases distintas: a condução do madeiro do mato 
até a cidade, feita por populares com grande alaridade, fo
guetes, banda de música, etc., at,; a residência do Juiz do 
Mastro; e o levantamento do mastro, já ornamentado e pin
tado, carregado por populares com música, foguetes, balan
ço, bamboleios, etc., em frente à igreja matriz, onde é man
tido até o fim dos festejos religioiiOS em honra a São Sebas
tião. As datas são: chegada do pau, 3.8 ou 4.8 segunda-fei
ra do mês de dezembro; levantamento do mastro, no dia 10 
de janeiro. 

Um aspecto religioso caract,~rístico não só no municí
pio como em quase tôda a ilha, é o que se denomina "Co
missão". Trata-se de uma das modalidades de catequese dos 
colonizadores, jesuítas, que utiliznvam os silvícolas, já cate
quizados para fazer, através dos mesmos, a penetração re
ligiosa. 

A "Comissão" é um grupo de 3 a 4 homens, conduzin
do uma pequena urna de madeira ou flandres, na qual trans
portam a imagem de um dos Santos festejados no municí
pio. Uma bandeira em uma pequena haste é o sinal da "Co
missão" nas caminhadas pelos campos. O Grupo com seus 
instrumentos (violão, viola, reco-reco, e tambor) compõe 
uma orquestra típica. Dentre o!: componentes da "Comis
são", um, por seus merecimentos e a critério da Diretoria, é 
designado para dirigir, e recebe :i denominação de "Mestre 

Barco para o Transporte de Gado 

Sala". Suas atribuições, além, da direção geral, compreen
dem: a condução da urna, o cofre onde são guardados os 
donativos em dinheiro e ordens de gado, etc. Assim, percor
rem fazendas, sítios e onde chegam cantam a "Folia", espé
cie de hino, cuja música e versos são sempre de autoria do 
Mestre Sala, de louvores aos Poderes Divinos, etc. Na casa 
onde pernoitam, é rezada a ladainha, quando os componen
tes da "Comissão" desempenham papel principal nas invo
cações e cânticos. 

VULTOS ILUSTRES - Visconde do Arari. Outros filhos 
de Cachoeira podem ser citados, destacando-se José Tomaz 

Maroja, advogado de larga reputação, já falecido; Dr. Gua
raciaba Quaresma Gama, médico conceituado, e Dalcídio 
Jurandir, escritor de nomeada nacional, ora residindo no 
Rio. 

ATRAÇOES TURlSTICAS- O município de Cachoeira 
do Arari, por sua situação, oferece atração turística através 

Ilha do Marajó 
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Ilha do Marajó 

de seus campos imensos, pontilhados de pequenas matas, às 
quais dão a denominação de "Ilhas". A sede, por sua locali
zação, já pode oferecer uma pequena visão dos campos 

imensos, onde é feita a criação de gado. 

Lago Arari - muito piscoso. Mede mais ou menos 20 
quilômetros na direção norte-sul e 6 quilômetros na direção 

leste-oeste. Dista 12 horas de viagem de Belém e 6 a 8 ho

ras de Cachoeira do Arari, em embarcação a motor. No ve

rão, pode-se viajar a cavalo da sede dêste município, gas

tando-se 5 a 7 horas de viagem. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os naturais 
da Ilha, denominam-se marajoaras, e os habitantes do mu

nicípio de Cachoeira do Arari, denominam-se cachoei
renses. 

O nome do município teve origem em um desnível do 
leito do rio Arari, em frente ao local onde hoje está situa

da a cidade, e que, no verão, provocava uma precipitação 

de água em cachoeira. A denominação Arari, de origem 
tupi, pode ser decomposta nos elementos: Ara = arara 

(papagaio) e ri (com r eufônico) =i = ig (rio). Signifi
caçã'o: "rio das araras". 

O Têso do Pacoval marca a passagem dos silvícolas 
pela Ilha; nêle têm sido encontrados objetos de arte e valor 

arqueológico. Fica situado à margem esquerda do Lago 

Arari, na foz do Igarapé das Almas, próximo da Fazenda 

São Miguel, caracterizando-se por uma pequena elevação 

considerada artificial, com uma área de 1 OOOm2 aproxima
damente na sua parte mais alta. Têso, no Marajó, é uma 

superfície mais alta, que as águas fluviais não atingem, e 
são encontrados tesos em todo o município, alguns de gran
de extensão, dando uma impressão ondulante à topografia 
dos campos. 

O eleitorado é de 2 737 eleitores. 

~ sede de Comarca com 3 distritos. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Cachoeira do Arari - C. N. E. -

1948. - Histórico de Cachoeira, de João Rodrigues Viana. - Car

tório de Cachoeira do Arari. - Arquivo da Prefeitura Municipal. 

- Censos Demográfico e Econômico do Município, de 1950. -

Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 

Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 
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CAMETA-PA 
Mapa Municipal na pág. 99 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Cametá deve sua origem à 
tribo dos índios Camutás, que faziam parte da família Tu
pinambá, primitivos habitantes da região. Segundo Jorge 
Hurley, os índios que os Tupinambás chamavam de Camu
tás tiveram essa denominação por morarem em casas cons
truídas nos tôpos das árvores. Camutá, palavra tupi, pro
vém da junção dos vocábulos Caá e Mutá. Caá significa 
mato, floresta, bosque, erva. Mutã ou Mutá, degrau, arma
ção construída no mato para espera de caça. Literalmente, 
portanto, o significado é degrau no mato - espera da caça 
ou mato, ou, como afirma ainda Jorge Hurley, os que mora
vam em mutás de caá. 

Logo depois da fundação de Belém, as atenções dos 
colonizadores se voltaram para a zona do rio Tocantins, 
principalmente para a parte do planalto central do Brasil, 
cientes das riquezas guardadas pela região . 

Durante as lutas mantidas pelos portuguêses contra os 
franceses, holandeses e inglêses, todos empenhados na con
quista do rio Amazonas e partes adjacentes, Jerônimo de Al
buquerque ordenou se continuasse a cataquese dos indígenas, 
que habitavam as terras do Grão-Pará. Incumbiu disso os 
Padres capuchos de Santo Antônio, Frei Cosme de São Da
mião e Frei Manoel da Piedade. 

Frei Cristóvão de São José, que fazia parte dêsse gru
po, subiu o Tocantins em 1617 e desembarcou numa fai
xa de terra à margem esquerda do rio. Ali ergueu uma er
mida e uma cruz de madeira. Entrou em seguida em conta
to com a tribo dos Camutás, conhecidos como hábeis cons
trutores de embarcações. Frei Cristóvão visitava diària
mente o aldeiamento dos Camutás e, após árdua catequese, 
conseguiu o religioso transferir a tribo para junto de sua er
mida às margens do Tocantins. Corria o ano de 1620. Nas
cia assim a povoação dos Camutás e estavam assentados os 
alicerces da futura Capitania de Feliciano Coêlho · de Car
valho. 

Em 1633, por Carta de Doação de 14 de dezembro, é 
concedida a Feliciano Coelho de Carvalho a donataria de 
Camutá. A Carta Régia de 26 de outubro de 1637 demarca
va a extensão geográfica da nova Capitania. 

A 24 de dezembro de 1635 era o povoado elevado à ca
tegoria de vila, com o nome de Vila Viçosa de Santa Cruz 
de Camutá, sob a invocação de São João Batista. 

Em 1643, os Capuchinhos de Santo Antônio, a quem es
tava entregue a direção espiritual da vila, foram substituídos 
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pelos Frades Carmelitas e êstes pelos Jesuítas em 1655. Os 
Capuchos da Piedade administraram de 1693 a 1759, 
quando a vila passou a ser paroquiada pelos Mercedários. 
Entre os anos de 1670 e 1690 o Padre Jesuíta Manoel Nu
nes achou por bem mudar a sede da vila para o sítio cha
mado primitivamente Parajó, distante duas milhas da atual 
cidade de Cametá. 

Em junho de 1754, no reinad1) de Dom José I, Fran
cisco de Albuquerque Coêlho de Carvalho, descendente do 
primeiro donatário, cedeu, por uma pensão anual de três 
mil cruzados, seus direitos sôbre a Capitania de Camutá. 
Foi a donataria incorporada assim aos domínios da .Coroa, 
quando passou na realidade a gozar das prerrogativas de 
vila. 

Em 1835, após a independência do Brasil, quando ocor
reu na Província do Pará a disput~:., entre brasileiros e por
tuguêses, conhecida por Cabanagem, Cametá foi sede do 

. Govêrno da Província e o povo e l:t Câmara Municipal Ca
metaenses desempenharam importunte papel nessa fase da 
história do Estado . 

A Lei n.0 87, de 30 de abril de 1841, deu a Cametá a 
categoria de comarca. Sete anos depois, pela Resoluçã 
n.0 145, de 24 de outubro de 1848, Clbteve os foros de cidade. 

Tornada cidade seguem-se as Câmaras Municipais dos 
períodos de 1849-1852; 1853-1856; 1857-1860; 1861-1864; 
1865-1868; 1869-1872; 1873-1876; 1877-1880. Aí, se de
ram acontecimentos modificadores no ritmo normal em que 
vinha a administração municipal. 

Foram dissolvidas as Câmara!:. Novos intendentes as
sumiram a direção dos negócios públicos. Vem a eferves
cência republicana. Com o novo :regime dão-se alterações 
mais ou menos profundas e seguem-se novas administrações. 

O Decreto n.0 6, de 4 de no~rembro de 1930, confir

mou a existência do município, QUE! foi conservado nas pos

teriores divisões de 1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1943, 

1944- 1948. 

Teve parte de seu território desmembrada para cons

tituir o município de LIMOEIRO DO AJURU, conforme 
Lei n.0 1127, a qual foi considemda inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, em acé,rdão de 4 de outubro de 

1955. O Govêrno do Estado do Pará, em Decreto n.0 1 946, 
de 26 de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmem
bramento. 

Atualmente, de acôrdo com a í1ltima divisão administra

tiva, compõe-se dos distritos de Cametá, Carapajó, Curuçam

baba, Janua Coeli, Juaba e Muiraba. 

Centro de Sa~ de 

A atual legislatura foi instalada em 1955 tendo s"d 1 · , 1 o 
e etto. P.refeito Municipal o Sr. Rui Nelson de Parijós e 
constltumdo-se a Câmara Municipal de 11 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Cametá localiza-se à 
foz do rio Tocantins e é cortado em duas porções, de sul a 
norte, pela parte mais inferior do mesmo rio, antes de se 
lançar êste no rio Pará. Está situado na zona fisiográfica 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tocantina e limita com os municípios de Araticu, Abae
tetuba, lgarapé-Miri, Mocajuba e rios Tocantins e Pará. 
A cidade de Cametá, à margem esquerda do rio Tocantins, 
é prôtegida por um longo cais, cuja construção data dos 
meados do século XIX e fica a 149 km, em linha reta, da 
Capital do Estado, estando em 25.0 lugar em distância de 
Belém e possui as seguintes coordenadas geográficas: .... 
2° 14' 32" de latitude Sul e 49° 29' 52" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE- 25 metros, na sede municipal, sendo o 17.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúrnido. Há acentuada incidência de 
chuva no período de janeiro a junho. 

AREA - 3 833 km~. É Cametá o 33.0 município do Estado 
em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 
geográfico é o rio Tocantins, percorrendo o município de 
Cametá, de norte a sul, navegável em tôda a sua extensão. 
Banha a cidade de Cametá e as vilas de Carapajó, Juaba, 
Moiaba, Curuçambaba e Janua Coeli. 

RIQUEZAS NATURAIS- Madeira de lei em geral, bor
racha, sernambi, maçaranduba (leite), castanha da terra e 
sementes oleaginosas constituem as riquezas vegetais. Ani
mais silvestres e conchas de madrepérola, aparecem como 
riquezas animais. Quanto às riquezas minerais, existe o bar
ro, empregado na confecção de utensílios domésticos. 

POPULAÇÃO - A população de Cametá, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 46 844 habitantes e tinha 
a seguinte disposição: homens - 23 067; mulheres -

3:1.9 
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23 777; brancos - 21553; pardos - 22 070; pretos -
3 108; nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos 
e mais, em número de 24 973, 12 478 eram solteiros; 10 697 
casados; 1 789 viúvos; 1 desquitado. Existiam apenas 22 
estrangeiros e 2 brasileiros naturalizados . Em religião, pre
dominavam os que se declararam católicos romanos, em 
número de 46 573; as outras religiões possuem adeptos em 
pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
52 802, sendo 15 749 no distrito de Cametá; 4 331 no dis
trito de Carapajó; 3 914 no distrito de Curuçambaba; 10 503 
no distrito de Janua Coeli; 12 976 no distrito de Juaba; 
5 329 no distrito de Moiraba . 

AGLOMERAÇOES URBANAS- O município possui 18 
aglomerações urbanas: - a cidade de Cametá, com 3 538 
habitantes (1 665 homens e 1 873 mulheres); a vila de Ca
rapajó, com 542 habitantes (261 homens e 281 mulheres); 
a vila de Curuçambaba, com 70 habitantes ( 39 homens e 
31 mulheres); a vila de Janua Coeli, com 184 habitantes 
(125 homens e 59 mulheres); a vila de Juaba, com 656 ha
bitantes (338 homens e 318 mulheres); a vila de Moiraba, 
com 295 habitantes ( 141 homens e 154 mulheres); e os po
voados de: Pacajá, com 48 casas e 298 moradores; Cametá
-Tapera, com 15 casas e 72 moradores; Aldeia de Parijós, 
com 28 casas e 96 moradores; Hela, com 16 casas e 59 mo
radores; Pôrto Alegre, com 13 casas e 65 moradores; Li
moeiro, com 34 casas e 149 moradores; Murajuba, com 19 
casas e 123 moradores; Areião, com 156 casas e 753 mora
dores; Carmo do Tocantins, com 151 casas e 718 morado
res; Catalão, com 15 casas e 96 moradores; Martins, com 13 
casas e 63 moradores e Patauá, com 20 casas e 45 mora
dores. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS - A farinha de mandioca 
destaca-se como o principal produto de transformação agrí
cola, representando a maior base econômica do município, 
e é produzida por um sem-número de pequenos produtores 
espalhados por todo o município. Há, também, produção 
de pescado. 

Na indústria extrativa, a produção de origem vegetal 
representa um dos principais fatôres econômicos, destacan
do-se a borracha, seguida do cacau em fava, castanha-do
-pará, sementes oleaginosas (ucuúba e andiroba), madeiras 
em geral e leite de maçaranduba. Na indústria extrativa 
mineral, destaca-se apenas a extração de argila (barro para 
telhas, tijolos e outros artefatos) . Na indústria extrativa 
animal, a produção de pescado, conchas marinhas e peles 
de animais silvestres . 

Cametá assenta sua economia, principalmente, no culti
vo da mandioca, cuja produção de farinha, em 1956, somou 
8 660 000 kg, no valor de Cr$ 43 000 000,00. 

Os principais produtos exportados em 1956 foram os 
seguintes: borracha, com 429 167 kg, no valor de ..... . 
Cr$ 8 041 042,00; cacau em fava, com 311 316 kg, no valor 
de Cr$ 6 989 112,00; óleo de andiroba, com 122 000 litros, 
no valor de Cr$ 3 159 050,00; leite de maçaranduba, com 
98 630 kg, no valor de Cr$ 1 104 250,00 e semente de ucuú
ba, com 400 000 kg, no valor de Cr$ 1 O 10 000,00. 

O valor total da exportação, em 1956, somou ....... . 
Cr$ 30 881 153,00. 

Existem no município 22 estabelecimentos industriais, 
sendo 7 usinas para beneficiamento de arroz, 2 serrarias, 2 
estaleiros para construção de pequenas embarcações, 3 fá
bricas de foguetes, 2 fábricas de bebidas, 3 fábricas de cal
çados e 3 fábricas de sabão, além do grande número de pe
quenos estabelecimentos que se dedicam ao fabrico de fa
rinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 48o/o 
estão ocupadas no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" 
e 35% no ramo "indústrias extrativas". 

COMlíRCIO E BANCOS - Há no município 163 estabele
cimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: ata
cadistas e varejistas ao mesmo tempo. O comércio mantém 
transações com a praça de Belém, de onde importa quase 
tôdas as mercadorias consumidas no município. Conta ain
da com 7 fábricas de beneficiamento de arroz e 3 serrarias. 
Uma Agência da Caixa Econômica Federal do Pará e outra 
do Banco de Crédito da Amazônia S. A. 

Vista da Vila 
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MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - Ca
metá está ligada à Capital do Estado e municípios vizinhos 
por via fluvial, por várias embarcações, inclusive as da 
linha do Serviço de Navegação du Amazônia e Administra
ção do Pôrto do Pará (S. N. A. P. P. ) , com viagens regu
lares aos sábados, chegando a Cametá aos domingos, e re
gressando a Belém nas têrças-fein1s. O município é servido, 
pelos aviões do Correio Aéreo N acionai (C. A. N. ) . Não 
se comunica diretamente com a Capital Federal. Possui 
uma Agência Postal-telegráfica e uma Agência de Correio, 

do D.C.T. 

As distâncias com as sedes municipais limítrofes e a 
Capital do Estado, com os respectivos meios de transporte, 
são as seguintes: Mocajuba: fluvial- 35 km (S.N.A.P.P.); 
lgarapé-Miri: fluvial- 90 km (S.N.A.P.P.); Araticu: flu
vial - 162 km (barcos a vela ou motor); Capital Esta
dual: fluvial - 180 km (S.N.A.P.P.). 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Cametá conta com 
32 logradouros públicos, dos quai:; 3 inteiramente pavimen
tados; 759 prédios e, segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, 3 538 habitantes. 

:! servida de luz elétrica e água canalizada. A ilumina
ção pública se estende a 31 logradouros e a domiciliária con
ta com 2011igações. A rêde distribuidora de água abastece 
24 logradouros, com 106 ligações domiciliares. 

Vista da Cidade 

ASSIST:!NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existem 2 am
bulatórios, sendo 1 mantido pelo Govêrno Federal; 1 por 
particular; e 1 Pôsto de Higiene, do S. E. S. P., todos man
tendo os serviços de socorros médicos, distribuição de medi
camentos, clínica médica e outros. Foi iniciada a constru
ção de um hospital, com verba federal, mas estão paraliza
das as obras. Possui, ainda, o município, 2 farmácias, 2 far
macêuticos, 3 dentistas e 2 médicos. 

ASSIST:!NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
tem na cidade de Cametá as seguintes associações: Dispen
sário Santa Luíza de Mariilac, fundado no ano de 1942, con
tando com 12 sócios, e destinado a auxílio e benefício aos 
seus associados e pessoas estranhas; Conferência de São Vi
cente, também conhecida pelo nome de Sociedade de São 
Vicente de Paulo, fundada no ano de 1931, contando com 
56 sócios, e destinada a auxílios e benefícios aos pobres e 
indigentes: Círculo Operário de Cametá, fundado no ano de 
1951, contando com 940 sócios, e destinado a auxílios fune
rários e pecuniários aos seus associados; Sociedade Benefi
cente São Benedito, fundada no ano de 1944, contando com 
98 sócios, e destinada a assistência médica e auxílio funerá
rio aos seus associados . 

Prefeitura Municipal 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 38 450 pessoas, com 5 anos e mais, sen
do que 16 762, ou 43,50o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 
10 755 eram homens e 6 007 mulheres. Na sede municipal, 
das 2 996 pessoas de 5 anos e mais, 1 971 sabiam ler e es
crever, sendo 1 001 homens e 970 mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram, em Cametá, 132 esta
belecimentos de ensino primário fundamental comum, com 
a matrícula geral de 4 883 alunos, na cidade e no campo. 

Na sede municipal funcionou um estabelecimento de 
ensino extraprimário; o Instituto Nossa Senhora Auxilia
dora, com 2 cursos: Regentes de Ensino Primário, com 21 
alunos do sexo feminino, 5 professôras, e 1 de Dactilografia, 
com 6 alunos do sexo masculino e 12 do sexo feminino e 1 
professor. Brevemente será inaugurado o "Ginásio Came
taense", de propriedade da Prelazia de Cametá. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem sete ( 7) 
associações culturais, com caráter esportivo; uma tipografia; 
uma biblioteca pública, de propriedade do município, com 
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mais de 1 000 volumes. Há registro, no município de 3 jor
nais, com periodicidade quinzenal, o "Jornal de Cametá," "A 
Luta", "A Voz do Povo", sendo que somente êste último cir
cula normalmente, enquanto os outros 2 só funcionam na 
época das eleições, como instrumento de propaganda elei
toral. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Eatadual MUNICIPIO 

Total I TributAria 
(Cr$ I 000) 

---------------- ------
1950 ... 282 112 985 505 976 
1951. ...... 414 223 I 137 762 1 106 
1952 ....... 435 233 1 083 515 I 070 
1953 ....... 556 219 1 405 547 1 319 
1954 ....... 530 384 I 319 520 I 328 
1955 ....... ggg 510 I 715 639 1 416 
1956 ....... 833 551 (1) 1 931 (I) 935 (I) 1 931 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Como monumentos históricos podem-se citar: -
"Obelisco Pedro Teixeira", localizado no Pôrto de Pedro 
Teixeira, e que mede 5,33 m de altura. Numa das faces do 
obelisco está o medalhão de bronze do homenageado, e, 
cravadas no mesmo, lêem-se as inscrições: "Camataenses, fo
ram os teus maiores nativos que ajudaram, efetivamente, a 
Pedro Teixeira e Bento de Oliveira a levar o Brasil, Ama
zonas adentro, até a foz do A~uarico". "Camataenses". 

·"Foram os Camutás e Tupinambás de tuas tabas que, co
mandados por 70 soldados portu~uêses, venceram os "enca
belados" e apossaram-se de suas terras, nas linhas castelha
nas, para o Brasil". "Foi aqui, em Cametá, que Pedro Tei
xeira aparelhou de homens ~uerreiros e canoas tripuladas, a 
expedição da Conquista de Altamazônia". "Tricentenário 
- 1637-1937". "Na manhã de 28 de outubro de 1637 par

tiu de Cametá o bravo lusitano Pedro Teixeira chefiando a , 
bandeira fluvial da conquista da Amazônia". :S:ste obelisco 
foi inaugurado em 28 de outubro de 1937, sendo seu autor 
Artur Newton Sá. 

"Monumento aos Cametaenses Ilustres''- Localizado 
na Praça dos Notáveis, confeccionado em cimento branco e 
gêsso, mede 10 metros de altura por 43 de circunferência 
na base. Ao alto, figura o busto de D. Romualdo Antônio 
de Seixas. Mais abaixo, está o busto de D. Romualdo de 
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Pôrto "Real" 

Souza Coelho. Circundando o monumento aparecem os 
bustos do Cônego Manoel José de Siqueira Mendes, Padre 
Prudência José das Mercês Tavares, Drs. Angelo Custódio 
Corrêa e Enéas Martins. Nas quatro faces, acham-se colo
cados os medalhões dos Srs. Joaquim Corrêa de Freitas, 
Gentil Bittencourt, Carlos Antônio Redig e Joaquim Felipe 
Siqueira Mendes. Não tem inscrições. Inaugurado em 15 
de fevereiro de 1941 e de autoria de João Pinto Martins. 

"Matriz de São João Batista"- Construída em 1757, 
atualmente Catedral, em virtude da criação da Prelazia de 
Cametá, pelo Vaticano em 29-11-1952, instalada em .... 
7-3-1953. 

"Túmulo de Angelo Custódio Corrêa"- No cemitério 
Soledade, mandado erigir pela Lei Provincial n.0 294, de 
15-12-1856, o homenageado, sendo o mais votado dós depu
tados provinciais, foi vice-Presidente do Govêrno da Pro
víncia e nessas condições tomou posse do cargo, perante o 
Senado, exercendo as funções até a chegada do titular efe
tivo. Na qualidade de Presidente foi a Cametá socorrer a 
população, vitimada por uma epidemia de cólera-morbo, 
sendo contaminado pelo referido mal e falecendo na mesma 
cidade em 25-7-1855. 

Existe, também, digno de menção, a velha e centená
ria samaumeira, na Praça da Constituição, representando 
um marco de civismo e bravura na defesa de Cametá con
tra a cabanagem, quando Cametá se preparou para resistir 
ao ataque e assédio dos rebeldes. Com êsse propósito, man
dou o Padre Prudêncto construir uma extensa trincheira de 
madeira de onde se erguiam os baluartes, protegidos na sua 
estrutura por estacas vigorosas, profundamente fincadas no 
chão. Terminada a guerra civil, desmontaram o entrinchei
ramento. Uma das estacas, porém, tendo permanecido no 
solo, viçou e transformou-se numa árvore frondosa. É a 
samaumeira, inspiração cívica dos habitantes de Cametá. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Os principais festejos populares, como 
também religiosos, do município são: a festa de São João 
Batista, na sede municipal, que se realiza de 14 a 24 de 
junho, em homenagem ao Orago de Cametá. Nas duas úl
timas noites, à luz das fogueiras, são exibidos os "bumbás" e 
"cordões" próprios da época, terminando com o tradicional 
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"banho de cheiro", na noite de 2 3. Festividade de Nossa 
Senhora do Carmo, no povoado dE! Carmo de Tocantins, no 
distrito de Moiraba, de 6 a 16 de julho, comparecendo gran
de número de romeiros, de todos os quadrantes do muni
cípio e de outros municípios vizinhos, constituindo espetá
culo digno de ser visto. Festa de Nossa Senhora de Pilar, 
na Vila de Curuçambaba, sempre no primeiro domingo de 
agôsto. Além destas três, que são ns principais, ainda se rea
lizam grandes festas em Carapajô, no último domingo de 
outubro, em louvor de São Benedito e em Juaba, de 15 a 
25 de dezembro em louvor a Sãc' José. Tôdas essas festi
vidades terminam com a procissão do Santo festejado. 

VULTOS ILUSTRES - D. Ror.nualdo Antônio de Seixas, 
Arcebispo da Bahia, Metropolitano e Primaz do Brasil, em 
1826; D. Romualdo de Souza Cc•elho, possuía o hábito da 
Ordem de Cristo, exerceu os cargos de Tesoureiro dos Pon
tificais, Vice-Reitor do Seminário, Promotor Eclesiástico, 
Examinador Sinodal, Lente de Teologia Moral o Mestre de 
Cerimônias. Cônego Manoel José Siqueira Mendes, 3 vêzes 
Primeiro Vice-Presidente da Prc,víncia. Padre Prudência 
José das Mercês Tavares, defensCir de Cametá contra a in
vasão cabana em 1835. Dr. Ãnselo Custódio Corrêa foi o 
deputado mais votado à Primeira Assembléia Provincial do 
Pará, Vice-Presidente e Presidente da Província do Pará 
em 1835. Prestou grandes servi.ços a Cametá, principal
mente no combate ao cólera-morbo, em 1855, sendo atin
gido pelo mal que o vitimou. Dr. Enéas Martins. Secretá
rio do Barão do Rio Branco e Governador do Estado no 
período de 1913-1917. Dr. Joaquim Pedro Corrêa de Frei
tas, médico, professor catedrático e autor de livros didáti
cos, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
das Sociedades Geográficas de Puris, Lisboa, Rio de Janei
ro, das Ciências Médicas de Portugal, Cavaleiro e Oficial da 
Ordem da Rosa. Dr. Gentil Bi ttencourt exerceu as fun-
ções de maior relêvo na administmção do Pará. Em ..... . 
9-12-1889 foi empossado como Vereador e nomeado para, 
juntamente com 4 membros, ocupar o primeiro Conselho 
Municipal da República, no mu::1icípio de Belém. Carlos 
Antônio Redig, Intendente de Cametá, governando até 1896, 
tendo efetuado serviços de relêvo na administração munici
pal. Joaquim Felipe de Siqueira Mendes, Intendente de Ca
metá no período de 1896 a 1900. Como seu antecessor, fêz 
grande administração. 

ATRAÇOES TURíSTICAS- Aldeia de Parijós (praia). 
Dista dois quilômetros da cidade de Cametá, à qual é liga
da por boa estrada. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "cametaenses". O topô
nimo Cametá é de origem tupi e pode suportar a interpreta
ção, que lhe deu o ilustre Dr. Jorge Hurley: Caá (mato, 
floresta) e mutá ou mutã (palanque armado em galhos de 
árvores para esperar caça) . 

O eleitorado é de 17 713 eleitores. 

É sede de Comarca com 7 distritos Judiciários. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 
Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 
Palma Muniz- 1916. Sinopse Estatística do Município de Cametá 
- C. N. E. - 1948. Arquivo da Agência Municipal de Estatística. 
- Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do Pará. ) 

CAPANEMA - PA 
Mapa Municipal na pág. 77 do 1.o Vol. 

Fotos: págs. 68 e 160 do Vol. I 

HISTóRICO - O município de Capanema, primitivamen
te denominado Quatipuru, ocupa uma área de terras no ter
ritório paraense de 1 226 km:l. A mudança da sede do 
município para a ex-vila de Capanema atribuiu-lhe a de
nominação que tem hoje. Quatipuru é um nome adulte
rado de acutipuru, denominação dada ao mamífero roedor 
"s · t "L cturus aes uans . , e que o doutor Emílio Goeldi clas-
sificou em variedades diversas, propondo a designação: var. 
paraensis. Da abundância dêsses animais (Coatipuru ou 
Quatipuru) na região veio a denominação ao rio e depois 
ao município. 

Fundado o lugar no sítio de Joaquim da Silva, deno
minado Arapeua e que fôra o marco inicial do povoamento 
não tardou a desenvolver-se com a facilidade provocad~ 
pelo resultado da sua agricultura. A Lei n.o 452, de 31 
de dezembro de 1863, constituiu-o em Distrito de Paz. 
Erigida sua igreja dedicada a Nossa Senhora de Nazaré 
foi o lugar elevado à categoria de freguesia pela Lei nú~ 
mero 591, de 26 de outubro de 1868. O seu desenvolvi· 
mento e progresso fizeram com que fôsse constituído o mu
nicípio, passando, assim, à categoria de vila pela Lei nú
mero 934, de 31 de julho de 1883 . 

Transporte de Fibra de Malva 
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Com 0 advento do regime republicano o Govêrno Pro
visório do Estado dissolveu, por Decreto n.O 83, de 8 de 
março de 1890 a Câmara Municipal, criando, porém, por De
creto n.0 84, da mesma data, o Conselho de Intendência 
Municipal, instalando-se em 22 do mesmo mês. As injun
ções políticas da época fizeram com que fôsse extinto o mu
nicípio de Quatipuru por Lei Estadual n.0 729, de 3 de abril 
de 1900, anexando o seu território aos dois municípios de 
Salinópolis (ex-Salinas) e de Bragança . Não tardou porém, 
que a Lei Estadual n.0 832, de 24 de outubro de 1902 
restaurasse o município com os seus antigos limites. 

O município de Siqueira Campos pelo Decreto-lei Es
tadual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, teve o seu topô
nimo mudado para Capanema e continuou no quadro anexo 

Avenida Barão de Capanema 

ao supracitado Decreto-lei, integrado pelos distritos de Ca
panema, Mirasselvas, Primavera, Quatipuru e Tauari, as
sim permanecendo, ainda, na divisão territorial do Estado, 
em vigor no qüinqüênio de 1949-1953, fixado pela Lei nú
mero 158, de 31 de dezembro de 1948. Por fôrça da Lei 
Estadual n.0 1 127, de 11 de março de 1955, foi alterada a 
divisão territorial do município para constituir o município 
de Quatipuru, então, criado pela mesma lei. Suscitada a 
inconstitucionalidade da lei, o Supremo Tribunal Federal 
anulou-a, voltando o território municipal ao regime da Lei 
n.0 158, de 31 de dezembro de 1948. 

Capanema foi elevada à categoria de cidade em 8 de 
novembro de 1933. Antes fôra povoação pela Lei n.0 1 164, 
de 5 de novembro de 1910 e instalada em 4 de janeiro de 
1912, ex vi do Decreto n.0 1 862, de 21 de dezembro de 
1911. À categoria de vila fôra Capanema elevada pela Lei 
n.0 1802. de 4 de novembro de !919: Clljª l~i trª11~f~ril1 ª 

Um Trecho da Avenida Barão de Capanema 

sede do município da vila de Quatipuru para a nova vila de 
Capanema. O Decreto n.0 3 601, de 2 de janeiro de 1920, 
marcou o dia 20 seguinte para proceder-se à inauguração 
da vila de Capanema e transferência da sede do município 
de Quatipuru para a vila de Capanema . O Decreto número 
3 611, de 19 de janeiro de 1920, adiou para 24 de fevereiro 
seguinte, não só a inauguração da vila como a instalação 
da nova sede municipal. Não tendo sido procedida a inau
guração da vila de Capanema e a instalação da sede do 
município no dia marcado, o Decreto n.0 3 639, de 23 de 
fevereiro de 1920, adiou para 7 de março seguinte aquelas 
cerimônias. 

Com a passagem da Estrada de Ferro de Bragança pelo 
território do município, o Conselho Municipal resolveu 
transferir a sede municipal para a povoação de Mirasselvas, 
por Lei n.0 13, de 15 de setembro de 1908 e confirmada 
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pela Lei Estadual n.0 1 052, de 28 de outubro do mesmo 
ano, sendo instalada em 15 de maio de 1909, ex vi do De
creto n.0 1 597, de 6 de março dêsse ano. 

Mais tarde, porém, a Lei Estadual n.0 1 327, de 21 
de outubro de 1913 aprovou o ato do Conselho Municipal 
n.0 25, de 23 de agôsto dêsse ano, mudando novamente, 
a sede do município para a vila de Quatipuru, sendo insta
lada em 15 de novembro, "ex vi" do Decreto n.0 2 028, de 
30 de outubro, tudo de 1913. Perdeu Quatipuru a cate
goria de sede do município que passou para a vila de Capa
nema por fôrça da Lei n.0 1 802, de 4 de novembro de 1919 
atrás referida . 

Antônio Jerônimo de Barros, segundo seu depoimento 
publicado no jornal "A Provinda do Pará", de 26 de se
tembro de 1954, foi um dos primeiros povoadores de Capa-
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nema. Neste local, que já várias \'êzes havia palmilhado, 
conduzindo boiadas através da mata inculta, ergueu sua pri
meira barraca em 1907. Nessa época as pontas de trilha da 
Estrada de Ferro de Bragança não passavam além de 
Peixe-Boi, de modo que, somente em 1908, penetrava essa 
ferrovia em território do município. Antônio Jerônimo de 
Barros, foi, também, o introdutor du cultura do algodão no 
município, o que ocorreu em 1912. Conta, ainda, que, ad
quirindo tôda a produção dessa malvácea em 1913 e não 
conseguindo comprador em Belém, a negociou com a firma 
Fernando Pinto & Cia., estabelecida à rua Portugal n.0 30, 
em São Luís, capital do Estado do Maranhão, ao preço de 
850 réis o quilo em pluma. 

Escolas Reunidas Cel. Leandro Pinheiro 

Segundo tradição oral a denominação de Capanema 
vem como empréstimo ao rio do mesmo nome. Ainda ba
seado nessa tradição, conta-se que e1 turma encarregada do 
levantamento e reconhecimento do terreno por onde devia 
passar a rêde telegráfica Maranhê1o-Pará, fêz pousada à 
margem do rio que, mais tarde, vei1) a denominar-se Capa
nema em homenagem ao introdutor do telégrafo elétrico 
no Brasil, que também se encontrava presente no local. 

Em virtude do Decreto Estadttal n.0 68, de 27 de de
zembro de 1930, Capanema, sede de Quatipuru, passou a 
denominar-se Siqueira Campos, voltando, porém, à primi
tiva denominação pelo disposto no Decreto Estadual nú
mero 817, de 30 de dezembro de 1932, que, entretanto, mu
dou para Siqueira Campos o nome do município. 

No quadro de divisão administrativa relativo a 1933, 
constitui o município, ainda com :;ede na vila de Capa
nema, um só distrito: Siqueira Campos. 

Na relação nominal dos mumctptos paraenses, apre
sentada pela Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935 
inclui-se o de Siqueira Campos. ' 

Consoante os quadros de divisão territorial datados de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, com
põem o município de Siqueira Campos 5 distritos: Capane
ma, como sede municipal, Tauari, Mirasselvas, Vila de 
Quatipuru e Primaveras, devendo notar-se, entretanto, que 
em 1937, os distritos de Tauari e Vila Quatipuru se deno
minam: o primeiro Tauari de Capanema e o segundo sim
plesmente Quatipuru. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 2 972, de 31 de março 
de 1938, o município de Siqueira Campos teve o seu topô
nimo mudado para Capanema e continuou, no quadro anexo 
ao supracitado Decreto-lei, integrado pelos distritos de Ca
panema, Mirasselvas, Primaveras, Quatipuru e Tauari, as-

Vista Parcial da Praça Magalhães Barata 

sim pêrmanecendo ainda na divisão territorial do Estado, 
em vigor no qüinqüênio 1939-1943, fixado pelo Decreto-lei 
Estadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938. 

Na divisão administrativa do Estado, estabelecida pelo 
Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, Capanema com
põe-se do distrito de idêntico nome e dos de Mirasselvas, 
Primavera, Quatipuru e Tauari, situação que até hoje 
perdura. 

Capanema teve parte de seu território desmembrado 

para constituir o município de Quatipuru, conforme Lei 

n.0 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi considerada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em acór

dão de 4 de outubro de 1955. O govêrno do Estado do 

Parada Escolar de 7 de Setembro 
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Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 de janeiro de 1956, tor
nou insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Muni.cipal o Sr. Joaquim Rodrigues da Sil
va e constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Capanema situa-se na Zona fisiográ
fica Bragantina e limita-se com os municípios de Nova 
Timboteua, Maracanã, Salinópolis, Bragança, Guamá e com 
o Oceano Atlântico, colocando-se em 24.0 lugar em distância 
de Belém. A cidade dista 146 km em linha reta da Capital 
do Estado e possui as seguintes coordenadas geográficas: 
1° 11' 33" de latitude Sul e 47° lO' 38" de longitude W.Gr. 
ALTITUDE - 32 metros na sede municipal, sendo o 14.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

SITUAÇÃO 

CRosso 

Posição do Municlpio em relação ao Estado e sua Capital 

CLIMA - O município apresenta o clima natural à Ama
zônia: equatorial superúmido. 

AREA - A área do município é de 1 226 km2 • É Capa
nema o 41.0 município do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais aciden
tes geográficos do município são os seguintes: rio Quati
puru - direção sul-norte, sendo navegável por embarca
ções a vapor e à vela, de pequeno calado, até Mirasselvas, 
servindo às localidades de Mirasselvas e Quatipuru . Rio 

Trecho da AYenida Joaquim Tóvora 
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Morcego - direção sul-norte, navegável por embarcações 
a vapor e a vela até o lugar Andorinha, servindo às loca
lidades de Morcego, Andorinha e Primavera. Rio Japerica 
- direção norte-sul, navegável por embarcações a vapor e 
a vela até J aperica, servindo à localidade de J aperica. Ilha 
do Taboleiro fica situada entre o continente e o Oceano 
Atlântico. Ilha da Cebola - situada, também, entre o Con
tinente e o Oceano Atlântico. Ilha da Pescada - situada 
na foz do rio Japerica. Ilha Ponta de Pedra - situada no 
rio Quatipuru. Lago da Califórnia, lago Segredo e lago 
Açu, e ainda os açudes de Santa Rosa, Vatanabe e São José. 

RIQUEZAS NATURAIS - Principais riquezas naturais: 
Argila e pedras calcárias destacam-se como principais ri
quezas minerais; uacima, babaçu, junco, madeiras em geral 

Trav. Dr. João Pessoa 

e fibras de buriti constituem as riquezas vegetais. Os ani

mais silvestres aparecem como riqueza animal. 

POPULAÇÃO - - A população de Capanema, segundo 
o Recenseamento Geral de 1950, era de 27 480 habitantes 
e tinha a seguinte composição: homens 13 860, mulheres 
13 620, brancos 9 977, pardos 16 540, pretos 879 e 41 da 
raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em número 
de 14 936, 6 274 eram solteiros, 7 542 casados, 1 104 viú
vos e 6 desquitados. Existem apenas 75 estrangeiros e 6 
brasileiros naturalizados. Predominavam os que se decla
raram católicos romanos, que eram 26 755. As outras re
ligiões possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
taística, a população do município em 31-12-1956, era de 
30 975, sendo 14 777 no distrito de Capanema, 2 607 no 
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distrito de Mirasselvas, 4 864 no distrito de Primavera, 
5 546 no distrito de Quatipuru e 3 181 no distrito de Tauari. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui cin
co aglomerações urbanas, principai:;: a cidade de Capane
ma com 4 332 habitantes (2 078 homens e 2 254 mulheres), 
a vila de Mirasselvas com 558 habitantes (263 homens e 
295 mulheres), a vila de Primavera com 1 675 habitantes 
(837 homens e 838 mulheres), a vih de Quatipuru com 748 
habitantes ( 349 homens e 399 mult.eres) e a vila de Tauari 
com 492 habitantes (231 homens e 261 mulheres), con
forme dados do Recenseamento de 1950. Além da cidade 
e vilas, existem os seguintes povoados: Jaburu, com 18 ca
sas e 103 moradores; Jaboraca, .com 60 casas e 298 mora· 
dores; Mata-sêde, com 19 casas e 108 moradores; e Boa 
Vista, com 78 casas e 391 moradores. 

Trecho da Avenida Barão ~re Capanema 

ATIVIDADES ECONOMICAS- Das pessoas em idade 

ativa no município, 33,8% concentJ·am-se no ramo agricul
tura, pecuária e silvicultura . Malva, arroz, fumo e peixe são 

as principais fontes de renda do município, sendo que a 

cultura da malva representa mais de 50% da produção 
geral. A exportação de malva atingiu, em 1956, a 3 215 237 

quilos, valendo Cr$ 47 980 760,00, seguindo-se arroz bene
ficiado (2 650 sacos, importando en Cr$ 1289 590,00, pei

xe 62 700 kg, com valor de Cr$ 1 248 320,00, fumo em mo

lho 1958 arrôbas, valor de Cr$ J. 174 800,00, arroz com 
casca 5 413 sacos com o valor de Cr$ 1 186 220,00. A im
portância total proveniente da exportação, em 1956, ele
vou-se a Cr$ 61466 749,00. A pe<:uária representa econo
mia muito relativa e em 1956 o município exportou 1 633 

22- 24640 

cabeças de gado bovino e 60 de suíno. O gado bovino pro
vém do Maranhão e de Goiás, sendo abatido em Capanema, 
que reexporta o que sobra do abate. Na produção extra· 
tiva, tem alguma importância o calcário, argila e a .lenha. 
A pesca constitui uma das atividades econômicas do mu
nicípio, com as seguintes espécies de peixe: tainha, ca
marim, corvina, ·bagre, cangatá, cambeua e mero, bem como 
mariscos, como sejam: caranguejo, sururu e camarão. A 
produção de origem mineral é representada pela extração 
de barro, areia, pedra, calcário, cal de pedra e fabricação 
de tijolos e telhas, cuja produção, em 1956, totalizou a 
quantia de Cr$ 1 936 900,00. A de origem vegetal é cons
tituída de extração de amêndoa de babaçu, cavaco para co
bertura, cipó, fibra de uacima, lenha, junco, madeira bruta 
e fibra de buruti, cuja produção total, em 1956, importou 

.. 

Trecho da Rodovia Capanema - Salinópolis 

em Cr$ 3 354 27000. A produção de origem animal é re
presentada por cêra de abelha, mel de abelha, peles de 
animais silvestres, peixes de diversas espécies e camarão, 
tendo o seu valor, em 1956, somado a quantia de ....... . 
Cr$ 8 894 886,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 

transação especialmente com as praças de Belêm, Rio de 

Janeiro, São Paulo, que são os principais centros com

pradores dos produtos agrícolas do município. Outros mu

nicípios, além do da Capital, tais como Anhangá, Castanha!, 
Nova Timboteua e Igarapé-Açu, constituem mercados com

pradores de gado, principalmente da espécie suína. Possui 

Capanema 183 estabelecimentos comerciais do sistema co
mum da Amazônia, atacadista e varejista ao mesmo tem

po. Consideram-se mais importantes, não só pelas gran-

Trecho da Travessia Djalma Dutra 
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des instalações como pelo número de operários emprega
dos, um estabelecimento de produção de farinha panifi
cável, polvilho, etc. e outros de fabricação de cal de pedra 
e tijolos para construção. A cidade possui, ainda, 2 estabe
leCimentos bancários, uma Agência do Banco de Crédito 
da Amazônia e outra da Caixa Econômica Federal do Pará. 

Trecho da Avenida Barão de Capanema 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - A 
cidade de Capanema é servida pela Estrada de Ferro de 
Bragança, numa extensão de 31 km e pela rodovia PA-25 
(Belém-Bragança). Capanema, como meios de .comu
nicações, possui uma Agência Postal-telegráfica, 3 Agên-

Inauguração dos Serviços de Alto-Falantes 

cias de Correio e 3 Agências Telegráficas da Estrada de 

Ferro de Bragança. Possui amda um serviço de radiotele
grafia, de uso privado do Departamento de Estradas de 

Rodagem . Liga-se a .cidade de Capanema com as sedes 

Escola Rural da Vila Tauari 
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municipais limítrofes e à Capital do Estado pelos seguintes 
meios de transporte: Nova Timboteua, ferroviário 28 km, 
Estrada de Ferro de Bragança, e rodoviário 34 km; Bra
gança, ferroviário 53 km, Estrada de Ferro de Bragança, 
é rodoviário 60 km; Salinópolis, rodoviário 70 km; Mara-

Pôsto de Assistência 

canã, rodoviário 72 km; Guamá, rodoviário 70 km; Ourém, 
rodoviário 50 km; Capital Estadual, ferroviário 175 km, Es
trada de Ferro de Bragança e rodoviário 155 km. 

O município é o "centro-chave" de transportes e comu
nicações das zonas Bragantina e Salgado. 

Inauguração do Edifício do Forum 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Capanema conta 
com 44 logradouros públicos: 1 564 prédios e segundo os 
dados do Recenseamento Geral de 1950, 4 332 habitantes. 



Praça da BandHira 

É servida de luz elétrica. A ilumbação pública se estende 
a 28 logradouros e a domiciliária conta com 487 ligações. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- No campo de 
assistência médica, o município conta com um Pôsto de 

AY. Barão de Ca ~anema 

Higiene, na sede, 3 Postos Sanitárk>s no interior e um Pôsto 
do Serviço Nacional da Malária, também na cidade. O 
Pôsto de Hiegiene, mantido pelo Serviço Especial de Saúde 
Pública (S. E. S . P. ) , destaca-se não só pela sua clínica 

Praça Major Moura Carvalho 

geral, como também pelos serviço~ de higiene infantil, pré
-natal e de assistência às nu trizes. Encontram-se, ainda, se
diados em Capanema, 4 farmáciaB, 2 Médicos, 2 Dentistas 
e 4 Farmacêuticos. 

ASSIST1tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te na cidade de Capanema, a Se ciedade Beneficente São 

Sebastião, fundada no ano de 1923, contando com 43 só
cios e destinada a auxílios funerários e pecuniários aos seus 

associados . 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento 
Geral de 1950, existem 22 743 pessoas de 5 anos e mais, 

Praça São Sebastião 

sendo que 7 462, ou 32,81%, sabiam ler e escrever. Des

tas, 4 017 eram homens e 3 445 mulheres. Quanto à sede 

municipal, das 3 624 pessoas de 5 anos e mais, 1 94 7 sa-

Mercado Municipal 

biam ler e escrever e destas, 941 eram homens e 1 006 mu
lheres. 

ENSINO - Em 1956, havia no município de Capanema, 

91 estabelecimentos de ensino primário fundamental co-

Aspecto do Lançamento da Pedra Fundamental do Mercado 
Público, destacando-se o Prefeito Municipal e à 

esquerda o secretário da municipalidade 
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num, com uma matrícula geral de 4 186 alunos. Na sede 
municipal funcionaram 2 estabelecimentos de ensino extra
primário: "Escola Datilográfica União Terezinha de Jesus", 
possuindo o curso de datilografia com 2 alunos do sexo 
masculino e 6 do sexo feminino e 1 professor; e "Curso de 
Apostolado da Oração", possuindo o Curso de Corte, com 18 
alunos do sexo feminino e 1 professor. Os dados referem-se 
ao ano de 1956. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A Biblioteca Mu
nicipal, com cêrca de 500 volumes, funciona regularmente 

numa dependência da Prefeitura Municipal. O "Jornal de 
Capanema", de periodicidade semanal. Uma tipografia, 1 

Advogado e 1 Engenheiro, e 1 Associação Cultural. Dois 

cinemas, Cinema "Brasília", com 200 lugares e Cinema 
"Rosa-Mar", com 288 lugares. Existe uma Biblioteca Mu

nicipal de caráter geral com aproximadamente 450 volumes, 
funciona irregularmente numa dependência da Prefeitura 

Municipal. Uma Associação Cultural. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REAl-IZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual (Cr$ I 000) 

Total Tributãria 

1950 ....... - ... 1 700 1 151 I 890 
1951 ....... - 1 046 2 400 I 867 2 347 
1952 ....... - I 313 2 508 I 803 2 312 
1953 ....... - I 278 3 315 2 378 2 415 
1954 ....... - I 345 3 Oll I 575 2 242 
1955 ..... .. - 1 474 2 242 I 367 3 949 
1956 .... ... - - 2 1!00 1 793 2 800 

Prédio da Firma Salim & Abud 
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PATICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Existem apenas marcos assinalando dados históri
cos ou melhoramentos públicos. Coluna Rodoviária - na 
Travessa Djalma Dutra. - Obelisco Rodoviário - situa
do no povoado de Jaburu. - Herma do Major Moura Car
valho - na Avenida Barão de Capanema. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Realiza-se na vila de Quatipuru, no 
terceiro domingo de outubro, a tradicional procissão do Cí
rio de N. S. de Nazaré, que marca o início dos festejos. 
É uma romaria típica, em louvor da Santa milagrosa . Além 
dos atos litúrgicos, há os de caráter profano . :ftstes desen-

. rolam-se em arraial improvisado em frente ao templo, dan
do assim, um aspecto mais festivo às solenidades . Ainda 

Pavilhão Moura Carvalho 

na mesma vila, realiza-se uma procissão fluvial em home
nagem ao patrono dos pescadores, no dia 28 de junho. Essa 
procissão oferece aspectos típicos. Numa embarcação é er
guido o altar com a imagem de São Pedro, seguida de ou
tras menores, garridamente enfeitadas, onde em côro, du
rante todo o trajeto, se entoam hinos e cânticos em louvor 
ao Santo homenageado. No pôrto de destino, o desembar
que se faz sob aclamações do povo. A 26 de dezembro, 
tem lugar o encerramento dos festejos dedicados a São Be
nedito. Não há data fixa para o início da festividade, o 
que ocorre com a elevação de um "mastro votivo" em tôrno 
do qual, entoando músicas de folclore e cantos outros, um 
grupo vestido bizarramente, que se denomina "Marujada", 
desfila executando passos coreográficos. Tôdas as noites, 



até o encerramento da festa, êsse grupo se exibe num bar
racão tôsco, onde as mesmas músi::as e as mesmas danças, 
lembrando a vida das senzalas e dJs "terreiros", constituem 
o atrativo da população. O culto rdigioso é praticado numa 
capela improvisada, onde está a imagem de São Benedito. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNJ:CíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "capanemenses". É topôni
mo de origem tupi e significa "mato infeliz"- Caá (mato), 
panema (infeliz). Talvez de preferência mato imprestável. 

É sede de comarca com 6 distritos judiciários. 

O eleitorado é de 8 744 eleitores. 

Capanema é o município de maior desenvolvimento 
econômico na Zona Bragantina nesta década. A sua privi
legiada posição geográfica - meio caminho do Oceano para 
o rio Guamá -, a valorização da fibra de malva e o auxí
lio material e moral do Govêrno Moura Carvalho (1947-
-1950), conduziram a comuna a d<~stacada posição no con
cêrto das unidades municip.ais paraenses. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística do Pará (junho de 194 7); Bibliografia - Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do Pa1á - Tomo Nono - João 
Palma Muniz - 1916. - Sinopse• Estatística do Município de Ca

!)Snema- C.N.E. - 1948. -Arquivo da Agência Municipal de 

Estatística. - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística 

do Pará.) 

CAPIM- PA 
Mapa Municipal na pág. 87 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O nome primitivo do município de Capim 
foi São Domingos da Boa Vista. A sua origem vem dos 
tempos coloniais e é devida às primeiras incursões por
tuguêsas nos rios Guarajá, Guamá e Capim. 

Em 1758, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
irmão de Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal, 
em cumpirmento à Lei de 6 de julho de 1755, erigiu o 
pequeno povoado, então existente, em freguesia, sob orago 
de São Domingos da Boa Vista, com o qual entrou para a 
Independência . 

O local em que estava a vila não permitia um desenvol
vimento futuroso, não só por se ac·har ela cercada de terre
nos baixos, como pela erosão .const:mte da pouca terra firme 
existente, carregada pelas águas dJs rios, reduzindo de ano 
para ano a sua extensão. 

Na divisão da província em têrmos e comarcas, nas 
sessões de 10 a 17 de maio de 183 3, a freguesia de São Do
mingos da Boa Vista ficou fazend.o parte do município da 
capital, indo o seu limite até o l1~arapé Jurujaia, afluente 
esquerdo do rio Guamá. 

Como freguesia passou todo o período monárquico, 
encontrando-a nessa categoria .a República . 

Com o Decreto legislativo n.O 236, de 9 de dezembro 
de 1890, o govêrno provisório do Estado do Pará elevou à 
categoria de vila a sede da antiga freguesia, com a mesma 
denominação, e pelo decreto n.0 237 da mesma data, cons
tituiu o respectivo território em município. 

Do primeiro Conselho Munidpal eleito fizeram parte, 
intendente municipal, Hilário A. Barroso da Silva, e, vo
gais, Manoel Antônio Rodrigues de Sousa, Felix Antônio O Fenômeno da Pororoca 
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O Fenômeno da Pororoca 

do Nascimento e João Antônio Marcos. Também serviu no 
cargo de intendente municipal Raimundo Aires Franco Pe
reira. 

Em face do Decreto Estadual n.0 720, de 19 de agôsto 
de 1932, o município passou a chamar-se São Domingos 
do Capim, formado somente do distrito-sede. 

Pelo disposto no Decreto-lei n.O 4 505, de 30 de dezem
bro de 1943, que estabeleceu a divisão territorial do Estado, 
a vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município recebeu o 
topônimo de Capim, simplesmente. Ainda em face dêsse 
decreto-lei, o referido município perdeu os distritos de 
Guajará-açu e Bujaru, para o novo município dêsse nome. 
Conforme essa divisão o município de Capim compreende 
somente o distrito sede, situação que até hoje perdura. 

O município de Capim teve parte do seu território 
desmembrada para constituir o município de Santana do 
Capim, conforme Lei n.0 1 127, de 11 de março de 1955, 
a qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal em acórdão de 4 de outubro de 1955. O go
vêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946; de 26 de 
janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Pascoal Bailão da Fonseca 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Capim está localizado 
na zona fisiográfica Guajarina e limita com os muni
cípios de Marabá, ltupiranga, Tucuruí, Acará, Bujaru, Gua
má, Irituia, Viseu e com o Estado do Maranhão. A sede 
municipal dista 83 km em linha reta, da Capital do Estado, 
colocando-se em 13.0 lugar em ordem de distância de Be-
lém e possui as seg\lintes coordenadas geográficas: ..... . 
1° 40' 31" de latitude Sul e 4 7° 46' 55" de longitude W.Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação 110 Estado e sua Capital 

ALTITUDE- 25 metros na sede municipal sendo o 17.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará; 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. 

ÁREA - A área do município é de 37 612 km2 • É Ca
pim o 9.0 município do Estado em superfície de terra. 



ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Guamá, percorre todo 
o município, servindo de linha limítrofe com o município 
de Guamá, com boas condições de navegabilidade, mar
geando a cidade de Capim; rio Capim, começa no rio Gua
má, calculadamente uns 300 metro~. de distância da .cidade 
de Capim, navegável na slia maior extensão e serve ao po
voado de Santana. 

RIQUEZAS NATURAIS- A argila destaca-se como prin
cipal riqueza mineral; madeiras em geral, a "hevea", ex
tensa mataria, como riqueza vegetal, couros e peles de ani
mais silvestres, aves e peixes diversos, formam a riqueza 
animal. 

POPULAÇÃO - A população de Capim pelo Recensea
mento Geral de 1950, era de 13 793 habitantes e tinha a 
seguinte distribuição: homens- 7 052; mulheres- 6 741; 
brancos - 4 272; pardos - 7 97 5; pretos - 1 520; ne
nhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos a mais, em 
número de 7 325, 3 557 eram solteiros, 3 215 casados, 544 
viúvos, 1 desquitado. Havia, sõmeJlte, 6 estrangeiros e ne
nhum brasileiro naturalizado. Err. seitas religiosas, avul
taram os que afirmaram ser católicos, com 13 672; as OU· 

tras seitas acusaram mínima proporção de membros. Con
forme os cálculos do Departamento Estadual de EstatÍs· 
tica, a população do município em 31-12-1956, era de 15 547 
pessoas. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -- O município tem duas 
localidades urbanas: Capim, com :!65 habitantes (140 ho
mens e 125 mulheres) e o povoado de Santana com 50 
casas e 200 moradores. Referidqs dados advêm do Re
censeamento de 1950 e de pesquisas mais novas. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -- O município assenta 
sua economia, principalmente, na produção de farinha de 
mandioca, cuja exportação em 1955 atingiu a 2 648 610 kg 
no valor de Cr$ 5 569 865,00, seguindo-se o arroz com casca 
com 565 260 kg, valendo Cr$ 2 04 5 460,00, madeira de lei 
em tábuas com 2 432 m3, no valor de Cr$ 1 848 000,00, 
madeira branca em tábuas com 1 569 m3, valendo ..... . 
Cr$ 658 225,00 e castanha-do-par{ com 588 kl, cujo valor 
foi de Cr$ 290 760,00. O valor total da exportação em 
1956, somou Cr$ 11 332 239,90. 

Existem no município como estabelecimentos indus
triais, apenas duas serrarias, além dos que se dedicam ao 
fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 54,7o-lo 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

MEIOS DE TRANSPORTE E ODMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Capim com as sedes municipais limítrofes 
e com a Capital do Estado, pelos ~•eguintes meios de trans
porte: Acará, fluvial - 196 km; Baião, fluvial- 336 km; 
Bujaru, fluvial - 30 km; Guamá, fluvial - 40 km; Viseu, 
fluvial-rodoviário - 224 km; lrituia, fluvial - 70 km; 
Itupirariga, fluvial - 692 km; Tu,;uruí, fluvial - 496 km; 
Capital Estadual, fluvial 136 km. Como via de comunica
ção há na sede uma Agência dos c:orreios do Departamen
to dos Correios e Telégrafos (D. C. T. ) . 

ASPECTOS URBANOS - Capilil tem 7 logradouros; 83 
prédios e 265 habitantes. É dotad.~ de luz elétrica servindo 
a todos os logradouros e atende a 35 ligações domiciliares. O Fenômeno do Pororoct~ 
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O Fenômeno da Pororoca 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Conta com um 
subposto de Saúde, do Govêrno do Estado, atendendo com 
assistência médica aos moradores locais . 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950, consta
tou a existência de 11 413 pessoas com 5 anos e mais, sendo 
que 2 561 ou 22,43% sabiam ler e escrever. Destas, 1 817 
eram homens e 744 mulheres. Quanto a sede municipal, 
das 226 pessoas de 5 anos e mais, 144 sabiam ler e escre
ver, sendo que destas 80 eram homens e 64 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram no município 9 esta
belecimentos de ensino primário fundamental comum, com 
matrícula de 386 alunos, na cidade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNJC!PJO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

------ ----- ------ ------ ------ ------
1950 ....... - 103 564 305 605 
1951. ...... - 134 843 550 700 
1952 ....... - 117 I 317 552 1 422 
1953 ....... 11 110 1 165 546 1 047 
1954 ....... 54 76 1 057 537 I 173 
1955 ....... - 29 958 399 947 
1956 ....... - 376 (I) 1 ooo I 285 1 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Existem duas festas populares, de fun
do religioso: a de São Domingos, padroeiro da cidade, que 
se realiza em dias de julho até o dia 4 de agôsto, que é o 
principal dia dos festejos; e a de Senhora Santana, que se 
efetua no Povoado de Santana do Capim, à 26 de julho. 
Há em ambas, além das cerimônias litúrgicas constantes 

de missa, novena e procissão, reuniões profanas que se ve
rificam através de leilões, danças e folguedos semelhantes. 

ATRAÇOES TURíSTICAS- Como especial atração tu
rística, registra-se nos meses de março, abril e setembro, 
o já famoso e mundialmente conhecido fenômeno da Po
roroca, que se evidencia pela sua fôrça e elevação de água 
acima do nível do rio, podendo atingir uma altura de 3 a 
4 metros. 

Sua aparição se processa por ocasião da enchente da 
maré, durante o período da lua cheia, atingindo sua im
petuosidade máxima dois dias após esta . Geralmente, ocor
re em diversos meses do ano, entretanto, em maio e abril, 
se destaca dos demais devido às chuvas, que caem em 
maior quantidade, provocando notável acréscimo no volume 
de água. Desta maneira, a pororoca alcança nessa época 
seu ponto culminante. 

Sua extraordinária potência chega ao ponto de afun
dar embarcaçõ~s e, até mesmo, arrancar árvores, que este
jam ao seu alcance. Deve-se salientar que, anualmente, a 
cidade de Capim é castigada pela erosão, devido à sua lo
calização na confluência dos rios Guamá e Capim, trecho 
êste, que recebe todo o impulso da singular pororoca. Co
mumente, após sua passagem, a pororoca ocasiona agita
ção no rio, denominada, popularmente, de "banzeiro". 

Sua origem verifica-se em uma ilha, existente no rio 
Guamá, acima da cidade de Bujaru, denominada Pernam
buco, daí seguindo até à junção com o rio Capim, onde se 
divide. Para o Guamá avança por uma extensão calculada 
em 15 km, sempre decrescendo sua violência. Já para o 
rio Capim, torna-se mais atraente, não só pelo seu tamanho 
mais vasto (50 km aproximadamente) como, também, pela 
altura do vagalhão, que se eleva aos limites citados ( 3 a 4 
metros), isto, em uma distância de mais ou menos 30 km, 
quando, então inicia diminuição no seu potencial. 

Nos seus diversos aspectos de beleza, deve-se destacar 
que a pororoca, nos lugares rasos, põe à mostra tôda a sua 
energia, bem como altitude, acontecendo o inverso nos 
fundos, onde se torna pràticamente branda e inofensiva. 

Seg4ndo explicação lendaria, diz-se ser a pororoca 
originada por um pretinho, que a provoca, crença esta, ain
da conformada pela maioria da gente inculta dos lugares 
por onde ela se desenvolve. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Os habitan
tes do município recebem o nome de "capinenses". 

É Capim topônimo de origem tupi. Caá (mato, fôlha), 
pim = pyi (miúdo, fino), segundo Th. Sampaio. Capim 
significa, pois, "a fôlha miúda, fina, a grama". 

É Têrmo Judiciário da Comarca de Guamá, com um 
distrito. O eleitorado é de 2 519. 

Capim está na zona configurada como possuidora de 
veios petrolíferos, no entanto, a Petrobrás efetuou pesquisa 
de grande profundidade no local denominado Bedajós, não 
tendo obtido resultado positivo. Porém, ainda perdura a 
suposição de, futuramente, vir a ser encontrado o óleo ne

gro naquela zona . 

(Bibliografia - Annaes da Btonotheca e Archivo Público do 
Porá - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
E~tatística do Município de Capim- C.N.E. - 1948. -Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará . (Junho de 195 7) . ) 



CASTANHAL - PA 
Mapa Municipal na pág. 73 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 72, 202, 204 e 278 do Vol. I 

HISTóRICO - O Município de Castanha} foi criado em 
virtude da Lei n.0 600, de 28 de janeiro de 1932. Antes fa
zia parte da área patrimonial do município de Belém. Foi 
elevado à categoria de vila de cor..formidade com a Lei n.0 

646, de 6 de junho de 1899, juntamente com os povoados 
de Benevides, Santa lzabel e Opeú. A instalação solene da 
vila de Castanhal teve lugar no dia 15 de agôsto de 1901, 
data comemorativa da adesão do Pará à Independência 
nacional. 

Seus primeiros exploradores foram emigrantes nordes
tinos que, com a passagem da Est1·ada de Ferro de Bragan
ça, foram se localizando nas proximidades da estação, for
mando a povoação de Castanhal. 

Rua José de Alencar 

A origem da denominação Castanha! (segundo a ver
são) vem de uma frondosa castanheira que fôra encontrada 
onde deveria ser construída a estação da Estrada de Ferro. 

Em 1902, o governador do :~stado, Dr. José Paes de 
Carvalho, mandou dividir o distrito de Castanha}, então cir
cunscrição da Capital, em núcleos coloniais, dando-lhes as 
denominações de: Colônia José de Alencar, Colôina Anita 
Garibaldi, Colônia Iracema, Cc,lônia Ianetama, Colônia 
Inhangapi, Colônia Marapanin e Colônia Antônio Boena. 

Em 1903, conseguiu, ~onforme acôrdo firmado com o 
govêrno espanhol, a vinda de familias emigrantes proceden
tes daquele país, a fim de desenvolver a agricultura nos re
feridos_ núcleos, dando-lhes tôda a assistência necessária. 

A iniciativa entretanto, não surtiu o efeito desejado, 
em virtude de os emigrantes não s'~ adaptarem à terra, tendo 

Praça da Bandeira 

Poço de Abastecimento de Água 

o govêrno, de acôrdo com o compromisso assumido, feito re
gressar ao seu país, às expensas do Estado. 

O primeiro prefeito do município foi o comandante 
Francisco Rodrigues de Assis, cuja administração foi provei
tosa para o município. 

Foram seus sucessores os senhores Dr. Alberto Ribeiro 
Pinreiro ( 1935-1936 ), Maximino Porpino da Silva, pri
meiro prefeito constitucional (1936-42), gestão em que 
foi construído o edifício da Prefeitura Municipal, Francisco 
Alves de Magalhães ( 1943-44 ), José Sicsu ( 1944 ), Rai
mundo Lopes Brasil (1944-46), Dr. João Bento de Souza 
(1945), Cassiano de Melo Feio (1945-46), Ernani La
meira da Silva (1946-47), Leão Haussler Delgado (1947) 

Prefeitura Municipal 

Ernani Lameira da Silva, segundo prefeito . constitucional 
(1947-50), Orvácio Bastos, em substituição, na qualidade 
de vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal .... 
( 1950-51 ), João Soares de Melo, terceiro prefeito consti
tucional ( 1951-54) e Vicente Pereira Lima, quarto pre
feito constitucional, eleito a 3-10-54 e empossado a 1.0 -2-55, 

atualmente em exercício. 

Em 1944, foram desmembrados do município de Cas
tanha! os distritos de Anhanga e Inhangapi que passaram a 
constituir os municípios dêstes nomes ficando assim Casta
nha} somente com dois distritos, o da sede municipal e o de 
Apeú. 

Dois anos após a formação do município ( 1934) foi 
criada a comarca de Castanhal. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, e o 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 de março de 



Estação da E. F. Bragança 

1938, Castanha! é constituído de 4 distritos: o da sede, e os 
de Anhanga, Apeú e Inhangapi, assim permanecendo na di
visão administrativa do Estado, em vigor no qüinqüênio 
1939-1943, fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938. 

Em face do disposto no Decreto-lei estadual n.0 4 505, 
de 30 de dezembro de 1943, Castanha! perdeu os distritos 
de Anhanga e Inahangapi, que foram constituir os novos 
municípios dêsses nomes. Em tais condições, a divisão ter
ritorial do Estado, estabelecida pelo Decreto-lei estadual n.0 

4 505, supracitado, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, 
Castanha! integra-se apenas de 2 distritos: Castanha! (' 
Apeú, situação que até hoje perdura. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Vicente Pereira Lima e 
constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Castanha! está locali
zado na zona fisiográfica denominada "Bragantina" e limi
ta com os municípios de Inhangapi, João Coelho, Vigia 
Curaçá, Anhanga, lgarapé-Açú e Guamá. A sede munici
pal dista 58 km em linha reta da Capital Estadual, colocan
do-se no 5.0 lugar em ordem de distância de Belém e possu
indo as seguintes coordenadas geográficas: 1° 17' 46" de la
titude Sul e 47° 55' 28" de longitude W.Gr. 

.. 
SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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ALTITUDE- 50 metros (sede municipal). Está em 4.0 

lugar em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. É um dos municípios mais 
chuvosos do Pará, segundo o consenso dos conhecedores da 
terra paraense. 

AREA - 1 020 km2• É Castanha! o 48.0 município do Es
tado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: rio Inhangapi - nasce a 
leste e deságua no rio Guamá, no município de Inhangapi, 
rumo oeste; sua navegação na parte pertencente a êste mu
nicípio é feita em embarcações de pequeno calado, em vir
tude de sua pouca profundidade, calculada em média de 
2,5 m; depois de cêrca de 18 km de curso no município de 
Castanha!, passa sua margem esquerda a pertencer ao mu-

Balneário Municipal 

nicípio de seu nome, servindo assim de limite aos dois mu
nicípios, até encontrar a foz de seu afluente direito, igarapé 
Pitimandeua, numa distância de cêrca de 12 km, de onde 
passa a pertencer inteiramente ao município de seu nome. 
Igarapé Petimendeua - nasce ao norte e deságua no rio 
Inhangapi, rumo sul, servindo de limite entre êste municí
pio e o de Inhangapi, sendo sua profundidade, no inverno, 
em média de 2 metros e sua navegabilidade é feita em pe
quenas montarias (canoas a remo). Rio Apeú - nasce a 
noroeste e deságua no rio Inhangapi; rumo sul, já na parte 
pertencente ao município dêste nome. Sua navegação é 
feita em embarcações de pequeno calado e a sua profundida
de no curso dentro dêste município é em média de 3 metros, 

Praça da Bandeira 



Um Aspecto das Santas Missões 

banhando à direita a Vila de Apeü e à esquerda a povoa 
ção de Macapá. Rio Americano -- nasce a oeste e serve 
de limite entre êste município e o de Inhangapi, indo desa
guar no rio Apeú, rumo leste. Braço Esquerdo do Rio Ma
rapanim - êste rio serve de limit'~ entre êste município e 

o de Curaçá, nascendo a oeste e num curso de cêrca de 

12 km rumo leste, indo desaguar no rio Marapanim; sua 

profundidade é em média de 5 metros e navegável por em

barcações de pequeno calado. Brac:o Direito do Rio Mara

panim - é êste rio o próprio rio M.arapanim, que, a esta al

tura, toma a denominação de "Bra~;o Direito". Nasce a leste 
e, rumo norte, num curso de cêrca de 15 km, vai encontrar 

a foz do referido rio "Braço Esquerdo", servindo de limite 
entre êste município e o de Anhanga, águas acima, até à 

foz de seu afluente esquerdo rio C araná; sua profundidade 

média é de 5 metros, sendo navegável por embarcações de 

pequeno calado. Rio Caraná - nusce ao sul e deságua no 

Braço do Marapanim, servindo de limite entre êste municí
pio e o de Anhanga; sua profundidade é de cêrca de 2,5 

metros. Rio Braço do Caraná - afluente do Rio Caraná, 

Ponte Sôbre o Rio Es~ írito Santo 

nasce a sudeste, servindo, também, de limite entre. êste mu

nicípio e o de Anhanga. 

RIQUEZAS NATURAIS- Madeiras em geral, constituem 

a única riqueza vegetal. 

POPULAÇÃO - A população de Castanha!, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 14 261 habitantes e ti
nha a seguinte composição: homens- 7 421; mulheres-
6 840; brancos- 4 521; pardos- 8939; prêtos- 785 e 
amarelos - 4. Das pessoas de 15 anos e mais, em número 

de 8 017, 3 232 eram solteiros; 4152, casados; 621 viúvos 
e 2 desquitados. Existiam apenas 31 estrangeiros e 5 bra
sileiros naturalizados. Predominaram os que se declararam 
católicos romanos que eram 14 017; as outras religiões pos
suem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
16 075, sendo 14 355 no distrito de Castanha! e 1 720 no 
distrito de Apeú. 

Trapiche Municipal 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
duas aglomerações urbanas principais: a cidade de Casta
nha! com 2 969 habitantes ( 1 500 homens e 1 469 mulhe
res) e a vila de Apeú com 523 habitantes (257 homens 266 
mulheres), conforme dados do Recenseamento de 1950. 
Além da cidade e da vila, existem os seguintes povoados: 
Macapá, com 24 casas e 130 moradores; Anhanga Velha, 
com 17 casas e 85 moradores e Santa Rita, com 24 casas e 
100 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 
sua economia, principalmente, na produção da farinha de 
mandioca. A exportação dêsse produto atingiu no ano de 
1956 a 7 080 960 quilos, valendo Cr$ 19 693 425,00, seguin
do-se o arroz descascado com 804 230 quilos no valor de 
Cr$ 5 945 270,00, a fibra vegetal 422 800 quilos no valor de 
Cr$ 3 561 068,50 e farelo de arroz com 461 590 quilos no 
valor de Cr$ 1075 475,00. O valor da exportação em 1956 
somou Cr$ 36 321 806,50. Existem no município 18 estabe
lecimentos industriais: 3 serrarias, 8 usinas de beneficia
mento de arroz, 1 usina para prensagem de fibras e algo
dão, 4 padarias, 1 fábrica de calçados e 1 fábrica de banha, 
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Vista Parcial da Cidade 

além dos que se dedicam exclusivamente à fabricação de fa
rinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 39,7%, 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. A 
produção extrativa de origem vegetal é representada por 
madeiras em geral, beneficiadas por 3 serrarias, cujo valor 

da produção, em 1956, somou a quantia de ........... . 
Cr$ 4 800 000,00, correspondente a 8 000 m 3• 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no municí
pio 92 estabelecimentos comerciais do sistema comum da 
Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. Funcio
na uma Agência do Banco de Crédito da Amazônia. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Castanha} com as sedes municipais limí
trofes e Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Anhanga: ferroviário - 21 km, Estrada de Ferro 
de Bragança e rodoviário 45 km; Curuçá: rodoviário -
64 km; Inhangapi: rodoviário- 16,7 km; João Coelho: -

ferroviário- 25 km (E. F. B.) e rodoviário- 23 km; Ca
pital Estadual: ferroviário- 68 km, (E. F. B.) e rodoviá
rio - 66 km. Como vias de comunicação, existem no mu
nicípio uma Agência postal-telegráfica e uma Agência do 

Correio ambas do D. C. T., e 3 Agências da Estrada de Fer

ro de Bragança. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Castanhal conta 

com 22 logradouros públicos com 1082 prédios e segundo 

os dados do Recenseamento Geral de 1950, 2 969 habitao-

Círio Fluvial de Nazaré 

tes. É servida de luz elétrica e água canalizada. A ilumina

ção pública se estenne a 17 logradouros e a domiciliária 

conta com 360 ligações. A rêde distribuidora de água abas· 

tece 8 logradouros com 173 ligações domiciliares. Os seus 
edifícios mais importantes são: Prefeitura Municipal, o Mer

cado Público e a Estação da Estrada de Ferro de Bragança. 

ASSIST~CIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existem 1 Pôsto 

e 1 Subposto de Saúde, mantido pelo Serviço Especial-de 
Saúde Pública, com finalidades gerais, desempenhando os 

serviços gerais de atividades curativas e preventivas. O Pôs

to possui ambulatório, farmácia, lactário e gabinete dentário 

e executa trabalhos profiláticos de imunizações e tem como 

corpo clínico 2 médicos, 1 dentista, 1 técnico de laboratório, 

1 enfermeiro, 2 visitadoras e 2 guardas. 

Estrada de Rodagem 

O Subposto possui ambulatório e farmácia, executa tra

balhos profiláticos de imunização e antivariólica e tem como 

corpo clínico apenas um guarda sanitário contando com uma 

visita médica mensal. 

ASSIST~NCIA SOCIAL E COOPERATISMO - Exis

tem na cidade de Castanha}, as seg~intes associações: So

ciedade Beneficente São Francisco das Chagas, fundada no 

ano de 1897, contando com 234 sócios, destinada a prestàr 

auxílios funerários e pecuniários aos seus associados; Socie

dade de São Vicente de Paulo, fundada no ano de 1900, 

contando com 20 sócios e destinada a benefícios e auxílios 

a pobres e indigentes; Círculo Operário de Castanha}, fun

dado no ano de 1952, contando com 175 sócios e destinado 

a prestar assistência médica, dentária e funerária aos seus 

associados. 



ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 constatou 
a existência de 11947 pessoas de 5 anos e mais, sendo que 
3 734, ou 31 o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 2 060 eram 
homens e 1674 mulheres. Na sede municipal, das 2 517 
pessoas de 5 anos e mais, 1 530 sabiam ler e escrever e des
tas, 806 eram homens e 724, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionarum 42 estabelecimentos 
de ensino primário fundamental comum, com a matrícula 

geral de 2 070 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Existe um cinema 

com 400 lugares (o "Cine Argus") e seis Associações Cul

turais de caráter esportivo. 

Chegada do Círio c1 Cidade 

FINANÇAS PÚBI.ICAS 

RECEITA ARRECADADA. (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... 611 724 l 884 697 2 031 
1951 ....... 998 899 L 941 I 707 
1952 ..... I 595 I 247 ! 136 I 322 I t'90 
1953 ...... 2 149 I 511 ! 975 I 703 3 053 
1954 ..... .. 3 770 I 485 ! 718 I 476 3 178 
1955 ....... I 978 I 306 ! 394 I 486 2 424 
1956 ....... 2 627 I 891 .1 049 I 954 2 904 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI· 

COS - Mastro da Bandeira, situado na Praça da Ban
deira. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Apesar de a cidade de Castanha} ter co

mo padroeiro São José, os festejos mais importantes, que 

No Trapiche o Povo Aguarda a Chegada do Círio 

Comemoração do 7 de Setembro 

se realizam na igreja local, são em louvor a N. s.a da Pro
vidência, promovidos no mês de dezembro (23 a 31) pela 
Ação Católica de Castanha}, sendo sempre encerrados com 
suntuosa procissão, que percorre as principais artérias da 
cidade. Realiza-se também, todos os anos a procissão de 
Corpus Christi, ato religioso ao qual aflui grand':! número de 

fiéis e no próprio dia santificado. Além destas, ainda se des. 

tacam as seguintes: festa de São Francisco das Chagas, rea

lizada de 25 de setembro a 3 de outubro, na cidade, tendo 

como local o largo de São Francisco, onde se acha construí
da a capela; festa de Nossa Senhora Sant'Ana, padroeira da 

vila de Apeú, em julho, encerrando-se, como as demais fes
tas religiosas, com missa e procissão; "Círio" de Nossa Se-

Desfile Escolar 

nhora de Nazaré, que se realiza na povoação de Macapá, 
onde é padroeira. Em seu louvor é realizado todos os anos 

o "círio" (procissão fluvial) que partindo de um pequeno 
pôrto denominado Boa Vista vai ter ao trapiche da povoa

ção, todo o percurso no rio Apeú. Para esta festa, sempre 

realizada no mês de agôsto, afluem romeiros de Municípios 

vizinhos e de Belém . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar recebem a denominação de "Castanhalenses". 

O topônimo é português e de fácil compreensão, achan

do-se a sua origem provável significativamente explicada 
na versão popular, narrada na parte histórica desta notícia. 

O eleitorado é de 4 173 eleitores. 

É sede de comarca do mesmo noq~.e, com 3 têrmos ju
diciários. 



Castanhal, como centro de comunicações e transportes 
para os municípios de Curaçá e Marapanim, da zona do 
Salgado, e para as comunas de Inhangapi e Bujaru, da zo
na Guajarina, apresenta acentuado desenvolvimento no se
tor econômico. É uma das cidades mais movimentadas da 
zona bragantina, servida por uma rodovia asfaltada para 
Belém, e tem posição evidente na região. 

Ocupa Castanha! o quarto lugar no Estado na planta
ção de pimenta-do-reino. Segundo o levantamento procedi
do, em 1956, pela Inspetoria Regional do I. B. G. E. exis
tiam no município 83 produtores com 52 hectares e 82 464 
pés de pimenteiras, das quais 71118 em produção. 

Os municípios cujas plantações superam 20.000 pés 
apresentam-se nesta ordem: 

1.0 Acará .............. 764737 pés 
2.0 Ananindeua 458718 " . . . . . . . 
3.0 João Coelho 152 165 " .......... 
4.0 CASTANHAL 82464 " . . .... 
s.o Belém 81277 " ............ 
6.0 Barcarena 22900 " ..... •. 

7 de Setembro - Missa 

O Estado todo tem, segundo a referida pesquisa, 
1 665 835 pés de pimenteiras. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz.- 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Castanha) - CNE __:_ 1948. - Arquivo 

da Inspetoria Regional de Estatística. - Documentação da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 
de Estatística do Pará . ) 

CHAVES-PA 
Mapa Municipal na pág. 267 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem do município de Chaves encon
tra-se no desenvolvimento da catequese, nos tempos colo
niais; derivando de uma aldeia de índios aruans, missiona
dos pelos religiosos capuchos da Província de Santo An
tônio. 

A costa Norte da ilha de Marajó, região mais alta, vi
vitada desde os primeiros passos da colonização do Grão 
Pará, permitiu o assentamento de um centro de catequese, 
em princípio, e, depois, de vigilância e fiscalização da região 
Norte do grande Estado, não obstante sofrer a ação erosiva 
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das águas Amazônicas, exigindo uma obra de proteção para 
procurar obstá-la . 

Os frades capuchos de Santo Antônio instalaram-se no 
ponto em que hoje está a cidade de Chaves. 

Em conseqüência da Lei de 6 de junho de 175S, teve 
a aldeia o predicamento de vila, dado por Francisco Xa
vier de Mendonça Furtado, em 1757. 

Em 1765 foi diretor da vila Francisco Rodrigues. 
No último têrço do século XVIII, depois da criação do 

seu Senado da Câmara, serviu de centro militar, dispondo 
de grande guarnição, em efetividade de serviço ativo, como 
no-lo mostra os documentos antigos. 

Em 1805 foi juiz ordinário da vila Gaspar Raiz Fer
raz e Fróis. 

O brado de adesão do Pará à Independência do Brasil 
teve em Chaves um eco solene. 

Em 14 de setembro de 1823 a guarnição, em ato solene, 
realizado no quartel da s.a Companhia de Cavalaria e In
fantaria, de Legião da 2.a linha, com a presença do Capitão
Comandante militar e de Polícia, Manoel Carlos Gemaque 
de Albuquerque, autor da iniciativa da solenidade, e com 
o comparecimento do Senado da Câmara, como principal 
representante do povo, deu-se o ato de adesão, com a pro
clamação de D. Pedro I, Imperador e defensor perpétuo 
do Brasil. 

Dos documentos compulsados não constam os nomes 
dos oficiais do Senado da Câmara que estiveram presentes. 

Do último Senado, anterior à Lei de 1828, que orga
nizou os municípios do Império, fizeram parte Felix Hen
rique, Joaquim Marcelino de Almeida, Antônio de Almeida 
e João Manoel do Vale. 

Praça da Bandeira 



Em 1833, o Conselho do Gov<~rno da Província, no ato 
da divisão desta em têrmos e comarcas, substituiu a deno
minação de Chaves, que até então possuía a vila, pela de 
Equador, nome que conservou até 1844. 

A Resolução n.0 117, de 11 de setembro de 1844, que 
autorizou o Govêrno da Provínciu a marcar os limites de 
Chaves, restituiu-lhe o seu antigo nome, que conseguiu ven
cer a imposição oficial do inculto presidente, que em 1833 
fêz o Pará retrogradar de mais de 20 anos com os atos aca

nhados de uma administração qu~ lançou as sementes da 

Cabanagem. 

A Lei n.0 1 350, de 9 de março de 1889, criou a Comar

ca de Chaves instalada em 1890, já com a República, nos 

têrmos da Portaria de 12 de março dêsse ano . 

Casa da fazenda Santa Catarina 

Na divisão administrativa, em 1911, o municíoio em 
aprêço compõe-se de 4 distritos: Chaves, Arapixi, Prainha e 
Arrozal. 

Filho de Um Vaqueiro 

Um dos Meios de Transporte 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
cujos dispositivos foram confirmados pelo de n.0 78 de 27 
de dezembro do mesmo ano, manteve o município de Cha
ves, cujo nome e também de seu distrito-sede foi mudado 
para Santo Antônio de Aruãs, em virtude do Decreto esta
dual n.0 668, de 7 de junho de 1932. 

No quadro da divisão administrativa do Brasil, refe
rente ao ano de 1933, o município de Santo Antônio de 
Aruãs compreende unicamente o distrito-sede. 

A Lei estadual n.O 8, de 31 de outubro de 1935, confir
mou também a existência do município de Santo Antônio de 

Aruãs, que, no quadro de divisão territorial datado de 31 de 
dezembro de 1936, se compõe de 8 distritos: Santo Antônio 
de Aruãs, Arapixi, Rebordelo, Goiabal, Ganhoão, Arrozal, 
Ilha Viçosa e Cururu, observando-se o mesmo no datado 
de 31 de dezembro de 1937. 

No quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 
31 de março de 1938, integra-se o município em aprêço ape
nas do distrito-sede. 

De conformidade com o Decreto-lei estadual n.0 3 131, 
de 31 de outubro de 1938, o município e seu distrito-sede 
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Casos no Vila "Magalhães Barato" 

voltaram a denominar-se Chaves, perdendo o segundo o ter
ritório da zona de Ilha Viçosa para constituir o novo distrito 
de São Sebastião de Viçosa . Dêsse modo, na divisão esta
belecida pelo referido Decreto-lei n.0 3 131, para vigorar no 
qüinqüênio 1939-1943, o município de Chaves compõe-se 
dos seguintes distritos: Chaves e São Sebastião de Viçosa. 

Com a criação do Território Federal do Amapá, pelo 
Decreto-lei federal n.0 5 812, de 13 de setembro de 1943, 
regulado pelo de número 5 839, de 21 dêsse mês e ano, o 
município de Macapá foi transferido do Estado do Pará 
para nova unidade Federada, sem, porém, o distrito de Bai
lique. 

Na divisão territorial do Estado, estabelecida pelo De
creto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, é a seguinte a com

posição distrital do município em aprêço: Chaves, abran

gendo os 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 e 7.0 subdistritos, São Se

bastião de Viçosa e Bailique, êste consignado no qüinqüênio 

precedente no município de Macapá, então pertencente ao 

Estado do Pará. 
Por fôrça do Decreto-lei federal n.0 6 550, de 31 de 

maio de 1944, deixou o distrito de Bailique de fazer parte 

do Estado do Pará, sendo reincorporado ao município de Ma

capá, do Território Federal do Amapá. Refere-se, também, a 

essa transferência o Decreto n.0 172, de 6 de novembro de 

1944. 
O município atualmente é constituído dos distritos de 

Chaves e São Sebastião de Viçosa . 
A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. Rodolfo Chermont Júnior e 
constituída a Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

Embarque e Desembarque 

35.2 

LOCALIZAÇÃO - O município de Chaves está localizado 
na zona fisiográfica de "Marajá e Ilhas" e limita com os 
municípios de Afuá, Soure, Cachoeira do Arari, Ponta de 
Pedras, Anajás, Território Federal do Amapá e com o Ocea
no Atlântico. A sede municipal situada na Ilha de Marajá, 
dista 223 km, em linha reta, da Capital Estadual, colocao-

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

do-se no 32.0 lugar em ordem de distância de Belém. Tem 
as seguintes coordenadas geográficas: 0° 09' 51" de latitude 
Sul e 49° 58' 46" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE - É de 4 m a altitude do município, na sede, 
sendo o 30.0 em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. É um dos municípios mais 
ventilados da Amazônia, pela sua situação na Ilha do Mara
já, em frente ao Oeceano Atlântico. 

ÁREA - 9 600 km2, dando a Chaves a classificação de 23.0 

município do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - São os principais aciden

tes geográficos: Ilha Caviana: na foz do rio Amazonas, den
samente povoada; Ilha Mexiana: na foz do rio Amazonas, 

também bastante habitada; Ilha Viçosa: na foz do rio Ama

zonas; Rio Cururu: nasce a N.E. e se lança a S.O. do rio 

Amazonas, sendo navegável por embarcações de grande ca

lado, até % de sua extensão, que é de aproximadamente 

60 km; Rio Arapixi: tem nascente na costa sul da ilha de 

Marajá e desemboca no rio Amazonas; Rio Ganhoão: loca

lizado na zona do Ganhoão, desembocando no rio Amazo

nas; Rio Arrozal: surge dentro da ilha Caviana, percorre a 

zona do Arrozal, lançando-se depois no rio Amazonas; Rio 

Goiabal: com nascente no centro da ilha Caviana, banha a 

zona do Goiabal e despeja no rio Amazonas, antes passando 

pelo povoado de Santa Terezinha; e Lagos Apuí e Arapá. 

RIQUEZAS NATURAIS - Destacam-se as seguintes ri
quezas naturais: madeira, borracha e sementes oleaginosas 



constituem as riquezas vegetais. Peixes e animais silvestres 
aparecem como riquezas animais. Quanto à riqueza mine
ral nada há que mereça citação. 

POPULAÇÃO - A população de Chaves, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 14 129 habitantes e tinha 
a seguinte distribuição: homens 7 320; mulheres 6 809; 
brancos 3 937; pardos 8 079; prêtos 2 061; nenhum da raça 
amarela. Das pessoas de 15 anos ·:! mais, em número de 
7 794, 4 913 eram solteiros; 2 414 casados; 446 viúvos; 5 
desquitados. Existiam apenas 8 estlangeiros e 2 brasileiros 
naturalizados. Religiosamente predominavam os que se de
claravam católicos romanos, com um contingente de 13 867 
pessoas; as outras religiões possuem adeptos em pequena 

Kes1denc1a de um 1..0n1erc•anre 

escala. Segundo estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do município em 31-12-1956 era 
de 15 926 habitantes, sendo 13 347 no distrito de Chaves e 
2 579 no distrito de São Sebastião de Viçosa. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- O município possui oito 
aglomerações urbanas: - a cidade :le Chaves, com 448 ha
tantes (239 homens e 209 mulheres); a vila de São Se
bastião de Viçosa, com 38 habitantes (21 homens e 17 mu
lheres); e os povoados: Prainha, com 50 casas e 170 mora
dores; Bacuri, com 80 casas e 340 moradores; Arapixi, com 
140 casas e 650 moradores; São jüaquim, com 50 casas e 
220 moradores; Nascimento, com 9(1 casas e 350 moradores 
e Santa Terezinha, com 40 casas e :L 50 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -· O município assenta 
sua economia, principalmente na pecuária e na indústria ex
trativa. A exportação do gado bouino atingiu no ano de 
1956 o total de 8 723 cabeças, no valor de ............. . 
CrS 33 269 200,00, e do gado suíno a 10 213 cabeças, valen
do CrS 1129 163,00. A de borracha 123 317 kg, no valor 
de CrS 4 260 345,00; a de sementes oleaginosas 113 555 kg, 
valendo Cr$ 567 745,00. Os peixes secos elevaram-se a 

120 320 arrôbas, no valor de Cr$ 824 585,00. O valor total 
da exportação foi de CrS 41 O 14 92 7,00 . A ausência de esta
belecimentos industriais é justificada por tratar-se de muni
cípio nitidamente pecuarista. O rebanho bovino, segundo o 
Censo Agrícola de 1950, é de 132 793, ocupando o segundo 
lugar na população bovina do Pará. Das pessoas ativas ( 10 
anos e mais) 10,1% estão ocupada!: em agricultura, pecuá
ria e silvicultura . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio é atacadista e va
rejista, tanto na zona urbana, como na rural, mantendo tran-

23- 24640 

Prefeitura Municipal 

sações com a praça de Belém. Os estabelecimentos comer
ciais contam-se em número de 49, do tipo comum da Ama
zônia. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES- Liga
-se a cidade de Chaves com as sedes municipais limítrofes e 
a Capital do Estado pelos seguintes meios de transporte: 
Afuá, fluvial, 30 km; Anajás, carroça, 116 km; Cachoeira do 
Arari, carroça, 185 km; Ponta de Pedras, misto - 185 km 
até Cachoeira do Arari, carroça, e 55 km via fluvial; Soure 
carroça, 190 km; Macapá, via fluvial; Capital Estadual, flu
vial, 574 km. Como via de comunicação existe no municí
pio uma Agência Postal Telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Chaves conta com 
17 logradouros públicos, compostos de 94 prédios, os quais 
possuem 488 habitantes, conforme os dados do Recensea
mento de 1950. É servida de luz elétrica. A iluminação es

tende-se a tôdas as vias públicas e a domiciliária conta com 

52 ligações. 

ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 

um pôsto de higiene, mantido pelo Serviço Especial de Saú· 

de Pública, gratuito, mantendo serviços de curativos e apli

cação de injeções, bem como um ambulatório de análises 

clínicas e um de microbiologia, não executando trabalhos 

profiláticos, e tendo como corpo clínico um técnico de labo

ratório e um prático de farmácia. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons

tatou a existência de 11 777 pessoas de 5 anos e mais, sen
do que 3 177, ou 26,9o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 

1 870 .eram homens e 1 307, mulheres. Na sede munici-

Igreja Matriz 
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Ponte Sôbre o Rio Bacuri 

pai, das 381 pessoas de 5 anos e mais, 252 sabiam ler e es
crever e destas, 141 eram homens e 111, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram em Chaves, 30 estabe
lecimentos de ensino primário fundamental comum, com a 
matrícula geral de 1 016 alunos, na sede municipal e no 
interior do município. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existe apenas 
uma associação cultural, de caráter esportivo, aliás de mo
delar organização . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA AR.RECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributllria 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - - I 043 793 I 240 
1951. ...... - - I 153 837 1 003 
1952 ....... - - 1 100 778 844 
1953 ...... - - 747 733 877 
1954 ...... ·- - 1 111 607 928 
1955 ... - - 1 976 1 284 I 770 
1956 ....... - - 2 815 1 935 2 538 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Há festividades em honra de Santo An
tônio, padroeiro da cidade, que se realizam anualmente a 13 
de junho, havendo, porém, durante a quadra junina, festas 
populares, com exibição de "cordões" ou "ranchos", com as 
formas típicas da região. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- Corno todo o Amazonas, a 
natureza oferece sempre atração. A contra-costa da Ilha 
do Marajó, banhada pelo rio Amazonas, e sob a ação dos 
ventos marinhos, é um espetáculo, que bem merece ser 
visto. Na Ilha da Caviana, registra-se a "pororoca", fenô
meno comum na região. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "chavenses" . 

O eleitorado é de 3 511 eleitores. 

É sede de Comarca com dois distritos judiciários. 

O acesso à cidade de Chaves é penoso, pois, não exis
tindo trapiche ou cais os passageiros são desembarcados das 
lanchas ou motores em pequenas canoas ( catraias) e depois 
conduzidos a terra nos ombros dos "carregadores", que o 
fazem dentro de comentários jocosos. Ninguém desembarca 
calçado. 

35/J 

Chaves é topônimo importado de Portugal, onde a sua 
origem é vivamente controvertida . "Sôbre a origem dêste to
pônimo nem sempre se ajustam as opiniões apresentadas" 
(I. Xavier Fernandes - "Topônimos e Gentílicos"). 

Pensa êste autor que "o étimo mais aceitável do vocá
bulo" é Flavis (do ablativo "Aquis Flavis" de Aquae Fla
viae", denominação romana de uma fonte existente no local. 

(Autoria do histórico -- Elaboração da Inspetoria Regional de 

E~tatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do ·Pará" - Tomo Nono - João 
Palma Mu.niz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de 

Chaves - C. N. E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal de 

·Estatística. 

do Pará.) 

Documentação da Inspetoria Regional de Estatística 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 
Mapa Municipal na pág. 413 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A ocupação paraense nos territórios que 

constituem êste município data dos tempos coloniais. E 

quando se diz ocupação paraense, deve-se dar a esta expres

são a interpretação de haver a zona sido sempre jurisdicio

nada pelos governos, quer do período colonial, q~er do da 

independência, com sede no Pará, sendo a extensão da pri

meira a que até hoje tem regido o direito de ocupação ter

ritorial dos atuais Estados da República brasileira. 

O acôrdo de limites com o Estado de Mato Grosso, já 

convertido em lei, aprovado pelos dois Estados interessados 

e pelos poderes competentes da República, marca como re

ferência a linha do Salto das Sete Quedas, no rio São Ma

nuel ou Paranatinga, a ilha do Bananal, no rio Araguaia, 

nos têrmos da Lei estadual do Pará n.0 757, de 27 de feve

reiro de 1901. 

A jurisdição do Pará sôbre a margem esquerda do rio 

Araguaia se tem manifestado, não só com a ocupação efe

tiva, como por atos legislativos, administrativos e judiciá

rios, desde os mais remotos tempos. 

Frei Gil de Vila Nova, o grande apóstolo dos tempos 

modernos, do Alto Araguaia, erigiu em nova freguesia o po

voado de Conceição do Araguaia, utilizando poderes espi

rituais ou religosos que possuía, a 14 de abril de 1900. 

O desenvolvimento do território conduziu o legislativo 

do Estado do Pará à criação de um novo município, com 

sede no antigo povoado de Conceição, pela Lei n.0 1091, de 

Índios Carajás dançando o "Aruanan" 



Moradores do L Jcal 

3 de novembro de 1908, que conct~deu àquele lugar a cate

goria de vila. 
O Dr. Carvalho Nobre, por c.elegação especial do go

vêrno do Pará, instalou o município de Conceição do Ara
guaia a 10 de janeiro de 1910, en:.possando a comissão no

meada, constituída por Diogo de Matos Mourão, Rufino 
Rodrigues Brasil, Abílio Clementiuo da Silva, Joaquim Al

ves Fortaleza e João Martins de Almeida. 
Por decreto de 4 de novembro de 1911, o govêrno do 

Estado nomeou a segunda comissão administrativa para 

aquêle município, constituída dos l:eguintes membros: Mes
sias da Rocha, Presidente, e Sim plício Pereira da Costa, 
João Pinheiro, Inácio Soares dos Reis e Rufino Rodrigues 

Brasil. 
Na eleição procedida a 22 d~ junho de 1912, para o 

triênio 1913-1915, do primeiro Conselho Municipal elei

to, obtiveram votos, para intendente municipal, o Coronel 
Simplício Costa, e, para vogais, por três anos, Rufino Brasil, 

Soares dos Reis e Alfredo Olímpi,), e para vogais, por seis 

anos, João Pinheiro, Pedro Pinto e João Arcângelo. 
Conceição do Araguaia é sede de uma prelatura, da 

qual foi primeiro prelado D. Frei Domingos Canerot, da 
ordem dos pregadores. 

Em face do Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro 

de 1930, o município em aprêço foi suprimido, ficando o seu 

território sob a administração direta do Estado, o que foi 
confirmado pelo Decreto estadual n.0 78, de 27 do mês se
guinte. 

Na relação das comunas paraenses apresentada pela 
Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, figura nova
mente o município de Conceição do Araguaia. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 

31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o mu
nicípio de Conceição do Araguaia constitui-se dos distritos 
de Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Gameleiras e San
ta Tereza do Morro de Areia. 

De acôrdo com o quadro anel!o ao Decreto lei estadual 
n.0 2 972, de 31 de março de 193B, o município em estudo 
compreende 3 distritos: Conceição do Araguaia, Santa Ma

ria das Barreiras e Santa Tereza elo Morro de Areia. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 
de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do Es
tado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de 
Conceição do Araguaia teve suprimido o distrito de Santa 
Tereza do Morro de Areia, cujo território se anexou ao dis
trito de Santa Maria das Barreiras, dessa própria comuna, 
que, conseqüentemente, na citada divisão territorial, se apre
senta integrada por somente 2 distritos: Conceição do Ara
guaia e Santa Maria das Barreiras. 

Dá-se o mesmo na divisão territorial do Estado, vigen
te no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecida pelo Decreto
-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, devendo 
se observar que o distrito-sede não mais se subdivide, como 

aconteceu na Lei anterior. Esta situação até hoje perdura. O 
município de Conceição do Araguaia teve parte do seu ter
ritório desmembrada para constituir o município de Santa
na do Araguaia, conforme Lei n.0 1127, de 11 de março de 
1955, a qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal em acórdão de 4 de outubro de 1955. O 
govêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 de 
janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal Q Sr. João Aires Rêgo Maranhão e 

constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Conceição do Ara
guaia está localizado na ona Fisiográfica denominada 
"Zona do Planalto", e limita com os municípios de Alta
mira e Marabá e, com os Estados de Goiás e Mato Grosso. 

A sede municipal dista 759 km em linha reta da Capi
tal Estadual, colocando-se no 47.0 lugar em ordem de dis
tância de Belém e possui as seguintes coordenadas geográ
ficas: 8d 15' 36" de latitude Sul e 49° 16' 53" de longitude 
W.Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 140 metros na sede municipal, sendo o 

ponto mais alto do Estado. 

CLIMA - O município tem o clima comum da Ama

zônia: equatorial superúmido. A temperatura da cidade 
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Monumento no Local da 1.0 Missa 

apresentou em 1956, os seguintes dados: média das máxi
mas, 26,4°C; média das mínimas, 20,0°C e média compen
sada, 21,4°C. 

A precipitação no ano mencionado atingiu a 290,0 mm. 

ÁREA - 42 265 km2• É Conceição do Araguaia o 8.0 mu
nicípio do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 
geográfico é o rio Araguaia, que serve de limite aos Estados 
do Pará e Goiás e corre de sul para norte; nêle, se encon
tram, entre outras, as seguintes cachoeiras: Santa Isabel, 
que é também conhecida como cachoeira São Miguel tem 
uma extensão aproximada de 6 léguas, à margem desta ca· 
choeira está situado o povoado de Santa Cruz dos Martí
rios. Carreira Comprida que igualmente banha o povoado 
Santa Cruz dos Martírios e Santa Maria Velha no lugar 
Santa Maria Velha. 

Serras: São Miguel que atravessa o município, com 
extensão calculada em 100 km, medindo 300 metros de al
tura e Conceição merecem ser citadas. 

Gruta dos Cadenos, situada a cêrca de 50 quilômetros 
da cidade, no lugar "Lagero do Cadeno". 

RIQUEZAS NATURAIS -O cristal de rocha destaca-se 
como principal riqueza mineral. A castanha-do-pará e o cau
cho constituem as principais riquezas vegetais. Peles de 
animais silvestres aparecem como a principal riqueza ani
mal. A castanha é colhida no inverno; as peles o são em 
todo o ano; cristal de rocha e diamantes, no verão. Há, 
também, criação de gado e manufatura cerâmica. 

POPULAÇÃO - A população de Conceição do Araguaia, 
segundo o Recenseamento Geral de 1950, era de 6 322 ha
bitantes e tinha a seguinte composição: homens - 3 514; 
mulheres - 2 808; brancos - 2 656; pardos - 2 158; pre
tos - 1 482 e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 
anos e mais, em número de 4 304, 1 856 eram solteiros, 
2 023 casados, 377 viúvos e 1 desquitado. Existia apenas 
1 estrangeiro e nenhum brasileiro naturalizado. Predomina
vam os que se declaravam católicos romanos, que eram 

356 

6 222; as outras religiões possuem adeptos em pequena 
escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-56, era de 
7 126, sendo 4 774 no distrito de Conceição do Araguaia e 
2 352 no distrito de Santa Maria das Barreiras. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui duas 
aglomerações urbanas principais: a cidade de Conceição do 
Araguaia com 1 334 habitantes ( 634 homens e 700 mulhe
res) e a vila de Santa Maria das Barreiras, com 347 habi
tantes ( 159 homens e 188 mulheres), conforme dados do 
Recenseamento de 1950. 

Além da cidade e da vila, existem os seguintes povoa
dos: Santa Cruz dos Martírios, com 70 casas e 350 morado
res, situado na cachoeira Santa Izabel; Itaipavas, 36 casas 
com 180 moradores; Sampaio, com 30 casas e 100 morado
res; Palmeiras, com 30 casas e 150 moradores; Barreira 
Branca, com 25 casas e 150 moradores; Barreira de São Fé
lix, com 30 casas e 200 moradores; Barreira de Campo, com 
15 casas e 100 moradores; Barreirinha, com 12 casas e 80 
moradores; Lago Grande, com 12 casas e 50 moradores e 
Pedreiras, com 20 casas e 150 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A produção de origem 
extrativa vegetal é representada pela extração de madeiras 
em geral, castanha-do-pará e côco-babaçu, no valor global, 
em 1956, de Cr$ 3 593 000,00; a de origem mineral pela ex
tração de cristal de rocha, cujo valor total, em 1956, impor
tou em Cr$ 3 720 000,00 e a de origem animal, por peles de 
animais silvestres, no valor total de Cr$ 600 000,00. 

O município assenta sua economia principalmente na 
produção de castanha-do-pará, cuja exportação, em 1956, 
atingiu a 5 000 hectolitros, no valor de CrS 3 500 000,00, se
guida da de couros e peles com 60 000 kg valendo 
Cr$ 600 000,00. 

O valor da exportação, em 1956, somou ........ . 
Cr$ 5 800 000,00. 

Existem no município 2 usinas de beneficiamento de 
arroz, além de pequenos estabelecimentos que se dedicam a 
fabricação da farinha de mandioca. 

Igreja Matriz 



A criação vacum tem alguma expressão, pois parte do 
município está situada na zona pastoril, que abrange os 
estados do Pará e Goiás. 

O Censo Agrícola de 1950 en•:ontrou o seguinte reba
nho: bovinos 21 503; eqüinos 2 398; asininos 22; muares 
32; ovinos 39; caprinos 565 e suínos 2 040. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 23,3% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO - O comércio mantém, principalmente, 
transações com a praça de Belém, e em menor escala com 
a de Recife (via Belém) e São Paulo. Há no município 
22 estabelecimentos comerciais do ;istema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao rr..esmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Conceição do Araguaia com as sedes mu
nicipais limítrofes e a Capital do Estado pelos seguintes 
meios de transporte: Araguacema--Goiás- fluvial ..... 
120 km (Emprêsa Navegação Rio Araguaia) e aéreo: Ser
viços Aéreos Cruzeiro do Sul; Baliza--Goiás - fluvial 
263 km (Emprêsa de Navegação Rio Araguaia); Aragua
tins--Goiás- aéreo 200 km (Serviços Aéreos Cruzeiro do 
Sul); Carolina-Maranhão- aérE!O 310 km (Serviços Aé
reos Cruzeiro do Sul); Ma.rabá-·Pará - aéreo 415 km 
(Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul): Capital Estadual- aé
reo 759 km (Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul) e fluvial 
(1115 km) em viagens demorada:; e arriscadas, enfrentan
do as cachoeiras dos rios Araguaia e Tocantins, efetuadas 
em motores apropriados à na1regação de rios enca
choeirados. De Belém a Concdção do Araguaia, por 
via fluvial, subindo os rios a viagem normal dura vinte 
(20) dias; de regresso, a favor d•:t corrente, cêrca de dez 
( 10) dias. Liga-se à Capital Fed~ral, por via aérea, rota 
de Goiás e São Paulo, com a distância de 1236 quilômetros. 

Funciona na cidade uma Agê11cia Postal-telegráfica do 
D. C. T. e uma Telegráfica da Fôrça Aérea Brasileira 
(F. A. B. ) para o serviço de aviê•es. 

ASPECTOS URBANOS - A cidude de Conceição do Ara
guaia conta com 19 logradouros públicos; 358 prédios e, se
gundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, possui 

Colégio dos Podres 1: ominiconos 

1 334 habitantes. É servida de luz elétrica. A iluminação 
pública se estende a 15 logradouros e a domiciliária conta 
com 80 ligações. 

ASSIST:tl!NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 
um Subposto de Higiene mantido pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P.), com serviços gerais de Assis
tência Médica, Vacinação e Imunizações, e Ambulatório 
Sanitário tendo como corpo clínico apenas um guarda. 

ASSIST:íl!NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te na cidade de Conceição do Araguaia a Sociedade Benefi
cente São Vicente de Paulo, fundada no ano de 1928, con
tando com 34 sócios e destinada a prestar auxílio aos ne
cessitados. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 5 555 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que· 1699, ou 30,5%, sabiam ler e escrever. Destas, 1032 
eram homens e 667, mulheres. Na sede municipal, das 
1159 pessoas de 5 anos e mais, 592 sabiam ler e escrever 
e destas, 287 eram homens e 305, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram em Conceição do Ara
guaia 3 estabelecimentos de ensino primário fundamental, 
comum com a matrícula geral de 240 alunos. No mesmo ano, 
na sede municipal funcionou um estabelecimento de ensino 
extraprimário: o "Educandário Santa Rosa", possuindo o 
Curso Doméstico, com 25 alunos do sexo feminino e 6 pro
fessôres. O Ginásio Santo Alberto que pretende reabrir o 
curso ginasial em 1957. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Duas Associações 
Culturais, ambas de caráter esportivo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federa I Estadual 
(Cr$ 1 000) 

Total Tributária 

1950 ....... - 414 103 573 
1951 ....... - 28 397 ... 284 
1952 ....... - 15 446 304 
1953 ....... - 31 879 136 454 
1954 ....... - 32 756 . .. 597 
1955 ....... - 23 1 048 266 1 490 
1956 ....... - ... 1 270 . .. 1 270 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - "Cruzeiro" - monumento em cimento, erigido em 
honra ao fundador da cidade, Frei Gil de Vila Nova, inaugu
rado em 14-4-1897; fica situado à Praça da Matriz. 

"Monumento Branco" à Avenida Lauro Sodré, inaugu

rado em 29-5-1947. 

"Monumento Nossa Senhora da Glória", situado à Tra
vessa Goiás, inaugurado a 3-11-1950. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A principal festa é a da padroeira da 
cidade, Nossa Senhora da Conceição, com seu novenário, que 
termina a 8 de dezembro. A festa religiosa encerra-se com 
uma procissão, que desfila fervorosamente pelas principais 
ruas. Sua existência vem desde a fundação da cidade. 
Além dessa festa, as solenidades da Semana Santa e Corpus 

Christi, merecem destaque. 
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Cruzeiro no Largo da Matriz 

VULTOS ILUSTRES - Dr. Boaventura Cunha, advogado 
o professor no Colégio Pedro 11, no Rio; Dr. José Coelho, 
professor catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - O rio Araguaia, por si só 
constitui uma atração turística. O formador do Tocantins 
é, inegàvelmente, um dos mais belos e grandiosos rios da 

Amazônia. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar recebem o nome de "araguaienses". Os nativos são 
conhecidos como "carajás", em virtude dos índios que ha
bitam o rio. O nome Conceição é português em homenagem 
à padroeira da localidade original, N. S. a da Conceição. 

Araguaia é expressão tupi, que Th. Sampaio identifica 
com araguay, cuja decomposição é: ará (papagaio), gua 
(vale ou baixada), y (rio). Significa "Rio do vale dos pa
pagaios". 

É sede de Comarca e Têrmo com 2 distritos judi
ciários. 

O eleitorado é de 770 eleitores. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
E~tatística do Município de Conceição do Araguaia - CNE - 1948. 
- Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação 
da Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Ins
petoria Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1947).) 

CURRALINHO- PA 
Mapa Municipal na pág. 285 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O lugar era uma fazenda particular, com 
uma posição e situação muito apropriadas à criação de um 
centro de população, situado na costa sul da Ilha de Ma
rajó. 

A largueza dos proprietários, que também dispunham 
de muitas relações de comércio, aliada à circunstância de 
ser seu pôrto uma escala quase obrigatória na subida das 
embarcações e dos famosos regatões, sucedeu uma localiza-
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ção de pessoas ligadas ao proprietário das terras, em prin
cípio; depois, os interêsses comerciais, de forma a criar-se 
um centro de população que em 1850 a Lei n.0 172, de 30 
de novembro, elevou a freguesia, com a denominação de 
São João Batista de Curralinho. 

Quase 15 anos depois, quando a política da capital 
da província, querendo aniquilar certos elementos da vila 
de Oeiras, resolveu transferir, com a Lei n.0 4 79, de 6 de 
março de 1865, a sede daquele município para Curralinho, 
que elevou a vila, determinou o presidente da província, 
em ofício de 29 de novembro do mesmo ano, que a trans
ferência se fizesse imediatamente, não obstante Curralinho 
não dispor de casa para a Câmara, nem edifício para a ca
deia, tão pouco igreja para servir de matriz. 

Ainda assim, em 23 de dezembro seguinte, foi insta
lada a nova sede, com a presença da Câmara de Oeiras, 
para o quatriênio de 1865 a 1868, constituída por Joaquim 
Gonçalves Ribeiro, Presidente, e Vereadores Eulélio So
ciliano de Morais Costa, Veríssimo Alves de Macedo, João 
Vieira Borges, André da Costa Pequeno, Manoel da Costa 
de Miranda e Joaquim José Alves Barradas. 

Em conseqüência da Lei provincial n.O 584, de 23 
de outubro de 1870, que restaurou o município de Oeiras, 
separado do de Curralinho, e, com a eleição procedida para 
a vereação a empossar-se no novo município, desmembrou
-se de Curralinho o respectivo território que, em 4 de julho 
de 1870, ficou instalado em município. 

O Presidente da Câmara de Curralinho, Olímpio José 
Barreira, votado como vereador para Oeiras, preferiu êste 
último cargo o que levou à eleição de um novo presidente 
para aquêle, recaindo a votação no vereador Joaquim Fer
nandes de Melo. 

Com a proclamação da República no Brasil, em 15 
de novembro de 1889 e subseqüente adesão do Pará, no 
dia seguinte, o govêrno provisório do Estado dissolveu, com 
o Decreto n.0 79, de 6 de março de 1890, a Câmara Muni
cipal, criando o Conselho de Intendência Municipal pelo 
Decreto n.0 80, da mesma data, para o qual nomeou os ci
dadãos Manoel dos Anjos Paiva Castro, Presidente, e vo
gais, Domingos Francisco Cerdeira, Francisco C. Tiago 
Mendes, Bertino da Costa Baratinha, Antônio Cardoso de 
Figueiredo, Jorge Gomes de Carvalho e João Nepomuceno 
Ferreira. 

~ste Conselho, com exceção do último que não aceitou 
a nomeação, tomou posse em 28 de março de 1890. 

O primeiro Conselho Municipal, eleito constitucional
mente, ficou constituído do intendente Jorge Gomes de Car
valho, e vdgais Leopoldo Lopes da Silva, Sabino Rodrigues 
Cardoso e Antônio Cardoso de Figueiredo, para servir, o 
primeiro no período de 15 de novembro de 1891 até 15 
de novembro de 1894. 

Para o período seguinte, 15 de novembro de 1894 a 

15 de novembro de 1897, foi eleito intendente municipal 
o Coronel Domingos Francisco Cerdeira . 

Por efeito da Lei Estadual n.0 2 116, de 3 de novem
bro de 1922, foi extinto o município de Oeiras e seu terri
tório anexado ao de Cutralinho. 

Também pelo Decreto Estadual n.0 6, datado de 4 
de novembro de 1930, extinguiu-se o município de Malgaço, 
cujo território foi incorporado aos de Breves e Curralinho, 



êste apesar de não figurar na relaçilo dos municípios man· 
tidos pelo citado Decreto n.0 6. 

O Decreto Estadual n.0 78, Cle 27 de dezembro de 
1930, mantendo o município de Curralinho, anexou·lhe o 
território do de Bagre e incorporou ;~o de Portei o território 
do de Melgaço. 

O Decreto Estadual n.0 931, d'~ 22 de março de 1933, 
de acôrdo com seu texto, teria reste.belecido Curralinho co· 
mo subprefeitura. 

No quadro da divisão administrativa concernente a 
1933, não aparece o município de Curralinho, que, no en
tanto, se vê entre as comunas do gstado do :Bará, consig
nadas pela Lei Estadual n.0 8, de ~:1 de outubro de 1935. 

Nos quadros· da divisão territorial datados de 31 de 
dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o município 
de Curralinho compõe-se de 2 distritos: o da sede e o de 
Piriá, assim permanecendo no anex:o ao Decreto-lei Esta
dual n.0 2 972, de 31 de março de 1938. 

O Decreto-lei Estadual n.0 3 131, de 31 de outubro 
de 1938, desmembrou de Curraliilho, para o novo muni
cípio de Oeiras, o distrito de idên·tico topônimo, que, em
bora constasse nos quadros anteric,res como integrante do 
município de Portei, pertenceria, de fato, ao de Curralinho. 
Na divisão administrativa do Estad), vi~ente no qüinqüênio 
1939-1943, fixada pelo Decreto-lei acima citado, continua 
Curralinho integrado pelo distrito de idêntico nome e pelo 
de Piriá, mantendo tal situação o Decreto-lei Estadual nú
mero 4 505, de 30 de dezembro de 1943, que estabeleceu 
a divisão territorial do Estado pau vigorar no qüinqüênio 
1944-1948, situação que perdura a1é hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo si
do eleito Prefeito Municipal o Sr. Antônio José de Oliveira 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Curralinho está situado 
na zona fisiográfica de Marajó e Ilhas e limita com os 
municípios de Breves, São Sebastião da Boa Vista e com 
o rio Pará e baía das Bôcas. A sede municipal dista 157 km 
em linha reta da Capital Estadual, colocando-se no 26.0 lu-

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação au Estado e sua Capital. 

gar em ordem de distância de Belém e possuindo as se
guintes coordenadas geográficas: 1° 48' 10" de latitude Sul 
e 49° 47' 40" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE- 15 metros (sede municipal), sendo o 23.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama· 
zônia, equatorial superúmido, com a.centuado período chu
voso de janeiro a junho. 

ÁREA - 3 663 km~. É Curralinho o 35.0 município no 
Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são os seguintes: Baía de Currali
nho: rios Canaticu, Mutuacá, Piriá, Caruacá e Guajará, êste 
navegável em tôda a sua extensão: ilhas de Santa Cruz, Ina
jatuba, Taboca, Samanajós, Rezende dos Veados, Aararas, 
Brígida e Caroba. Rio Pará, que banha o município desde 
os limites com Breves, até alcançar a divisória com o muni
cípio de São Sebastião da Boa Vista. 1tste rio forma as co
nhecidas baías de Curralinho e das Araras, tendo em seu 
percurso as ilhas do Martinho, ltaituba, Mucuras, Carioca 
e todo o imenso arquipélago. 

RIQUEZAS NATURAIS - Borracha, madeiras em ge
ral, plantas oleaginosas e leite de maçaranduba constituem 
as riquezas vegetais. Peixes e peles de animais silvestres 
aparecem como riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Curralinho, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 7 432 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens- 3 877; mulheres-
3 555; brancos - 2 890; pardos - 2 382; pretos - 2 080 
e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 3 938, 2 076 eram solteiros; 1 476 casados; 
370 viúvos e 13 desquitados. Existiam apenas 6 estrangeiros 
e 1 brasileiro naturalizado. Predominavam os que se decla
raram católicos romanos que eram 7 413; as outras religiões 
possuem adeptos em pequena escala. Segundo estimativa 
do Departamento Estadual de Estatística, a população do 

município em 31-12-1956, era de 8 377, sendo 4 456 no 
distrito de C urra linho e 3 921 no distrito de Piriá. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui duas 
aglomerações urbanas principais: a cidade de Curralinho 
com 256 habitantes (118 homens e 138 mulheres) e a vila 
de Piriá com 426 habitantes (234 homens e 192 mulheres), 
conforme dados do Recenseamento de 1950. Além da cida
de e vila, existe o povoado de São José do Mutuacá, com 
23 casas e 92 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 
sua economia, principalmente, na produção extrativa ve
getal, cuja exploração em 1956 apresentou: borracha em 
geral 196 500 kg, no valor de Cr$ 4 726 200,00; madeiras 
em geral 54 500 m3, valendo Cr$ 7 000 000,00; sementes 
oleaginosas 220 000 kg, perfazendo Cr$ 450 000,00; couros 
e peles 750 kg, valendo Cr$ 76 500,00; óleo de andiroba 
15 500 kg, valendo CrS 450 000,00; azeite de patauá 20 000 

quilos, valendo Cr$ 600 000,00. Outros produtos nativos 

como óleo de andiroba, azeite de patauá, sementes de an
diroba e ucuuba, resina breu, resina jutaicica e leite de 
maçaranduba têm valor apreciável na economia local. A 
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de origem animal, peixes de diversas espectes e camarão, 

somou, em 1956, a importância de Cr$ 124 500,00. 

Existem no município 4 estabelecimentos industriais, 

sendo duas serrarias, uma usina de beneficiamento de arroz 
e uma fábrica de óleos e gorduras vegetais, além de peque

·nos estabelecimentos, que se dedicam à fabricação de fa

rinha de mandioca . Das pessoas em idade ativa ( 1 O anos e 

mais), 6,7% estão ocupados na agricultura, pecuária e sil
vicultura. 

COMÉRCIO - O comércio mantém transações com a 
praça de Belém, de onde importa quase tôdas as merca
dorias consumidas no município. Há no município 22 esta
belecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li

ga-se a cidade de Curralinho com as sedes municipais limí

trofes e a capital do Estado pelos seguintes meios de trans

portes: Breves: fluvial 103 km; São Sebastião da Boa Vis

ta: fluvial 28 km; Capital Estadual: aéreo 150 km e fluvial 

168 km, navios do S. N. A. P. P. e emprêsas particulares. 

Como via de comunicação existe no município uma Agência 

Postal-telegráfica do D . C . T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Curralinho conta 
com 9 logradouros públicos; 85 prédios e segundo os dados 

do Recenseamento Geral de 1950, 256 habitantes. É ser

vida de luz elétrica . A iluminação pública se estende a to

dos os logradouros e a domiciliária conta com 28 ligações. 

ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITARIA- Existe um Pôs

to Médico mantido por particular e um Subposto de Saúde 

mantido pelo Serviço Especial de Saúde Pública (S.E.S.P.), 

ambos de finalidades gerais, mantendo o Pôsto Médico os 

serviços de curativos e aplicação de injeções e o Sub

posto de Saúde, os de curativos, aplicação de injeções e 

socorros de urgência; não possuem qualquer aparelha

mento especial e nem executam trabalhos profiláticos, tendo 

cada um, como corpo clínico, apenas um guarda sanitário . 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 consta

tou a existência de 5 914 pessoas de 5 anos e mais, sendo que 

1 446, ou 24,4o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 995 eram 
homens e 451, mulheres. Na sede municipal, das 211 pes
soas de 5 anos e mais, 119 sabiam ler e escrever e destas, 
64 eram homens e 55, mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 6 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 

339 alunos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Muni~ipal NO 
MUNICIPIO 

Federal Estadual (Cr$ I 000) 
Total 1.~ributária 

1950 ....... - 120 545 282 504 
1951 ....... - 180 656 652 

1952 ...... - 210 758 680 
1953 ....... -- 255 910 308 821 

1954 ..... - 268 (I) 905 .. (I) 821 .. 
1955 ....... -· 272 868 341 700 
1956 ....... - 260 (I) 882 (I) 882 

(I) Orçamento. 
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MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - Como festejos tradicionais do municí

pio, registram-se unicamente os religiosos, que são: festivi

dade de São Sebastião, realizada em fins de janeiro e prin

cípios de fevereiro de cada ano e a de São João Batista, 

padroeiro do Município, comumente realizada de 18 a 24 

de junho de cada ano, ambas na igreja matriz da sede mu

nicipal. Ditas festividades constam de todos os ofícios re
ligiosos habituais, como novenas, procissões, sob a orien

tação de um padre vindo de Belém, capital do Estado, por 

não existir vigário no local. Abrilhantam também tais fes

tas bandas de música especialmente contratadas para re

tretas, que se realizam na praça da matriz. As despesas 
são cobertas através de coletas, listas, donativos, leilões, etc., 

por vontade espontânea do povo. A festa de São João Ba
tista, por ser de maior imponência, atrai superior número 

de romeiros oriundos dos municípios vizinhos. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar recebem o nome de "curralinhenses". 

É Têrmo da Comarca de Breves, com dois distritos 

judiciários. 

O eleitorado é de 2 130 eleitores. 

O topônimo Curralinho é português: diminutivo de 

"curral", com o sufixo "inho". 

(Bibliografia - Annaes da Biblictheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Curralinho - C. N. E. - 1948. -
Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará. - Junho de 1957). 

CURUÇÃ-PA 
Mapa Municipal na pág. 303 do 1.0 Vai. 

HISTóRICO - Data a sua fundação das antigas reduções 
dos jesuítas, ainda do século XVII, os quais lá fundaram 
uma fazenda denominada Curuçá, com uma importante fei

toria de pesca. 

A fazenda foi colocada sob o orago de Nossa Senhora 

do Rosário. 

Com a expulsão dos padres da Companhia de Jesus 
dos domínios portuguêses e com a aplicação da Lei n.0 

•••• 

1 755, Francisco Xavier de Mendonça Furtado a elevou, em 
1757, à categoria de vila, com o nome de Vila Nova D'EI
Rei, havendo mandado o desembargador Ouvidor-Geral fa
zer a respectiva instalação, desprezando os protestos do pa

dre José de Morais, tudo no ano de 1757. 

Instalou o Ouvidor-Geral a sua Câmara; e, esta, den
tro dos limites estreitos, que então possuíam essas corpo

rações, dirigiu seus interêsses privados. 

Em 1823 era juiz ordinário João Rui Barata. 

A independência encontrou o município, que, nos têr
mos da Lei de 1828, que deu organização municipal áo Bra
sil Império, realizou a sua primeira eleição, da qual saíram 
cotados, para o quatriênio de 1829-1832, presidente da 
Câmara Bartolomeu Dias Botelho, e, vereadores, José Cân
dido Pinheiro, Antônio Duarte Gomes, Vitorino José do 



Igreja Matriz N. 5.0 do Rosário 

Vale, Antônio da Silva Real Jl .• moras, Paulino Antônio 

Coelho e Miguel Arcanjo Corrêa . 
Com a nova divisão de têrmos e comarcas, feita nas 

sessões do Conselho do Govêrno da Província, de 10 a 17 
de maio de 1833, perdeu a Vila Nova D'El-Rei o predica
rnento de vila, havendo o território do município, conjunta
mente com o lugar São Caetano e· o território do atual mu
nicípio de Marapanirn, sido incorporado ao município de 

Vigia. 
Em 25 de abril daquele ano houve no rnumctpto sé

rios distúrbios, ocasionados pela efervescência das paixões 
políticas, tendo seguido para a Vila Nova D'EI-Rei o Te
nente Boaventura Ferreira Bentes, que conseguiu restabele
cer a ordem, ao tempo em que chegou o ato do Conselho 
do Govêrno Provincial extinguindo a vila, ato que exaspe
rou profundamente os seus habi1antes coagidos. Consenti
ram, embora com protestos, lavrar-se no cartório do juiz de 
paz de então urna declaração que é um verdadeiro têrmo de 
bem viver, no qual prometeram conservar a ordem e a paz 
pública, figurando corno signatár'.os os próceres da vila e 

do município. 
Em 25 de junho, ainda de 1 B33, reuniu a Câmara ex

tinta, constituída por José Rufino das Neves, presidente e 
vereadores, Manoel Euzébio da Costa, Paulo Antônio Viei
ra, Fidelis de jesus dos Passos e :Luciano da Luz do Nasci

mento, para pedir ao presidente da província a revogação 
do ato de extinção, remetendo-lhe uma representação, as
sinada por 82 cidadãos, protestando contra a resolução do 
govêrno provincial, reclamações essas que obtiveram como 
resposta decisiva um ofício do presidente Machado de Oli
veira, declarando que a extinção E'ra motivada por não pos
suir o município homens capazes de constituir govêrno mu-

nicipal, resposta, aliás, dada também a Mazagão e Alenquer, 
extintos na mesma emergência. 

A Cabanagern fêz-se sentir em Curaçá com um acervo 
de desordens e crimes contra a vida e propriedade de seus 
habitantes e mesmo contra a conservação do seu passado 
histórico, porquanto destruiu o arquivo da Câmara, haven
do apenas escapado um livro de atas, relativo ao período de 
1831 a 1833, livro que depois, a datar de 1838, serviu para 
protocolo do escrivão do juiz de paz da freguesia de Nossa 
Senhora do Rosário de Marapanim, criada sôbre as ruínas 

da Vila de Curaçá, no ato de extinção desta. 
Até 1850, permaneceu o povoado na obscuridade e 

indenorninação, vindo nessa data a Resolução n.0 167, de 21 
de novembro, fazê-la ressurgir, por assim dizer, restituindo
-lhe a categoria de vila, reinstalada somente em 1.0 de ja
neiro de 1853, com a posse da Câmara, constituída pelo 
presidente Teotônio de Brito Chucre, vereadores João Ma
noel Cordovil, Francisco Teixeira Pinto Galvão, João de As
sunção Pinto, Pedro Macedo Barata, José Antônio Duarte 
Amoras e Antônio Barbosa de Lima. 

Com a Resolução n.0 269 de 10 de outubro de 1854, foi 
autorizada a mudança da sede do município para o lugar 
denominado Ponta do Abade, o que não teve execução, não 
obstante as tentativas feitas, contra a vontade dos habitan
tes, que não procuraram dar cumprimento às exigências da 
lei, para a nova instalação. 

Permaneceu, portanto, na vila de Curaçá a sede do 
município até à proclamação da República. 

Com a proclamação da República em 15 de novembro 
de 1889 e subseqüente adesão do Estado do Pará a 16 do 
mesmo mês, cessaram as dissenções políticas. 

A adesão à República foi feita por comunicação de 20 
de fevereiro de 1890, pela Câmara constituída pelo Presi-
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dente Orácio Barbosa de Lima, e, vereadores, Manoel Je
rônimo Ferreira Guimarães, Segismundo Pinto de Mes
quita, Manoel Honorato Ribeiro, Cândido de Assis da Con
ceição Lima, João Gomes da Conceição e João Francisco 

Gomes. 
Com a Lei n.0 236, de 14 de maio de 1895, obteve a 

vila de Curaçá a categoria de cidade, cuja instalação se rea
lizou em 4 de outubro do referido ano. 

Em face do Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro 
de 1930, o município em aprêço sofreu nova supressão, fi
cando-lhe o território incorporado aos municípios de São 
Caetano de Odivelas e Vigia. Teria readquirido sua autono
mia, por efeito do Decreto estadual n.0 78, de 27 do mês 
seguinte, uma vez que o mesmo o manteve nessa categoria, 
anexando-lhe ainda o território do extinto município de Ma
rapanim. Não obstante, perdeu-a em virtude do Decreto es· 
tadual n.0 111, de 21 de janeiro de 1931, sendo seu território 
possivelmente incorporado ao município de Marapanim, 
então restabelecido. 

Pelo disposto no Decreto estadual n.0 680, de 27 de ju
nho de 1932, o distrito de Curaçá, que integrava o municí
pio de Marapanim, passou à jurisdição do de Castanhal. No 
seu texto, o Decreto estadual n.0 931, de 22 de março de 
1933, declara ter restabeleCido em Curaçá uma subpre
feitura. 

Por fôrça do Decreto estadual n.0 1136, de 28 de de
zembro de 1933, restabeleceu-se definitivamente, com terri
tório desmembrado do município de Castanhal, o de Curaçá, 
que, no quadro de divisão administrativa relativo a 1933, 
figura constituído por apenas o distrito-sede. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios do Pará, consignando-se entre 
êles ·o de Curaçá, que, no quadro de divisão territorial da
tado de 31 de dezembro de 1936, se apresenta subdividido 
em 5 distritos: Curuçá, Lauro Sodré, Monte Alegre, Ponta 
de Ramos e Terra Alta, e, no datado de 31 de dezembro de 
1937, composto dêsses distritos e do de Santa Luzia. 

Segundo o quatro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o município constitui-se 
de 4 distritos: Curuçá, Ponta de Ramos, Monte Alegre e 
Lauro Sodré. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de 
outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do Estado, a 
vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município em estudo 
perdeu, para o de Marapanim, o distrito de Monte Alegre 
do Maú (ex-Monte Alegre). Por outro lado teve aumentado 

Ocasião do Recenseamento Geral 

36:1. 

o número de seus distritos, com a criação dos de Santa Lu
zia e Terra Alta, levada a têrmo com os territórios das zonas 
dêsses nomes, do distrito de Lauro Sodré. Conseqüentemen
te, nessa divisão, figura com 5 distritos: Curuçá, Lauro So
dré, Ponta de Ramos, Santa Luzia e Terra Alta. Dá-se 0 

mesmo na divisão territorial do Estado, vigente no qüin
qüênio 1944-1948, e estatuída pelo Decreto-lei estadual 
n.o 4 505, de 30 de dezembro de 1943, notando-se \mica
mente a alteração toponímica sofrida pelo distrito de Santa 
Luzia, cuja denominação é, agora, Marujá, situação que até 
hoje perdura. 

Curuçá teve parte do seu território desmembrada para 
com:tituir o município de Boa· Vista do Iririteua, conforme 
Lei n.0 1127, de 11 de março de 1955, a qual foi considera
da inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 
acórdão de 4 de outubro de 1955. O govêrno do Estado do 
Pará em Decreto n.0 1946, de 26 de janeiro de 1956, tornou 
insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito prefeito Municipal o Sr. Lourival Cordovil de Ataíde 
e constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Curuçá situa-se na Zo
na Fisiográfica, denominada do Salgado, e limita com 
os municípios de São Caetano de Odivelas, Marapanim, 
Anhanga, Castanha! e com o Oceano Atlântico. 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

A sede municipal dista 107 km em linha reta da Capi
tal Estadual, colocando-se no 17.0 lugar em ordem de dis
tância de Belém, possuindo as seguintes coordenadas geo
gráficas: 0°- 43'- 40" de latitude Sul e 47°- 50' e 59" 
de longitude W. Gr. 

ALTITUDE - 3 metros na sede municipal, sendo o 31.0 

em ordem de altitude no Estado do Patá. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. O período chuvoso intenso 
é de janeiro a junho, notando-se, nos meses de outubro a 
dezembro, predominância de tempo sêco. 



AREA - 925 km:J, sendo, portanto, Curuçá o 50.0 municí

pio do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais acidentes 
geográficos dêste município, são: rio Mocajuba: nasce nos 
alagadiços do lugar Pimenta e s1~para os municípios de 
Curuçá e São Caetano de Odivela~. Corre geralmente para 

norte, e depois de um percurso de cêrca de 50 quilômetros, 
deságua na costa do Atlântico. São seus afluentes o Mocaju
binha, Cigana, Prata, Tijoca, Candeua, lgaçaba e outros, 
oferecendo condições de navegabilidade. Rio Curaçá: nas
ce no lago Miritisal, atravessa a estrada de rodagem Cas
tanhal-Curuçá, no Km 58, banha os lugares Cabeceira, 
Arapiranga, Coqueiro, Ponta de Ramos e deságua no Atlân
tico, sendo navegável até o lugar Cabeceira e tem um per
curso de 20 km. Rio Muriá: tem uma extensão de 10 km 
sendo navegável apenas por emb~trcações a vela, comuni
cando-se com os rios Mocajuba e Curuçá. Ilha Mutucal: é 

a maior ilha do município, formada pelos rios Mocajuba, 
Muriá, Furo Grande e costa do Atlântico, com um litoral 
de grande centros de exploração de pesca. Ilha Ipemonga: 
Praia Mariuteua: situada na parte mais setentrional do 
município, as águas do Oceano Atlântico banham duas das 
suas faces, sendo ambas percorridas pelas águas do Furo 
Mariuteua e Melo, tendo uma sut:erfície de cêrca de .... 
15 km2• 

RIQUEZAS NATURAIS- Madeira em geral constitui a 
única riqueza vegetal em exploração, evidenciando-se a 
casca do mangue. 

POPULAÇÃO - A população dE! Curuçá, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 16 415 habitantes e ti
nha a seguinte distribuição: homens - 8 111; mulheres -
8 304; brancos - 2 949; pardos -- 13 076; pretos - 376; 
nenhum de raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais 
em nümero de 9 305, 5 333 eram solteiros; 3 419 casados; 
537 viúvos; 4 desquitados. Existiam apenas 4 estrangeiros 
e 4 brasileiros naturalizados. Em religião predominaram os 
que se declararam católicos roman:>s, em número de 16 057; 
as outras religiões possuem adeptcs em pequena escala. Se
gundo estimativa do Departament1:> Estadual de Estatística, 
a população do município em 31-12-1956 era de 18 503, 
sendo 5 119 no distrito de Curuçá, 2 949 no distrito de Lau
ro Sodré, 3 350 no distrito de Murajá, 4 406 no distrito de 
Ponta do Ramos, 2 679 no distrit•:> de Terra· Alta. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS-- O município possui de
zenove aglomerações urbanas - a cidade de Curuçá, com 
2 216 habitantes ( 1 029 homens e 1 187 mulheres); a vila 
de Lauro Sodré, com 299 habitantes (147 homens e 152 
mulheres), a víla de Murajá, com 546 habitantes (263 ho
mens e 283 mulheres); a vila de Fonta do Ramos, com 209 
habitantes (109 homens e 100 mulheres); a vila de Terra 

Alta, com 275 habitantes (137 h:>mens e 138 mulheres); 
conforme dados do Recenseament•:> de 1950, e os seguintes 
povoados. Boa Vista, com 110 casas e 550 moradores; Vis
ta Alegre, com 50 casas e· 250 mc1radores; São Pedro, com 
80 ·casas e 400 moradores; Nazaré do Mocajuba, com 45 

casas e 225 moradores; Cara ta teu~, com 40 casas e 200 mo~ 
radares; Bom Jesus, com 35 cas~ts e 165 moradores; São 
Luiz, com 30 casas e 150 moradores; Getúlio Vargas, com 

50 casas e 250 moradores; Marauú, 70 casas e 350 morado
res; Mutucal, com 90 casas e 450 moradores; Coqueiro, com 

Praça Coronel Horácio 

50 casas e 250 moradores e Abade, com 25 casas e 160 mo
radores, Araquaim e Iririteua com cêrca de 250 moradores 
e 50 casas cada. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 
sua economia, principalmente, na agricultura e na pesca. O 
principal produto agrícola é a fibra vegetal uacima, cujo 
valor de exportação atingiu no ano de 1956 a 183 658 qui

los, valendo Cr$ 1 640 516,00, seguindo-se a farinha de 
mandioca com 647 870 quilos, no valor de ........... . 
CrS 1 593 160,00, e o arroz com casca, 534 540 quilos, per
fazendo Cr$ 1 154 232,00. Dos produtos de pesca tem o ca
marão sêco, cuja exportação, em 1956, atingiu 62 665 qui
los, no valor de Cr$ 1 294 445,00, seguindo-se o peixe con
gelado, com 141 850 quilos, valendo CrS 1061 750,00, sen-
do que o valor da exportação, em 1956, somou ......... . 
Cr$ 8 644 301,00. 

A produção de origem vegetal tem, na extração da cas
ca do mangue e de madeiras em geral, sua ativa participa
ção na vida econômica, com o valor de CrS 2 075 000,00, 
em 1956. 

A produção de diversas espécies de peixes, inclusive 
caranguejos, somou CrS 8 020 880,00, correspondentes a 
cêrca de 876 000 quilos. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 52,2 o/o 
estão ocupados na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO - Há no município 113 estabelecimentos co
merciais, do sistema comum da Amazônia: atacadista e 
varejista ao mesmo tempo. 

Com a praça de Belém é que mantém o maior inter
câmbio comercial, seguida da de Castanha!, município vizi
nho. 
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Outro Aspecto do Recensamento Geral 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Curuçá com as sedes municipais limí
trofes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
portes: Marapanim, rodoviário, 32 km; Castanha}, rodoviá
rio, 64 km; São Caetano de Odivelas, rodoviário, 118 km. 
Como via de comunicação existe no município uma Agência 
Postal-telegráfica do D . C . T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Curuçá conta com 
26 logradouros públicos; 624 prédios e segundo os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, com 2 216 habitantes. É 
servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 
todos os logradouros e a domiciliária conta com 211 ligações. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existe apenas 
um Pôsto Médico, mantido pelo Govêrno Estadual, com 
serviços gerais de curativos, aplicação de injeções e socor
ros de urgência, tendo um ambulatório para os trabalhos 
profiláticos de malária, bouba e coqueluche, servido ape
nas por um enfermeiro e um atendente. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 13 844 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 7 409, ou 53,5%, sabiam ler e escrever. Destas, 4 200 
eram homens e 3 209, mulheres. Na sede municipal, das 
1881 pessoas de 5 anos e mais, 1220 sabiam ler e escrever 
e, destas, 592 eram homens e 628, mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 59 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
2 280 alunos·nas zonas urbana e rural. 

OUTROS ASPEC'~OS CULTURAIS- Um cinema, com 
120 lugares e 4 associações esportivas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federa 1 Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - ... 6I9 340 632 
1951 ....... - 840 467 846 
19S2 ...... - 282 804 446 900 
1953 ...... - 378 I 251 547 I IOI 
19S4 ....... - 440 1 126 S67 I 35S 
19SS ....... - 297 I 116 Sll I 113 
1956 ....... 569 406 I ISO Sl6 I ISO 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Os festejos de N. s.a do Rosário pa-
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droeira do município, que é venerada desde a fundação da 
cidade, são realizados todos os anos, constando do Círio no 
último domingo do mês de setembro, bem como a procissão 
do encerramento, no primeiro domingo do mês de outubro. 
Referidos festejos, os principais do município, sã~ de imen
sa atração para os habitantes locais e dos lugares circun
vizinhos. É quando o povo curuçaense tem a oportunidade 
de demonstrar a grande fé cristã de que é possuidor. No 
arraial, para divertimento do povo, são instaladas barraqui
nhas de vendas e realizados tradicionais leilões, acompanha
dos de música da banda local. 

São Benedito, cognominado de "São Benedito Achado" , 
é outro santo muito venerado, desde que a sua imagem foi 
encontrada nesta cidade, nos últimos anos do século XIX, 

sendo a sua procissão realizada no terceiro domingo do mês 

de dezembro, atraindo, também, a maioria dos habitantes 
locais e de outros municípios, pôsto que é considerado mui

to milagroso. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "curuçaenses". O to
pônimo Curuçá é corruptela tupi do português cruz. 

Cruz = curuzu = curuçá. É como opina Theodoro 
Sampaio. 

Pode-se, no entanto, decompor o têrmo em curu = sei
xos ou cascalhos e çá = çaba = o em que (sufixo, particípio 
circunstancial, segundo o Pe. Lemos Barbosa) . 

Significaria, então, o topônimo "lugar em que há sei
xos ou cascalhos", assim se expressa o Professor José Couti
nho de Oliveira, estudioso do assunto. 

O eleitorado é de 7 272 eleitores. 

É sede de Comarca com 9 distritos judiciários. 

A cultura do sisal foi introduzida recentemente por 
nordestinos, no município, prometendo bom desenvolvi
mento. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916 o - Sinopse 

Estatística do Município de Curuçá- CoNoEo- 19480- Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística o - Documentação da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará - Junho de 1957) o 

FARO-PA 
Mapa Municipal na págo 129 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO- Em uma aldeia dos índios Uaboys ou Ja
mundás teve Faro a sua origem, aldeia essa situada abaixo 

da confluência do .rio Pratucu com o Jamundá, do qual é 
afluente direito, cabendo aos capuchos da província de 

N. s.a da Piedade as honras de primeiros missionários 

daqueles filhos das selvas. 

O local escolhido pelos índios não possuía condições 

para um desenvolvimento de povoado, não só pela natureza 

do terreno, como pelo clima, razão pela qual os missioná

rios o transferiram para o Lago, e, colocando-o sob o pa

droado de São João Batista, deram-lhe a denominação de 

aldeia dos Jamundás, à qual chamaram também Nhamun

dá ou Nhiamundá. 



Do rio Nhamundá saíram mumeros índios, nas gran
des descidas que no princípio da cc•lonização faziam os por
tuguêses, não só para a escravidão como para os trabalhos 
d'El-Rei e do Estado, que mais não eram do que o cativeiro. 

Por ordem do governador e Capitão General do Grão 
Pará Fernando da Costa de AtaídE! Teive, o Ouvidor-Geral 
e corregedor da Comarca Dr. José· Feijó de Melo e Albu
querque, a 21 de dezembro de 17fi8, fêz a eleição das jus
tiças a servirem nos anos de 1769, 1770 e 1771. 

No dia 27 de dezembro de 1768, no meio da praça da 
vila, com a assistência do Ouvidor-Geral e corregedor da Co
marca, Dr. Feijó, como êle se assinava em rubrica; de Frei 
Francisco de Madalena, vigário da freguesia; do sargento
-mor Amaro Pereira da Silva e de outros, teve lgar a ceri

mônia do levantamento do pelourinho, havendo sido por 
três vêzes aclamado com vivas El-Rei D. José I. 

No mesmo dia 27 de dezembro de 1768, em sessão mag
na, foram abertos os pelouros, hav·~ndo saído eleitos para o 
primeiro senado da câmara da nova vila de Faro, para servi
rem no ano de 1769, no cargo de juízes ordinários, Joaquim 
Pereira e o sargento-mor Amaro Fereira da Silva; para ve
readores, o Capitão Simeão Lopes, Canuto Marinho e Ro
que Monteiro, e, para procurador da câmara Lourenço Pe
dro, oficiais que, Jogo depois de eübirem suas fôlhas corri
das e cartas de crença e confirmação, prestaram juramento 
dos Santos Evangelhos de bem e fielmente servirem com 
suas obrigações, na forma do seu regimento. 

Em seguida ao juramento e posse, no mesmo dia, teve 
lugar a primeira sessão do senado da câmara de Faro, sob 
a presidência do Ouvidor-Geral Dr. José Feijó de Melo e Al
buquerque, na qual foram tomadas diversas deliberações, 
como a de denominar a praça da vila São João Batista e a 
votação do primeiro código de pO!:turas municipais. 

Marca, portanto, o dia 27 ele dezembro de 1769 a 
data da instalação do município d.e Faro. 

Em 1771 o senado da câmara foi constituído pelo juiz 

ordinário Sebastião Francisco Pereira, e, vereadores, Lou
renço Nunes Pereira, Amaro Pe1·eira da Silva e Simeão 
Lopes. 

Como vila passou Faro para a independência. 

A primeira câmara municipa 1 eleita e empossada se
gundo a Lei de 1828 que organizou os municípios do Impé
rio, juramentou-se a 30 de maio de 1829, para o período 
de 1829 a 1832, com os seguinte~ cidadãos: Francisco da 
Costa Tavares, presidente; e, vereadores, Libório Antônio 
de Menezes, Felipe Tiago Tavare~, Miguel Antônio da Sil
va, Vitorino Pereira Marques e João Antônio de Souza. 

Faro sofreu enormemente com as ocorrências da Caba
nagem, havendo sido vítima dos bandidos que infestaram 
o interior da província. 

Em sessão extraordinária de 27 de março de 1836 a 
sua câmara reconheceu a autoridade de Eduardo Fran~is
co Nogueira Angelim. 

Com a proclamação da República, o govêrno provisó
rio do Estado do Pará dissolveu a antiga câmara municipal 
com o Decreto n.0 51, criando o Conselho de Intendência 
Municipal, para o qual nomeou, por Ato de 19 de fevereiro 
de 1890, presidente João Evangdista Guerreiro, e vogais, 
Capitão Prudêncio das Mercês Coêlho, Antônio Quintino de 
Sousa Guimarães, Ramiro Camp•)S Azêdo, José Pinto Ri-

beiro, InáCio Teodomiro da Costa e Torquato Gonçalves 
Cardoso, os quais tomaram posse em 7 de abril de 1890. 

Faro foi elevado à comarca pela Lei n.0 29, de 30 de 
julho de 1892, sendo esta instalada em 24 de dezembro 
seguinte, ficando, pela portaria de 6 de fevereiro do ano 
seguinte, dividida em duas circunscrições, elevadas a três 
pelo Decreto n.0 161, de 20 de dezembro de 1895. 

Em reunião solene do Conselho Municipal, realizada a 
16 de agôsto de 1899, o intendente Antônio Leandro da 
Costa, e os vogais, Silvestre Fernandes dos Reis, Militão 
José Paulain, Francisco Antônio Batista, Eduardo Antônio 
da Costa e Benedito Henrique Pereira protestaram contra 
a invasão do município de Faro pelas autoridades amazo
nenses, sem aviso algum do govêrno do Pará, introduzindo 
a desordem e anarquia em território pacificamente jurisdi
cionado pelo Pará e por paraenses, ocupado antes de 1750. 

A ocupação das terras pelos amazonenses perdura até 
hoje sob a denominação de Contestado. 

De acôrdo com os quadros de divisão territorial data
dos de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, 
e o anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 de março 
de 1938, o município de Faro compõe-se de 2 distritos: 
Faro e Terra Santa. 

Observa-se o mesmo nas divisões vigentes nos qüin
qüênios 1939-1943 e 1944-1948, fixadas, a primeira 
pelo Decreto estadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938, 
e a segunda pelo Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, situação que perdura até à presente 
data. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Wladimir Costa Rossi e cons
tituída a Câmara Muniéipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Faro situa-se na zona 
fisiográfica do Baixo Amazonas e limita com os municí
pios de Oriximiná e Juruti, Estado do Amazonas e Guiana 
lnglêsa. É a comuna mais ocidental do Estado do Pará. A 
sede municipal dista 916 km em linha reta da Capital do 
Estado, colocando-se no 52.0 lugar em ordem de distância 
de Belém, ou seja, o mais distante, possuindo as seguintes 
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coordenadas geográficas: 2.0 17' 38" de latitude Sul e 
56° 51' 57" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - É de 38 metros a altitude do município, na 
sede, sendo o 8.0 nessa ordem, no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido, com chuvas abundantes na 
quadra de janeiro a junho e acentuada época sêca de outu
bro a dezembro. 

ÁREA - 15 476 km:!, sendo, portanto, Faro o 17.0 muni
cípio do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Entre os acidentes geo
gráficos destacam-se as Cachoeiras: Porteira, Miriti, Patos, 
Macaco, Santa Cruz, Escola, lnajá e Fumaça, tôdas situa-. 
das no alto rio Nhamundá, sendo a maior a cachoeira de 
Fumaça; e as serras: Valha-me Deus, Pracuá, Santa Cruz e 
Serruíba, também situadas no alto rio Nhamundá. Todavia 
o mais importante acidente é o rio Nhamundá ou Jamundá, 
afluente esquerdo do rio Amazonas, talvez o mais belo rio 
da Amazônia, pelos seus variados aspectos naturais. O rio 
separa os Estados do Pará e Amazonas e sua água é de côr 
verde. Banha a cidade de Faro, em frente da .qual 
desemboca. 

RIQUEZAS NATURAIS- Andiroba, borracha, pau-rosa, 
breu, coquirana, cumaru, castanha-do-pará, itaúba, jutaici
ca, maçaranduba, patauá, sôrva e murupita constituem as 
riquezas vegetais, sendo que a riqueza animal é representa
da por peles de animais silvestres. 

POPULAÇÃO - A população de Faro, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 6 292 habitantes e tinha a 
seguinte distribuição: homens- 3 165, mulheres - 3 127; 
brancos 1 299, pardos - 4 890, pretos - 80 e 5 da raça 
amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em número de 
3 694, 1998 eram solteiros, 1400 casados, 278 viúvos, 
nenhum desquitado. Existiam, apenas, 22 estrangeiros e 1 

brasileiro naturalizado. Em religião, predominavam os que 
se declararam católicos romanos, em número de 6 185; as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. 
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Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-1956, era de 
7 092, sendo 2 555 no distrito de Faro e 4 537 no distrito 
de Terra Santa. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- O município possui nove 
aglomerações urbanas: a cidade de Faro, com 968 habitan
tes ( 464 homens 504 mulheres); a vila de Terra Santa, 
com 1 050 habitantes ( 492 homens e 558 mulheres), con
forme dados do Recenseamento de 1950. Aliás a Vila de 
Terra Santa é o mais importante núcleo populacional da 
comuna. Conta ainda com os povoados: Tigre, com 30 casas 
e 86 moradores; Ubim, com 59 casas e 320 moradores; Ma
racanã, com 70 casas e 456 moradores; Abauçú, com 58 ca
sas e 298 moradores; ]amari, com 40 casas e 413 morado
res; Sapucuá, com 115 casas e 618 moradores e Piraruacá 
com 80 casas e 416 moradores. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - A produção extrativa 
vegetal é representada pela extração da essência de pau
-rosa, tendo a sua produção, em 1956, somado a quantia de 
CrS 432 000,00, correspondente a 20 bilhões (tambor de 
200 litros); a animal por peles de animais silvestres, na 
quantia total de Cr$ 52 405,00. 

O município assenta sua economia, principalmente, na 
produção de fibra de juta amazônica, cuja exportação atin
giu, em 1956, a 484 575 kg valendo Cr$ 4 710 849,00, se
guindo-se a castanha-do-pará com 1 456 hectolitros, valendo 
CrS 989 800,00; essência de pau-rosa, com 3 600 kg, valen
do Cr$ 432 000,00; peles de animais silvestres, com 
2 680 kg, valendo Cr$ 52 405,00; cacau em grão, com 
1800 kg, valendo Cr$ 29 376,00. 

O global da exportação, em 1956, somou ......... . 
Cr$ 6 296 069,00. 

No Município existem, apenas, pequenos estabeleci
mentos industriais, que se dedicam ao fabrico de farinha de 
mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 27,4% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

O município tem relativo desenvolvimento pecuário, 
constando, segundo o Censo Agrícola de 1950, com o seguin
te rebanho: bovinos 7 887; eqüinos 610; asininos 10; mua
res 16; ovinos 175; caprinos 16 e suínos 1353. 

COMÉRCIO - Há no município 34 estabelecimentos co· 
merciais do sistema comum da Amazônia: atacadisfa e 
varejista ao mesmo tempo. O comércio mantém transações 
com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Faro com as sedes municipais limítrofes 
Oriximiná - fluvial 135 km; ]uriti - fluvial 91 km; Pa
rintins: no Estado do Amazonas: Catrimani- no Territó

rio Federal do Rio Branco e com a Capital Estadual - flu
vial 1 238 km. Não tem ligação direta com a Capital Fe

deral. 
Como via de comunicação possui uma Agência Postal

-telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Faro conta com 
12 logradouros públicos; 200 prédios e segundo os dados 
do Recenseamento de 1950 tem 968 habitantes. É servida 



de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 11 lo
gradouros públicos e a domiciliária conta com 74 ligações. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existem dois 
Subpostos sanitários, mantidos pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P.), sendo um na cidade e outro 
na vila de Terra Santa, atendendo a certos casos de doen
ças, tendo cada um, como corpo clí:11ico, um guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO - O recensE·amento de 1950 consta
tou a existência de 5 339 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 2 211, ou 41,4%, sabiam ler e escrever. Destas, 1214 
eram homens e 997, mulheres. Na sede municipal, das 815 
pessoas de 5 anos e mais, 471 sabiam ler e escrever e, des
tas, 248 eram homens e 223, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram em Faro 3 unidades de 
ensino primário fundamental comt.m, com a matrícula geral 
de 110 alunos, localizados na sedE' e no interior. 

FINANÇAS PÚB:E,ICAS 

RECEITA ARRECADADJ• (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

Tcotal Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950.' ..... - ... (I) 312 (I) 129 (1) 419 
1951 ....... - 163 (IJ 532 {I) 228 {I) 532 
1952 ....... - 195 (I) 532 {I) 228 (I) 532 
1953 ....... - 168 I 389 353 587 
1954 ....... -- 426 (I) 532 {I) 228 (I) 532 
1955.: ..... - 483 I 155 628 830 
1956 ....... - I 507 817 915 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES- A principal festa religiosa de Faro é a 
de S. João Batista, Patrono da Cidade, que se realiza de 14 
a 24 de junho. Nos tempos primiti?os da fundação do muni
cípio, consistia esta festividade na peregrinação da Imagem 
de S. João Batista, levada por um 1~rupo de pessoas que, em
punhando grandes bandeiras, batendo caixas, tamborins, 
gambás (instrumentos feitos de madeira ôca com as extre
midades cobertas por couro) e e11toando cânticos, iam es
molando pela cidade e levando as "boas vindas" da Imagem 
aos seus devotos_ No regresso, o grupo era recebido pela Di
retoria da Festa, constituída de Juízes, Capitães e Mordo
mos, eleitos por sorteio no ano anterior, e pelo povo em ge
ral. Depois das formalidade de praxe, o Santo era levado 
para sua Capela acompanhando do canto dos "foliões" e 
acompanhantes. Atualmente, com a construção da Igreja lo
cal, a festa de S. João Batista tomou o aspecto de tôda festa 
religiosa brasileira, patrocinada pdo Sacerdote que celebra 
os rituais católicos e pela Diretoria. que organiza o programa 
das comemorações profanas, com quermesses, leilões, etc., 
revertendo a renda dos mesmos em favor da Igreja. 

Festeja-se, também, Santa 1 zabel, na vila de Terra 
Santa, com as mesmas características da festa de S. João Ba
tista, festejos realizados de 29 de junho a 8 de julho. 

VULTOS ILUSTRES - Dr. Di•)nísio Ausier Bentes, que 
foi Prefeito de Belém, Governado1· do Estado no quatriênio 
de 1924-1928 e, por várias vêzeu, Deputado Estadual, Fe
deral e Senador da República. Faleceu em 1950, na Capi
tal Federal. Dr_ José Flexa Ribe::ro, Professor de História 
das Artes, na Academia de Belas A.rtes do Rio de Janeiro, 

jornalista e poeta. Reside atualmente na Capital da Re
pública. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A beleza sem par do rio 
Nhamundá ou Jamundá, do lago de Faro, com seus poentes 
maravilhosos; a viagem ao Lago Espelho da Lua, 0 Jaciua
ruá da lenda das Amazonas; tudo é motivo para situar o 
município como um futuroso ponto turístico. 

O Muiraquitã, "artefato talhado em nefrita, com for

mas várias, às vêzes de batráquios, quelônios, serpentes, etc. 

e a que se atribuem qualidades de amuleto", com sua len

da de talismã da felicidade é, também, motivo de interêsse 
e atração para a terra. 

O lagos do Maracanã e Ubim, os paranás Sapucuá, do 
Bom Jardim, e o "Caldeirão" merecem ser vistos, não só 

pela beleza como pela expressão do poderio aquático da 
região. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar recebem a denominação de "farenses". 

Há uma versão popular na zona do Baixo Amazonas, 

de que os moradores de Faro são "feiticeiros". Origina-se, 

sem dúvida, da notícia sôbre o encontro de "Muiraquitãs" 
no município. A história pitoresca corre mundo, e que o 

"feitiço" é tão forte que a vítima é colocada a "chocar" ca

roços de tucumã (um fruto de palmeira da região), como 

ocorre com os galináceos. 

Faro é Têrmo Judiciário da Comarca de óbidos, com 

dois distritos judiciários. 

Conta com 2 592 eleitores. 

Pertence a Faro a região contestada entre os Estados 

do Pará e Amazonas, litígio êsse que vem se eternizando, 

sem possibilidade prática de solução. É uma região quase 

que totalmente dedicada à pecuária, de várzeas exuberan

tes e que no período de inverno, mormente de abril a julho, 

fica em grande parte submersa e alagada. Os moradores 

locais preferem essa situação indefinida, sem muita paixão 

por qualquer dos contendores. Em verdade, o Contestado 

está sob o domínio de fato do Estado do Amazonas, que 
mantém navegação regular e lhe presta assistência muito 
mais ativa do que o do Pará. A menor distância para Ma
naus, a facilidade comercial para o Amazonas, as atenções 

do govêrno amazonense para com o "Contestado" são fatô
res preponderantes para a simpatia que pretende obter dos 

moradores de Faro. O "Contestado" tem uma área de 
3 192 km2, maior que alguns municípios paraenses e a po

pulação, que tem sua vida ligada a essa terra tão dispu

tada, é estimada em 10 mil habitantes. 

Faro é topônimo francamente português. Sua origem 

é controvertida em Portugal como no Brasil. I. Xavier Fer

nandes manifesta-se pelo étimo Hazune, árabe, indivíduo 

que teria legado o nome à povoação da qual proveio Faro, 

cidade do Algarve. 
"Esta origem árabe do topônimo Faro, diz, foi aceita 

por Dauide Lopes, já citado, por José Joaquim Nunes, algar

vio e também professor da Faculdade de Letras de Lisboa, 
por Agostinho de Campos, igualmente professor da mesma 
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Faculdade, pelo insigne filólogo e lexicógrafo, padre Augus
to Magne, etc." (''Topônimos e Gentílicos", pág. 133 ). 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916 - Sinopse 

Estatística do Município de Faro - C.N.E. - 1948. - Arquivo da 
Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará - Junho de 1957). 

GUAMA-PA 
Mapa Municipal na pág. 85 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O nome primitivo do município foi São 
Miguel do Guamá. 

O rio Guamá foi dos primeiros que receberam as incur
sões dos colonos portuguêses, que depois de 1616 vieram 
instalar-se na nova Capitania, não só por vir lançar as suas 
águas junto da cidade de Belém, com o nome de Guajará, 
como pela uberdade e riqueza em madeiras de lei das terras 
por êle regadas. 

Desde o comêço do século XVII principiaram as ocu
pações de terrenos nas suas margens, onde o govêrno da 
Capitania concedeu grande núme>ro de sesmarias, entre 
outras as doadas aos frades do Convento do Carmo onde 
fundaram a fazenda Pernambuco. 

No século XVIII já era sumamente habitado, princi
palmente depois que Luiz de Mouro o subiu até a vila de 
Ourém, cujos fundamentos datam da casa forte por êle 
lá construída em 1727. 

Na visita pastoral que o bispo D. Frei Miguel de Bu
lhões fêz ao interior, parou alguns dias, em 1758, no sítio 
de Agostinho Domingos de Siqueira, a cujas instâncias criou, 
no local, uma freguesia sob a invocação de São Miguel, ins
tituída no patrimônio de 60 braças de terras para êsse fim 
doadas por Siqueira. 

Criada a freguesia e provida de vigário, foi constituída 
a respectiva igreja Matriz, em tôrnQ da qual principiaram a 
alinhar-se as casas, e o local a tomar o desenvolvimento de 
povoado; e êste assim atravessou o resto do período colonial, 
entrando para a independência ainda como simples fre
guesia. 

Com a nova divisão da Província do Pará em têrmos e 
comarcas, nas sessões de 10 a 17 de maio de 1833, a fregue
sia de D. Frei Miguel de Bulhões, também conhecida pela 

Instituto Santo Antônio Maria Zacarias 
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denominação de São Miguel da Cachoeira, passou a cons
tituir parte integrante do município de Ourém. 

Muito sofreu São Miguel com os horrores da Caba
nagem, tendo fugido quase todos os seus habitantes, dei
xando haveres e fazendas, cuidando cada qual unicamente 
da conservação da vida. 

Somente em 1873 a Assembléia Provincial modificou
-lhe a categoria, erigindo-a em vila e criando o respectivo 
município, com a Lei n.0 663, de 31 de outubro. 

Desagradou imensamente à Câmara de Ourém êsse 
ato, porquanto desmembrava do seu município uma vasta 
zona, tendo o presidente desta câmara, Eliziario José de 
Carvalho, protestado contra a desanexação, perante o go
vêrno provincial. 

Não obstante o protesto da Câmara de Ourém, cuida
daram os habitantes de São Miguel de promover imediata
mente a instalação do município, que realizou-se no dia 7 
de janeiro de 1874, com a juramentação da câmara eleita, 
pelo presidente da câmara de Ourém, Felix José Rodrigues. 

Da primeira Câmara miguelense fizeram parte João 
Antônio Lopes, presidente, e, vereadores, Antônio Olímpio 
Nunes, Ladislau Joaquim Rodrigues, Balbino Clarindo de 
Castro e Servulo da Costa Ataíde, deixando de comparecer 
Zeferino Neri Siqueira. 

Com a proclamação da República, a adesão do muni
cípio teve lugar em sessão de 15 de março de 1890, comu
nicada em ofício da mesma data, feita por Gratuliano Fre
derico Batista da Silva, R. Egidio Nunes, Antônio Pereira 
de Castro, Joaquim de Santana Gomes e Americo Lopes 
da Cunha. 

Pelo Decreto n.0 105, de 15 de março de 1890, o go
vêrno provisório do estado dissolveu a câmara municipal, 
criando o conselho de Intendência municipal pelo Decreto 
n.0 106, da mesma data, para o qual nomeou, presidente 
Gratuliano Frederico Batista da Silva, e, vogais, Bernardino 
Egidio Nunes, Joaquim Santana Gomes e Antônio Pereira 
de Castro que tomaram posse a 16 de março de 1890. 

O Decreto n.0 344, de 30 de maio de 1891, elevou São 

Miguel à categoria de cidade. 

No primeiro triênio constitucional serviram no conse
lho municipal, como intendente, Jerônimo Ribeiro Tavares, 
e, como vogais, Simpliciano Patrício de Assunção, Luiz Ma
noel Pereira, Justino Neto dos Reis e Simplício dos Anjos 
Lopes. 



Em razão do Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, o município de São Miguel do Guamá 
passou a denominar-se simplesmente de Guamá. 

Guamá teve parte do seu terri':ório desmembrada para 
constituir o município de Bonito, :onforme Lei n.0 1127, 
de 11 de março de 1955, a qual foi considerada inconstitu
cional pelo Supremo Tribunal Fed1~ral em acórdão de 4 de 
outubro de 1955. O govêrno do Estado do Pará em De
creto n.0 1 946, de 26 de janeiro ele 1956 tornou insubsis
tente o desmembramento. 

Atualmente o município é constituído dos seguintes 
distritos: Guamá, Bonito, Caju, Ur1Jcuriteua e Urucuri. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Gilberto Simões de Oli
veira e constituída a Câmara Mur..icipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Guamá situa-se na zo
na fisiográfica denominada Guaj:uina e limita com os 
municípios de Inhangapi, Castanhal, Igarapé-Açu, Nova 
Timboteua, Capanema, Ourém, Irituia e Capim. A sede 
municipal dista 111 km em linha reta da Capital Estadual 
colocando-se no 18.0 lugar em ordem de distância de Be
lém e possuindo as seguintes co:>rdenadas geográficas: 
1o 42' 10" de latitude Sul e 47° 23' 20" de longitude W.Gr. 

SITUAÇÃO 

CRosso 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 30 metros, na sedE: municipal, sendo o 15.0 

em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta :> clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. 

ÁREA - A área do município é de 1337 km!.l, sendo o 
40.0 em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -· Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Guamá, nasce no muni
cípio de Ourém, desaguando na ba·ia de Guajará; rio nave
gável para embarcações de calado médio, em quase todo o 
seu curso; Queda de Agua Matari, situada no igarapé do 
mesmo nome, não sendo conhecida sua potência hidráu· 
lica ou fôrça, não tendo sido aprov aitada para nenhum fim 
industrial. 

24- 24 640 

Escola Rural, em Construção 

RIQUEZAS NATURAIS- Como riqueza mineral, consta 
a existência de carvão-de-pedra, ainda sem exploração. 
Madeiras em geral constituem a riqueza vegetal. Quanto 
a riqueeas animais, os animais silvestres são bem repre
sentativos. 

POPULAÇÃO - A população de Guamá, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 18 960 habitantes e ti
nha a seguinte composição: homens- 9 628, mulheres-
9 332, brancos- 4 969, pardos- 11057, pretos- 1894 
e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 10 156, 4 198 eram solteiros, 5 219 casados, 
723 viúvos e 5 desquitados. Existiam apenas 25 estrangei
ros e 1 brasileiro naturalizado. Predominavam os que se 
declararam católicos romanos, que eram 18 461; as outras 
religiões possuem adeptos em pequena escala. Segundo es
timativa do Departamento Estadual de Estatística, a popu
lação do município, em 31-12-1956, era de 21371, sendo 
7 375 no distrito de Guamá, 4 133 no distrito de Bonito, 
4 349 no distrito de Caju, 4 706 no distrito de Urucuri e 
808 no distrito de Urucuriteua. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O município possui no
ve aglomerações urbanas: a cidade de Guamá com 920 ha
bitantes (461 homens e 459 mulheres); a vila de Bonito 
com 527 habitantes (282 homens e 245 mulheres); a vila 
de Caju com 72 habitantes (39 homens e 33 mulheres); a 
vila de Urucuriteua com 197 habitantes ( 113 homens e 
84 mulheres) e a vila de Urucuri com 62 habitantes (31 ho
mens e 31 mulheres), os povoados de: Santo Antônio do 
Cumaru, com 48 casas e 240 moradores; Boa Vista, com 
36 casas e 180 moradores; Panelas, com 35 casas e 170 mo
radores e Acari, com 20 casas e 100 moradores. 
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Escola Rural, jó concluida 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A indústria extrativa é 
constituída da de origem mineral pela extração de argila. 

O município assenta sua economia, principalmente, na 
produção de fibra de malva, cuja exportação atingiu em 
1956 a 900 000 kg, no valor de Cr$ 1 080 000,00, seguindo
-se o arroz com casca com 800 000 kg, no valor de 
Cr$ 2 640 000,00, madeira beneficiada com 1 962 m3, no 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - Li
ga-se a cidade de Guamá com as sedes municipais limítro
fes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Capim: fluvial 43 km; Irituia: fluvial 36 km; Ou
rém: rodoviário 70 km; Capanema: rodoviário 67 km; No
va Timboteua: rodoviário 61 km; lgarapé-açu: rodoviário 

72 km; Castanhal: rodoviário 72 km; Inhangapi: rodoviá
rio 112 km; Capital Estadual: rodoviário 145 km, emprêsas 
particulares . Como vias de comunicações existem no mu
nicípio uma Agência Postal-telegráfica na sede e uma Agên
cia do Correio no interior, ambas do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Guamá conta com 
15 logradouros públicos, 278 prédios e, segundo dados do 
Recenseamento Geral de 1950, 920 habitantes. ~ servida 
de luz elétrica . A iluminação pública se estende a 13 lo
gradouros e a domiciliar conta com 99 ligações. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITARIA- Existe 1 Pôsto 
Sanitário, mantido pelo Govêrno Estadual, com finalidade 
geral, e os serviços contra bouba, malária e sífilis. Tem co
mo corpo clínico apenas 1 guarda sanitário. 

Vista Panor6mica da Cidade 

valor de Cr$ 2 295 393,00, farinha de mandioca com 540 000 
quilos, no valor de Cr$ 1 800 000,00, milho com 10 000 sa
cos no valor de Cr$ 1 500 000,00, algodão com 7 500 arrô
bas, no valor de Cr$ 1 350 000,00, fumo em molho com 
2 730 arrôbas, no valor de Cr$ 1 092 000,00 e telhas e tijo-
los de barro com 370 milheiros, no valor de 
Cr$ 1 007 000,00. 

O valor da exportação em 1956, somou 
Cr$ 12 584 393,00. 

Conta o município com 4 estabelecimentos industriais, 
sendo 3 olarias e 1 serraria, além de pequenos estabeleci
mentos que se dedicam ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 45,5% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura . 

COM2RCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no municipio 
66 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 
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ASSIST:tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te na cidade de Guamá o Circulo Operário Guamaense, 
fundado no ano de 1953, contando com 248 sócios e des
tinado a prestar beneficência mutuária. 

ALFABETIZAÇAO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 15 545 pessoas de 5 anos e mais, sen-

Outro Âspecta da Escola Rural 



do que 4 273, ou 27,4%, sabiam ler e escrever. Destas, 
2 616 eram homens e 1657, mulhe1·es. Na sede municipal, 
das 754 pessoas de 5 anos e mais, 4'77 sabiam ler e escrever 
e destas, 255 eram homens e 222, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram 45 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
1 728 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem 2 Asso
ciações Culturais, ambas de caráter esportivo, além dos pe
quenos clubes no interior do município. 

O futebol é praticado com muito entUsiasmo e são fre
qüentes as excursões aos município: i vizinhos. 

FINANÇAS P'ÚBL'ICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIC1PIO Federal Eotadual (Cr$ 1 000) 

Total Tribut,ria ---
1950."' ... 320 286 989 354 1 052 
1951 ..... '. 288 550 I 117 845 1 174 
1952." .... 291 520 1 916 934 1 738 
1953 ....... 301 516 2 600 1 367 2 221 
1954 .. ' .... 312 519 2 067 1 337 2 725 
1!155 ..... " 367 495 1 445 794 1 569 
1956 ........ (1) 364 665 (1) 1 970 1 260 1 970 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Apesar de ser um dos mu1.1icípios mais antigos do 
Pará, não existe nenhum monumen-to histórico que assinale 
sua participação na vida paraense. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMltRIDES - As festas mais populares que se reali
zam no município, são as religiosas, que se observam por 
ocasião das comemorações do padroeiro do município, São 
Miguel Arcanjo e que se realizam no dia 29 de setembro, 
assim como o Círio de N. s.a de Nazaré, no 3.0 domingo 
do mês de novembro, ambas enceiTadas pelas tradicionais 
procissões. São as festas mais concorridas do município. 

ATRAÇOES TURtSTICAS - Como particularidade de 
interêsse turístico, observa-se a exl.stência, em frente à ci
dade de Guamá de um "travessão" r.10 rio Guamá. Na baixa
-mar é nítida a presença de cachoei:ra, cujas enormes pedras 
afloram à superfície do rio. 

Perto da cidade será construic.a uma grande ponte sô
bre o rio Guamá para a Rodovia BFt-14, a "Transbrasiliana", 
que atravessa o território municiptll, com cêrca de 40 km 
de percurso. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICtPIO- Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "guamaenses". A denomina
ção Guamá é topônimo indígena f! pode ser escrito, como 
o pronuncia o povo ou o caboclo ·- Guamã. 

Guamã, suporta a decomposi~~ão u = i = ig (rio) e 
amã = amana (chuva) -significação: "rio onde chove". 
A decomposição imediata nos elem entoa guá = aquêle que, 
e amã = amana (chuva, com fun~rão verbal, chover e não 
substantiva, chuva) - daria o m•!smo resultado: "aquêle 
que chove", "onde chove". 

:rt sede da Comarca e Têrmt) de Guamá com cinco 
distritos judiciários. 

Conflulncia dos Rios lrituia e Guamá 

O eleitorado é composto de 4 561 eleitores. 
Guamá é o mais importante município atravessado pelo 

rio do mesmo nome. 
Apesar da modificação oficial do topônimo em face 

da legislação federal a respeito, ocorrida em 1944, o mu
nicípio continua sendo conhecido como "São Miguel do 
Guamá". O povo não aceitou a supressão do nome do san
to padroeiro. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916·. - Sinopse 
Estatística do Município de Guamá- C.N.E.- 1948.- Arquivo 
da Agílncia Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística; Elaboração da Inspetoria Regional de Esta· 
tística do Pará. (Junho de 1957).) 

GURUPA-PA 
Mapa Municipal na pág. 289 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Sabe-se que os inglêses e holandeses prece
deram de vários anos no conhecimento e visita do estuário 
amazônico à expedição de Francisco Caldeira de Castelo 
Branco, porquanto, já em 1610 os segundos possuíam feito
rias e postos fortificados no grande rio . 

Pelos índios tiveram os portuguêses noticias dessas in
cursões, além das que já traziam do Maranhão, com o apri
sionamento dos franceses naquele Estado. 

Depois que os portuguêses firmaram o seu domínio na 
baia do Guajará e dominaram os índios, cuidaram logo 
de desalojar os estrangeiros que infestavam as águas ama
zônicas. 

Entre os postos fortificados, criados pelos holandeses, 
que se encaminharam para os lados do rio Xingu, conta• 
va-se o de Mariocaí, à margem direita do rio Amazonas, 
onde hoje assenta a aede do município gurupaense. Bento 
Maciel Parente e Luiz Aranha de Vasconcelos, segundo 
a crônica, foram os heróis desta campanha, na qual as ar
mas portuguêsas, grandemente auxiliadas pelos indígenas, 
tiveram tôdas as glórias. 

Mariocaí foi totalmente arrazado, e, em 1823 Bento 
Manuel Parente, que nos documentos públicos se intitulava 
Capitão Maior da conquista do Pará e primeiro descobridor 
e conquistador do Gurupá e rio Amazonas, honra que lhe 
disputou Luiz Aranha de Vasconcelos, e que mais justa
mente caberia a Pedro Teixeira, fundou no mesmo local de 
Mariocaí o forte de Santo Ant6nio de Gurupá, que guar-
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neceu com 50 soldados e índios, sob o comando de Jerônimo 
de Albuquerque. 

Em 1629 o forte sofreu a agressão do Capitão inglês 
Roger North, destroçado por Pedro Teixeira, então em Gu
rupá; e, em 1639 um patacho holandês tentou a mesma 
aventura, com idêntico resultado, sendo a derrota reinfli
gida pelo Capitão João Pereira Caceres, Comandante do 
forte. 

Não obstante as solicitações de Artur Sá de Menezes, 
Manuel Guedes Aranha e Gomes Freire de Andrade, o pri
meiro e último, governadores do Pará, e o segundo, em nome 
da junta dos Negócios do Estado, o forte não teve conser
vação e terminou com a ruína completa. 

Em 1690 o governador Antônio Albuquerque Coelho 
de Carvalho, representou ao govêrno da Metrópole sôbre 
a necessidade da sua reconstrução, sendo então justamente 
ponedradas as suas razões, havendo a carta régia de 19 de 
fevereiro de 1691 determinado a reconstrução do forte sob 
um novo plano, que o ampliou. 

Entretanto, desde 1639, Gurupá já era vila. 
A obra projetada não ficou concluída; ao contrário, com 

o abandono, desmoronou-se novamente, não obstante pos
suir a vila a sua guarnição, e Gurupá ser um pôrto de escala 
obrigatória a tôdas as embarcações que subiam e desciam 
o rio Amazonas. 

Em 1760 o governador Manuel Bernardo de Melo e 
Castro enviou para lá o Major engenheiro Gaspar João 
Geraldo Gronfelts que projetou em 1761 a reconstrução 
do forte, cuja direção confiou a Domingos Sambuceti, ao 
qual sucedeu Clemente de Almeida Pereira, que não logrou 
concluir os trabalhos projetados. 

Uma carta régia determinou também a construção de 
um hospício, iniciado em 1691 e no ano seguinte concluído, 
do qual tomaram conta os frades capuchos da província 
de N. s.a da Piedade, hospício êsse que em 1760 se achava 
em completa ruína. 

Em 1771 o Coronel Fernando da Costa Ataide Teive, 
governador e Capitão-general do Pará, ordenou a recons
trução da fortaleza, então sob o comando do ajudante An
tônio José Pinto, que a projetou de novo, não tendo as obras 
tido seguimento. 

A vila de Gurupá, como as demais, possuiu o seu se
nado da câmara, desde os mais remotos tempos da colo
nização não se sabendo a data precisa da sua instalação, 
nem o nome dos seus oficiais. 

No ano da adesão do Pará à independência, era juiz 
ordinário Antônio Rabelo Mendes, que comunicou a eman
cipação polítiCa do Brasil, de Portugal. 

A primeira câmara municipal, depois da Lei de 1828, 
era constituída por José Antônio da Costa Pimentel, Ro
sendo Marques dos Reis, Florêncio de Sousa Frois, Matias 
José de Aragão, Luiz Carlos Vieira, Francisco Antônio Nu
nes e Hermógenes Souto, que serviram no período de 1829 
a. 1832. 

Com a Lei n.0 1 209, de 11 de novembro de 1885, 
as vilas de Cintra e Gurupá obtiveram o predicamento de 
cidade. 

Da última câmara municipal do regime monárquico, 
dissolvida pelo· govêrno provisório do Estado do Pará, com 
o Decreto n.0 48, de 19 de· fevereiro de 1890, foi presi· 
dente, Alipio da Assunção Urbano da Fonseca. 
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O Decreto n.0 49, da mesma data acima, criou o Con· 
selho de Intendência Municipal, para o qual foram nomea
dos: Francisco Cardoso Barreto da Fonseca, presidente; e, 
vogais, Maximiano Rabelo Mendes, Manoel de Jesus Bar
reto, João Francisco Mugo, Antônio Nunes Cardoso, Pedro 
Maria da Silva e Benedito Antônio Bragança. 

O Decreto Estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
embora não incluísse Gurupá entre os municípios, consig
na-o, em seu artigo 2.0

, como tendo sido acrescido do terri
tório do extinto Pôrto de Moz. 

A Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios do Pará incluindo entre êles o de 
Gurupá. 

Em cumprimento ao Decreto-lei Estadual n.0 3 131, de 
31 de dezembro de 1938, que estatuiu a divisão territorial 
do Estado a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município 
de Gurupá teve aumentado o número de seus distritos, com 
a criação do de Carrazedo, levada a têrmo com território 
desmembrado da zona dêsse nome, do distrito-sede. Conse
qüentemente, na citada divisão aparece constituído por 2 
distritos: Gurupá e Carrazedo. 

Na divisão territorial fixada pelo Decreto Estadual nú
mero 4 505, de 30 de dezembro de 1943, para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948, compõe-se o município de 3 distri
tos: Gurupá, Carrazedo e Itatupã. :tste último distrito, su
bordinado, em 1939-1943, ao município de Mazagão passou 
à jurisdição de Gurupá, quando da transferência do primeiro 
para o Território Federal do Amapá, criado pelo Decreto
-lei Federal n.0 5 812, de 13 de setembro de 1943, regu
lamentado pelo de n.0 5 839, de 21 dêsse mês e ano. 

No momento presente o município ainda é constituído 
de 3 distritos: Gurupá, Carrazedo e Itatupã. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Wilson Alfredo de Lima 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Gurupá situa-se na 
zona do Marajó e ilhas e limita com os municípios de 

... ... 
SITUAÇÃO 

caosso 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 



Pôrto de Moz, Almeirim, Afuá, Bre?es, Portei e com o Ter
ritório Federal do Amapá. 

A sede municipal dista 353 km em linha reta da capi
tal estadual, colocando-se em 38.0 lugar em ordem de dis
tância de Belém. Possui as seguintes coordenadas geográ
ficas: 1° 24' 10" de latitude Sul e -~:t0 38' 45" de longitude 
W.Gr. 

ALTITUDE - 20 m na sede municipal, sendo, portanto, 
o 19.0 município em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta ~> clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. Na quadra de janeiro a junho 
as chuvas são abundantes. 

AREA - É o 25.0 município do ll:stado em extensão ter

ritorial, com 9 221 km2
• 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Amazonas, que ba
nha a cidade de Gurupá e o distrito de Carrazedo; Ilha 
Grande de Gurupá, uma das maiores ilhas do rio Amazo
nas; Ilha do Urutaí e Ilha Gurupari, também no rio Ama

zonas. 

RIQUEZAS NATURAIS- Plantas em geral, destacando
-se a hévea (borracha), maçaranduba, ucuuba e andiroba 
como principais no reino vegetal. Caititu, queixada, veado, 
jacaré, maracajá, onça, jacuruxi e peixes aparecem como as 
de maior amplitude no reino anirr..al. 

POPULAÇÃO - Conforme o Recenseamento de 1950, a 
população de Gurupá, era de 12 4·19 habitantes e tinha a 
seguinte distribuição: homens- 6 275; mulheres- 6 144; 
brancos - 2 826; pardos - 9 40!;; pretos - 162 e 1 da 
raça amarela . Das pessoas de 15 anos e mais, em número 
de 6 304, 2 696 eram solteiros, 3 1352 casados, 542 viúvos 
e nenhum desquitado. Existiam apenas 7 estrangeiros e 
nenhum brasileiro naturalizado. Em religião a predominân
cia foi de católicos romanos com 12 353; as outras reli
giões apresentaram escassos membros. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-1956, era de 
14 000 habitantes, sendo 9 455 no distrito de Gurupá; 920 
no distrito de Carrazedo e 3 625 no distrito de ltatupã. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -- O município possui 
quatro ( 4) aglomerações urbanas: a cidade de Gurupá, com 
629 habitantes (321 homens e 31)8 mulheres); a vila de 
Carrazedo, com 43 habitantes (20 homens e 23 mulheres); 
a vila de Itatupã, com 123 habitantes (56 homens e 67 
mulheres) e o povoado de Jocojó, com 32 casas e 150 mo
radores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS --A produção de proce
dência vegetal é constituída da borracha, madeira bruta 
e sementes de ucuuba, cujo valor total, em 1956, somou 
Cr$ 10 330 000,00; a animal, por peles de animais silves
tres, no valor total, em 1956, de Ct·$ 227 000,00. 

O município assenta sua economia, principalmente, na 
produção de borracha, cuja exportação em 1955 atingiu a 
449 134 kg, valendo Cr$ 6 660 184,70, seguindo-se madeira 
em bruto com 4 025 m 3, valendo Cr$ 2 028 150,00 e semen
tes de ucuuba com 51 786 kg, val,~ndo Cr$ 363 429,00. 

O valor da exportação em 19 55 somou ........... . 
Cr$ 10 922 754,80. 

No município, existem apenas pequenos estabelecimen
tos industriais que se dedicam ao fabrico de farinha de 
mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 9,4% 
estão ocupados na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no municí
pio, 63 estabelecimentos comerciais, do sistema comum da 
Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Gurupá com as sedes municipais limí
trofes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de 
transporte: Almerim: fluvial 120 km; Breves: fluvial 
229 km; Portei: fluvial 330 km; Pôrto de Mós: fluvial 
89 km e Capital do Estado: aéreo 352 km e fluvial 500 km. 
Como meio de comunicação, existe na sede do Município 
uma Agência Postal-telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Gurupá conta com 
13 logradouros; 155 prédios; 629 habitantes. É servida 
de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 4 logra
douros e a domiciliária conta com 68 ligações. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe um Pôs
to de Higiene, mantido pelo Serviço Especial de Saúde Pú
bica (S. E. S. P. ), possuindo um ambulatório, farmácia, 
gabinete dentário, laboratório de microbiologia, de micros
copia e para outros exames, e uma sala de esterilização, 
atendendo serviço de medicina curativa e preventina. O 
corpo clínico é composto de um médico, dois enfermeiros, 
uma visitadora e três guardas sanitários. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 10 136 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 1696, ou 16,7%, sabiam ler e escrever. Destas, 1169 
eram homens e 527, mulheres. Na sede municipal, das 513 
pessoas de 5 anos e mais, 203 sabiam ler e escrever e destas, 

121 eram homens e 82, mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 15 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
534 alunos, na cidade e no interior do município. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem três asso
ciações culturais, sendo duas de caráter esportivo, que con· 
centram os aficionados pelos esportes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO 

Federa I Estadual (Cr$ 1000) 
Total Tributária 

1950 ....... - 103 650 245 785 

1951 ....... - 135 800 406 
1952 ....... - 138 881 595 

1953 ....... - 126 I 242 511 856 

1954 ....... -- 153 1 224 587 737 
1955 ..... - 173 I 273 692 I 029 

1956 ....... - .. I 716 804 I 551 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Forte de Santo Antônio. 
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MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMltRIDES - Em Gurupã, festeja-se Santo Antônio, 
padroeiro da cidade, em junho e em dezembro, São Bene
dito, sendo esta a mais importante festividade religiosa do 
município. Tem início a 8 de dezembro com a solenidade 
do levantamento do "mastro" de São Benedito, em frente à 
Igreja Matriz, ostentando no tôpo uma bandeira com a 
Imagem do Santo. No dia 25, hã missa de Natal, celebrada 
pelo Bispo Prelado do Xingu; a 27, missa solene pela ma
nhã e procissão à tarde, sendo conduzida a Imagem de São 
Benedito por grande massa popular e a 28, o encerramento 
da festividade com a derrubada do "mastro" às 5 horas da 
tarde. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Forte de Santo Antônio, si
tuado na cidade, cujas origens remontam à época colonial, 
sendo de alta valia histórica e de merecido relêvo na arte 
de sua interessante construção. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes do lugar recebem o nome de "gurupaenses". 

O eleitorado é de 2 098 eleitores . 
É sede de Comarca com 3 distritos judiciários. 

O município, um dos mais antigos do Estado, com a 
derrocada da borracha, sofreu tremenda retrogradação eco
nômica, que se refletiu por vãrios anos. Ultimamente é que 
a extração de madeiras, explorada mais intensamente, per
mitiu uma melhoria na situação geral da comuna. 

Gurupã é topônimo indígena. Gurupã = Curupã = 
= curu + paba. Plínio Airosa traduz por "o depósito, o 
amontoado de seixos, o lugar em que se ajunta o cascalho". 
(Primeiras Noções de Tupi, pãg. 143). 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Gurupá - C. N. E . - Documentação 
da. Inspetoria Regional de Estatística do Pará; ElaboraÇão da Ins
petoria Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

IGARAPÉ-AÇU- PA 
Mapa Municipal na pág. 59 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 112, 162, 198 e 220 do Vol. I 

HISTóRICO - A criação dêste município data de 1906, 
com a Lei n.0 985, de 26 de outubro. 

A origem da respectiva sede foi o núcleo colonial Jam
bu-Açu, cuja discriminação estêve a cargo do Engenheiro 
Pedro Bezerra da Rocha Morais, sendo os trabalhos inicia
dos em 1895. 

Com a decadência completa do município de Santarém 
Novo, tornou-se necessário extingui-lo e como o respectivo 
território não podia ser anexado aos vizinhos, sem que 
adviesse ainda maior decadência para a zona, o Congresso 
Legislativo do Estado, resolveu criar novo município, tiran
do parte do município da Capital e deixando parte do an
tigo para o de Maracanã. 

A colonização contou, inicialmente, com o concurso de 
colonos espanhóis. 

A marcha da evolução desta colônia se apresentava 
lenta, todavia, com o assentamento dos trilhos da ferrovia 
da Estrada de Ferro de Bragança em 1901, cortando sua 
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parte central de oeste a leste, intensificou-se seu ritmo de 
colonização. 

Acredita-se que as obras de construção da Estrada de 
Ferro que para sua concretização reclamavam elemento hu
mano, tenham contribuído decisivamente para a fixação de 
algumas famílias nesse núcleo, famílias estas que se deslo
caram das circunvizinhanças das sedes de Santarém Novo 
e Pôrto Seguro. 

Contudo, como aconteceu no início e hoje o fenômeno 
ainda se repete, não é possível omitir a ação colonizadora 
do homem nordestino que revestido dos sofrimentos dos fla
gelos das sêcas periódicas do Nordeste e ainda atendendo a 
sua_ formação étnica, alcançaram estas terras e emprestaram 
suas energias físicas em favor da sua coloiJização . 

A história municipal deve registrar, dentre outros, os 
primeiros colonos que foram Antônio José de Aquino, Ma
noel Joaquim, José Nobre e Bento José de Pontes que ti
veram papel significativo na formação do município. 

As primeiras construções foram casas de madeira para 
a instalação da Diretoria da colônia que estava localizada na 
praça São Sebastião e residência dos colonos, sendo em uma 
dessas casas que o Sr. Joaquim Sidrim instalou o primeiro 
estabelecimento comercial, isto no ano de 1898 . 

Em data de 5 de novembro de 1903, com a Lei esta
dual n.0 902, criou-se o povoado de Igarapé-Açu, formado 
pelas terras da antiga colônia de Jambu-Açu, desde o km 99 
da Estrada de Ferro de Bragança até o segundo Caripi, po
sição este, nos limites da Subprefeitura policial do distrito. 

Tudo indica que, com a criação oficial em 1903 da 
povoação de lgarapé-Açu pertencendo, ainda, ao município 
de Santarém Novo, a marcha para a formação do municí
pio estava iniciada . 

Assim é que, a 26 de outubro do ano de 1906, o então 
Governador do Estado, Dr. Augusto Montenegro, assinava 
a Lei n.0 985 que extinguia o município de Santarém Novo 
e·criava o município de lgarapé-Açu. A própria Lei n.0 985, 
em um dos seus artigos, elevava a povoação de lgarapé-Açu 
à categoria de vila . 

Solenemente instalado o município em 15 de novembro 
de 1906 foi fixada a data de 15 de dezembro seguinte 
para o processamento da escolha por eleição de sua pri
meira administração, apurada, todavia, somente a 31 de 
dezembro, sendo proclamados os eleitos e em seguida em
possados em suas respectivas funções, os seguintes cida
dãos: Dr. Ângelo Cesarino Valente Doce, intendente; e 
os Senhores Dr. Gentil José Ribeiro, Antônio Pinheiro 

Avenida Joao Pessoa 
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Dantas, Henrique Ferreira Gaia, Bernardino Epifânio da 
Silva e José Rodrigues da Cunha, vogais conselheiros .. 

Dirigiu os destinos desta comuna, como 1.0 Intendente 
o Dr. Ângelo Cesarino Valente Doce, no período de 1.0 de 
janeiro de 1907 até o ano de 1915, tendo como 2.0 Inten
dente, de 1915 a 1918, o Sr. Hemique Ferreira Gaia. 

Foi por fôrça do Decreto e:;tadual n.0 264, de 4 de 
abril de 1931, que o município de Igarapé-Açu passou a de
nominar-se João Pessoa, constituir..do êsse ato uma homena
gem que o Estado do Pará prestava ao grande vulto da revo
lução de 1930. Tal denominação, porém, não conseguiu se 

tornar de uso comum. 
Quando o município de Igarapé-Açu recebia a nova 

denominação de João Pessoa, era Prefeito Municipal o 
Sr. Guilherme de La-Roque e C· Conselho Consultivo do 
município estava composto de 5 membros que eram: Macá
rio Felipe Antônio, Wilkens de Albuquerque Prado, Fran
cisco de Assis Rios, Antônio AlveB Ramos e Dr. Raimundo 

Gabriel Filho. 

Ainda não havia decorrido um ano que o município de 
Igarapé-Açu havia recebido a dHnominação de João Pes
soa, o então Interventor Federal do Estado baixava, no dia 
25 de janeiro de 1932, o Decreto n.0 595 que elevava à ca
tegoria de cidade a vila de Igarapé-Açu, sede do município, 
juntamente com a criação da comarca de João Pessoa. 

Como já ficou dito, a populat;ão do município regeitara 

sistemàticamente a denominação de João Pessoa ao muni
cípio e, tão-só por isto, é que cumprindo as exigências im

postas pelo uso e ainda mais consagradas, o então Interven

tor baixou o Decreto-lei n.0 2 972, de 31 de março de 1938, 

Vista do Açude da Gra11ja Bom Sossêgo 

em cujo texto consta a restauração da denominação ofiCial 
de Igarapé-Açu em vez de João Pessoa. 

O nome de Igarapé-Açu é derivado de um subafluente 
do rio Marapanim. O referido igarapé banha a cidade e 
deu-lhe o nome. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de outubro 
de 1938, o distrito de Igarapé-Açu, adquiriu a zona de São 
Jorge do Jabuti, do distrito de Peixe-boi, para o qual perdeu 
a zona de Taciateua. Dêsse modo, na divisão em vigor no 
qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo citado Decreto-lei 
n.0 3 131, o município de Igarapé-Açu constitui-se dos se
guintes distritos: Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-boi, 
São Luiz e Timboteua. 

O município de lgarapé-Açu, de acôrdo com o Decre
to-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, per· 
deu os distritos de Nova Timboteua, Timboteua e Peixe-boi 
que foram constituir o novo município de Nova Timboteua. 
Na divisão territorial estabelecida pelo mencionado Decre
to-lei n.0 4 505, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o 
município está dividido em 2 distritos: lgarapé-Açu e Ca
ripi. 

O município de lgarapé-Açu teve parte do seu território 
desmembrada para constituir o município de Santa Maria 
do Pará, conforme Lei n.0 1127, de 11 de março de 1955, a 
qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal em acórdão de 4 de outubro de 1955 . 

O Govêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1946, 
de 26 de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmem
bramento. 

Atualmente o município ainda é constituído por 2 dis
tritos: lgarapé-Açu e Caripi. 

A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Francisco Miguel Gomes 
e constituída a Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de lgarapé-Açu, localiza
-se na zona fisiográfica Bragantina e limita com os muni
cípios de Anhanga, Marapanim, Nova Timboteua, Guamá 
e Castanha}. A sede municipal dista 99 km, em linha reta, 
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da Capital Estadual, colocando-se no 16.0 lugar em ordem 
de distância de Belém e possuindo as seguintes coordenadas 
geográficas: 1° 07' 41" de latitude Sul e 47° 37' 15" de 
longitude W. Gr. 

ALTITUDE- 39 metros na sede municipal, está em 7.0 

lugar em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superumido, embora seja considerada a co
muna de melhor clima do Pará. Nota-se no verão, de julho a 
dezembro, acentuada predominância de tempo sêco, com ma
drugadas muito frias e dias sem grande calor. 

ÁREA - 1 216 km~, sendo, pois, lgarapé-Açu o 42.0 municí
pio do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Principais acidentes 
geográficos do município são: rio Maracanã, que nasce no 
município de Castanha! e corta o município em direção 
sul-norte, num percurso de 50 km, servindo de limites entre 
lgarapé-Açu e o município de Nova Timboteua, banhando 
as povoações de Livramento e Pôrto Seguro; é navegável 
por embarcações de pequeno calado; rio Jambu-Açu, nasce 
no município de Anhanga, corre em direção sul-norte, num 
percurso aproximado de 20 km no município, servindo de 
limite entre os municípios de lgarapé-Açu e Anhanga. Ba

nha o povoado de Jambu-Açu, sendo navegável por embar

cações de pequeno calado; rio 1.° Caripi, nasce no município 

de lgarapé-Açu, correndo de sul para norte.. Tem uma ex

tensão de 18 km, aproximados, não sendo navegável, devido 

à sua pequena profundidade; rio 2.° Caripi, nasce no muni

cípio de lgarapé-Açu, de curso paralelo ao 1.° Caripi, não 

sendo também navegável; rio Jeju, nasce no município de 

Guamá e seu curso no município de lgarapé-Açu tem a di

reção sul-norte, lançando suas águas no rio Maracanã. Não 

oferece condições de navegabilidade; rio lgarapé-Açu, nas

ce no município de lgarapé-Açu, cortando com seu curso a 

cidade de sul para norte, lançando-se à margem direita do 

rio Jambu-Açu. Não é navegável, dada a ausência de con
dições específicas; rio do Prata, é um afluente esquerdo do 

rio Maracanã, e corre no município, na direção oeste-leste, 

não oferecendo condições de navegabilidade. 

RIQUEZAS NATURAIS - Consta a existência de argila 

como a principal riqueza mineral, mas ainda sem explora
ção. Fibras de uacima, madeiras, junco e cipós diversos 

constituem as riquezas vegetais. 

Av. Barão do Rio Branco 
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POPULAÇÃO - A população de lgarapé-Açu, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 15 370 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens- 7 857, mulheres-
7 513, brancos- 4 902, pardos- 10 070, pretos- 377 e 
nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 8 745, 3 307 eram solteiros, 4 678 casados, 
752 viúvos e 2 desquitados. Existem apenas 48 estrangeiros 
e 7 brasileiros naturalizados. Predominaram os que se de
clararam católicos romanos, que eram 14 561; as outras re
ligiões possuem adeptos em pequena escala. Segundo esti
mativa do Departamento Estadual de Estatística, a popula
ção do município em 31-12-1956, era de 17 325, sendo .... 
12 993 no distrito de lgarapé-Açu e 4 332 no distrito de 
Caripi. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui doze 
aglomerações urbanas: a cidade de lgarapé-Açu, com 2 200 
habitantes (1 060 homens e 1140 mulheres); a vila de Ca
ripi, com 849 habitantes (393 homens e 456 mulheres), con
form~ dados do Recenseamento de 1950, e os povoados de: 
Santá Maria, com 265 casas e 1325 moradores; São Jorge, 
com 117 casas e 565 moradores; São Paulo, com 91 casas 
e 425 moradores; Jambu-Açu, com 50 casas e 250 morado
res; Montenegro, com 35 casas e 165 moradores; Curi, com 
25 casas e 120 moradores; Pôrto Seguro, com 68 casas e 340 
moradores; Livramento, com 40 casas e 234 moradore~; Co
lônia do "24", com 25 casas e 125 moradores e Nova Olinda, 
com 25 casas e 115 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção da farinha de man
dioca. A exportação dêsse produto em 1956, atingiu a .... 
4 273 500 kg, no valor de Cr$ 12 840 120,00, seguindo-se a 
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fibra de malva, com 324 465 kg, valendo Cr$ 3 830 490,00; 
o milho em grão com 30 850 400 k:g, perfazendo ....... . 
Cr$ 2 506 030,00 e o arroz com casca, com 226 080 kg, no 
valor de Cr$ 1 045 270,00. A ext:ortação global, em 1956, 
atingiu Cr$ 22 978 497,00. Existem no município 8 estabele
cimentos industriais, sendo 5 usinas de beneficiamento de 
arroz, 1 engenho de aguardente e :! fábricas de banha, além 
dos estabelecimentos que se dedtcam ao fabrico da fari
nha de mandioca. Das pessoas en idade ativa ( 10 anos e 
mais), 32,3%, estão ocupadas na ugricultura, pecuária e sil
vicultura. A Indústria Extrativa de origem animal é consti
tuída de extração de fibras nativas (malva e uacima), ma
deira, lenha, junco e cipó de diver1:as espécies, cujo valor da 
produção total, em 1956, somou u quantia de ......... . 

Cr$ 7 280 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O 1:omércio mantém transa· 
ções com a praça de Belém, de oncle importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no munidpio e com as praças as 
comunas vizinhas, ao longo da Estrada de Ferro de Bra
gança. Há no município 72 estab1!lecimentos comerciais do 
sistema comum da Amazônia, atacadistas e varejistas ao 
mesmo tempo, sendo 33 na sede municipal. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de lgarapé-Açu 1:om as sedes municipais 
limítrofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de 
transporte: Anhanga, ferroviário 21 km, E. F. B. e rodoviá
rio 44 km; Marapanim, rodoviário 114 km; Maracanã, rodo
viário 54 km; Nova 'l'imboteua, ferroviário 36 km, E.F.B.; 
Guamá, rodoviário 67 km; Castanha}, ferroviário 44 km, 
E. F. B. e rodoviário 44 kin; Capital Estadual, ferroviário 
111 km, E. F. B. e rodoviário 125 km. Como vias de comu
nicações existem no município uma Agência Postal Tele
gráfica na cidade e quatro Agências do Correio no interior, 
tôdas do D. C. T. e quatro Agências da Estrada de Ferro de 

Bragança. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de lgarapé-Açu, tem 
22 logradouros públicos; 684 prédios e, segundo os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, co::tta com 2 200 habitantes. 
É servida de luz elétrica e água canalizada. A iluminação se 
estende a 15 logradouros e a dorr..iciliária assinala 266 liga
ções. A rêde distribuidora de água abastece 6 logradouros 
com 83 ligações domiciliárias. Erttre os seus principais lo
gradouros públicos destacam-se as Praças: Barão do Rio 
Branco e Augusto Montenegro. Os seus principais edifícios 

são: a Matriz de São Sebastião, o Grupo Escolar, a Prefei
tura Municipal e o Mercado Municipal, êste em forma de 
Cruz. 

ASSIS~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existem dois 
Postos de Saúde e um Hospital (Colônia do Prata). Um 
Pôsto de Saúde, mantido pelo Serviço Especial de Saúde 
Pública, com finalidades gerais, mantendo os serviços gerais 
de saneamento, clínica médica, higiene materna e infantil, 
possui ambulatório, farmácia, lactário, laboratório de aná
lises clínicas e outro de microbiologia. Executa trabalhos 
profiláticos de imunização e tem como corpo clínico: 2 mé
dicos, 2 enfermeiras, 3 visitadoras e 2 guardas sanitários . 
O outro Pôsto de Saúde é mantido pelo Govêrno Estadual, 
e é de finalidades gerais, mantendo os serviços gerais de 
distribuição de medicamentos. Tem como corpo clínico 
apenas um guarda. O Hospital Colônia do Prata é destinado 
ao internamento de leprosos, é de finalidade especializada 
no tratamento da lepra, mantém os serviços leprológico, ci
rurgia, clínica médica e higiene pré-natal; possui ambulató
rio, farmácia, sala de operações, de esterilização e berço, 
possui, ainda, 487 leitos, sendo 485 gratuitos e 2 para pes
soal técnico do hospital; executa trabalhos profiláticos de 
imunizações e tem como corpo clínico, 3 médicos, um den
tista, um dietista e um prático de farmácia e 5 enfermeiros . 

ASSIST:f!:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te na cidade de lgarapé-Açu, o lpiranga Futebol Clube, fun
dado no ano de 1917, contando com 172 sócios, destinado 
a prestar auxílios funerários e indenização para acidente de 
atletas e a Caixa Beneficente dos Internados, na Colônia do 
Prata, fundada no ano de 1937, contando com 459 sócios 
e destinada a prestar assistência material, cívico-recreativo
-esportiva. A Cooperativa Agrícola Mista lgarape-açuense, 

instalada em 1951 e com 45 sócios, é destinada à produção e 

crédito. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 12 920 pessoas de 5 anos e mais, sendo 

que 4 094, ou 31,6%, sabiam ler e escrever. Destas, 2 277 
eram homens e 1817 mulheres. Na sede municipal, das 

1 856 pessoas de 5 anos e mais, 887 sabiam ler e escrever e 
destas, 445 eram homens e 442, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, na sede municipal, funcionaram 2 
estabelecimentos de ensino extraprimário: a Escola Muni

cipal de Prendas Cesarina Holanda Pereira possuindo o 

curso de bordados, com 35 alunos do sexo feminino e 1 pro-

Outro Aspecto do Campo 
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fessor e o curso Dr. Ângelo Cesarino, possuindo o curso de 
Dactilografia, com 11 alunos do sexo masculino e 17 alunos 
do sexo feminino e um professor. No mesmo ano funciona
ram 37 estabelecimentos de ensino primário fundamental 
comum, com a matrícula geral de 2 327 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O cinema "lga
çu", com 200 lugares. A Biblioteca "Ipiranga", de caráter 
geral, propriedade da Associação Esportiva-Cultural Ipiran
ga Futebol Clube, com 1 000 volumes. Existem 6 associa
ções culturais, sendo 3 de caráter esportivo . 

Há acentuado intercâmbio esportivo entre os mumct
pios vizinhos. Aos domingos caravanas de futebolistas, com 
música e aficionados transportam-se em caminhões às cida
des vizinhas para a disputa de prélios do famoso esporte 
bretão. 

:S: a aproximação mais entusiástica e interessante entre 
moradores da Bragantina e do Salgado. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
. MUNICIPIO Federal Estadual 

(Cr$ 1 000) 
Total Tributária 

----------- ------ ------ --·-----
1950 ....... 186 480 1 054 655 1 097 
1951. ...... 227 538 I 326 886 I 205 
1952 ....... 330 694 I 655 I 094 I 546 
1953 ....... 351 799 2 158 1 279 2 256 
1954 ....... 453 753 2 101 I 082 2 101 
1955 ....... 286 567 1 416 657 I 269 
1956 ....... 412 843 (I) 1 885 (1) 1 047 (1) 1 885 

I 

(1) O~çamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Entre os festejos populares profanos, 
podemos citar os da quadra junina, quando se promovem 
os célebres cordões de pássaros e bichos e os bailes rocei
ros ao ar livre . A festa religiosa mais concorrida de fiéis 
é a de São Sebastião, patrono do município, realizada na 
Igreja Matriz da sede municipal, de 10 a 20 de janeiro de 
cada ano, com o tradicional arraial em frente ao templo e 
uma grande procissão no término da festa. 

A festa religiosa e profana realizada, anualmente, em 
setembro, no povoado Santa Maria, é a maior manifestação 
popular do município. Milhares de romeiros, vindos de tôda 
~ zona bragantina, a cavalo, em caminhões e mesmo a pé, 
povoam Santa Maria e lembram pelos seus usos e costumes 
e linguajar característico, o Nordeste Brasileiro (Ceará, Pa-

Trecho da Rodovia lgarapé-Açu - Maracanã 
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raíba e Rio Grande do Norte) . A festa termina no dia 8 
de setembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "igarapé-açuenses". É topôni
mo tupi e significa "igarapé grande". Igarapé--caminho das 
igaras ou canoas. 

O eleitorado é de 4 639 eleitores. 

É sede de comarca com dois distritos judiciários. 

O município de lgarapé-Açu tem fama de grande salu
bridade, o que favorece bastante a fixação do elemento 
humano. 

Em Santa Maria, povoado que foi sede de município e 
voltou à condição anterior, encontra-se a Rodovia BR-14, a 
"Transbrasiliana", com a Rodovia BR-22, que ligará as Ca
pitais Estaduais Belém, Teresina e Fortaleza. 

O município foi até 1940 o mais importante, depois de 
Bragança, da zona Bragantina. O repartimento de seu terri
tório para criação de novas unidades municipais e a passa
gem distante da cidade das rodovias centrais estacionaram, 
pràticamente, seu progresso. 

(Autoria do histórico -- Elaboração da Inspetoria Regional de 

Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 

Palma Muniz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de 

lgarapé-Açu - C. N. E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal 

de Estatística . - Documentação da Inspetoria Regional de Esta
tística do Pará . ) 

IGARAPÉ-MIRI - PA 
Mapa Municipal na pág. 337 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Aos folhetos do Tenente Coronel Agos
tinho Monteiro Gonçalves de Oliveira, intitulados - Crô
nicas de Igarapé-Miri - se devem algumas referências his

tóricas dêste município e sôbre a fundação de sua sede. 

Diz aquêle distinto paraense: "Existia no reinado de 
D. João V, no lugar onde é assentada a r.idade de lgarapé
Miri, uma fábrica nacional para aparelhamento e extração 
de madeira de construção, servindo também de depósito 
delas, que daí eram exportadas para Belém, em abundância 
e das melhores qualidades. 



Das fábricas nacionais da província do Grão-Pará, a 
de Igarapé-Miri era a mais proveitosa e de maior nomeada, 
concorrendo para isso estar situada em terrenos planos, só
lidos e férteis, que se estendiam desde a margem do rio 
de Santana de lgarapé-Miri, pelo centro, até à descida 
do rio Itamembuca, numa distância de uma e meia légua, 
marginando, em sua maior parte, o igarapé Cataiandeua que 
demorava acima da dita fábrica, e pelo qual fàcilmente 
desciam as madeiras lavradas no centro; bem como, pela 
fertilidade de caça, riqueza dos a1~ricultores circunvizinhos 
à fábrica, como também a ser um lugar salubre, onde não 
eram conhecidas as febres paludosas, que existiam e existem 
em grande parte do interior do Entado do Pará . 

João de Melo Gusmão conS4!guiu, em 10 de outubro 
de 1710, do governador, Capitão General do Maranhão, 
Cristóvão da Costa Freire - Senbor de Pancas - a cessão 
de 2 léguas de terra no lgarapé-Miri, as quais começavam 
na divisa do Capitão-mor Luiz de Morais Bittencourt, que 
era o igarapé Cataiandeua, do lado direito, entrando nessa 
cessão os terrenos em que se ach~1va estabelecida a fábrica 
nacional, e que se prolongavam ~tté ao rio Santo Antônio, 
onde completavam as duas léguas cedidas. Não menciona 
a sesmaria a extensão de fundos da mesma cessão. 

1l:sse ato do govêrno em fa'lor de quem não residia 
sequer nos terrenos cedidos, causou grande descontenta
mento entre os posseiros, agricultores e comerciantes ali 
estabelecidos e convizinhos, e grande número dêles, preju
dicados, dirigiram suas reclamaçõ·~s ao governador que não 
as atendeu, sendo a sesmaria confirmada por El-Rei 
D. João V, em 20 de janeiro de 1714. 

A demarcação da sesmaria, foi requerida por Melo 
Gusmão, e contestada por diversos posseiros, que exigiram 
elevadas indenizações pelas benfE!itorias existentes nos ter
renos em que eram localizadas; por isso foi Gusmão obri
gado a vender-lhes a maior parte dos terrenos, cabendo a 
Jorge Valéria Monteiro, portu11:uês, agricultor e comer
ciante, comprar a parte onde era nituada a referida fábrica. 

Monteiro casou-se com D. Ana Gonçalves de Oliveira, 
filha do agricultor Antonio Gonçalves de Oliveira, e graças 
ao seu casamento e à boa compra que fêz, viu prosperar 
o seu comércio; pelo que mandou erigir uma linda capela 
em louvor à Senhora Santana, madrinha de sua espôsa, 
em cuja capela havia anualmente grandes festejos. 

Precisando Monteiro educar seus filhos na Europa, 
resolveu de acôrdo com sua espôsa, vender ao agricultor 
João Paulo de Sarges Barros, suas propriedades, que cons
tavam da capela, engenho, casas da fábrica e de moradia 
e retirou-se para a Europa bastante rico, em 1730. 

João Paulo de Sarges Barros, sucedendo a Monteiro, 
prosperou igualmente; e os gêne1 os de sua produção, como 
melaço, açúcar, aguardente e tecidos de algodão, tinham 
a melhor procura . 

Barros continuou a festejar a Senhora Santana com 
maior pompa ainda que seu predecessor, mandando, por 
isso, abrir uma grande área nas vizinhanças da capela, onde 
anualmente eram feitas centenas de barracas para receber 
o povo que concorria às festas ali celebradas. 

A fertilidade do solo de l·~arapé-Miri, a riqueza de 
seus habitantes e o brilhantismo dessas festas corriam 
longe, prendendo a atenção gera I, motivo por que para lá 

imigraram muitos estrangeiros, estabelecendo-se como co
merciantes e agricultores • 

Tudo isso contribuía para a riqueza de Sarges Barros, 
que em louvor da Senhora Santana mandou reconstruir 
a sua capela, dando-lhe então a forma de uma boa igreja. 

Tinha Barros um filho nos estudos, e todo o seu em
penho e desejo, era que êsse filho de nome João Sarges 
de Barros, ordenando-se, viesse a ser um dia o vigário de 
sua adorada igreja; e, neste intuito, ofereceu-a e dela fêz 
entrega ao bispo - D. Frei Miguel de Bulhões, o qual 
pela Pastoral de 29 de dezembro de 1752, a erigiu 
em paróquia colada, sendo secretário da visita de sua 
Excelência Reverendíssima o padre Manoel Ferreira Leo
nardo, que escreveu a seguinte Pastoral: 

"Achando-nos atualmente em visita e procedendo ao 
beneplácito e consentimento dos Reverendos Párocos da 
cidade, e Campinas e às mais formalidades de direito, fun
damos e erigimos em paróquia colada esta igreja de San
tana de Igarapé-Miri, a qual daqui por diante fica perten
cendo ao Padroado Real, cujos limites - principiam desde 
a bôca. do mesmo lgarapé-Miri, no rio Moju, até no rio 
Piquiarana, inclusive, para a parte do Abaeté; e pelos rios 
Meruú e Guanapu, até à saída de um e outro na baía do 
Marapatá, em cuja ereção interpomos a nossa autoridade 
ordinária e Decreto Judicial. " 

Sua excelência reverendíssima, o bispo, voltou em 
visita à paróquia colada de lgarapé-Miri em junho de 1754, 
e, em sua presença, compareceu João Barros que lhe de
clarou doar à Senhora Santana o terreno que aí possuía. 
Dessa doação foi lavrado o competente Têrmo, em 25 de 
junho do referido ano, sendo testemunhas o beneficiado 
João'Coêlho da Silva, Manuel Caetano d'Azevedo, Manuel 
Pereira Soares, Pedro Celestino Lobato, Alexandre Luiz da 
Silva, Antonio Gonçalves d' Aguiar e Romualdo de Sá e 
Sousa. 

Da paróquia colada de lgarapé-Miri, foi primeiro vi
gário, conforme desejo de seu pai o Reverendo Padre João 
Sarges de Barros, que faleceu no ano de 1777. 

A fundação da paróquia de lgarapé-Miri deu novos 
elementos de vida e desenvolvimento, de grandeza e pros
peridade, concorrendo também para isso, não somente a 
fertilidade do solo mas também a existência de um furo 
no igarapé Rebibio do rio Moju, que vara no lgarapé-Açu 
do rio Santana de lgarapé-Miri". 

O furo de lgarapé-Miri, na época das águas vivas, 
dava passagem a barcos até de 4 000 arrôbas e essa passa
gem concorria para o desenvolvimento da freguesia, pelo 
fato de constituir um ponto de parada das embarcações 
que demandavam à cidade de Belém. 

A não regularização do regime das águas nessa passa
gem, pelo abandono em que jaziam os interêsses de ser
ventia pública naqueles tempos, concorreu para a obstrução 
do furo velho. 

Em 1810, segundo diz o Tenente-Coronel Agostinho 
Oliveira, existia no rio Santana de lgarapé-Miri, uma fa
zenda agrícola pertencente a Sebastião Freire da Fonseca, 
mais conhecido pela alcunha de Carambola, natural de Ma
zagão da África . A êste cidadão é devida a primeira idéia 
da escavação de um canal, para substituir o obstruído furo 
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velho, havendo êle próprio escolhido o traçado em linha 
reta, entre o rio Santana de Igarapé-Miri e o rio Moju. 
Comunicado o projeto de tão importante obra a D. An
tonio José de Sousa Manoel e Menezes Sevarim de No
ronha, Conde de Vila Flôr, então governador e Capitão-Ge
neral do Grão-Pará, animou êle a idéia, que somente em 
1821 logrou ser iniciada e concluída incompletamente, em 
novembro de 1823 com o desastre do desabamento da ense
cadeira do lado de lgarapé-Miri, arrastando a impetuasi
dade das águas vários trabalhadores e impedindo a retirada 

de um veio de pedras moles, existente em uma secção do 

canal, e que ainda atualmente continua. 

Como freguesia, sob a invocação de N. S. Santana, pas

sou lgarapé-Miri para a independência, tendo-se conservado 

até 1843, quando o Decreto legislativo n.0 113, de 16 de 

outubro, lhe deu a categoria de vila e com ela criou o mu

nicípio, cuja extensão ficou definida no ano seguinte com 

o Decreto legislativo de 11 de setembro, sob o n.0 118, 

que nela incluiu as freguesias de lgarapé-Miri, Abaeté e 

Cairari. 

Recorrendo ainda ao trabalho do Tenente-Coronel 

Agostinho Monteiro Gonçalves de Oliveira, pode-se dizer 

que os dias da Cabanagem se mostraram funestos em Iga

rapé-Miri. Em dado momento os habitantes do município, 

então freguesia, se reuniram em tôrno do juiz de paz José 

Antonio Pereira de Castro e organizaram séria resistência 

aos cabanas. 

Em agôsto de 1835 as fôrças legais de Igarapé-Miri 
sofreram os primeiros ataques dos Cabanas, entre os quais, 
como chefes, podem ser citados Manoel Domingos, Alexan
dre Carlos, Manoel de Sousa e João Gouvêia. 

À traição covarde de um tal José Severino deveu lga
rapé-Miri a ocupação do povoado com o assassinato do 
Comandante-Geral da Resistência, Pina . 

À entrada dos Cabanas seguiu-se o sacrifício de mui
tas vidas, a tiro de arcabuz e facadas, na praça da Matriz, 
contando-se entre outros João de Lira Lobato e Antonio 
Joaquim de Lira Lobato. 

Felizmente, em 1836 o Tenente João Lima de Castro 
Gama, auxiliado por José Alves, José Gonçalves Chaves, 

.Ambrósio José da Trindade e outros patriotas, conseguiu 
libertar a sede da freguesia, dos bandidos que a ocupavam, 
rechaçando-os para as matas e restabelecendo a ordem 
pública. 

Conquanto a Lei n.0 113, de 16 de outubro de 1843, 

houvesse criado o município, sàmente quase dois anos de

pois teve lugar a sua instalação, em 26 de julho de 1845, 

com a presença do presidente interino da Câmara de Be

lém, Paulo Maria Perdigão, assistido pelo secretário Julião 

da Fonseca Freitas, que receberam o juramento e deram 

posse à primeira câmara, constituída por Vitorino Procópio 

Serrão do Espírito Santo, presidente; e, vereadores, Pedro 

Honorato Corrêa de Miranda, João Evangelista Corrêa 

Chaves, Domingos Borges Machado Acatauassu, Francisco 

José Corrêa de Miranda e João dos Santos Lopes. 

A última câmara da monarquia contou entre os seus 

membros Francisco Antonio Lobato Frade, presidente; e, 

vereadores, José dos Passos Corrêa de Miranda, João 
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M. Gonçalves, Vitória Gonçalves de Castro e Sebastião 
Simpliciano de Lira Lobato. 

A câmara municipal foi dissolvida pelo Decreto n.0 60, 

de 19 de fevereiro de 1890, do govêrno provisório do Es

tado, sendo, na mesma data, criado pelo Decreto n.0 61, 

o Conselho de Intendência Municipal, para o qual nomeou 

o govêrno estadual, Francisco Antonio Lobato Frade, presi

dente; e, vogais, Napoleão Manoel Gonçalves, Mariano An

tonio Pinheiro, João Prado Lira Pereira e Joaquim de Deus 
e Oliveira. 

Em face do Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro 

de 1930, teria o município de lgarapé-Miri sido extinto, 
incorporando-se seu território ao de Abaeté. O Decreto 

estadual n.0 78, de 27 de dezembro dêsse mesmo ano, in

cluindo-o na relação dos municípios por êle mantidos, res

taura-o, anexando-lhe ainda o território do extinto muni
cípio de Moju. 

O quadro de divisão relativo a 1933, apresenta-o for
mado por um só distrito: o de lgarapé-Miri. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu

mera todos os municípios do Pará, consignando entre êles 

o de lgarapé-Miri, que, de conformidade com os quadros 

de divisão territorial datados de 31 de dezembro de 1936 

e 31 de dezembro de 1937, figura subdividido em 4 dis

tritos: o da sede, o de Anapu, Maiauatá e Meruú. De 

acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 

n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o citado município cons

titui-se de apenas o distrito sede, que, todavia, se subdivide 

em 4 zonas cujas designações coincidem com as dos dis
tritos supramencionados. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 

de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do Es

tado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de 

Igarapé-Miri passou a abranger mais um distrito, o de 

Concórdia, criado com o território das zonas de Maiauatá 

e Ana pu, desmembrados do distrito sede. Conseqüente

mente, nessa divisão, apresenta-se composto de 2 distritos: 
lgarapé-Miri e Concórdia. 

Dá-se o mesmo na divisão territorial do Estado, em 

vigência no qüinqüênio 1944-1948, e estatuída pelo De
creto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, no

tando-se, todavia, que ambos os distritos abrangem então 2 

subdistritos: 1.0 e 2.0
, e que o último distrito teve sua deno

minação mudada para Maiauatá, situação que perdura até 
hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. Alcides Pinheiro Sampaio e 

constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Igarapé-Miri fica si

tuado à margem direita do rio homônimo, na zona fisio

gráfica denominada Guajarina, e se limita com os muni

cípios de Cametá, Abaetetuba, Moju e Mocajuba. A cidade 

dista 78 km, em linha reta, da capital do Estado, colocando
-se em 12.0 lugar em ordem de distância da mesma capital 

e possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 1° 99' 01" 

de latitude sul e 48° 57' 49" de longitude W. Gr. 



SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação uo Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 20 metros na sede municipal, sendo o 
19.0 em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. Chuvas abundantes caem 
no período do inverno, isto é, de janeiro a junho. 

ÁREA - A área do município é de 1 504 km2, sendo lga
rapé-Miri o 39.0 município do :E:stado em extensão ter
ritorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente 
geográfico do município, inclusiv·~ pela sua feição histórica 
e pela sua importância em função de ponto inicial da nave
gação tocantina, é o Canal de lgarapé-Miri, que só se ofe
rece em condições de navegabiliciade à preamar, ou marés 
cheias, em virtude de se apresen·tar em determinado ponto 
do seu curso um bloco de pedras que formam uma pequena 
cachoeira, intransponível a qualquer tipo de embarcação, 
à baixa-mar, ou de marés sêcas . :S:sse canal, cujo leito 
mede aproximadamente 500 metros, intercomunica os rios 
Moju e lgarapé-Miri e, em geral, é de relevante valor eco
nômico para a região Tocantina, por isto que dá acesso 
à navegação dessa região. A particularidade interessante 
do acidente geográfico em referência é o fato de o mesmo 
ter sido aberto artificialmente, quando da colonização 
do atual municpio, em 1821, e, por iniciativa do por
tuguês Sebastião Freire da Fonseca, por alcunha o "Caram
bola", sendo a obra executada pe'lo braço escravo, registran
do-se na consecução dêsse ousacio empreendimento danos 
avultados e a perda de algumas vidas, em conseqüência do 
súbito desabamento de uma da:; ensecadeiras então utili

zadas, que ruiu sob a pressão do ímpeto das águas. A 
abertura dêsse caminho fluvial constitui um capítulo de 
relativa saliência na história dl) município. Outros aci
dentes geográficos: rio I~arapÉ;-Miri, que opera no seu 

curso uma linha mista entre lente e sudeste, tendo início 
no canal de lgarapé-Miri e indo desaguar, depois de cobrir 
uma extensão aproximada de 15 km, na confluência dos 
rios Meruú e Meruú-Açu, banhundo a sede do município, 

que fica situada à sua margem direita; o rio Maiauatá, 
em cuja foz está situada a vila do mesmo nome, sede do 
distrito de Maiauatá. 1l:ste rio é francamente navegável, 
até a embarcações de calado médio, constituindo-se o aci
dente geográfico de maior expressão econômica do muni
cípio; Ilha M aiauatá: é a maior ilha do município, onde 
fica situada a vila do mesmo nome; Ilha Uruá: é banhada 
pelas águas dos rios Meruú-Açu, Itanimbuca e do Inferno; 
ilhas Jacaminhoca, Serraria, Cueca, Cuequinha, Cuecão, 
Mata-Fome, Rasa, Batuque e Segredo: estas ilhas são 
banhadas pelas águas do estuário do rio Tocantins ao 
desaguar na baía Marapatá, que banha tôda a costa dêste 
município, no trecho compreendido entre os limites de 
lgarapé-Miri com os municípios de Cametá e Abaetetuba, 
ou seja, respectivamente, do rio Pindobal Grande ao rio 
Maúba. 

RIQUEZAS NATURAIS - No reino mineral, o barro 
(argila); no reino animal: animais silvestres, peixe (ma
pará) e conchas de ostra; no reino vegetal, madeiras em 
geral, borracha, sementes oleaginosas, palha de ubuçu. 

POPULAÇÃO - A população de lgarapé-Miri, segundo 
o Recenseamento Geral de 1950, era de 18 816 habitantes, 
assim distribuídos: por sexo - homens, 9 415, mulheres, 
9 401; pela côr - brancos, 7 025, pardos, 9 648, pretos, 
2 013, pelo estado civil, de 15 anos a mais, no total de 
10 098- solteiros, 5 470, casados, 3 895, viúvos, 711, des
quitados, 3; por nacionalidade - brasileiros natos, 18 807, 
brasileiros naturalizados, 3 e estrangeiros, 6; pela religião, 
predominavam os que se declararam católicos romanos, no 
total de 18 705. Segundo estimativa do Departamento Es
tadual de Estatística, a população do município, em 31 de 
dezembro de 1956, era de 21 209 almas, sendo 5 892 no 
distrito de lgarapé-Miri e 15 317 no distrito de Maiauatá. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O município possui 4 
aglomerações urbanas, a saber: cidade com 900 habitantes 
(427 homens e 473 mulheres); vila de Maiauatá, com 432 
moradores (221 homens e 211 mulheres); povoado Menino 
Deus com 6 casas e 36 moradores, e povoado de Santa 
Maria de Icatu, com 4 casas e 25 moradores, de acôrdo 
com os dados do Recenseamento de 1950. A vila de 
Maiauatá é mais conhecida por vila Concórdia, seu nome 
antigo, mudado em 1944, em face das disposições legais 
que proibiram a duplicidade de nomes de cidades e vilas 

brasileiras . 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A economia do muni
cípio tem por base a produção de aguardente de cana 
(cachaça), que representa mais de dois terços dessa eco
nomia. Em 1956, lgarapé-Miri exportou 2 803 256 litros 
de aguardente, no valor de Cr$ 37 336 704,00. Também 
concorrem para essa economia, embora em plano secun
dário, os produtos seguintes, nomeados pela ordem de im
portância que obtiveram na exportação do município, no 
mesmo ano de 1956: madeira em bruto, com 4 559 m3, 

no valor de CrS 2 312 480,00; madeira beneficiada, com 
1 781 m3, no valor de Cr$ 1 682 950,00; palha de ubuçu, 
com 4 937 000 kg, no valor de Cr$ 1 664 000,00; borracha, 
com 85 944 kg, valendo Cr$ 1 584 672,00. O valor 
total da exportação do município, em 1956, foi de 
CrS 48 958 540,00. 
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No momento, lgarapé-Miri conta com 61 estabeleci
mentos industriais, a saber: 1 fábrica de sabão; 2 fábricas 
de extração de óleos e gorduras vegetais; 2 serrarias (bene
ficiamento de madeira); 6 cerâmicas; 48 fábricas de aguar
dente de cana, conhecidas, tipicamente, por "engenhos". 
Existem, ainda, pequenas "engenhocas", que produzem mel 
de cana e açúcar moreno. Entre as 48 fábricas de aguar
dente, 3 produzem simultâneamente álcool e 1, álcool e 
açúcar branco. 

A produção extrativa é representada, no município, 
pela extração de argila (barro), e pela produção de 
telhas, tijolos e louças de barro, que, em 1956, somou 
Cr$ 4 850 000,00; pela extração de borracha (borracha 
fina e sernambi), madeira em geral, óleo de andiroba, sebo 
de ucuuba, sementes oleaginosas, cacau em grão, lenha e 
carvão vegetal, cuja produção, no ano referido, ascendeu 
ao valor de CrS 8 395 000,00; por peixes de diversas quali
dades, preponderando o mapará, animais silvestres, peles 
de animais silvestres, couros de boi, sebo de boi ao natural 
e conchas de ostra, cujo valor de produção, em 1956, tota
lizou a importância de CrS 6 616 000,00. 

Na agricultura, podem ser consignadas as seguintes 
espécies em cultivo: cana-de-açúcar, arroz, mandioca, milho 
e macaxeira. 

COMÉRCIO E BANCOS - Contam-se 145 estabeleci
mentos comerciais em lgarapé-Miri, todos do sistema co
mum da Amazônia, isto é, ao mesmo tempo atacadistas e 
varejistas, dos quais 15 estão localizados na sede muni
cipal e os restantes no interior. O comércio mantém tran
sações com a praça de Belém, de onde importa quase a 
totalidade das mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
transporte entre lgarapé-Miri, a capital do Estado, e os 
municípios que lhe são limítrofes é feito exclusivamente 
por via fluvial, sendo utilizadas embarcações de calado 
regular, motorizadas e a fogo (motores e lanchas). Há 
uma linha regular, semanal, mantida pela firma Viúva 
Raimundo Lopes. Sampaio & Filhos, Ltda. Os S.N.A.P.P. 
também mantêm uma linha, com regularidade semanal, 
entre Belém e lgarapé-Miri, mas os navios que a realizam 
não fazem escala na sede municipal, em virtude de nave
garem por "fora" (pela baía), só escalando na vila 
Maiauatá, que é sede distrital no município. 

As distâncias com as sedes limítrofes e a Capital do 
Estado são as seguintes: Cametá - 68 km, fluvial; Moju 
- 36 km, fluvial; Abaetetuba - 40 km, fluvial; Mocajuba 
- 75 km, fluvial; e Belém - 90 km, fluvial. 

Quanto às comunicações, o município é servido por 
uma Agência Postal-radiotelegráfica, mantida pelo D.C.T., 
com sede na cidade . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Igarapé-Miri 
conta com 15 logradouros públicos, pelos quais estão dis
tribuídos 252 prédios e 900 habitantes, segundo os resulta
dos do Recenseamento Geral de 1950. É servida de luz 
elétrica, pública e domiciliária, em todos os seus logra
douros, contando, presentemente, com 200 ligações domi
ciliárias. Entre os seus principais logradouros públicos 
destacam-se: as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, 
que correm à frente da cidade, paralelas ao rio Igarapé-
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-Miri, que banha esta; a travessa Carambolas, que, pela 
sua situação central, é o ponto mais concorrido da cidade; 
e a praça da Bandeira, onde está localizado o suntuoso 
prédio da Municipalidade. Os seus edifícios mais impor
tantes são os que servem de sede à Municipalidade, ao 
grupo escolar e ao pôsto médico do S. E. S. P. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe na ci
dade um pôsto de saúde, mantido pelo S. E. S. P., com os 
serviços de clínica médica geral e possuindo um ambula
tório e um laboratório de microscopia, mas não executando 
trabalhos profiláticos, tendo como corpo clínico: 1 mé
dico, 1 técnico de laboratório, 1 enfermeira, 1 visitadora 
e um guarda sanitário. 

ASSIST:€NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Na 
cidade, existe o Círculo Operário Igarapemiriense, com 
mais de uma éentena de associados e fins de beneficência. 
Quanto a cooperativismo, não há o que registrar. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 15 482 pessoas de 5 anos e mais de 
idade, sendo que, destas, 5 405, ou 34,9%, sabiam ler e 
escrever. Dêste total, 3 355 eram homens e 2 050 eram 
mulheres. Na sede municipal, em particular, das 757 pes
soas de 5 anos e mais, 456 sabiam ler e escrever e, destas, 
240 eram homens e 216 eram mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram, no município, 34 esta
belecimentos de ensino primário fundamental comum, com 
a matrícula geral de 1 469 alunos. 

Na sede municipal, há um grupo escolar, sendo que o 
restante dêsses estabelecimentos está disseminado pelo 
interior do município, entre os quais duas escolas rurais, 
situadas no povoado Menino Deus e na vila Maiauatá. 

Em construção, acha-se um grande prédio dotado de 
linhas modernas, que servirá de sede, futuramente, ao Co
légio "Nossa Senhora Santana", a ser mantido pela Paró
quia, sob a direção das irmãs Vicentinas, cuja chegada ao 
município está prevista para o mês de fevereiro de 1958, 
segundo informações prestadas pela supervisora, no Brasil, 
dessa ordem religiosa, a quando da sua recente visita ao 
município . :S:sse colégio, inicialmente, ministrará ensino 
primário, para, depois, ampliar as suas atividades ao ensino 
do curso ginasial. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Vários clubes de 
futebol na cidade e no interior congregam os aficionados 
do esporte bretão . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRJCADADA (Cr$ I OJO) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal B:etadual MUNIC!PIO 

Total Trlbut6rla 
(Cr$ I 000) 

l!il50 ....... 2 038 557 I 25!il 775 I 153 
1951" ... " 3 051 I 475 I 411 I 0!15 I 3!17 
1!152 ....... 2 051 1 203 I 385 1 OO!il I 222 
1!153 .. " ... 2 153!il 1 337 3 207 805 2 540 
l!il54 ....... 3 037 I 427 3 O!il8 !il515 2 5!il0 
1!il55 ....... 3 414 1 7215 2 4215 I 7152 2 4E4 
19515 ....... 3 935 ~ 573 3 5158 3 668 3 t!SSI 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI
COS- Na sede municipal, existe um obelisco comemora-



tivo do 1.0 centenário do municípic, ocorrido a 26 de julho 
de 1945, sendo situado à rua 15 de Novembro. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - No municípi•> se realizam anual e 
tradicionalmente, várias festividades profano-religiosas (fes
tas de arraial), a saber: na cidad1! - a de São Benedito, 
em abril; a do Espírito Santo, na primeira quinzena de 
junho; a da. Santíssima Trindade, na segunda quinzena de 
junho; a de Nossa Senhora Santana, Padroeira do Muni
cípio, de 16 a 26 de julho; a de Santa Maria, que é rema
nescente do folclore típico da região e se realiza num su
búrbio da cidade denominado "Boa-Esperança", em agôsto. 

Na vila Maiauatá - a de Nossa Senhora de Nazarê, em 

homenagem à Padroeira do Pará, que também o é, em par

ticular, da mesma vila, de 5 a 16 de setembro; a de Nossa 

Senhora do Rosário, em outubro; e a de São Sebastião, 

em janeiro. A maior efeméride religiosa e histórica do 

município é o dia 26 de julho, que assinala o dia da Se

nhora Santana, Padroeira de Igarupé-Miri, e o aniversário 

de fundação do município. 

VULTOS ILUSTRES - A destacar, somente o doutor 

Geminiano Antônio de Lira Castro, já falecido, que foi 

Ministro da Agricultura no Govêmo Washington Luís. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - O Canal de Igarapé-Miri, 

já pela sua projeção histórica, já pela sua importância eco

nômica, quase vital para a região à cuja navegação dá 

acesso, ou, ainda pelo seu aspecto natural, pode ser indi

cado como atração turística. Ali~1s, todo o panorama que 

se descortine nos rios do município e na baía Marapatá, 

que banha a costa dêste, é interessante de ser observado 

e inspira uma natural atração àqtteles que desejam travar 

conhecimento com as c.'bisas típic~1s da região Amazônica . 

OUTROS ASPECTOS DO MUN:(ClPIO - Os habitantes 

do município são chamados "igarupemirienses". 

O município é sede da comarca homônima, sendo o 

outro têrmo judiciário da mesma comarca o município de 

Moju. São dois os distritos administrativos: o de Iga
rapé-Miri e o de Maiauatá. 

O eleitorado é de 4 817 eleitores. 

Nestes últimos dez anos a vlda do município se tem 

caracterizado por um evidente surto de progresso, com 

irradiação mais ampla na sede municipal, especialmente 

através de edificações de casas pura fins residenciais, num 
atestado, inclusive, de aumento dt! população. 

Igarapé-Miri é topônimo indí !!:ena, de formação conhe

cida I~arapé (caminho de canoas), miri ou mirim (pe

queno) . Opõe-se-lhe Igarapé-A!:u, outro município do 
Estado. 

(Elaboração da Inspetoria Regio:~al de Estatística do Pará. 

(Junho de 1957); Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo 
Público do Pará - Tomo Nono - Joiio Palma Muniz - 1916, -

Sinopse Eatatística do Município de :ra;arapé-Miri. - Arquivo da 

Ag;ência Municipal de Estatística. - :rgarapé-Miri - Fases da sua 
formação hiatórlca, de Ernesto Cruz, elo Instituto Histórico e Geo

a;réflco do Pará. - Documentação da Inspetoria Regional de Esta· 
tística Municipal. ) 

INHANGAPI - PA 
Mapa Municipal na pág. 81 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 208, 209 e 236 do Vol. I 

HISTóRICO - Éste núcleo foi fundado no fim do ano 
de 1898, e estava situado "- em terras da vertente direita 
do rio Inhangapi, afluente direito do rio Guamá, e ligado 
à vila de Castanhal, no quilômetro 75, da Estrada de Ferro 
de Bragança, por uma Estrada de Rodagem de 16 km, e 
ao rio Inhangapi, pela continuação da mesma Estrada que 
atravessa o núcleo. 

Inhangapi constituiu a 11.a circunscrição do município 
de Belém, feita pelo govêrno do Estado, nos têrmos do De
creto n.0 1 267, de 1.0 de julho de 1905, que fixou os limites 
da capital. 

As divisas de Inhangapi, de acôrdo com a referida lei, 
eram as seguintes: 

11.8 - Inhangapi - com sede na vila dêste nome, 
a começar do ponto em que o rio dêste nome corta a estrada 
telegráfica por uma linha até às cabeceiras do rio Caraha
teua, descendo por êste, margem direita até o rio Guamá 
e pela margem direita do Guamá descendo até o rio Jandiaí, 
subindo por êste, também, margem direita até às suas cabe

ceiras, daí por uma linha até o ponto em que o rio Ameri
cano se lança no rio Apeú, subindo por êste até os terrenos 

da povoação Macapá, exclusive, daí pelos limites sul e 
leste do núcleo Inhangapi, pelo limite sul da légua do banco 

norte e pelo limite sul da colônia Ianetama até encontrar 

a estrada telegráfica e seguindo por esta até o rio Inhan

gapi". 

Somente imigrantes nacionais foram localizados até o 

ano de 1900, neste núcleo, num total de 117 famílias, com 

111· pessoas, sendo 409 adultos e 302 menores. As do sexo 
màSculino eram 346 e do feminino 365 . 

No ano seguinte o número de colonos tinha ascen

dido a 890, dos quais 421 do sexo masculino e 469 do 

feminino. 

Foram instalados, para fabricação de farinha, 12 for

nos de cobre . 

A sede do núcleo era constituída de uma área de 
900 000 metros quadrados, tendo - "450 metros de frente 

na estrada e 2 000 metros de fundo." 

Em 1920 Inhangapi era um dos distritos de que se 

compunha o município de Belém. 

Vista da Cidade 
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Outro Aspecto do Cidade 

Nos quadros de divisão territorial datados de 31 de 
dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, bem como 
no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 de março 
de 1938, figura como do município de Castanha!, onde per
maneceu, de acôrdo com a divisão judiciário-administrativa, 
fixada pelo Decreto-lei estadual 3 131, de 31 de outubro 
de 1938, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943. 

O nome lnhangapi é de origem indígena e provém do 

rio que deu nome ao município. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, criou-se o município de Inhangapi, com 
o distrito dêsse nome, desmembrado do município de Cas
tanha!. Assim, na divisão territorial do Estado, em vigor 
no qüinqüênio 1944-1948, estatuída pelo supracitado De
creto-lei n.0 4 505, o município de Inhangapi forma-se de 
seu único distrito: o de Inhangapi, situação que perdura 
até hoje. 

A atual legislatura foi constitulda em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. João Batista Bitencourt 
Neto e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Inhangapi situa-se na 
Zona Fisiográfica denominada Bragantina e limita-se com 
os municípios de João Coelho, Castanhal, Guamá e Bujaru. 

... 
SITUAÇÃO 

GRosso 

Posiçao do Municlpio em relação ao Estado e sua Capital. 
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A sede municipal dista 71 km em linha reta da Capital 
Estadual, colocando-se, no 10.0 lugar em ordem de distância 
de Belém, e possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 
1° 24' 50" de latitude sul e 47° 52' 40" de longitude W. Gr. 

ALTITUDE- 10 metros na sede municipal. É o 26.0 mu
nicípio em ordem de altitude no estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. 

ÁREA - 609 km2, sendo lnhangapi o 57.0 município do 
Estado em extensão territorial, portanto, um dos menores 
do Pará. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos no município, são os seguintes: Rio lnhangapi, 
tem suas vertentes no município de Anhanga, correndo em 
direção leste oeste. Aos 30 km de percurso, penetra no 
município de Castanha! e após 20 km alcança o município 
de Inhangapi, banhando o lugar Cumaru e a sede muni
cipal à esquerda, e o povoado Serraria Inhangapi à direita, 
tendo sua foz no rio Guamá . Oferece boas condições para 

Rio lnhangapi 

navegação no trecho compreendido entre a sede municipal 
e a foz, tendo em média 60 metros de largura por 6 metros 
de profundidade; rio Apeú, tem suas nascentes no distrito 
de Apeú, município de Castanha!, correndo em direção 
norte e sul, banhando a vila de Apeú, onde corta a Estrada 
de Ferro de Bragança e a povoação Macapá, ambas no 
município de Castanhal e desaguando no rio lnhangapi, 
no povoado Serraria Inhangapi, sendo sua extensão calcula
da em 20 km, com 20 metros de largura e uma profundi
dade aproximada de 4 me'tros e igarapés São João e 
Jandiaí. 

RIQUEZAS NATURAIS- A argila destaca-se como prin
cipal riqueza mineral. Borracha, castanha, madeiras e se
mentes de murumuru, aparecem como principais riquezas 
vegetais. Quanto a riqueza animal, os animais silvestres 
merecem referência . 

POPULAÇÃO - A população de Inhangapi, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 4 610 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 2 380; mulheres 

-· 2 230; brancos- 1 253; pardos- 2 716; pretos- 628 
e nenhum de raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 2 654, 1 201 eram solteiros; 1 217 casados; 
231 viúvos e nenhum desquitado. Existiam apenas 3 es-



trangeiros e nenhum brasileiro naturalizado. Predomi
naram os que se declararam católicos romanos, que eram 
4 542, as outras religiões possuem adeptos em pequena 
escala. 

Segundo estimativa do Depart:1mento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
5 196 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS -- O município possui 
uma aglomeração urbana, cidade de Inhangapi, com 140 
habitantes (76 homens e 64 mulheres), conforme dados 
do Recenseamento Geral de 1950. Além da cidade, exis
tem os povoados de Serra~ia Inhan~:api, com 24 casas e 120 
moradores; Trindade, com 23 ca!:as e 115 moradores e 
Carmo, com 18 casas e 90 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -- O município assenta 
sua economia, principalmente, na produção da farinha de 
mandioca. A exportação dêsse produto em 1955, atingiu 
a 1 776 000 kg, valendo Cr$ 2 179 340,00, seguindo-se 
caixas abatidas de madeira com 283 ma valendo 

Cr$ 564 000,00, arroz em casca com 191 020 kg, no valor 

de Cr$ 452 960,00, fibra malva, 16 912 kg, valendo 

Vista Parcial 

Cr$ 132 646,00. O valor global ela exportação em 1955, 
somou em CrS 3 788 574,00. 

Existem no município 2 estabelecimentos industriais, 
sendo uma serraria e uma olaria, 11lém dos pequenos esta
belecimentos que se dedicam ao fabrico de farinha de 

mandioca. Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 
48,6% estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvi
cultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O 1:omércio mantém tran
sações com a praça de Belém e a de Castanha!. Há no mu

nicípio 20 estabelecimentos comerciais do sistema comum 

da Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES -
Liga-se a cidade de lnhangapi cem as sedes municipais 
limítrofes e à capital do Estado pelos seguintes meios de 
transporte: Guamá fluvial; Bujaru, fluvial; João Coelho, 
rodoviário, 39 km; Castanha!, rodoviário, 16 km; Capital 
Estadual, rodoviário, 95 km. 

ASPECTOS URBANOS - A cid,lde de Inhangapi conta 

com 6 logradouros públicos, 54 prédios e, segundo o Re

censeamento Geral de 1950, 140 habitantes. É servida de 

25 - 24 640 

Viagem de canoa no ria lnhangapi 

luz elétrica. A iluminação pública se estende a 5 logra
douros e a domiciliária, conta com 28 ligações. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 
um pôsto sanitário, mantido pelo Govêrno Estadual, com 
finalidades gerais, contando com os serviços gerais de 
helmintoses, sífilis, bouba e outros; possui um laboratório, 
não executa trabalhos profiláticos e tem como corpo clínico, 
apenas 1 guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950, 
constatou a existência de 3 871 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 1317, ou 34o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 
814 eram homens e 503 mulheres. Na sede municipal, das 
121 pessoas de 5 anos e mais 91 sabiam ler e escrever e 
destas, 54 eram homens e 37 mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram 18 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com matrícula geral de 649 
alunos. 

Estrada CastanhaJ.Jnhangapi 



O Prefeito em Companhia do Líder Negro Santa Rosa 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existe uma asso

ciação esportiva, o "lnhangapiense Esporte Clube", dedi

cado a prática de futebol. 

O referido clube mantém intercâmbio futebolístico 

com as agremiações esportivas de Castanha). 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total \ Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - - 443 513 
1951. ...... - - 454 454 
1952 ....... - - 764 764 
1953: ...... - - I 024 237 I 159 
1954 ..... :. - - I 062 296 I 030 
1955 ....... - - 776 254 471 
1956 ....... - - I 190 366 902 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - As principais festas populares do muni

cípio, são as da Igreja Católica, iniciadas sempre com o 

levantamento do mastro votivo em louvor ao santo que 

se vai festejar. Procissões tradicionais e feiras, não são 

realizadas no município. 

A festa do padroeiro do município, São Vicente de 

Ferrer, é móvel, sendo realizada anualmente em junho e 

julho com a vinda de romeiros dos municípios vizinhos, que 

povoam a pequena cidade de lnhangapi, levando à mesma 

a vibração de fé cristã e animação de festa profana. 

As outras festas religiosas, acompanhadas de festejos 

profanos, traduzem o espírito dos habitantes de Inhangapi, 
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mesclado do misticismo do caboclo paraense e da vibrante 
expansão do nordestino . 

Essas festas não têm grande movimentação. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O rio Guamá, também cha
mado pelos moradores ribeirinhos de rio Guajará, é, sem 
dúvida um atrativo turístico ainda sem exploração. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "lnhangapienses". É Inhan
gapi, topônimo indígena (tupi) que significa caminho 
(pi-pé) do diabo (inhanga = anhanga). Traduzindo 
anhanga por veado - quer dizer caminho de veado. Não 
nos parece correta a interpretação de pele ( pi = pé) do 

veado ou do diabo (Professor José Coutinho de Oliveira). 

É Têrmo judiciário da Comarca de Castanha), com 
um único distrito. 

O eleitorado é de 1 712 eleitores. 

O município apresenta a característica de pertencer 
de fato a duas zonas, a Guajarina e a Bragantina. Situado 
à margem do Rio Guamá, a maior parte de seu território 
localiza-se nas imediações da ferrovia (Belém- Bragança) 
razão porque mereceu do Conselho Nacional de Geografia, 
a inclusão na zona Bragantina . 

Não dispõe de telégrafo nem de Agência Postal. A 
cidade dista apenas 16 km de Castanha), por onde passam 
a ferrovia e a rodovia . Essa pequena distância permite 
uma comunicação mais fácil, o que no futuro dará maior 
possibilidade econômica ao município. 

É um dos menores municípios em área territorial do 
Pará, ocupando o 57.0 lugar (superfície de 609 km~). A 
sua sede, a cidade de lnhangapi, é a menor cidade paraense 
em população, tendo o Recenseamento Geral de 1950, en
contrado apenas 140 habitantes, dos quais 76 homens e 

64 mulheres. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do Pará 

-Tomo Nono- João Palma Muniz- 1916. -Sinopse Estatística 

do Município de Inhangapi - C. N. E. - 1948. - Arquivo da 
Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

IRITUIA- PA 
Mapa Municipal na pág. 91 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Data a origem da sede dêste município 
da concessão de sesmaria, feita em carta datada de 16 de 
dezembro de 1725, a Lourenço Ferreira Gonçalves, ante
cessor de Lourenço de Sousa Pereira, que no sítio de sua 
propriedade fundou uma capela com a invocação de Nossa 
Senhora da Piedade, capela que o bispo D. Frei Miguel de 

Bulhões erigiu em freguesia em 1754. 
Como freguesia entrou Irituia para o 18.0 século e 

para a independência. 
Em 1823 possuía um juizado do julgado, um escrivão 

e um alcaide, e era vigário da freguesia o padre Antonio 

Portal de Carvalho . 
Com a divisão da província em têrmos de comarca, 

em 1883 nas sessões de 10 a 17 de maio, lrituia, como 
freguesia, ficou fazendo parte do têrmo de que era cabeça 
a vila de Ourém, a cujo município passou a pertencer, até 



1867, ano em que a Lei provincialu.0 534, de 12 de outu
bro, conferiu-lhe a categoria de vil1l, erigindo o seu terri
tório em município. 

A elevação a vila e a município, do respectivo terri
tório, resultou em dissensões polí1icas no município de 
Ourém, entre os liberais e os conservadores, conseguindo 
aquêles, em represália ao fato de ha~·erem perdido a eleição 
para vereadores no quatriênio de 1865-1868, a concreti
zação da idéia. 

Chefiava os conservadores o p::~dre Marcelo Alves de 
Menezes, e, os liberais Domingos C asimiro Pereira Lima. 

Não obstante a vitória dos lib~rais com a criação do 
novo município, que redundava em um profundo prejuízo 
para Ourém, pela diminuição sensível dos créditos munici
pais, então mesquinhos, não desanimaram os conservadores, 
que, patrocinados na capital pelo poder, conseguiram, com 
a Lei n.0 586, de 23 de outubro de 1868, a revogação 534, 
de 1867, e a volta de Irituia para o domínio do município 
de Ourém. 

Voltando, no quatriênio de 1869 a 1872, para vereação 
da Câmara de Ourém, o elemento liberal, não mais tratou, 
por não convir aos interêsses políticos, da emancipação mu
nicipal de Irituia, que foi teatro ainda de inúmeras ques
tiúnculas políticas, principalmente P'lr causa do padre Mar
celo de Menezes. 

Não obstante a oposição da Câmara Municipal de 
Ourém, Irituia conseguiu de novo, em 1879, a categoria de 
vila, com a Lei n.0 934, de 31 de junho, sendo o seu terri
tório erigido em município, para em 1886, com a Lei 
n.0 1 286, de 13 de dezembro, ser pela segunda vez ex
tinto, e, rebaixada de predicamento a sua sede. 

Entretanto, a Lei n.0 1 399, de 5 de outubro de 1889, 
restituiu-lhe, pela terceira vez o título de município, ha
vendo sido presidente da nova Câmara José Joaquim 
Cordeiro. 

O município pode contar a sua instalação da data de 
7 de janeiro de 1881, às 10 horas da manhã, estando pre
séntes os vereadores de São Miguel do Guamá, Balbino 
Clarindo de Castro, Izidoro José R•>mão Corrêa, Felix An
tonio Nunes e José Bonifácio Nun11s. 

O presidente da Câmara de Sã•> Miguel, Tenente João 
Antonio Lopes, abriu a sessão ext::aordinária e fêz saber 
que "ia cumprir a Portaria do presidente _da província, de 
28 de maio de 1880, que mandou instalar a Câmara de 
Irituia, criada pela Lei 934, de 31 ele julho de 1879". 

Apresentaram-se os vereadore:1 eleitos Joaquim José 
Lopes, João Câncio Batista LopEs, Henrique Teles de 
Pinha, Julião Lopes Corrêa, João Gonçalves de Castilho, 
Martinho Gonçalves de Lima e Luiz Manoel da Fonsêca, 
que se juramentaram e se empossaram, ficando instalado 
o município de Irituia. 

Nesse ato solene serviu como secretário o secretário 
da Câmara Municipal de São Mi1:uel do Guamá, Felipe 
Santiago Cardoso. 

Com o advento da República, •> govêrno provisório do 
Pará extinguiu em Irituia a Câma1:a recém-criada, com o 
Decreto n.O 97, de 12 de março de 1890, e com o Decreto 
n.0 98, da mesma data, criou o Co>nselho de Intendência 
Municipal, para o qual foram nomE1ados os cidadãos Quin
tino dos Santos Mártires, presidente; e, vogais, Emiliano 
José da Silva, Daniel Joaquim Cardoso, Manoel Pedro da 

Rio trltuia 

Costa Soares, Umbelino João de Lima e Francisco José 
da Rocha, que tomaram posse em 7 de abril de 1890. 

A adesão à República foi comunicada ao govêrno do 
Estado por ofício de 22 de novembro de 1889, votado e 
assinado em sessão da câmara, da mesma data por José 
Joaquim Cordeiro, presidente; e, vereadores, João Câncio 
Batista Lopes, Quintino dos Santos Mártires e Pedro An
tonio Vieira, havendo deixado de comparecer à sessão, por 
causa justificada, Antonio R. de Lima e Olímpio Antonio 
Manuel Nunes. 

Em face do Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro 
de 1930, retificado pelo de n.0 78, de 27 do mês seguinte, 
sofreu o município de Irituia nova supressão, anexando-se 
seu território ao de São Miguel do Guamá. 

Foi restaurado pelo Decreto estadual n.0 560 de 29 
de dezembro de 1931, ou, segundo outra fonte, por decreto 
de 1933, com território desligado de São Miguel de Guamá, 
figurando no quadro de divisão administrativa relativo a 
1933, constituído ainda por um só distrito: o de Irituia. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios do Pará, consignando-se entre 
êles o de Irituia, que, no quadro de divisão territorial da
tado de 31 de dezembro de 1936, aparece composto de 5 
distritos: o da sede e os de Mututuí, Santa Rita Durão, 
São Gregório e Vila Conceição. 

Segundo o quadro de divisão territorial datado de 31 
de dezembro de 1937, o município em aprêço subdivide-se 
em 7 distritos: lrituia, Bonito, Caju, Conceição do Irituia, 
Mututuí, São Gregório e Santa Rita Durão. Já no quadro 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 de março 
de 1938, forma unicamente o distrito sede, que, no entanto, 
compreende 5 zonas: Irituia, São Gregório, Santa Rita 
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Durão, Mututuí e Vila Conceição. Dá-se o mesmo na 
divisão territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-
-1943, e fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 
de outubro de 1938, devendo notar-se apenas que a zona 
de Mututuí aparece com o seu nome grafado Mututi. 

De acôrdo com a divisão territorial que o Decreto-lei 
estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, estatuiu 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de 
Irituia permanece somente com o distrito sede, situação que 

perdura até hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o sr. Júlio Ribeiro Tavares e 
constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Irituia situa-se na zona 
fisiográfica denominada Guajarina e limita-se com os mu
nicípios de Capim, Guamá, Ourém e Viseu. A sede muni
cipal dista 118 km em linha reta da Capital Estadual, colo
cando-se no 20.0 lugar em ordem de distância de Belém 
e possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 1° 46' 17" 
de latitude sul e 47° 26' 16" de longitude W. Gr. 

... 
SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 40 metros na sede municipal. Ocupa o 
6.0 lugar em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. As chuvas são abundantes 
nos primeiros meses do ano. No segundo semestre acen
tua-se a estação sêca. 

AREA - 4 990 km2
• É Irituia o 29.0 município do Es

tado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- São os seguintes: Rio 
Irituia nasce ao sul do município, corre em direção ao 
norte, desemboca na margem esquerda do rio Guamá, 
quase em frente à cidade do mesmo nome. Navegável 
por embarcações a motor e a vela de calado médio, numa 
extensão de 20 quilômetros, servindo às localidades de 
Santa Rita Durão, (povoado), Vila Pedra (lugarejo) e 
a sede municipal. 
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RIQUEZAS NATURAIS- A pedra (granito) destaca-se 
como única riqueza mineral em exploração. Madeiras de 
lei, em exploração ainda incipientes representam a riqueza 
vegetal. Os animais silvestres aparecem como riqueza ani
mal, sem grande exploração, a não ser de caça e pesca 
para sustento dos habitantes. 

POPULAÇÃO - A população de Irituia, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 13 658 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens- 6 890, mulheres-
6 768; brancos - 2 463, pardos - 10 129, pretos - 1 050, 
nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 7 497, 3 788 eram solteiras, 3 113 casadas, 
593 viúvas, nenhuma desquitada. Existiam, apenas, 30 
estrangeiros e nenhum brasileiro naturalizado. Em reli
gião, predominavam os que se declararam católicos roma
nos, que eram 12 904; as outras religiões possuem adeptos 
em pequena escala. Segundo estimativa do Departamento 
Estadual de Estatística, a população do município em 
31-12-1956, era de 15 395 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui 
seis aglomerações urbanas - a cidade de Irituia, com 509 
habitantes (255 homens e 254 mulheres), conforme dados 
do Recenseamento de 1950 e os povoados seguintes: Con
ceição, com 36 casas e 324 moradores; Tessalônica, com 
32 casas e 288 moradores; Santa Rita Durão, com 34 casas 
e 316 moradores; Tauari, com 18 casas e 128 moradores e 
Providência, com 18 casas e 128 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - O município assenta 
sua economia, principalmente, na produção de arroz com 
casca, cuja exportação, em 1955, atingiu a 1 435 580 kg 
valendo Cr$ 3 562 074,00, seguindo-se fumo em molho 
com 12 455 arrôbas, valendo Cr$ 2 495 000,00, farinha de 
mandioca com 760 140 kg valendo Cr$ 1 028 050,00, fibra 
de malva com 67 552 kg valendo Cr$ 507 144,00, e algodão 
em caroço com 14 480 kg valendo Cr$ 39 658,00. O valor 
da exportação, em 1955, somou Cr$ 7 690 132,00. 

Existem no município 3 estabelecimentos industriais, 
sendo 2 fábricas de fumo em molho, e 1 de extração de 
pedras, além dos pequenos estabelecimentos que se dedicam 
ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 53,5% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

A produção extrativa é representada pela extração 
de pedra-granito, cuja produção, em 1956, importou em 
Cr$ 5 772 000,00, correspondente a 11 444 metros cúbicos. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no muni
cípio 46 estabelecimentos comerciais do sistema comum da 
Amazônia, atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Liga-se a cidade de Irituia com as sedes municipais limí
trofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de 
transporte: Guamá: fluvial - 30 km ( emprêsas parti
culares) e rodoviário 22 km; Capim: fluvial 70 km (em
prêsas particulares); Ourém: fluvial - 80 km; Capital E!!
tadual: fluvial 166 km (emprêsas particulares) e rodo
viário - 177 km . Como via de comunicação existe no 
município uma Agência do Correio do D. C. T. 



ASPECTOS URBANOS - A cidade de lrituia conta com 
13 logradouros públicos, 144 prédios e, segundo dados do 
Recenseamento Geral de 1950, 509 habitantes. É servida 
de ·luz elétrica. A iluminação pública se estende a 13 
logradouros e a domiciliária conta com 43 ligações. A 
imponente Igreja Matriz; cuja com trução foi concluída e 
que será brevemente inaugurada sub a invocação do Di
vino Espírito Santo. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existe apenas 
um Pôsto de Higiene, mantido pelo Govêrno Estadual, 
mantendo serviços gerais de assistên da e tendo como corpo 
clínico um guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 11201 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 2 797, ou 24,9%, sabiam ler e escrever. Destas, 
2 004 eram homens e 793 mulhere;. Na sede municipal, 
das 436 pessoas de 5 anos e mais, 218 sabiam ler e escrever 
e, destas, 135 eram homens e 83 mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram 32 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
1 020 alunos, situados nas zonas urbana e rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURA[S - Duas associações 
culturais de caráter esportivo . 

FINANÇAS PÚBLJCAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNI C I PIO 

TctHI Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... - 194 924 354 946 
1951. ...... - 296 903 - 708 
1952 ....... - 396 687 - 687 
1953 ....... - 375 1 337 545 I 077 
1954 ....... - 466 1 192 826 1 202 
1955 ....... - 550 1 126 609 1 097 
1956 ....... - 744 1 381 822 1 381 

MANIFESTAÇÕES RELIGlOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Como festejos populares mencionam-se 
somente os de caráter religioso, destacando-se os em honra 
de São Benedito e Divino Espírito Santo, aquêle a 6 de 
janeiro e êste a 9 de junho anualmente. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "lrituienses". 

O eleitorado é de 2 299 eleitores. 
É têrmo judiciário da Comarc:a de Guamá. 
A exploração da pedra-granitc•, no lugar "Fronteiras", 

à margem esquerda do rio Guam.!i, da firma N. Peixoto 
e Cia. Ltda., merece destaque na viela econômica pelo vulto 
do empreendimento. 

A rodovia nacional BR-14, a "Transbrasiliana", atra
vessa o município e representa, po1· certo, um fator de seu 
desenvolvimento econômico. 

A instalação da Associação Rucal tem contribuído para 
grande incentivo à agricultura. Com elevado número de 
associados, aos quais presta assistência agrícola, social e 
jurídica, a Associação Rural está desempenhando notável 
papel no desenvolvimento do mwticípio. 

lrituia, topônimo indígena de origem tupi. Pode ser 
decomposto em I - ri - tuia ou iriri = iri tuia. No 

1.0 caso: i (água, rio), ri (que corre), tuia (velha) signi
ficando: "corredeira velha, antiga". No 2.0 caso: iriri = iri 
(ostra), tuia significando: "ostras velhas". A primeira inter
pretação parece mais de acôrdo com a topografia local. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Irituia - C. N. E. - 1948. - Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documenta'ção da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 
de Estatística do Pará . (Junho de 195 7) . ) 

ITAITUBA - PA 
Mapa Municipal na pág. 401 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 88, 398, 400, 402, 406, 408, 409 e 412 do Vol. I 

HISTóRICO - As incursões holandesas, francesas e inglê
sas no estuário do rio Amanas trouxeram forçadamente os 
portuguêses ao Pará, com a expedição de Francisco Cal
deira de Castelo Branco, que, em 1616 fundou a cidade 
de Belém. 

Depois das lutas primeiras com os índios, e de venci
das as primeiras dificuldades de instalação, tratou o govêrno 
da capitania, então fundada, de expelir os estrangeiros que 
infestavam o delta amazônico, com estabelecimentos pro

visórios e fortificações ligeiras, além de início de trato com 
os selvagens . 

Para destruir os estabelecimentos estrangeiros várias 
expedições foram organizadas, fatos que são do domínio 
da história geral do Pará, que não podem entrar no resu
mido destas notas rápidas, feitas para amenizar um con
junto de índices de leis e traçados de linhas de limite, áridos 
por sua natureza. 

Dentre essas expedições nos interessa, quanto ao mu

nicípio de Itaituba, a do Capitão Pedro Teixeira, em 1626, 
que atingiu pela primeira vez o rio Tapajós, na qual entrou 
em relações amigáveis com os naturais, em um sítio que 

hoje em dia é considerado como sendo a baía de Alter do 
Chão. 

Em 1639, voltou novamente Pedro Teixeira ao Ta
pajós. 

Descoberto o rio, verificada a praticabilidade da sua 
navegação em uma grande extensão, vieram em seguida os 
catequistas, personificados nos jesuítas, aos quais muito 
devem o Brasil e o Pará, nos primeiros passos da sua co
lonização e civilização . 

Depois de Francisco da Costa Falcão, que iniciou a 

fundação do forte na foz do rio Tapajós, em 1697, os jesuí
tas fundaram sucessivamente os aldeamentos de São José 

ou Matapus, em 1722; São Inácio ou Tupinambaranas, em 
1737; e Borari e Arapiuns. 

Os aldeamentos jesuíticos do rio Tapajós, foram no
táveis pelo seu progresso e desenvolvimento, e pela larga 
escala de produção que apresentaram, . no cômputo da ri
queza colonial de então. 

A pesquisa de minas tentou o gênio aventureiro de 
Leonardo de Oliveira e João de Sousa Azevedo, que não 
duvidaram descer o rio Tapajós, partindo do planalto cen
tral do Brasil, região então dita das minas . 
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O primeiro desceu o rio em 1742 e o segundo em 1747. 
De 1754 em diante, com a administração do gover

nador e Capitão General Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, o govêrno civil principiou a afastar os jesuítas da 
direção das aldeias por êles fundadas e criadas, na zona do 
Tapajós, com a ereção à categoria de vila, com o nome de 
Santarém, da aldeia dos Tapajós. 

A essa primeira elevação sucederam as de Borari e 
Arapiuns, em 1757, com os nomes de Alter do Chão e Vila 
Franca; e, em 1758, as de São Inácio e São José, com os 
nomes de Boim e Pinhel. 

Com Mendonça Furtado o vale do rio Tapajós ficou 

todo no domínio do Grão-Pará. 

Depois de. Mendonça Furtado, José de Nápoles Telo 
de Menezes criou o lugar de Aveiro, em 1781, no qual 
posteriormente erigiu-se a freguesia de N. s.a da Conceição. 

Em 1797 foram fundados os povoados do Curi e Uxi
tuba, e explorado por ordem e insentivo do govêrno do 
Grão-Pará, o alto Tapajós, até Mato-Grosso. 

Dos documentos históricos que possuímos atualmente 
publicados, sabe-se que já em 1812 existia o lugar de Itai
tuba, mencionado na relação da viagem feita por Miguel 
João de Castro, no rio Tapajós, cachoeiras acima até Mato
Grosso. 

O certo é que já em 1812 falou-se no lugar Itaituba, 
como centro da exploração e comércio de especiarias do 
alto Tapajós. 

É muito possível que nesse ano o lugar não passasse 
de um entreposto com as barracas que sempre acompanham 
as instalações comerciais e que, no período, definiam o efe
tivo esfôrço do povo de Santarém na ocupação do rio Ta
pajós. 

Com o banditismo que desenvolveu-se na então pro
víncia do Grão-Pará, com os acontecimentos de 1835, tidos 
na Cabanagem, fundou-se Brasília Legal, em 1836, pôsto 
de resistência criado em um pequeno lombo de terra firme 
à margem esquerda do rio Tapajós, onde estacionou um 

destacamento de voluntários. 

Em 1836 Itaituba era um aldeamento de índios, da 
dependência do Grão-Pará, segundo diz Ferreira Pena, para 
onde foi enviado um pequeno destacamento. 

Entre os nomes que a história pode citar para o mu
nicípio de Itaituba, decerto o do Tenente-Coronel Joaquim 
Caetano Correia deve vir em primeiro lugar, como um dos 
grandes precursores do efetivo desbravamento da região 
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tapajônica, de Itaituba para cima, principalmente do alto 
Tapajós. 

É êle o que pode receber a glória de fundador do mu
nicípio. 

Até 1853 Itaituba dependeu da freguesia de Pinhel, 
passando depois para a jurisdição da freguesia de Boim. 

Em 1854, com a Lei n.0 266, de 16 de outubro, Brasília 
Legal recebeu a categoria de vila, indo a sua extensão ter
ritorial até Salto Augusto, términos das terras da província 
do Grão-Pará, que a legislação provincial consagrou, nas 
divisões judiciárias e policiais. 

Não tendo a nova vila correspondido à espectativa e 
a distinção de sede municipal, que lhe fôra outorgada, a 
Lei provincial n.0 290, de 15 de dezembro de 1856, trans
feriu para Itaituba, então florescente, a sede do município, 
que no primeiro local não chegou a ser instalado. 

Esta cerimônia de autonomia territorial, só teve lugar 
em Itaituba aos 3 dias de novembro de 1857. 

Em ofício de 22 de julho de 1857, a Câmara Municipal 
de Vila Franca, constituída por Antônio José Pereira Pisa, 
Fraricisco Gomes Lopes, Francisco Antônio Pereira do 
Lago, José Francisco Lopes e João Florêncio dos Santos, 
comunicou ao presidente da província haver recebido seu 
ofício de 23 de abril passado, determinando as providências 
para a eleição de vereadores para a Câmara de Itaituba, 
que realizara-se aquêle pleito em 28 de julho e que con
vidara o vereador mais votado para, junto a ela, juramen
tasse, em Vila Franca, município hoje extinto, e do qual 
desmembrara-se o de Itaituba. 

O vereador mais votado, e, como tal, presidente da 
nova Câmara Municipal, na forma da legislação vigente era 
Francisco Antônio de Faria, que, atendendo ao convite da 
Câmara de Vila Franca compareceu para juramentar-se. 

No ato da instalação da Câmara de Itaituba, que rea
lizou-se em 3 de novembro de 1857 Francisco Antônio de 
Faria juramentou Antônio Correia da Costa, que de fato 
instalou o município itaitubano, com a presença dos ve
readores, Bernardino Rodrigues de Oliveira, Joaquim Cae
tano Correia, Joaquim Lourenço Cardoso, Matias Marinho 
de Nazaré e Silvério de Albuquerque Aguiar, os dois úl
timos suplentes, na falta de José Pedro Cordeiro e Vi
toriano Anacleto Cardoso. 

Com a proclamação da República, procurou o presi
dente da Câmara, Joaquim Caetano Correia, reuni-la para 
deliberar sôbre a adesão, não o tendo conseguido, resolvendo 
por isso e de acôrdo com o vereador Manuel Pedro Ferreira 
Campos, fazerem os dois, por ofício, de 6 de dezembro de 
1889, a adesão do município e da câmara ao novo regime. 

O govêrno provisório do Estado, com o Decreto n.0 103, 
de 13 de março de 1890, dissolveu a câmara, criando com 
com o Decreto n.0 104, da mesma data, o Conselho de In
tendência Municipal para o qual, no mesmo dia, nomeou, 
presidente, o padre Mateus Augusto da Silva Franco; e, 
vogais, Joaquim Lages, Miguel Benjamin Pereira Macam
bira e José Francisco Leite. 

O padre Mateus Franco não aceitou· a nomeação e in
dicou para substituí-lo Bernardino Rodrigues de Oliveira, 
que foi aceito e nomeado pelo govêrno provisório, havendo 
o Conselho tomado posse em 23 de -abril de 1890, e fun
cionou até 15 de novembro de 1891. 



O primeiro conselho municipal, eleito diretamente, 
para o primeiro triênio municipal, de 15 de novembro de 
1891 a 15 de novembro de 1894, :ioi constituído pelo Te
nente-Coronel Joaquim Lourenço Cardoso, Tenente Leo
poldo Augusto de Morais, alferes José Peixoto e Rafael 

Toledano. 
Pelo Decreto n.0 226, de 28 de novembro de 1890, 

conjuntamente com Afuá, Baião e Mazagão, teve Itaituba 
a categoria de comarca, instalada em 20 de fevereiro do 
ano subseqüente,· pelo primeiro juiz de direito Dr. José 
Gomes de Sousa Portugal. 

Permaneceu a comarca até 1902, quando a Lei n.0 814, 
de 2 de outubro a extinguiu. 

A Lei n.0 684, de 23 de março de 1900, deu a Itaituba 
o predicamento de cidade instalado em 15 de novembro 
seguinte. 

Em 1914, com 58 anos, apenas, de fundação, revelou 
em Londres, numa Exposição de Produtos Tropicais ali 
realizada naquele ano a pujança vigorosa de suas riquezas 
nativas, senão também, o potencial da fertilização de suas 
terras ainda incultas das produções agrárias. ltaituba, pode
-se afirmar com os produtos exclusivamente de seu solo 
ubérrimo, representou perfeitamen·te, todo o Pará. 

Itaituba foi a 1.8 comuna brasileira, de sua vasta hinter
lândia, que se tornou conhecida m. Europa. Grandes soció
logos, escritores, cientistas, entre êles com destaque Henry 
Codreau, escreveram para os povcs da civilização contem
porânea, o que Itaituba possuía de riquezas nativas, invejá
vel pelas nações mais civilizadas do mundo atual. 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
manteve o município de Itaituba, o que, entretanto, não se 
verifica pelo Decreto estadual n.0 78, datado de 27 de de
zembro do mesmo ano; que colocou seu território sob a 
administração direta do Estado. 

Na relação dos municípios paraenses apresentada pela 
Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, figura Itaituba 
novamente como unidade autônoma. 

Já no quadro anexo ao DecrHto-lei estadual n.0 2 972, 
de 31 de março de 1938, apena!: 2 distritos compõem o 
município: Itaituba e Brasília LHgal, assim figurando na 
divisão do Estado em vigor no quinqüênio 1939-1943, fi-· 
xada pelo Decreto-lei estadual n.0 3 131 de 31 de outubro 
de 1938. 

Na divisão territorial do Estado, em vigor no qüinqüê
nio 1944-1948, estatuída pelo Decl'eto-lei estadual n.0 4 505, 
de 30 de dezembro de 1943, Itaituba permanece constituído 
de 2 distritos: Itaituba e Brasília Legal, situação que per
dura até hoje. 

A atual legislatura foi constitllída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipa~ o Sr. Altamiro Ramilo da Silva 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

ltaituba teve parte do seu território desmembrado para 
constituir os municípios de Jaca1·é-Acanga e Aveiro, con
forme Lei n.0 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi 
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fede
ral em acórdão de 4 de outubro de 1955. O govêrno do 
Estado do Pará em Decreto n.0 1946, de 26 de janeiro de 
1956 tornou insubsistente o desmembramento. 

LOCALIZAÇÃO - O municípiCI de Itaituba está locali
zado na zona fisiográfica do Tapajós e limita com os mu-

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

nicípios de Juriti, Santarém, Altamira e Estados de Mato 
Grosso e Amazonas. A sede municipal dista 891 km em 
linha reta da Capital Estadual, colocando-se no 51.0 lugar 
em ordem de distância de Belém, sendo um dos municí
pios mais distantes, possuindo as seguintes coordenadas geo
gráficas: 4° 16' 34" de latitude Sul e 55° 99' 06" de lon
gitude W. Gr. 

ALTITUDE - 45 metros na sede municipal, sendo o 5.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zôr1ia, equatorial superúmido. A cidade em 1956, teve a 
seguinte temperatura: média das máximas 35,8°C e média 
das mínimas 18,6°C. 

ÁREA - 166 394 km2• É Itaituba o 2.0 município do Es
tado em extensão territorial e um dos maiores do Brasil. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Principais acidentes 
geográficos no município: rio Tapajós, afluente do rio 
Amazonas, pela margem direita, formado pelas águas dos 
rios J uruena e São Manoel, com origem em terras do Es
tado de Mato-Grosso; atravessa o município de Sul a 
norte, numa extensão de 2 200 quilômetros desaguando no 
rio Amazonas, a poucos quilômetros abaixo da cidade de 
Santarém; em seu percurso, no município, banha a cidade 
de Santarém e a vila de Brasília Legal, os povoados, Fi
mental, São Luís, Paraná-Miri, Barreirinha, Barreiras e 
Fordlândia. No chamado alto Tapajós, perímetro compre
endido entre o Estado de Mato Grosso e o povoado São 
Luís, é cortado por cachoeiras que o tornam unicamente 
navegável por "barcaças", até próximo à cidade de San
tarém; no inverno, com as grandes enchentes, torna-se fácil 
a navegação por embarcações de calado maior, não obstante 
o perigo dos "baixios" e pedras em quase todo seu curso; 
rio Jamanchim, afluente do rio Tapajós, pela margem di
reita; rio Cupari, afluente do rio Tapajós pela margem 
direita; rio Cururu, também afluente do rio Tapajós, pela 
margem direita e conhecido pela localização em sua mar
gem da Missão Cururu, dos índios Mundurucus, sob a 
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direção dos padres franciscanos, da Província de Santo 
Antônio (Bahia). A navegabilidade dos rios acima citados, 
dada a sua pequena profundidade, só é permitida a em
barcações de pequeno calado; Ilha Grande do Cururu, a 
maior ilha do município, situada na foz do rio do mesmo 
nome. Tem uma extensão calculada em 15 km aproximados; 
Gruta do Convento, no rio Cupari, está localizada à mar
gem dêsse rio; po11co explorada, são desconhecidas as suas 
características; Cachoeira Chocarão, com uma altura de 
mais de 3 metros, tem uma apreciável queda dágua, com 
bastante fôrça e volume; Cachoeira do Chamão, atravessa 
o rio Tapajós, de uma margem a outra, com apreciável vo
lume dágua; Cachoeira das Sete Quedas, já nas proximi
dades do limite com Mato Grosso, oferece belo aspecto, 
pela fôrça dágua, que demonstra existir em suas quedas. 

RIQUEZAS NATURAIS- Principais riquezas naturais: 
pedras calcárias constituem a riqueza mineral; consta ainda 
a existência de fonte de águas termais, ainda sem explo
ração. Madeira e borracha constituem as riquezas vegetais, 
caititu, queixada, jacaré e veado, aparecem como principais 
riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de ltaituba, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 10 862 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 5 900, mulheres 
- 4 962, brancos - 1 574, pardos - 8 565, pretos - 626 
e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais 
em número de 6 261, 2 631, eram solteiras, 3 060 casadas, 
532 viúvas e 5 desquitadas. Existiam apenas 39 estrangei
ros e 5 brasileiros naturalizados. Predominavam os que se 
declararam católicos romanos, que eram 10 506; as outras 
religiões possuem adeptos em pequena escala. Segundo es
timativa do Departamento Estadual de Estatística, a po
pulação do município em 31-XII-956, era de 12 244 habitan
tes, sendo 7 024 no distrito de ltaituba e 5 220 no distrito 
de Brasília Legal. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
duas aglomerações urbanas principais: a cidade de Itaituba 

com 624 habitantes ( 304 homens e 320 mulheres) e a 
vila de Brasília Legal com 249 habitantes ( 132 homens e 

117 mulheres), conforme dados do Recenseamento de 
1950. Além da cidade e vila, existem os povoados de For
dlândia, antiga sede da Cia. Forcl Industrial do Brasil, com 
250 casas e 1700 moradores; Barreiras, com 40 casas e 
250 moradores; São Luís, com 50 casas e 300 moradores; 
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Paraná-Miri, com 42 casas e 200 moradores; Pimental, com 
15 casas e 60 moradores; Barreirinha, com 10 casas e 50 mo
radores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - O município assenta 
sua economi~ principalmente, na produção de borracha, 
cuja exportação, em 1955, . atingiu a 450 398 kg, valendo 
Cr$ 12 726 069,70, seguindo-se a castanha-do-pará com 
2 109 hl, no valor de Cr$ 1245 845,00 e peles com 2 878 kg 
perfazendo Cr$ 180 414,00. O valor da exportação em 1955, 
somou Cr$ 14813398,30. 

A produção extrativa, de origem mineral, é represen
tada pela extração do cal de pedra, que valeu em 1956, 
em Cr$ 35 774,00, correspondentes a 1278 alqueires. A de 
origem vegetal, por borracha, castanha-do-pará e resina de 
jutaícica, cuja produção, em 1956, somou em ....... . 
Cr$ 15 715 530,00. A de origem animal, por peles de ani-
mais silvestres, cuja produção, em 1956, valeu ...... . 
Cr$ 504 819,00. 

Existem no município 5 estabelecimentos industriais 
sendo 3 fábricas de cal e 2 para o preparo preliminar de 
borracha, além dos pequenos estabelecimentos, que se de
dicam ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 6,5% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no município 
33 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Itaituba com as sedes municipais limí
trofes e à Capital Estadual pelos seguintes meios de 
transporte: ·santarém, fluvial, 359 km, motor ou navio; 
Altamira, fluvial, 576 km, motor ou navio; Prainha, fluvial, 
444 km, motor ou navio; Capital Estadual, fluvial, 1210 ~m, 
motor ou navio. Como vias de comunicações existem no 
município uma Agência Postal-telegráfica na cidade e 
uma Agência do Correio em São Luís do Tapajós ambas 
do D.C.T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de ltaituba conta 
com 15 logradouros públicos; 186 prédios e, segundo os 
dados do Recenseamento Geral de 1950, com 624 habi
tantes. É servida de luz elétrica. A iluminação pública se 
estende a 9 logradouros e a domiciliar conta com 102 li
gações. 

ASSISttNCIA MÉDICO~SANITARIA - Existem um 
hospital mantido pelo Govêmo Federal em Fordlândia e 
um subposto de saúde mantido pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública na cidade. O hospital é de finalidades ge
rais, mantendo os serviços de cirurgia e clínica médica 
geral; possui ambulatório, farmácia, gabinete dentário sem 
raio X; laboratório de análises clínicas, de microbiologia 
e de microscopia; aparelho de raio X; sala de parto, de 
operação, de esterilização, 12 berços, 4 caminhas, 65 leitos, 
sendo 60 gratuitos, 4 para pessoal técnico do hospital e 
um para simples alojamento; executa trabalhos profiláticos 
contra endemias rurais e tem como corpo clínico médico, 
dentista, farmacêutico, técnico de laboratório, 2 práticos de 
farmácia, 10 enfermeiros e 2 guardas. 



O subposto é de finalidade •:specializada no serviço 
de saúde pública, mantendo o serviço de distribuição de 
medicamentos; não possui qualque1· aparelhamento especial, 
tendo como corpo clínico apenas um guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 
constatou a existência de 8 942 pt~ssoas de 5 anos e mais, 
sendo que 3 156, ou 35%, sabiam ler e escrever. Destas, 
1861 eram homens e 1295 mull:teres. Na sede do muni
cípio, das 535 pessoas de 5 anos e mais, 282. sabiam ler 
e escrever e destas, 145 eram homens e 137 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram 12 estabelecimentos 
de ensino primário fundamental c:omum com a matrícula 
geral de 527 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTU~:AIS - ltaituba possui 
duas associações culturais, ambas de finalidade esportiva. 

Os encontros futebolísticos !.ão animados, movimen
tando a população que tem no futebol a única diversão 
pública. 

FINANÇAS PÚBf..ICAS 

RECEITA ARRECADAD1~ (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Murricipal NO 
Federal Estadual -- MUNIClPJO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

-----
1950 .. .. - 234 I 169 358 I 383 
1951" - 229 I 680 I 269 
1952 .. - 225 I 856 .. I 232 
1953 .. - 322 2 039 773 2 191 

·-1954 ... 296 2 488 . .. I 824 
1955 .. -· 210 1 428 904 I 675 
1956. .. -- :I) I 520 --- (I) I 520 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Busto do Tenente Joaquim Caetano Guimarães 
Correia, situado à praça Joaquim Correia. 

MANIFESTAÇÕES .RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A festa de N. s.a Santana realizada a 
26 de julho; é a única procissão de tradição no município. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - Missão do Cururu ( ca~e
quese dos índios Mundurucus ). A lendária tribo dos Mun
durucus, guarda, apesar da catequese, os seus originais cos
tumes indígenas. Partindo-se da cidade de ltaituba, em 
embarcações a motor, atinge-se o povoado São Luís, prosse
gue-se a viagem pelo rio Tapajó!: em barcaças, rio acima, 
até o lugar desejado, no rio Cururu. 

As plantações Ford, de Belterra, antiga Companhia 
Ford Industrial do Brasil, verd~.deira cidade dentro dos 
seringais de plantações. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICtPIO -:- Os habitan
tes do lugar recebem a denominação de "itaitubenses" ou 
Tapajônios. 

Itaituba, em tupi, significa "o lugar de pedregulhos". 
Ita (pedras) - i - (pequeno) - tuba (lugar de abun
dância). 

O eleitorado é de 3 128 eleitores. 

É sede de Comarca, com dc·is distritos judiciários. 
No município situa-se "Jacaré-Acanga", campo de 

pouso de emergência, construídc· pela Fôrça Aérea Bra
sileira (F.A.B.) para apoio de vôo da nova rota aérea 

Manaus-Rio de Janeiro. Fica à margem esquerda do alto 
rio Tapajós, entre a foz do rio Tropas e do rio Codariri, 
ambos afluentes direitos do Tapajós. "Jacaré-Acanga" tor
nou-se famoso por ter sido o epílogo de revolta havido em 
fevereiro de 1956. 

Jacaré-Acanga, também, fêz parte do grupo de 23 mu
nicípios criados em 1955, pela Lei n.0 1112 de 11 de 
março, a qual foi anulada pelo Superior Tribunal -Federal, 

em outubro do mesmo ano. Em virtude da distância e das 

naturais dificuldades de transportes e comunicações, não 

chegou a se efetuar a instalação do município de Jacaré
-Acanga, ao contrário dos demais que tiveram vida admi

nistrativa efêmera. 

(Bibliografia - Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará 

- Tomo nono - João Palma Muniz, 1916 - Sinopse Estatística 

do Município de Itaituba- C.N.E. - 1948- Arquivo da Agência 

Municipal de Estatística - Documentação da Inspetoria R'egional 

de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional de Esta

tística do Pará (junho de 1957).) 

ITUPIRANGA- PA 
Mapa Municipal na pág. 403 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O Estado do Pará estende a sua área até 

o Araguaia, nos pontos em que êste faz junção com o To

cantins, pelo que, nessa região estão localizados alguns dos 

seus municípios, como o de Itupiranga, que foi recentemente 
desmembrado do de Marabá. 

As zonas do Tocantins e do Araguaia, no Pará, desde 

as primeiras penetrações nelas feitas, evidenciaram uma 

enorme atração de agrupamentos humanos e de ativida

des de trabalho. Os extensos recursos naturais ali existen

tes proporcionaram o interêsse de habitar aquêles locais. 

Cite-se, por exemplo, a castanha e o caucho, que se encon

tram em apreciável quantidade, sobretudo o primeiro, que 

é uma fonte de renda valiosa da economia local. Tam

bém a vastidão e fecundidade do solo para o cultivo agrí

cola foram motivos relevantes para o povoamento e pro
gresso das terras citadas. 

Nos informes históricos sôbre Itupiranga, sabe-se que 
a localidade, onde hoje se erige a cidade, foi fundada, mais 

ou menos, pelo ano de 1896, com o nome de Lago Verme

lho, por extratores de caucho, vindos do Estado de Goiás, 

chefiados por Lúcio de tal, e como era ponto salubre, com 

a influência do alto preço da castanha, teve logo aumen

tado o número de seus moradores. 

Por essa época pertencia ao município de Baião, que 

aí fêz criar um Pôsto Fiscal. Em 1908, já com mais algum 

desenvolvimento, foi instalado um cartório de notas. 

Em 1915, foi desmembrado de Baião e passou a fazer 
parte do novo município de Marabá, como sede de um dos 

seus distritos. 

Finalmente, em 1948, por Lei n.0 62, de 31 de dezem

bro de 1947, foi criado o município de Itupiranga, sendo 
instalado em 14 de julho do mesmo ano, tendo sido eleito 

e empossado o seu primeiro Prefeito, Sr. Gentil Bitencourt 

Cohen. 
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Peixe Pirarucu 

O nome de ltupiranga foi adotado em 1932, sendo uma 
expressão de origem tupi que significa o primitivo nome, 
isto é, Lago Vermelho, ou melhor, Salto Vermelho ou Ca
choeira Vermelha. 

A atual legislatura foi instalada em 1955, sendo Pre
feito Municipal o Sr. José Soares e constituída a Câmara 
Municipal de 7 vereadores. 

Itupiranga teve parte de seu território desmembrado 
para constituir o município de Jacundá, conforme Lei nú
mero 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi considerada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em acór
dão de 4 de outubro de 1955. O govêrno do Estado do Pará, 
em Decreto n.O 1 946, de 26 de janeiro de 1956, tornou 
insubsistente o desmembramento. 

Atualmente o município é constituído dos distritos de 
ltupiranga e Jacundá (Lei n.0 158, de 31 de dezembro 
de 1948). 

LOCALIZAÇÃO - O município de Itupiranga está loca
lizado na zona fisiográfica denominada Itacaiunas e limi
ta-se com os municípios de Altamira, Pôrto de Moz, Portei, 
Ara ti cu, Tucuruí, Capim e Marabá. A sede municipal dis
ta 420 km em linha reta da capital Estadual, colocando-se 
no 39.0 lugar em ordem de distância de Belém e possui as 

SITUAÇÃO 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

seguintes coordenadas geográficas: 5° 11' de latitude Sul 
e 49° 18' de longitude W. Gr. 

ALTITUDE - A altura do município é de 90 m, na sede 
municipal, sendo o 2.0 do Estado em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. 

ÁREA - 15 045 km:l. É Itupiranga o 18.0 município do 
Estado em vastidão territorial. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: rio Tocantins, que atravessa 
o município no sentido sul-norte, navegável em tôdas as 
épocas do ano, por embarcações até 40 toneladas de capa
cidade, banhando todos os núcleos povoados do município; 
lagos do Cametaú, Cametauzinho, Vermelho, Redondo e 
Prêto; Cachoeiras do Tauirigrande, que é franqueável em 
tôdas as épocas, com a extensão de aproximadamente 15 
quilômetros de comprimento, e a de Itaboca, franqueável à 
navegação durante o inverno, impedido durante o verão; 
ilhas de João Vaz, Jacaré, Ipixuna, Frecheiras, Bruno e Co
bras, tôdas com um comprimento aproximado de 4 a 10 
quilômetros possuindo habitações. 

RIQUEZAS NATURAIS- O diamante, destaca-se como 
riqueza mineral. Castanha-do-pará, borracha, babaçu e ma
deiras, constituem as riquezas vegetais. Animais silvestres 
e peixes, aparecem como as riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de ltupiranga, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 2 901 habitantes 
e tinha a seguinte posição: homens- 1 756; mulheres-
1 145; brancos - 448; pardos - 2 262; pretos - 180; ne
nhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 2 158, 1 107 eram solteiros; 892 casados; 
153 viúvos; nenhum desquitado. Existem, apenas, 6 es
trangeiros e 5 brasileiros naturalizados . Religiosamente, 
predominavam os que se declararam católicos romanos, em 
número de 2 848; as outras religiões apresentam adeptos em 
pequena escala. Segundo estimativa do Departamento Esta-
dual de Estatística, a população do município, em ..... . 
31-12-1956, era de 3 270, sendo 2 251 no distrito de ltupi
ranga e 1 019 no distrito de Jacundá. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
duas (2) aglomerações urbanas principais - a cidade de 
Itupiranga, com 713 habitantes (370 homens e 343 mu
lheres); e a vila de Jacundá, com 340 habitantes (179 ho
mens e 161 mulheres), conforme dados do Recenseamento 
de 1950. Além da cidade e vila, existem os seguintes po
voados: Santa Terezinha do Tauri, com 31 casas e 100 
moradores; Ipixuha, com 73 casas e 330 moradores; Bruno, 
com 15 casas e 70 moradores; Jatobal, com 110 casas e 400 
moradores; Areião, com 15 casas e 80 moradores; e Jacun
dàzinho, com 10 casas e 30 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção da castanha-do-pará, 
cuja exportação atingiu, em 1956, a 6 359 hectolitros, va
lendo Cr$ 4 544 200,00, seguindo-se diamantes em bruto, 
com 1 700 quilates, valendo Cr$ 1 625 000,00, couros e pe
les, com 1 762 kg, valendo Cr$ 40 950,00. O valor da ex
portação em 1956 somou Cr$ 5 730 300,00. Existe no mu-



nicípio uma usina para beneficiamento de arroz, além dos 
pequenos estabelecimentos que se dedicam ao fabrico de 
farinha de mandioca. A produção de origem mineral é cons
tituída da extração de diamantes em bruto. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 28,5% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 29 estabele
cimentos comerciais, do sistema comum da Amazônia: ata
cadista e varejista ao mesmo tempo. O comércio mantém 
transações com a praça de Belém, de onde importa quase 
tôdas as mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de ltupiranga com as sedes municipais limí
trofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Marabá - fluvial, com 25 km, em barco-motor; 
Tucuruí - fluvial, com 180 km, em barco-motor; Capital 
Estadual - fluvial, com 480 krr.., em barco-motor. Como 
via de comunicação existe, no município, uma Agência de 
Correio do D.C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de ltupiranga conta 
com 8 logradouros públicos; 218 prédios e 713 habitantes, 
conforme o Censo Geral de 1950. É servida de luz elétrica. 
A iluminação pública se estende a. 8 logradouros e a domi
ciliar conta com 45 ligações. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe, apenas, 
um Subposto de Saúde, custeado pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P. ), com. serviço médico-sanitário 
e ambulatório, executando trabalhos profiláticos de vacina
ção, e tendo como corpo clínico um guarda sanitário. Men
salmente é visitado por um médico. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 2 595 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 1 034, ou 39,8%, sabiam ler e escrever. Destas, 635 
eram homens e 399 mulheres. Na sede municipal, das 615 
pessoas de 5 anos e mais, 315 sabiam ler e escrever e, destas, 
164 eram homens e 151 mulhe::es. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 8 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum, com a matrícula geral 
de 256 alunos, situados na cidade e no campo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (C•·$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Fede'ral Estadual MUNIClPIO 

fatal Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - ... 576 328 519 
1951 ....... - 95 I 129 ... I 188 
1952 ....... - 45 673 667 
1953 ....... - 34 I 530 825 I 056 
1954 ....... - 62 834 331 986 
1955 ....... - 70 1 272 725 I 412 
1956 (1) ... -- ... I 192 I 192 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGI0:3AS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Como festa popular de primeiro sig
nificado destaca-se a de Santo Antônio, padroeiro do lugar, 
que se realiza de 1.0 a 13 de ju:n.ho, com novenário, missa 
e procissão de encerramento . 

Casas residenciais 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A cachoeira Itaboca, que 
é a maior do rio Tocantins, intransponível na época das 
sêcas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes do lugar recebem o nome de "itupiranguenses". 

É têrmo judiciário da Comarca de Marabá. 
O eleitorado é de 1 405 eleitores. 
ltupiranga e Tucuruí são os mais novos municípios 

paraenses, instalados que foram em 1948. Situada em ple
na zona de cachoeira do rio Tocantins, a cidade tem apre
ciável desenvolvimento e o município, cuja base econômica 
é a castanha-do-pará, tem alguma agricultura . Registra-se 
em ltupiranga a presença nos lagos, do pirarucu, o famoso 
peixe amazônico, substituto do bacalhau. 

ltupiranga - Topônimo de origem tupi. Itu (salto, 
cachoeira), piranga (vermelho) . Significa "cachoeira ver
melha". O nome primitivo era Lago Vermelho. A versão 
para o tupi resultou em transformar o lago em cachoeira. 

(Bibliografia -Arquivo da Agência Municipal.de Estatística. -

Documentação !,la Inspetoria· Regional de Estatística; Elaboração da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará. (Junho de 195 7) . ) 

JOÃO COELHO - PA 
Mapa Municipal na pág. 75 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Quanto à origem do nome primitivo do 
município, existem duas versões: a primeira conta-nos que 
um agrimensor, encarregado da demarcação dos diferentes 
lotes de terra da colônia, construiu uma barraca para guar
da d~ seus apetrechos e para moradia provisória; trouxe êle 
consigo uma mundana, dotada, aliás de tantas e tão exce
lentes virtudes, que a fizeram desde logo credora de esti
ma e respeito por parte dos trabalhadores ocupados nos ser
viços de desbravamento do local. Chamava-se ela lzabel 
e foi a primeira mulher a residir na nova colônia. O agri
mensor, ultimamente, chamava-a de "santa" e assim ela 
passou a ser tratada também por todos quantos a conhe
ciam, com a diferença de que êstes acrescentavam ao ape
lido o verdadeiro nome (lzabel). Os viajantes, por seu tur
no, começaram a fazer pousada na barraca da Santa Iza
zel e, em conseqüência, a localidade tornou-se assim co
nhecida. 

A segunda versão, completamente diferente, conquanto 
muito mais verossímil, diz que um dos primeiros colonos lo-
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calizados nas terras, espanhol de nascimento, trouxe para 
sua casa uma imagem, de Santa Izabel à qual todos os de
mais moradores passaram a venerar; promoviam-se ladai
nhas em louvor da santa, depois os festejos foram se tor
nando atraentes e os moradores das redondezas passaram a 
freqüentá-los e então nasceu e desenvolveu-se o povoado 
que teve o nome de sua padroeira Santa Izabel, que pos
teriormente passou a denominar-se João Coelho, já como 
município. 

O município de João Coelho está situado na zona bra
gantina, sendo, depois de Ananindeua, o mais próximo da 

capital do Estado. 

Criado pelo Decreto Estadual n.0 1 110, de 8 de de
zembro de 1933, foi o município de Santa lzabel instalado 
no dia 7 de janeiro de 1934; o seu território ficou constituí
do de áreas desanexadas dos municípios de Belém e Casta
nha}, com limites traçados pelo próprio decreto. 

O primeiro Prefeito foi o cidadão Noé de Carvalho 
que administrou de 7 de janeiro de 1934 a 7 de julho de 
1935. A divisão territorial e a organização judiciária e ad
ministrativa do Estado para o qüinqüênio de 1939 a 1943, 
tirou ao município uma parte do território, reincorporan
do-a ao de Belém . Com a .criação de novas unidades mu
nicipais pelo Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de de
zembro de 1943, foi amputada tôda a área que constituía 
o distrito de Benevides, para soldar-se à outra desmembra
da de Belém e, dêsse modo, constituir-se no município de 
Ananindeua . 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 4 505, o primitivo nome 
de Santa Izabel foi mudado para o de João Coelho, e o mu
nicípio perdeu o distrito de Benevides para o novo municí
pio de Ananindeua. Conseqüentemente, na divisão territo
rial do Estado, em vigor no qüinqüênio 1944-1948, estatuída 
pelo decreto acima mencionado, João Coelho aparece inte
grado pelos distritos de João Coelho, Americano e Carapa
ru, situação que perdura até hoje. 

João Coelho teve parte do seu território desmembrado 

para constituir o município de Santo Antônio do Tauá, con
forme Lei n.0 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi 

considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fede

ral em acórdão de 4 de outubro de 1955. O govêrno do 
Estado do Pará em Decreto n.0 1 496, de 26 de janeiro de 
1956, tomou insubsistente o desmembramento. 

Grupo escolar "Sílvio Nascimento"· 
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A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Francisco Gonzaga do Nas
cimento e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇAO - O município de João Coelho está loca
lizado na zona fisiográfica denominada Bragantina e limi
ta-se com os municípios de Ananindeua, Vigia, Castanhal, 
Inhangapi e Bujaru. A sede municipal dista 38 km em linha 
reta da capital Estadual, colocando-se no 3.0 lugar em or
dem de distância de Belém, sendo um dos mais próximos 
de Belém, possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 
1° 17' 51" de latitude Sul e 48° 09' 56" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

CRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 21 metros na sede municipal, sendo o 18.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O clima é o comum da Amazônia: equatorial 
superúmido. 

ÁREA - A área do município é de 693 km:l .sendo o 55.0 
município do Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- O único acidente geo
gráfico, digno de menção é o rio Caraparu, navegável por 
embarcações de .pequeno calado e que serve de escoadouro 

para os gêneros de produção da região do mesmo nome, tem 
a foz no rio Guamá. 

RIQUEZAS NATURAIS- Consta a existência de argila 

como riqueza mineral, ainda sem exploração. A floresta 
está quase desaparecida e quanto a riqueza animal encon

tram-se os animais silvestres . 

POPULAÇAO- A população de João Coelho, segundo o 

Recenseamento Geral de 1950, era de 10 710 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens 5 410, mulheres 5 300; 

brancos 3 502, pardos 6 922, pretos 252 e 31 da raça ama
rela. Das pessoas de 15 anos e mais em número de 6 115, 

2 593 eram solteiros, 3 012 casados, 504 viúvos e 2 desqui
tados. Existiam apenas 14 estrangeiros e 18 brasileiros na

turalizados. Predominavam os que se declararam católicos 



romanos que eram 10 236; as outras religiões possuem adep
tos em pequena escala. João Co,~lho é um dos municípios 
de menor área do Estado, estando na classificação, em rol 
decrescente, no 55.0 lugar, entre os 59 existentes. Apenas 
2 826 de seus habitantes, ou sejam aproximadamente 26%, 
localizam-se nas zonas urbanas e HUburbana, e a maioria, re
presentada por 74%, na zona rural. 

Segundo estimativa do Depatamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
12 073, sendo 5 332 no distrito de João Coelho, 2 817 no 
distrito de Americano e 3 924 n1> distrito de Caraparu. 

AGLOMERAÇõES URBANAS·- O município possui três 
aglomerações urbanas principais: a cidade de João Coelho, 
com 2 259 habitantes (1 004 hc,mens e 1255 mulheres), 
a vila de Americano, com 366 habitantes ( 196 homens e 
170 mulheres) e a vila de Camparu com 201 habitantes 
(106 homens e 95 mulheres), conforme dados do Recen
seamento de 1950. Além da cidade e vilas existe o povoado 
de Conceição Itá, com 18 casas e· 50 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - O município assenta 
sua economia, principalmente ne. produção de pimenta-do
-reino, cuja exportação em 1956 atingiu 37 061 kg, valendo 
Cr$ 2 951 480,00, seguindo-se a farinha de mandioca com 
570 960 kg, no valor de Cr$ 1 486 450,00, guaraná refri
gerante com 54 000 litros perfaz1mdo Cr$ 702 000,00 e car
vão vegetal 1 024 878 kg, valendo Cr$ 614 922,00. 

O global da exportação somou Cr$ 7 311 568,50. 

A produção de origem vegE,tal é representada por ex
tração de borracha, hévea, carvs.o vegetal e madeira bruta 
de diversas espécies, cujo valor em 1956, somou a quantia 
de Cr$ 736 000,00. 

Citam-se no município 4 entabelecimentos industriais, 
sendo 2 usinas, para beneficiam,~nto de arroz, 1 olaria e 1 
fábrica de bebidas. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais) 31,1% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no mt:nicípio: Há no município 
77 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E. COMUNICAÇÃO - Li
ga-se a cidade de João Coelho c:om as sedes municipais li
mítrofes e à Capital do Estadc, pelos seguintes meios de 
transporte: Ananindeua, ferroviário, 27 km, Estrada de Fer
ro de Bragança, e rodoviário, 2~1 km; Vigia, rodoviário, 54 
quilômetros; Castanha!, ferroviál"io, 28 km, Estrada de Fer
ro de Bragança, e rodoviário, 31 km; Inhangapi, rodoviário, 
43 km, e fluvial: Capital Estad·Jal, ferroviário, 38 km, Es
trada de Ferru de Bragança, e rodoviario 40 km. Como vias 
de comunicações existem no município uma Agência Postal
-telegráfica, na Cidade e uma Agência dos Correios do De
partamento dos Correios e Telégrafos (D. C. T.) no in
terior, e 2 (duas) agências da 1:. F. B. 

ASPECTOS URBANOS- A cldade de João Coelho conta 
com 26 logradouros públicos; 59 5 prédios e, segundo os da
dos do Recenseamento Geral de 1950, possui 2 259 habi
tantes . É servido de luz elétr:,ca . A iluminação pública 

Igreja Matriz 

se estende a 26 logradouros e a domiciliária conta com 267 
ligações. 

ASSIST1l:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existe 1 pôsto 
médico, mantido pelo govêrno estadual e um pôsto de saú-
de mantido pelo Serviço Especial de Saúde Pública ..... . 
(S. E. S. P. ) , todos de finalidades gerais . O pôsto médico 
mantém os serviços gerais de ambulalatório, e tem como 
corpo clínico apenas 1 guarda sanitário. O pôsto de saúde 
mantém os serviços gerais de vacinação, possuindo ambula
tório, farmácia, lactário, laboratórios de análises clínicas 
e de microscopia. Executa trabalhos profiláticos de vaci
nação e tem como corpo clínico, 2 médicos, 1 técnico de 
laboratório, 1 enfermeira, 1 visitadora e 1 guarda. 

ASSIST."ftNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO- Exis
tem na cidade de João Coelho as associações seguintes: Cír
culo Operário de João Coelho, fundado no ano de 1952, con
tando com 106 sócios e destinado a prestar assistência mé
dica, jurídica e pecuniária aos seus associados; Clube Dra
mático Recreativo e Beneficente Thalia, fundado no ano 
de 1914, contando com 288 sócios. É de!!tinado a prestar 
auxílio e assistência a associados e estranhos. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950, 
constatou a existência de 8 968 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 2 503, ou 27,9%, sabiam ler e escrever. Destas, 
1 315 eram homens e 1188 eram mulheres. Na sede mu
nicipal, das 1 936 pessoas de 5 anos e mais, 1 148 sabiam 
ler e escrever e destas, 507 eram homens e 641 mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram em João Coelho, 24 
estabelecimentos de ensino primário fundamental comum 
com a matrícula geral de 1461 alunos. No mesmo ano, na 
sede municipal, funcionou um estabelecimento de ensino 
extra-primário, a Escola Nornal Regional Antônio Lemos, 
com os seguintes cursos: Regentes do Ensino Primário, com 
92 alunos do sexo feminino e 9 professôres; Corte Geomé
trico, com 10 alunos do sexo feminino e 1 professor; Datilo
grafia, com 10 alunos do sexo feminino e 1 professor. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem 2 Cine

mas, 1 Biblioteca do Clube Dramático Recreativo e Bene

ficente Thalia, com cêrca de 400 volumes; e 2 Associações 
Culturais sendo 1 de caráter esportivo . 
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Cinema 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributãria 
(Cr$ 1 0,00) 

1950 ....... - I 191 393 I 224 
1951. ...... - ... 1 359 438 1 283 
1952 ....... - .. 1 420 440 1 419 
1953 ....... -- 813 1 660 593 1 693 
1954 ....... - 950 1 848 577 1 881 
1955 ....... - I 410 672 I 216 
1956 ....... - 831 I 900 841 1 399 
1957 (1) ... - (I) -··- (1) I 860 (!) 840 (I) 1 960 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Coluna com mastaréu para içamento do Pavilhão 
Nacional, situado na Praça da Bandeira; Coluna da Rodo
via Dr. José Malcher, localizada na Praça Dr. Getúlio Var
gas; Coluna Rodovia Vigia, situada na Praça Getúlio Var
gas; Obelisco em homenagem aos heróis da Fôrça Expedi
cionária Brasileira (F. E. B. ) , localizada na Praça Dr. Ge
túlio Vargas . 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A padroeira do Município é Santa Iza
bel. Faz-se aqui uma explicação julgada necessária: a pa
droeira não é Santa lzabel, espôsa de Zacarias e prima de 
Maria Santíssima e sim Santa lzabel, rainha da Hungria 
ou de Portugal (há pluralidade de opiniões a respeito do 
reinado), canonizada no princípio do século XVII . Cele
bram-se várias festividades religiosas durante o ano. Entre 
elas destacam-se a da Padroeira, que não tem data fixa e 
a de N. S. da Conceição, na vila de Caraparu, com início a 
8 de dezembro, data em que se realiza a tradicional procis-
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são fluvial pelo rio Caraparu. Essa procissão atrai àquela 
vila milhares de pessoas de todos os municípios vizinhos, 
notadamente da Capital do Estado. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "lzabelenses'~, em razão do 
município anteriormente ser denominado de "Santa Izabel" 
e "Santa lzabel do Pará". De acôrdo com a formação etimo
lógica dos patronímicos, poderiam, também, ser chamados 
os habitantes do município "Santaizabelenses". João Coelho 
é antropônimo, em homenagem ao ex-governador João Coe
lho, que no lugar possuía uma propriedade agrícola e de 
recreio. 

O eleitorado é de 2 825 eleitores. 

Pertence a Comarca de Castanhal, da qual é Têrmo 
com 3 Distritos Judiciários . 

Cortada pela rodovia Belém-Bragança, o município, 
um dos primeiros locais da colonização nordestina na zona 
Bragantina, está se transformando em subúrbio da Capital, 
pela facilidade de transportes e clima saudável. Vários sí
tios de pessoas abastadas da Capital, são contados no mu
nicípio. 

É em João Coelho o entroncamento da rodovia para 
as cidades de Vigia e São Caetano de Odivelas, localizadas 
na zona do Salgado. 

Segundo o levantamento procedido em 1956, pela Ins
petoria Regional do I. B. G. E., cabe a João Coelho, o 3.0 

lugar no Estado como plantador de pimenta-do-reino, com 
124 produtores, em 95 hectares e 152 165 pés, dos quais 
52 250 novos e 99 915 em produção. 

Os municípios cujas plantações superam 20 000 pés 
apresentam-se nesta ordem: 

1.0 Acará ............... 764737 pés 
2.0 Ananindeua 458718 " .......... 
3.0 JOÃO COELHO 152165 " ...... 
4.o ·Castanha! 82464 " ........... 
s.o Belém 81277 " ............... 
6.0 Barcarena 22900 " ........... 

O Estado todo tem, segundo a referida pesquisa, 
1 665 835 pés de pimenteiras. 

(Bibliografia - Sinopse Estatística do Município de João Coe
lho - C. N. E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal de Esta

tística. - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do 
Pará; Elaboração da Inspetoria Regional de Estatística do Pará. 

(Junho de 1957).) 

JURUTI- PA 
Mapa Municipal na pág. 127 do 1.0 Vol 

HISTóRICO- Juruti foi uma aldeia de índios Munduru

cus, fundada, segundo Ferreira Pena, em 1818 e sujeita à 

direção de um missionário com poderes paroquiais. Possuiu 

uma pequena igreja construída pelos índios, em tudo de

pendente do auxílio da Fazenda Públicà do Pará. Teve a 

categoria de freguesia sob a invocação de N. s.a da Saúde, 

dada pelo Govêrno provincial do Pará, que, em execução à 

lei geral do Império, de 29 de novembro de 1832, que pro

mulgou o Código de Processo Criminal, a considerou como 



fazendo parte do Têrmo de Faro, nas sessões do Conselho 
do Govêrno da província do Pará de 10 a 17 de maio de 
1833, quando foi feita a divisão da província em têrmos e 

comarcas. 
Com a criação das três comarcas do Grão-Pará, Baixo

-Amazonas e Alto-Amazonas, na se·ssão de 10 a 17 de maio 
de 1833 daquele Conselho, ficou definitivamente estabele
cido o limite ocidental da freguesia de N. s.a da Saúde de 
Juruti na serra de Parintins, limite que é o reconhecido, por 
efeito de jurisdição, até o presente, com os Estados do Pará 
e Amazonas. 

Em 1847 a freguesia de Juruti fazia parte do círculo 
eleitoral da vila de óbidos, conjuntamente com Faro, rios 
têrmos da Portaria do Govêrno provincial do Pará, de 28 
de maio daquele ano. 

A Lei geral do Império n.0 582, de 5 de setembro de 
1850, que criou a província do Amazonas, com os limites 
da comarca de 1833, veio contribuir mais ainda para a fixa
ção do limite ocidental da paróquia de N. s.a da Saúde de 
Juruti, na serra de Parintins, acidente geográfico êste que é 
atualmente um dos marcos de delimitação entre os Estados 
do Pará e Amazonas. A serra de Parintins é, por outro 
lado, a eminência que o Governador e Capitão-General Fran
cisco Xavier de Mendonça Furtado denominou, na sua carta 
ao Coronel Melo Povoas, de Maracauaçu, nome que então 
possuía o mesmo acidente, depois de chamado Maracá-Açu 
Tapera. 

Em 1852, com a Portaria do Govêrno provincial do 
Pará, foi criada a subdelegada de Juruti, constituída com a 
freguesia de N. s.a da Saúde. 

Também nesse ano de 1852, s. Lei n.0 2 da província do 
Amazonas, de 15 de outubro, criou o município de Vila Bela 
da Imperatriz, em substituição à Vila da Rainha, com li
mites com a freguesia paraense, marcados na serra de Pa
rintins, pela Portaria de 29 de de;~embro do mesmo ano de 
1852, do Govêrno provincial amaz•)nense em execução à lei. 

Em 1855, era Vigário da freguesia de Juruti o Padre 
João Monteiro da Cunha, que em obediência à Lei geral 
do Império n.0 601, de 18 de setembro de 1850 e de seu 
regulamento baixado com o Decmto n.0 1 318, de 30 de ja
neiro de 1854, recebeu e registrOIJ as declarações de posse 
de terras na freguesia, com número superior a 300, até na 
serra de Parintins, cujo livro foi remetido ao Govêrno pro
vincial do Pará e acha-se devidamente arquivado na Secre
taria de Obras Públicas, Terras e Viação do Estado do Pará. 

Em 1859, a Lei provincial de Pará n.0 339, de 3 de de
zembro, transferiu a sede da freguesia de Juruti para a mar
gem do rio Amazonas e marcou o novo outeiro de Maracá
-Açu como seu limite com o de óbidos. 

A Lei provincial do Amazonas n.0 132, de 29 de julho 
de 1865, que marcou os limites das freguesias da Província, 
referindo-se a Vila Bela da Impei atriz, indica novamente e 
com um pleno conhecimento de ;jurisdição, a serra de Pa
rintins, a confinar com Juruti. 

Com a Lei provincial do Paroi n.0 530, de 23 de setem
bro de 1867, que criou a comarca. de óbidos, o distrito de 
Juruti ficou incluído, como dependência de Faro, na juris
dição da nova comarca. 

Em execução à Lei provinci:il do Pará n.0 662, de 31 
de outubro de 1870, a Portaria Cio Govêrno, de 29 de no
vembro seguinte, criou escolas pr:.márias em Juruti, para o 

sexo masculino; havendo uma nova portaria, de 7 de julho 
de 1872, criado as escolas para o sexo feminino. 

Nesse ano de 1872, em execução ao Decreto Imperial 
n.0 1 082, de 18 de agôsto de 1860, a Paróquia de N. s.a da 
Saúde de Juruti deu um eleitor para as eleições gerais dêsse 
ano de 1872. 

Com a Lei provincial do Pará n.0 930, de 15 de julho 
de 1879, Juruti passou a ser ponto de escala da navegação 
a vapor, subvencionada pela Província do Pará, navegação 
que estendeu-se posteriormente até Santa Júlia. 

Em 1882, as Leis provinciais paraenses n.08 1 078, de 

2 e 1123, êle 16 de novembro, determinaram a continuação 

da Igreja Matriz de Juruti, que a Lei n.0 1 230, de 5 de no

vembro de 1885, mandou que fôsse construída de pedra de 

cantaria. 

O desenvolvimento da freguesia, em número de habi

tantes e nas indústrias agrícola e pastoril, determinou a sua 

elevação a município, com a Lei provincial do Pará n.O 1 152, 

de 9 de abril de 1883, conjuntamente com Chaves e Aveiro. 

A Portaria do Govêrno provincial do Pará, de 17 de ju

lho de 1883, marcou dia para a eleição da Câmara e do Jui

zado de paz do novo município. 

Em virtude do ofício de 5 de fevereiro de 1885, do Go

vernador do Pará, marcando dia 9 de março seguinte para a 

instalação do município de Juruti, o Capitão João Rodri

gues, como Presidente da Câmara de óbidos, e o Secretário 

desta, José Soares do Rêgo, na casa de residência de Mar

cionilo Alves Pontes, presentes os Vereadores eleitos para 

a Câmara Municipal de Juruti, Marcionilo Alves Pontes, 

José Cavalcante Rodrigues de Souza, Antônio Bertoldo 

Tôrres de Souza, João Paulo da Silva, Manoel Mâncio de 

Souza e Inácio José Santarém, deferiu o juramento legal e 

declarou instalado o novo município paraense. 

Outro aspecto do ologoc;ão 
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Rua comercial 

À presidência da Câmara assumiu o Vereador mais ve
lho, Marcionilo Pontes; e por haver falecido o Vereador 
João Hipólito Teixeira, foi substituído por Antônio Bertoldo 
Tôrres de Souza. 

O primeiro secretário da mesma Câmara foi Francisco 
Rodrigues Lobo Bentes. 

A segunda e última Câmara Municipal da monarquia 
era constituída por Sesino José Tavares, Presidente; e, Ve
readores, Joaquim Dionísio Batista, Manoel Maurício de 
Souza, Manoel Pereira da Costa e José Bento Lobo. 

Com a proclamação da República, o Govêrno provisó
rio do Estado do Pará dissolveu, com o Decreto n.0 52, de 
19 de fevereiro de 1890, a Câmara Municipal, criando com o 
Decreto n.0 53, da mesma data, um Conselho de Intendên
cia Municipal, para o qual nomeou Presidente, Dário Ro
drigues de Souza; e, vogais, Joaquim Felipe Batista Gonza
ga, Joaquim José de Souza, José Bento Lobo, Manoel Pe
reira da Costa, Sesino José Tavares e José Edmundo 
Jeffrey. 

Do primeiro Conselho Municipal eleito, constitucio
nalmente, fizeram parte Intendente Municipal, Manoel Pe
reira da Costa; e, vogais, Manoel José de Melo Sampaio, 
Salustiano Guimarães de Almeida, José Borges Machado e 
João Pedro da Silva. 

Seguiu o município a sua existência constitucional, sem 
perturbação alguma. 

A Lei estadual n.0 687, de 23 de março de 1900, deu 
melhoras a Juruti Velho, de categoria, dando-lhe a denomi
nação de Marapinima. 

De acôrdo com o Decreto n.0 410, de 8 de outubro de 
1891, e com a Lei n.O 82, de 15 de setembro de 1892, foi 
procedido em todo o município o registro de posse de terras. 

Em conseqüência de dissenções políticas no município, 
conjuntamente com os de Quatipuru e Oriximiná, foi o de 
Juruti extinto pela Lei n.0 729, de 3 de abril de 1900, que 
anexou o respectivo território a Faro e a óbidos até a serra 
de Parintins, limites com o Estado do Amazonas. 

Permaneceu extinto durante treze anos. 

O Legislativo estadual do Pará, em 1913, com a Lei 
n.0 1 295, de 8 de março, sancionada pelo Governador 
Dr. Enéas Martins, restabeleceu o antigo município de 
Juruti. 

O Decreto de n.0 3 031, de 17 de novembro de 1913, 
marcou o dia 2 de março de 1914, para a eleição de inten
dente e vogais do Conselho Municipal de Juruti, data modi
ficada para 1.0 do mesmo mês e ano pelo Decreto n.0 3 053, 
de 31 de janeiro de 1914. 
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A 3 de maio de 1914, teve lugar a reinstalação do mu
nicípio, marcada pelo Decreto estadual do Pará n.0 3 083, 
de 23 de abril dêsse ano, com a posse do intendente e vo
gais eleitos. 

Em 1920, o município de Juruti aparece formado por 
somente o distrito-sede. Sofreu, porém, em face do Decre
to estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, nova supres
são, ficando-lhe o território sob a administração direta do 
Estado. Tais disposições, confirmou-as o Decreto estadual 
n.0 78, de 27 de dezembro de 1930. Já a Lei estadual n.0 8, 
de 31 de outubro de 1935, ao relacionar os municípios do 
Pará, inclui, entre êles, o de Juruti, que, nessa categoria, 
figura nos quadros da divisão territorial, de 31 de dezembro 
de 1936 e 31 de dezembro de 1937, subdividido em 2 dis
tritos: Juruti e Lago Grande da Vila Franca. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 2 972, de 31 de março de 1938, bem como da divisão 
territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, e 
estabelecida pelo Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de 
outubro de 1938, o município de Juruti constitui-se de ape
nas o distrito-sede, que compreende, todavia, duas zonas: a 
de Juruti e a do Lago Grande da Vila Franca. 

Na divisão territorial que o Decreto-lei estadual .... 
n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, fixou para vigorar 
no qüinqüênio 1944-1948, apresenta-se integrado, como an
teriormente, por unicamente o distrito-sede, situação que 
perdura até hoje. 

A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal, o Sr. Firmino Guimarães da Sil
va, e constituída li Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Juruti localiza-se na 
zona fisiográfica do Baixo Amazonas e limita-se com os mu
nicípios de Faro, Oriximiná, óbidos, Santarém, Itaituba .e 
com o Estado do Amazonas. 

A sede municipal dista 846 km, em linha reta, da Capi
tal Estadual, colocando-se no 50.0 lugar em ordem de dis
tância de Belém, uma das mais longínquas da metrópole, 
como se vê. Possui as seguintes coordenadas geográficas: 
2° 09' 07" de latitude Sul e 56° 03' 59" de longitude W. Cr. 

.. ... 
SITIJAÇÃO 

C R osso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



ALTITUDE- 40 metros na sede ·~ o 6.0 lugar em ordem de 
altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. A temporada de chuvas de 
janeiro a junho é muito intensa. 

AREA- 10 067 km2 • É Juruti o :Z2.0 município do Estado 
em extensão territorial . 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Os principais acidentes 
geográficos do município são: Serra de Santa ]úlia: na 
margem direita do rio Amazonas, onde passa a linha divi
sória Pará-Amazonas, com uma elevação calculada em 90 
metros; lgarapé-Açu: situada à margem esquerda do Lago 
Salé, com uma altitude aproximada em 80 metros; Lago 
]uruti Velho: situado a sudoeste do município, bastante ex
tenso e largo, sendo navegável por lanchas ou motores, nos 
meses de janeiro a julho; nos demais só é navegável por pe
quenas embarcações; sua profund·ldade varia entre 4 a 8 
metros nas épocas da cheia (inverno); rio Amazonas: atra
vessa o município, de oeste para leste. A parte dêste rio, 
que fica dentro do município, é composta de ilhas, sendo 
as principais: Maracá-Açu e Sanl'a Rita. A primeira em 
frente à sede do município, com c:êrca de 10 km de com
primento por 3 de largura, uma daa mais importantes ilhas. 
A segunda, situada no meio do rio Amazonas, em frente ao 
lugar Ponto Seguro, bôca do lgarat:•é Curumucuri, sendo cal
culado o seu comprimento em 11 quilômetros e a sua largura 
também em 4 quilômetros; Paraná Dona Rosa: situado à 
margem direita do rio Amazonas, e que devido as grandes 
enchentes tornou-se impraticável para a navegação de em
barcações de calado médio, nos meses de agôsto a janeiro, 
porém, nas outras épocas pode ser navegável por embarca
ções de tamanho e calado regular; lago do Balaio: ao sudo
este do município, é importante por sua extensão e por ser 
região "piscosa" do município_ 

RIQUEZAS NATURAIS - Madeiras, palhas e amendoas 
de curuá, pluma de samaúma, cit:•Ós diversos, castanha-do
-pará, óleo essencial de pau-rosa, borracha, côco babaçu, 
óleo de copaíba, resina de breu, leite de sôrva e fava de 

cumaru, constituem as riquezas vegetais. Peles e couros de 
animais (jacaré, cai ti tu, capivara, queixada e veado) e pi
rarucu, aparecem como principais riquezas animais. 

POPULAÇÃO- A população de Juruti, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 12 603 habitantes, e tinha a 

seguinte posição: homens - 64·59; mulheres - 6144; 

Vista Parcial 

26- 24 640 

Aspecto parcial 

brancos - 3 299; pardos - 8 920; pretos - 258; amarelos 
-47. Das pessoas de 15 anos e mais, em número de 7 093, 
3 948 eram solteiros; 2 727 casados; 400 viúvos; nenhum 
desquitado. Existiam, apenas, 35 estrangeiros e nenhum bra
sileiro naturalizado. Religiosamente, predominavam os que 
se declararam católicos romanos, que eram 11917; as ou
tras religiões possuíam adeptos em pequena escala . 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-1956, era de 
14 206 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
aglomerações urbanas - a cidade de Juruti, com 1 142 ha
bitantes (572 homens e 570 mulheres), conforme dados do 
Recenseamento de 1950, e o Povoado de Juruti Velho, com 
37 casas e 185 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente na produção de fibra de juta, cuja 
exportação em 1956, atingiu a 408 625 kg, valendo ..... . 
Cr$ 4 375 349,30; gado bovino, com 145 cabeças, valendo 
Cr$ 440 500,00; peles de jacaré, com 7 220 kg, valendo 
Cr$ 348 115,00; castanha-do-pará, com 375 hectolitros, va
lendo Cr$ 290 000,00; madeiras em bruto, com 66 m 3, valen
do Cr$ 111550,00. O valor da exportação em 1956. somou 
Cr$ 5 763 754,30. 

A indústria extrativa mineral é representada pela ex
tração de barro (argila), da qual foram produzidos 120 mi-
lheiros de tijolos, correspondendo ao valor de _ ........ . 
Cr$ 300 000,00. 

A origem vegetal, por extração de essência de pau-rosa, 
madeiras diversas em pranchas, rolos e caibros, lenhas em 
achas, pelha de curuá, cipós diversos, pluma vegetal ( samaú
ma), castanha-do-pará, borracha (entrefina e sernambi em 
rama), resina jutaicita, resina breu, amêndoa de babaçu, 
amêndoa de curuá e fava de cumaru, cujo valor de produ
ção em 1956, somou a quantia de Cr$ 14 972 550,00. De 
origem animal, carne e pele de animais silvestres e peixes 
de diversas espécies, cujo valor de produção em 1956, so
mou a quantia de Cr$ 570 000,00. 

Existem no município apenas uma olaria e pequenos 
estabelecimentos industriais que se dedicam ao fabrico de 
farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais) 37,2% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

O rebanho bovino é estimado em cêrca de 20 000 reses. 



COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 59 estabe
lecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: ata

cadistas e varejistas ao mesmo tempo. O comércio mantém 

transações com a praça de Belém, de onde importa quase 
tôdas as mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Liga

-se a cidade de Juruti com as sedes municipais limítrofes 

e à Capital do Estado pelos seguintes meios de transporte: 

Oriximiná: fluvial- 91 km; óbidos: fluvial- 91 km; Itai

tuba: fluvial - 576 km; Santarém: fluvial - 217 km; 

Faro: fluvial - 91 km; Parintins-Amazonas: fluvial -

91 km; Capital Estadual: fÍuvial - 1 172 km. Como via de 

comunicação existe no município uma Agência Postal-tele

g~:áfica do D.C. T. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Juruti conta com 
22 logradouros públicos e 274 prédios e, segundo os dados 
do Recenseamehto de 1950, com 1 142 habitantes. É ser

vida de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 17 

logradouros e a domiciliária conta com 150 ligações. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 

um Subposto de Saúde, mantido pelo Serviço Especial de 

Saúde Pública (S. E. S. P. ) , com os serviços de curativos, 

socorros de emergência e aplicações de injeções, tendo como 

corpo clínico um guarda sanitário. Entretanto, mensalmente, 

conta com visita médica que atende à população local. 

ALFABETIZAÇÃO -O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 10 320 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 3 639, ou 35,2% sabiam ler e escrever. Destas, 2 288 
eram homens e 1 351 mulheres. Na sede municipal, das 
945 pessoas de 5 anos e mais, 556 sabiam ler e escrever e 
destas, 311 eram homens e 245 mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 9 unidades do ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 314 
alunos, na cidade e no campo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - 267 772 685 681 
1951. ... ... - 439 I 202 941 I 112 
1952 ...... - 402 1 275 679 I 446 
1953 ....... - 411 I 452 785 1 298 
1954 ....... - 561 I 425 861 1 440 
1955 ....... - 998 2 084 I 089 I 737 
1956 ...... - I 594 (1) 3 351 (I) 900 (I) 3 351 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - As festividades populares sucedem-se 
como as mais notáveis do município: na sede municipal, em 
2 de julho e 5 de outubro, festas da Padroeira Nossa Se
nhora da Saúde e do Coração de Jesus; no povoado Juruti 
Velho, em 6 de junho e 10 de novembro, realizam-se os 
animados festejos de Coração de Jesus e Nossa Senhora da 
Saúde. Também, anualmente, se verificam festejos popu
lares no mês de junho, quando a população tradicional
mente, brinca no cordão de boi e outros. 
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ATRAÇõES TURíSTICAS - Cachoeira do Rio Branco, 
situada à margem do igarapé Rio Branco; La~o Curumu
curi, distando 3 horas de viagem, em embarcação a motor, 
via Rio Amazonas; La~o de ]uruti Velho, circundado pela 
verdejante serra de Juruti Velho. Dista 6 horas de viagem, 
em embarcação a motor. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "jurutienses". 

Juruti é topônimo tupi. 

Th. Sampaio ensina: corrupção de yuru-ty, o colo fir
me, o pescoço teso. Alusão ao aspecto da pomba dêste nome 
no ato de cantar (Peristera frontalis) . 

Também conhecido, o pássaro, por juriti e jeruti, segun-
do o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguêsa. 

É Têrmo Judiciário da Comarca de óbidos. 

O eleitorado é de 2 54 7 eleitores. 

O município é o extremo oriental do Estado do Pará, 
limítrofe com o Estado do Pará. Em virtude do· "Contes
tado", faixa de terra em litígio entre Pará e Amazonas, o 
município de Juruti confronte ao de Faro, não se limita com 
êste, pois entre as duas comunas, é que se situa o "Contes
tado", sob a jurisdição de fato do Estado do Amazonas. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 

Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do Pará"- Tomo Nono- João Palma 
Muniz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de Juruti -
C. N. E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal de Estatística. 

- Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do Pará. ) 

MARABA-PA 
Mapa Municipal na pág. 411 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Baião, primitivamente com 
extensão territorial até Mato Grosso, do qual se apartava 
por uma linha imaginária, que a convenção do Pará com 
êsse Estado estatuiu partir da extremidade norte da ilha do 
Bananal, no rio Araguaia, até o Salto das Sete Quedas, no 
rio São Manoel, e limitando com o Estado de Goiás pelo 
álveo do rio Araguaia, desde a ilha do Bananal até sua jun

ção com o Tocantins,·e, por êste descendo abaixo, ambas as 

margens, até os paralelos geográficos da bôca de baixo do 

rio Marariá e das nascentes do igarapé Mujutapera, desdo
brou-se em 4 municípios: Baião, Marabá, São João do Ara

guaia e Conceição do Araguaia . 

Marabá representa a última subdivisão, decorrente do 
desenvolvimento do rio Tocantins e posteriormente a São 

João e a Conceição. 

A sua sede, Marabá, é de origem recente, devendo a de

nominação a Francisco Coelho da Silva. 

Data de 1905, segundo o Engenheiro Inácio Moura, a 

origem lendária da denominação. 

Mais pesquisado, virá, certamente, o fato real que criou 

o nome do município. 

Trata-se, é certo, de um município situado na impor
tante zona Tocantins, o que já é o suficiente para lhe dar 

um significado de relêvo na vida social e econômica do Es
tado, tendo-se em vista as fontes produtoras ali existentes . 
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Município Pioneiro, campo de variadas atividades de traba
lho na agricultura, na indústria e no comércio, sobreleva-se, 
porém, na produtividade e exportação da castanha-do-pará. 
Ligado a Belém e a outras localidades do Pará, do Mara
nhão e de Goiás por via fluvial, como por aviões com pon
tos diversos dos citados lugares e, de modo especialmente 
vantajoso, com o resto do País. A Ligação Rodoviária nor
te-sul, também, irá exercer ali a sua notável influência pro
gressista, na rota Belém-Anápobs. Como se vê, Marabá 
é um município de lisonjeira atuação e de amplas possibi

lidades na comunidade paraense. 

Passando-se ao seu desenvolvimento histórico, o que 
de positivo temos é a criação de uma unidade municipal 
com a Lei n.0 1 278, de 27 de fevereiro de 1913. 

Em execução a essa lei, o D1·. Enéas Martins, Gover
nador do Estado, em Ato de 12 de março seguinte, nomeou 

a comissão organizadora do novo município, que ficou cons· 
tituída pelo Tenente-Coronel Antônio da Rocha Maia, Pre
sidente, e membros: Capitão Afro Sampaio, Major Quirino 

Franco de Castro, Cândido Rapôso e Melquíades Peres Fon

tenele. 

A instalação do município de Marabá se deu no dia 5 
de abril de 1913, sob a presidência do Capitão Pedro Peres 
Fontenele, representando o Gover:nador do Estado, na casa 

de residência do Sr. Raimundo R :>cha. 

Revestiu-se o ato da maior sol.enidade, tendo a êle com

parecido todos os elementos importantes da vida social 
local. 

O Decreto, sem número, de 17 de março de 1913, ha
via marcado o dia 25 do dito mês para a instalação do mu• 

nicípio, data que não pôde ser observada por circunstâncias 
de fôrça maior. 

Organizado o município, realizou-se a primeira eleição, 
sendo votado e reconhecido intendente municipal o Te
nente-Coronel Antônio da Rocha Maia. 

A Lei estadual n.0 2 116, de 3 de novembro de 1922, 

extinguindo o município de São João de Araguaia, anexou
-lhe o território ao de Marabá, cuja sede foi elevada à cate
goria de cidade pela Lei estadual n.0 2 207, de 27 de outu
bro de 1923. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enume
ra todos os municípios do Pará, nela figurando o de Marabá, 

subdividido em 5 distritos: o da sede e os de Itupiranga, 
Jacundá, Santa Isabel e São João da Ponta. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 

n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o município constituiu-se 
de 3 distritos: Marabá (com a zona dêsse nome e as de Itu
piranga e Jacundá), São João da Ponta e Santa Isabel. 

Em cumprimento ao Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938, que estabeleceu a divisão territorial 
do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município 
de Marabá passou a abranger os novos distritos de Itupi

ranga e Jacundá, recém-criados com o território das zonas 
dêsses nomes, desligados do distrito-sede . 

A mesma divisão se verifica para o qüinqüênio ..... . 

1944-1948, fixada pelo Decreto-lei estadual n.O 4 505, de 
30 de dezembro de 1943. 

Pela Lei n.0 62, de 31-12-1947, foram desmembrados 
de Marabá os distritos de Itupiranga e J acundá para consti

tuição do novo município de ltl,lpiranga, instalado em 1948. 

A Lei n.0 158, de 31-12-1948, que altera a de n.0 62, man-
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teve a criação do mumctpto de ltupiranga, tendo, assim, 
ficado o de Marabá, despojado dos dois distritos citados. 

O município de Marabá teve parte do seu território 
desmembrado para constituir os municípios de Jacundá e 
São João do Araguaia, conforme Lei n.0 1127, de 11 de 
março de 1955, a qual foi considerada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal em acórdão de 4 de outubro de 
1955. O Govêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, 
de 26 de janeiro de 1956 tornou insubsistente o desmem
bramento. 

Atualmente, o município é constituído dos distritos de 
Marabá, Santa Isabel do Araguaia e São João do Araguaia. 

A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Pedro Carneiro Morais e 
Silva e constituída a Câmara Municipal de 9 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Marabá localiza-se na 
zona fisiográfica denominada ltacaiúnas e limita com 
os municípios de Altamira, ltuperanga, Capim, Conceição 
de Araguaia e com os Estados do Maranhão e Goiás. 

A sede municipal dista 438 km, em linha reta, da Ca
pital-Estadual, colocando-se no 41.0 lugar em ordem de 
distância de Belém, possuindo as seguintes coordenadas geo
gráficas: 5° 21' 03" de latitude Sul e 49° 08' 49" de longi
tude W.Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 90 metros na sede, sendo o 2.0 em ordem 
de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município tem o clima comum da Amazônia: 
equatorial superúmido. 

A temperatura da cidade apresentou em 1956 os se
guintes dados: média das máximas 29,1°C; média das mí
nimas 24°C e média compensada 26,5°C. 

A precipitação no ano de 1956 foi de 1 631,5 mm. 

ÁREA- 59 742 km2, sendo, portando, Marabá o·S.0 muni
cípio do Estado, em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Tocantins, banha 
uma parte do município, cortando-o de leste para oeste, 
sendo navegável em tôdas as épocas, passando, ainda pela 
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cidade de Marabá e povoados Landi, Geladinho e Mãe Ma
ria; rio Araguaia, percorrendo uma parte do município e 
servindo de limite entre os Estados do Pará e Goiás, sendo 
navegável em tôdas as épocas, banhando, ainda os distritos 
de Santa Isabel do Araguaia, São João do Araguaia e povoa
do Apinagés; rio ltacaiúnas, permitindo navegação sõmen
te no inverno, sendo afluente do rio Tocantins, margeando 
a cidade de Marabá pelo lado sudeste, ficando a mesma si
tuada na confluência dos rios; Cachoeira de Santa Iza
bel, situada, apenas, em parte no município, desaguando nela 
à margem esquerda do rio Araguaia, o igaragé "Gameleira", 
que serve de limite entre os municípios de Marabá e Con
ceição do Araguaia; Serra Pinhum, na margem esquerda do 
rio Araguaia, com uma altitude estimada em 300 metros; 
Serra Campos, com 300 metros; Serra Redenção, Águas 
Claras e Aquiri, tôdas ao lado esquerdo do rio ltacaiúnas, 
com altitude de 300 metros a primeira e 200 metros as 
duas últimas. Ilhas das Colheres, Jacundá, Mineiros, Ba
cabal, Araras, Flexeiras e Boi, tôdas situadas no rio To

cantins. 

PRINCIPAIS RIQUEZAS NATURAIS - Cristal da ro
cha, diamante, pedras calcárias e argila, destacam-se como 
principais riquezas minerais. Castanha-do-pará, caucho, ba
baçu e madeiras em geral, aparecem como riquezas vege
tais. Animais silvestres constituem a riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Marabá, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 11130 habitantes e ti

nha a seguinte disposição: homens - 6 151; mulheres -

4 979; brancos - 3 238; pardos - 6 715; pretos - 1166 e 
nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 7 722, 4 103 eram solteiros; 2 937 casados; 
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668 viúvos e 7 desquitados. Existi:im, apenas, 52 estrangei

ros e 6 brasileiros naturalizados. Em religião predomina

vam os que se declararam católicos romanos que eram .... 

1 O 821; as outras religiões têm mínimo número de adeptos. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Estatís

tica, a população do município em ~:1-12-1956, era de 12 546, 
sendo 8 755 no distrito de Marabá; 2 187 no distrito de San

ta Isabel do Araguaia e 1 604 no distrito de São João do 
Araguaia. 

AGLOMERAÇõES URBANAS -- O município possui sete 
( 7) aglomerações urbanas: a cidade de Marabá, com 4 536 
habitantes (2 137 homens e 2 399 mulheres); a Vila de San

ta Isabel do Araguaia, com 43 habitantes ( 19 homens e 24 
mulheres); a Vila de São João do Araguaia, com 341 habi

tantes (166 homens e 175 mulheres) e os povoados de Lan
di, com 82 casas e 450 moradores; JVIãe Maria, com 20 casas 

e 95 moradores; São Felix do Geladinho, com 45 casas e 200 
moradores e Apinagés, com 180 casas e 700 moradores. Os 

dados são os colhidos no Recense11mento Geral de 1950 e 

em outras fontes mais atuais. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -- No município a produ

ção extrativa de origem vegetal é mpresentada por madeiras 
em geral, castanha-do-pará, amêndoas de babaçu e palhas 

diversas, dando em 1956 o valor global de ............. . 
Cr$ 50 629 156,00; na de origem mineral, pela extração de 

diamante, cal de pedra, areia e argila, cujo valor global so

mou, em 1956, Cr$ 4 923 400,00; e na de origem animal por 

peixe e peles de animais silvestre11 com o valor global, em 

1956, na quantia de Cr$ 440 703,00. 

O município assenta sua economia, principalmente na 
produção de castanha-do-pará, cuja exportação atingiu, em 
1956, 62 105 hl, rendendo a importância de ........... . 
Cr$ 48 308 900,00, seguindo-se couro bovino, com 94 S59 
quilos, no valor de Cr$ 1145 091,60; carne verde, com .... 
53 416 quilos, importando em Cr$ 961488,00; amêndoa de 
babaçu, com 47 012 quilos, na quantia de Cr$ 612 970,00 e 
o arroz beneficiado, com 77 040 quilos, no valor de ..... . 
Cr$ 411 480,00. O global da exportação em 1956, perfez 
Cr$ 51 807 786,60. 

Existem no município 15 estabelecimentos industriais, 
sendo 2 fábricas de calçados, 1 tipografia, 1 fábrica de mo
saicos, 1 engenho de rapadura, 1 fábrica de cal de pedra, 
5 usinas para beneficiar arroz, 1 fábrica de gêlo, 1 fábrica 
de móveis, 1 fábrica de bebidas, 1 olaria, além de pequenas 
instalações que se dedicam ao fabrico de farinha de man
dioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 27,7% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

A pecuária tem tomado nos últimos anos acentuado 
desenvolvimento. O Censo Agrícola de 1950, encontrou os 
seguintes rebanhos: bovinos- 3 110; eqüinos- 162, asini
nos- 21; muares- 79; ovinos- 167; caprinos- 156 e 
suínos - 2 70 . 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 56 estabeleci
mentos comerciais do sistema comum da Amazônia: ata
cadistas e varejistas ao mesmo tempo, sendo a quase totali
dade na sede municipal. Funciona uma Agência do Banco 
de Crédito da Amazônia S. A . e um correspondente do Ban
co do Brasil S. A. O comércio mantém transações com a 
praça de Belém, de onde importa quase tôdas as mercadorias 
consumidas no município. 
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MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Liga
-se a cidade de Marabá com as sedes municipais limítrofes e 

a Capital do Estado, pelos seguintes meios de transporte: 
Itupiranga, fluvial - 25 km e aéreo ( emprêsas particula
res); Araguatins-Goiás, fluvial - 165 km e aéreo; Concei
ção· do Araguaia, fluvial - 720 km e aéreo ( emprêsas parti
culares); Capital Estadual, fluvial - 516 km e aéreo -

454 km. Como via de comunicação existe no município uma 
Agência Postal-telegráfica do Departamento dos Correios e 

Telégrafos (D. C. T. ) . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Marabá conta com 

34 logradouros públicos, 1 355 prédios e 4 536 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 32 logradouros e a domiciliária conta com 406 ligações. 

Entre seus principais logradouros destacam-se: Praça Du

que de Caxias, ajardinada e asfaltada; Avenida Marechal 
Deodoro (bairro Marabazinho), onde fica localizado o gros

so do comércio local. Os seus edifícios mais importantes 
são: Prefeitura Municipal, Colégio Santa Terezinha, Hospi

tal do Serviço Especial de Saúde Pública (S. E. S. P. ) , em 
construção, já tendo sido inaugurado um pavilhão, faltando 

concluir apenas a parte destinada aos leitos. 

ASSIST:S:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 

um Pôsto de Saúde, mantido pelo Serviço Especial de Saú
de Pública (S. E. S. P. ) , dispondo de ambulatório, dispen

sário, farmácia, lactário, laboratório de análises clínicas, de 
microbiologia e de microscopia e uma sala de esteriliza

ção. Atende a população local com clínica médica, curati
vos e preventivos. O seu corpo clínico é composto de 2 mé

dicos, 4 enfermeiros, 2 visitadores e 2 guardas sanitários. 
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ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 constatou 

a existência de 9 773 pessoas de 5 anos e mais, sendo que 
3 539, ou 36,2%, sabiam ler e escrever. Destas, 2 018 eram 

homens e 1 521 mulheres. Na sede municipal, das 3 911 
pessoas, de 5 anos e mais, 2 387 sabiam ler e escrever e, des

tas, 1201 eram homens e 1186 mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram em Marabá 14 unida
des de ensino primário fundamental comum, com a matrícula 
geral de 1 182 alunos, na cidade e no interior do município. 
Na sede municipal funcionaram 2 estabelecimentos de ensi

no extra-primário: o Instituto "Santa Terezinha", possuin

do o curso ginasial, com 2 7 alunos do sexo masculino e 43 
alunos do sexo feminino e 8 professôres; a Escola de Corte 

e Costura, da Srta . Denilde Sampaio, possuindo o Curso de 
corte e costura, com 10 alunos do sexo feminino e 1 pro

fessor. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Uma biblioteca es

tudantil, de propriedade do Instituto "Santa Terezinha", 
com 1 063 volumes, e um cinema denominado Marrocos, 
com 400 lugares~ 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... 232 ... 2 787 2 330 2 528 
1951 ....... 408 2 636 I 937 I 452 
1952 ...... 553 - 2 805 1 740 2 624 
1953 ...... 659 3 149 2 736 3 247 
1954 ..... .. 931 4 145 3 438 6 858 
1955 ... .. .. 1 740 I 481 8 084 7 163 8 132 
1956 ... .... I 644 947 7 270 4 940 7 108 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Obelisco na Praça Duque de Caxias, com um busto, 

em bronze, do soldado que deu o nome do logradouro. Obe

lisco na mesma praça, com um busto, em bronze, de Fran
cisco Coelho, fundador da cidade. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A principal festa religiosa de Marabá é 

a do padroeiro da cidade, São Felix de Valois, festejado a 
19 de novembro e as de Santa Terezinha, N. s.a das Graças, 

nos meses de setembro e maio, respectivamente. 



ATRAÇÕES TURíSTICAS - O rio Tocantins, com sua 
extraordinária presença no município é um constante atra
tivo turístico. A safra da castanha, o garimpo de diamantes, 
a subida e descida nas cachoeiras, são motivos que permiti
rão no futuro o desenvolvimento turístico. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNJ:CíPIO - Os habitantes 
d " b " do lugar recebem o nome e mara aenses . 

~ sede de comarca com 3 distritos. 

Dispõe de 8 125 eleitores. 

Marabá é topônimo de origem indígena, que poderá ser 
tupi ou tapuia, pois ambas estas r.,ações perlustraram a re

gião, e seus descendentes ainda lá se encontram. 

Se tupi, suporta a decomposição mara = subará (mar, 
águas) e bá = bau (parente, semelhante). 

Significação: "semelhante ao mar" - Marabá situa-se 
em frente à confluência do Tocantins e do Araguaia . 

Th. Sampaio dá: "carr. mair - abá, gente de francês, 

isto é, oriundo ou filho de francês ::om mulher índia". 

Marabá é um dos mais importantes municípios do Pará, 
sendo o de maior projeção do vale elo Tocantins - Araguaia. 

A sua sede, situada numa estreita faixa de terra, entre 

os rios Tocantins e ltacaiúnas é sujeita a inundações anuais, 

das quais a de 1926 (maior de tôdas), de 1947 e a dêste 
ano (1957) marcaram época pela destruição quase total da 

importante cidade, que passou submersa vários dias. 

O município é dos mais futurosos da Amazônia. No in

verno, a safra de castanha-do-pará e no verão, o garimpo 

do diamante e do cristal de rocha. 

Servida por várias linhas aér·~as, na rota do Tocantins, 

a cidade de Marabá, pela sua imt: ortância comercial é, sem 

dúvida, fadada a ser um grande empório econômico. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 

Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 

Palma Muniz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de 

Marabá- C.N.E. - 1948. -Arquivo da Agência Municipal de 

·Estatística . - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística 

do Pará.) 

MARACANÃ- PA 
Mapa Municipal na pág. 305 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - As origens dêste município vêm de uma 

aldeia de índios, que ao tempo d~1 chegada do Padre Antô

nio Vieira ao Pará, em 1653, fa::ia parte das missões dos 

jesuítas, com o nome de Maracanã, que possui até hoje. 

Segundo a tradição antiga, progrediu notàvelmente sob 

a direção daquela ordem religiosa, tendo conseguido foros 

de freguesia em 1700. 

Com a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, e 

em execução à Lei de 6 de junho de 17 55, Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado, substituiu-lhe a denominação pela 
de Cintra, conservando-lhe o predicado de freguesia, sob a 

invocação de São Miguel, padroelro que ainda é seu orago, 

bem como dando-lhe a categoria de vila. 

Em 1705 era diretor da vila Belchior Henrique. 

Casa de distribuição de água para a Cidade 

Quanto à igreja da sede, uma crônica dos tempos diz 

que estava a cair nesse ano, afora a capela mor. 

O primeiro Senado da Câmara de que temos notícia em 

Cintra, é o de 1763, constituído pelo Juiz Ordinário Anacle

to da Costa Vaz e oficiais, Capitão Manoel Das e Alferes 

Eugênio de Sabóia, e, procurador, João da Costa Vaz. 

Falham depois os documentos. 

Em 1804, era Juiz Ordinário Teotônio José Alves, Car

go que, em 1805, foi exercido por ]anuário Onofre Corrêa. 

A Independência veio encontrar o município de Cin
tra presidido pelo Juiz Ordinário Antônio Faustino. 

Da 1.a Câmara, eleita, segundo as disposições da lei de 

1828 da organização municipal do Império, fizeram parte 

Manuel Joaquim, presidente, e vereadores, Eugênio Dias e 

João Corrêa. 

Com a nova divisão de têrmos e comarcas, do govêrno 

provincial, em 1833, ficou mantida a categoria de vila e da 

instituição do município a Cintra, que então ficou compre

endendo os municípios de Marapanim e Salinas, e parte do 

de lgarapé-Açú, além do próprio. 

Cintra sofreu muito com as vicissitudes da Cabanagem. 

A vida municipal, decorrendo sempre sem movimen
tação especial, com a cadência monótona do interior de en

tão, só perturbada com a eleição municipal, vou no quadriê

nio de 1869 a 1872 renovada quase totalmente a câmara. 
Nesse período serviram: Manuel Antônio da Silva, presi

dente; e, vereadores, Joaquim Roberto Pimentel, Domiciano 

Antônio Simões, Antônio José de Nazaré, Antônio Lisboa, 

José Paulo da Costa Júnior e Joaquim Domiciano Botelho. 

A terminação da guerra com o Paraguai, em 1870, 

constituiu o único fato que abalou a câmara com um ofício 

de congratulação ao presidente da província. 

A criação do município de Marapanim, pela Lei n.0 802, 

de 4 de março de 1874, desmembrou de Cintra o respectivo 

território. 

No ano seguinte a Lei n.0 845, de 23 de abril, criou a 
comarca de Cintra, instalada somente em 19 de novembro 

de 1877. 
Pela Lei n.0 1 209, de 11 de novembro de 1885 obteve 

Cintra a categoria de cidade, conjuntamente com Gurupá. 
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Coso de distribuição de águo poro a Cidade 

Em 5 de janeiro de 1881, para o período 1881-1884, 

juramentaram-se Francisco Sales, presidente; e vereadores, 
Manoel Joaquim de Santana, Angelo Custódio da Costa, 

Francisco Xavier de Sousa, Francisco Figueirêdo Pimentel 

e João Pedro da Silva. 

Ao alvorecer da República, a Câmara Municipal dis

solvida com o Decreto n.0 91 de 10 de março de 1890, era 

representada pelo presidente Antônio Pedro Dias, e, verea

dores, João Felipe, Bento José Pedro, Augusto José Gui

marães e Silva e Maximiano José do Nascimento. 

Para o Conselho de Intendência criado pelo Decreto 
n.0 92, da mesma data, dá extinção da câmara, nomeou o 

govêrno provisório, no mesmo dia, os vogais, Benjamin Ar

classe Pinto Carrera, presidente, e Joaquim Goularte do Es

pírito Santo, João José da Costa, Joaquim Estanislau da Pe
nha, Joaquim Evangelista Pinheiro, Pedro José Alves Dias, 
e Estanislau Cassiano de Loureiro, empossados, em 30 de 

março de 1891. 

O primeiro Conselho Municipal, eleito na República, 

estêve representado pelo intedente Cantídio Ribeiro Fer

reira Guimarães, e pelos vogais José Arcanjo d' Assunção, 
Vicente Antônio Ferreira, Fortunato da Costa Rodrigues e 

Angelo Custódio da Costa. 

Nomeado vigário de Cintra o Cônego Ulisses de Pen
nafort, iniciou uma propaganda movimentada, no sentido 
de substituir o nome da cidade e município de Cintra pela 

denominação da antiga aldeia que lhe deu origem. 

Criou um pequeno periódico, que se constituiu o pala
dino da causa, cuja discussão acalorada teve eco na capital 

do Estado e conseguiu interessar ao Dr. José Paes de Car
valho, então governador do Estado. 

Ao congresso legislativo do Estado foi endereçado um 
pedido que teve como resultado a Lei n.0 518, de 28 de 

maio de 1897, com a qual ficou mudada para Maracanã a 
denominação do município e cidade de Cintra. 

Com a Lei n.0 985, de 26 de outubro de 1906, que ex
tinguiu o município de Santarém Novo e criou o de lgara

pé-Açú, ficou o município de Maracanã mais ampliado 
com uma parte daquele que passou a pertencer-lhe, inclu

sive a sede do extinto município. 
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A Lei n.0 1074, de 7 de novembro de 1908 transferiu a 
sede da comarca de Maracanã para a vila de Igarapé-Açu. 

No período de 15 de novembro de 1897 a 15 de novem
bro de 1900, ocupou o pôsto de Intendente Municipal Ber

toldo João Amaro da Costa, que continuou a ocupá-lo no 
triênio de 1907-1909 e 1909-1912. 

Para o período seguinte foi eleito Timóteo da Costa 
Alves. 

Na divisão administrativa de 1911 o município de Ma
racanã aparece formado somente pelo distrito sede. 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
ao relacionar os municípios do Pará, omite o de Maracanã, 
enquanto o de n.0 78, de 27 de dezembro dêsse ano o apre

senta entre as comunas por êle mantidas, anexando-lhe ain
da o território do município de Salinas. 

O município de Maracanã no quadro de divisão rela

tivo a 1933 é constituído apenas pelo distrito de Maracanã. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enume

ra todos os municípios do Pará, consignando, entre êles, o 

de Maracanã, que, segundo o quadro de divisão territorial, 

datado de 31 de dezembro de 1936 e o datado de 31 de de
zembro de 1937, bem como o anexo ao Decreto-lei estadual 

n.0 2 972, de 31 de março de 1938, se constitui de 2 distri
tos: o da sede e o de Santarém Novo. 

De conformidade com a divisão territorial do Estado 
' vigente no qüinqüênio 1939-1943, e estabelecida pelo De-

creto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938, o 
município de Maracanã subdivide-se em 3 distritos: Mara

canã, Santarém Novo e São Roberto, êste criado com terri

tório desligado dos outros dois distritos. Tal formação dis
trital, manteve a divisão territorial do Estado, fixada 

pelo Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 

1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948. 

O município de Maracanã teve parte do seu território 
desmembrado para constituir o município de Santarém No

vo, conforme Lei n.0 1127, de 11 de março de 1955, a qual 
foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe

deral em acórdão de 4 de outubro de J955. O govêrno do 

Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 de janeiro de 

1956 tornou insubsistente o desmembramento. 

Atualmente o município é constituído dos seguintes 

distritos: Maracanã, Boa Esperança, Santarém Novo e São 

Roberto. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Raimundo Carvalho Raiol 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Maracanã está locali

zado na Zona Fisiográfica do Salgado e limita com os 
municípios de Marapanim, Salinópolis, Capanema, Nova 

Timboteua, lgarapé-Açú e com o Oceano Atlântico. A 

sede municipal dista 133 km em linha reta da Capital Es

tadual, colocando-se em 21.0 lugar em distância da Capital 
e possuindo as seguintes coordenadas geográficas: ...... . 
0° 45' 39" de latitude sul e 49° 27' 13" de longitude W. Gr. 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 5 metros na sede municipal, sendo o 29.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama

zônia; equatorial superúmido. 

AREA- 1048 km2, sendo Marac:anã o 47.0 município do 

Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS --Os principais acidentes 
geográficos são: rio Maracanã, nasce no município de Gua
má e deságua no Oceano Atlântico, banhando os municípios 
de Igarapé-Açu e Maracanã; sua direção geral é sul nor
te, piscoso e navegável em quase tôda sua extensão. Rio 
Caripi, afluente esquerdo do rio 1.\J[aracanã, nasce no muni
cípio de Igarapé-Açu e sua direção geral é sul norte, nave
gável e piscoso, serve a diversas lCicalidades em seu percur
so, inclusive as vilas São Roberto e Boa Esperança. Ilha 
Algodoal, na margem direita do Rio Maracanã, com calcu
ladamente 3 000 metros de comprimento por 2 000 de lar
gura. Lago Princesa, situado na Ilha Algodoal. 

RIQUEZAS NATURAIS- A ar;~ila aparece como princi
pal riqueza mineral; está ainda nem exploração. Uacima, 
borracha, andiroba, tucumã e madeira, em geral, destacam
se como riquezas vegetais. Animai:; silvestres e peixes cons
tituem riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Maracanã, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 16 351 habitantes e 

tinha a seguinte composição: homens - 8111, mulheres 
8 240; brancos - 2 281, pardos -- 13 351, pretos - 704 

e nenhum da raça amarela. Das p•~ssoas de 15 anos e mais, 

em número de 8 725, 5 030 eram solteiros, 3 110 casados, 

575 viúvos e nenhum desquitado. Existiam apenas 17 es

trangeiros e 3 brasileiros naturalizados. Predominaram os 

que se declararam católicos romanos que eram 15 879; as 

outras religiões possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo a estimativa do DE!partamento Estadual de 

Estatística, a população do munidpio em 31-12-1956, era 

de 18 431 habitantes sendo 4 453 no distrito de Maracanã, 

4 217 no distrito de Boa Esperança, 4 642 no distrito de 

Santarém Novo e 5 119 no distrito de São Roberto. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -O município possui 
quatro ( 4) aglomerações urbanas principais: a cidade de 
Maracanã, com 2 273 habitantes ( 1 070 homens e 1 203 
mulheres); a vila de Boa Esperança, com 294 habitantes 
(128 homens e 166 mulheres); a vila de Santarém Novo, 
com 466 habitantes e a Vila de São Roberto com 24 7 ha
bitantes, çonforme Recenseamento Geral de 1950. Além da 
cidade e vilas, existem os seguintes povoados: Algodoal, 
com 65 casas e 320 moradores; Beira-Mar, com 31 casas e 
150 moradores; Fazendinha, com 19 casas e 90 moradores; 
Bom Jardim, com 29 casas e 140 moradores; Campinho, 
com 26 casas e 130 moradores; Martins Pinheiro, com 26 
casas e 125 moradores; Pôrto Alegre, com 27 casas e 130 
moradores; Santa Maria, com 30 casas e 145 moradores; 
São João de Peri-Miri, com 39 casas e 190 moradores; Qui
lômetro 34, com 17 casas e 80 moradores; Quilômetro 26, 
com 30 casas e 145 moradores; Quilômetro 19, com 15 ca
sas e 70 moradores; Mocooca, com 23 casas e 110 morado
res, Moroóca, com 13 casas e 60 moradores, Santo Antônio 
de Trombeta, com 12 casas e 60 moradores e Brasil Novo, 

com 29 casas e 140 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- Apenas a produção de 
origem vegetal e a agricultura, aparecem como atividades 
econômicas do município, onde destaca-se na extração ve
getal, somente madeiras em geral, e, na agricultura, fibra 

uacima, fibra malva, mandioca e arroz. 

O município assenta sua economia, principalmente, 
na produção de fibra uacima, cuja exportação em 1956 
atingiu a 358 574 kg valendo Cr$ 3 165 982,50, seguindo-se 

Caixo d'água da Cidade 
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Pôsto de Puericultura 

a fibra de malva com 219 206 kg no valor de .......... . 

Cr$ 3 134 190,00, arroz beneficiado com 231910 kg valendo 

Cr$ 1431 712,00, arroz com casca com 358 680 kg no valor 
de Cr$ 1412 300,00 e peixe sêco com 51105 kg valendo 

Cr$ 679 785,00. O valor da exportação, em 1956, somou 
Cr$ 11 523 856,50. 

Existem no município 2 estabelecimentos industriais, 

sendo 2 usinas para beneficiamento de arroz, além dos pe

quenos estabelecimentos que se dedicam ao fabrico de fa

rinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais) 43,3% 

estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa

ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município, e com a de Iga
rapé-Açu. Há no município 87 estabelecimentos comer

ciais do sistema comum da Amazônia: atacadista e varejis

ta· ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Liga-se à cidade de Maracanã com as sedes municipais li
mítrofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de 

transporte: Igarapé-Açu, rodoviário, 57 km; Marapanim, 

marítimo, 63 km; Nova Timboteua, rodoviário e ferroviá

rio, 93 km; Salinópolis, fluvial e marítimo, 65 km; Capa

nema, rodoviário e ferroviário, 105 km; Capital Estadual, 

rodoviário e ferroviário, 168 km, e marítimo e fluvial ..... 

395 km. Como via de comunicação existe no município 

uma Agência Postal-telegráfica do Departamento dos Cor

reios e Telégrafos (D. C. T. ). 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Maracanã conta 

com 27 logradouros públicos, 476 prédios e segundo os da

dos do Recenseamento Geral de 1950, com 3 273 habitan

tes. É servida de luz elétrica. A iluminação pública se es

tende a 13 logradouros e a domiciliária conta com 151 li
gações. 

ASSIST:ítNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existem 2 sub

postos de higiene e 1 pôsto de higiene mantidos pelo Go

vêrno Estadual, com finalidades gerais, mantendo os servi

ços de curativos e aplicações de injeções; não possuem 

qualquer aparelhamento especial nem executam trabalhos 
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profiláticos, tendo cada um como corpo clínico, apenas 1 
guarda. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 

constatou a existência de 13 464 pessoas de 5 anos e mais, 

sendo que 5 436, ou 40,3% sabiam ler e escrever. Destas, 

3 294 eram homens e 2 142 mulheres. Na sede municipal, 

das 1 923 pessoas de 5 anos e mais 1144 sabiam ler e es

crever e destas, 552 eram homens e 592 mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram 26 unidades de ensino 

primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
1319 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - No município 
existe, um cinema com o nome do município, com lotação 

para 300 lugares e 2 associações de caráter esportivo. 

São freqüentes as excursões esportivas para a prática 
do futebol, principalmente com Igarapé-Açu. Caravanas 

de aficionados, em caminhões, transportam-se às localidades 
vizinhas e num ambiente de grande entusiasmo são efetua
das as partidas futebolísticas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS 
Municip.al NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950. .... 216 348 682 458 442 
1951..' , . . , 230 366 720 455 634 
1952. .... 255 317 742 441 686 
1953. .... 306 490 750 432 869 
1954. 350 501 856 430 1 060 
1955 .. 286 498 1 000 300 729 
1956. ...... 266 554 1 050 679 I 232 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES- O Círio de Nossa Senhora de Nazareth, 

realiza-se geralmente no 2.0 domingo do mês de novembro. 
Após esta data realiza-se também uma procissão em .louvor 
à mesma santa. No mês de setembro, é festejado na cidade 

o Santo Padroeiro, São Miguel Arcanjo, começando os feste
jos no dia 29 do mesmo mês. Em dezembro é festejado São 
Benedito, como tradição do município, havendo o chama

do carimbá, festa popular de grande animação. 

ATRAÇÃO TURíSTICA - A praia de Maiandeua com 
seus belos morros de areia (dunas), situada entre a foz do 
rio Marapanim a foz do rio Maracanã e o Campo de Man

gaba. Vai-se em canoa até o povoado Algodoal e, dêste, a pé, 
até alcançar a margem do pequeno canal de Furo-Velho, 

que se atravessa para atingir a aludida praia. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar, recebem o nome de "maracanaenses". Maracanã 
é topônimo indígena e lembra o nome de um pássaro (ma

racanã propynhura maracana, Vieill), pequeno papagaio de 

voz berrante. Daí o nome maracá (chocalho), nã=nana, 
com o 1.0 "n" eufônico=falso. 

É sede de comarca com 4 distritos judiciários. 

O eleitorado é de 4 340 eleitores. 

Está projetada a instalação de um entreposto de pesca, 

com recursos do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia. 
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MARAPANIM - PA 
Mapa Municipal na págo ~.07 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Os padres jesuítas fundaram no local onde 
assenta a cidade de Marapanim uma fazenda que denomi
naram Bom Intento, pelos fins do século XVII, fazenda que 
teve relativa prosperidade, ficando, com a expulsão dos re
gulares da Companhia de Jesus, entregue à propriedade 
particular, chegaram até ao domínio do Padre José Ma
ria do Vale, que dela separou uma parte, doando-a para a 

criação de uma freguesia. 
O povoado do Bom Intento é de existência posterior 

a 1850. 
Em 1833 o território do atual município fazia parte 

da jurisdição da Vila de Cintra, i i. qual ficou· incorporado 
até 1869, quando a Lei n.0 610, de 21 de outubro, deu-lhe a 
categoria de freguesia, sob a invocação de Nossa Senhora 
da Vitória, ficando, entretanto, cc mo parte integrante da
quele município. 

A existência do Município de Marapanim data da Lei 
n.0 802, de 4 de março de 1874. 

Quatro anos, porém, esperou o novo município pela 
sua instalação, porquanto, soment•:! em 1877 conseguiu fa
zer a primeira eleição de vereador·~s e juízes de paz, na for
ma da legislação então em vigor. 

A sua primeira câmara instetlou-se em 15 de janeiro 
de 1878, havendo sido comissionado o presidente ·da câ
mara de Curuçá, Raimundo Genti:. de Sousa, para juramen
tar a câmara eleita, constituída po:r Manuel dos Santos Car
valho, presidente, e, vereadores, Padre José Maria do Vale, 
José Joaquim de Castro, alferes Angelo Àntônio Ferreira, 
Fortunato da Paixão Botelho, Jerônimo Miguel da Silva e 
Francisco das Neves Pinto. 

Serviu no cargo de Intendente Municipal, no primei
ro triênio da República o Tenente-coronel Diniz Henrique 
Ferreira Botelho, que, em ofício dt~ 4 de dezembro de 1891, 
comunicou ao govêrno do Estado, então exercido pelo vice
governador, Dr. Gentil de Morais Bitencourt, que renuncia
ra em favor do município o seu o1'denado de intendente, no 
total de 800$000 anuais; tendo sido o Conselho Municipal 
constituído pelos vogais Veríssimo Barbosa de Carvalho, 
Manoel Narciso Lopes, Domingos Antônio Pinto e Fábio 
Alexandrino de Carvalho. 

Ocuparam também o cargo de Intendente Municipal, 
depois, o Tenente Coronel Hercttlino Ferreira Bentes e o 
Coronel Fábio Alexandrino de Carvalho. 

Com a proclamação da República, fêz a câmara mu
nicipal a sua adesão ao novo regime. 

Com o Decreto n.0 63, de 21) de fevereiro de 1890, o 
govêrno provisório do Estado, dhsolveu a câmara munici
pal, criando, com o Decreto n.0 64, da mesma data, o Con
selho de Intendência Municipal, para o qual, em data de 
21 de fevereiro, foram nomeados, Diniz Henrique Ferreira 

Botelho, presidente; e, vereadores, José Joaquim Fernandes 
Cirne, Camilo José Alves, Forbino de Sousa Negrão, Mar
ciano da Paixão Durão e Gratuliano Soares da Silva. 

Em virtude da Lei n.0 324, de 6 de julho de 1895, lei 
que dividiu o Estado civilmente em cidades, vilas, povoa
ções e estabeleceu a forma de ser elevado qualquer lugar 
à categoria de povoação, vila ou cidade, recebeu a vila de 
Marapanim o predicamento de cidade. 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
onde se relacionam os municípios que êle mantém e em que 
dá destino ao território dos municípios extintos, não faz men
ção ao de Marapanim. Já o Decreto n.0 78, de 27 do mês se
guinte incorpora o território de Marapanim ao de Curuçá. 

Pelo Decreto estadual n.0 111, datado de 21 de janei
ro de 1931, foi restaurado o município de Marapanim, com 
território desmembrado do de Curuçá, extinto por êsse de
creto, ocorrendo-lhe a reinstalação a 3 de fevereiro do mes
mo ano. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 1131, de 31 de 
outubro de 1938, Marapanim adquiriu do município de 
Curuçá o distrito de Monte Alegre do Maú e o distrito de 
Marapanim perdeu o território das zonas de Cuinarana e 
Matapiquara para os recém-criados distritos dêsses nomes. 
Assim, na divisão do Estado, fixada pelo Decreto-lei n.0 

3 131, supracitado, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, 
Marapanim constitui-se do distrito-sede e dos de Guinara
na, Marudá, Matapiquara e Monte Alegre do Maú. 

Dá-se o mesmo na divisão territorial do Estado, esta
belecida pelo Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de de
zembro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, 
notando-se, porém, que o distrito de Monte Alegre do Maú 
se designa simplesmente Maú, situação que perdura até 
hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Francisco de Sales Neves e 
constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Marapanim localiza
-se na Zona Fisiográfica do Salgado e limita com os mu-
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mctptos de Curuçá, Maracanã, Igarapé-Açú e Anhanga. A 
sede municipal dista 117 km em linha reta da Capital Es
tadual, colocando-se no 19.0 lugar em ordem de distância 
de Belém e possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 
0° 42' 52" de latitude Sul e 47° 41' 54" de longitude W.Gr. 

ALTITUDE - 3 metros na sede municipal, ocupa o 31.0 

lugar em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido, com acentuada predomi· 
nância da estação sêca, nos meses de outubro a dezembro. 

AREA- 917 km2• É Marapanim o 51.0 município do Es
tado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais são rio 
M arapanim, direção norte-sul, nasce no município de 
Anhanga e corta ao centro o município que lhe deu nome, 
para desaguar no Oceano, a quatro milhas aproximadamen
te da cidade, é o rio mais importante e banha a sede do mu
nicípio e várias localidades pertencentes ao mesmo, sendo 
navegável até o lugar Mossorós em barcos a vela ou a mo
tores até de 25 toneladas; sua profundidade varia de 3 a 8 
metros em maré baixa e de 5 a 10 em maré cheia. Rio Si
moa: com nascente no município de Curuçá, é navegável até 
à Povoação de Juçateua, pelo qual é banhada, e sua profun
didade varia de 2 a 7 metros, servindo ainda de limite en
tre os municípios de Curuçá e Marapanim, desaguando no 
Oceano Atlântico. Rio Cuinarana: nasce no município de 
Maracanã, é navegável de maré preamar por embarcação a 
motor e a vela, até a vila do distrito que lhe deu o nome, 
tendo uma profundidade variável de 5 a 10 metros, servindo 
ainda de limite entre o município de Marapanim e Mara
canã. Rio Maú: nasce neste Município e é navegável por 
embarcação de pequeno calado até a vila de Maú. Sua pro
fundidade varia de 2 a 10 metros servindo, ainda, de limi
te com o vizinho município de Curuçá, e indo desaguar no 
rio Marapinim, três milhas aproximadamente abaixo da 
cidade. Rio Pramaú, nasce no município de Marapanim, 
acima da Povoação Fazendinha. Tem uma profundidade 
que varia de 2 a 4 metros e é navegável em tôda sua ex
tensão por pequenas embarcações. 

RIQUEZAS NATURAIS - Fibra de uacima, tanino 
(mangue) e borracha constituem as riquezas vegetais. O 
peixe aparece como a principal riqueza animal. 

POPULAÇÃO - O município de Marapanim, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, possuía 15 948 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 8 053; mulheres 

- 7 895; brancos - 1620; pardos - 14 212; prêtos -
83; amarelo - 1. Das pessoas de 15 anos e mais, em nú
mero de 9 047, 4 659 eram solteiros; 3 703 casados; 680 viú
vos; 1 desquitado. Existiam, apenas, 14 estrangeiros e 8 bra

sileiros naturalizados. Em religião predominavam os que 

se declararam católicos romanos, em número de 15 779; as 

outras religiões possuem adeptos em pequena escala. Segun-. 
do estimativa do Departamento Estadual de Estatística, a 
população do município em 31-12-56, era de 17 977 habi

tantes, sendo 7 325 no distrito de Marapanim, 2 901 no 
distrito de Cuinarana; 2 986 no distrito de Marudá; 2 993 
no distrito de Matapiquara; 1 772 no distrito de Maú. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui 31 
aglomerações urbanas - a cidade de Marapanim com 
2 296 habitantes (1134 homens e 1162 mulheres), a vila 
de Cuinarana, com 647 habitantes (318 homens e 329 mu
lheres); a vila de Marudá, com 424 habitantes (208 ho
mens e 216 mulheres); a vila de Matapiquara, com 609 ha
bitantes (306 homens e 303 mulheres); e a vila de Maú, 
com 528 habitantes (255 homens e 273 mulheres) confor
me dados do Recenseamento de 1950 e povoados: Cafezal, 
com 120 casas e 800 moradores; Juçateua, com 60 casas e 
320 moradores; Vista-Alegre, com 80 casas e 400 morado
res; Boa Esperança, com 58 casas e 330 moradores; Ubu
çu, com 50 casas e 260 moradores; Maranhão, com 75 casas 
e 400 moradores; Abaetesinho, com 50 casas e 250 morado
res; Tamarateua, com 60 casas e 300 moradores; Arraial, 
com 60 casas e 300 moradores; Nazaré do Fugido, com 110 
casas e 600 moradores; São Pedro, com 82 casas e 400 mo
radores; Samambaia, com 75 casas e 380 moradores; Fa
zendinha, com 90 casas e 500 moradores; Araticu-Miri, 
com 60 casas e 310 moradores; Arsênio, com 100 casas e 
500 moradores; Vila Silva, com 80 casas e 400 moradores; 
Cruzador, com 60 casas e 300 moradores; ltauaçu, com 90 
casas e 500 moradores; Remanso, com 40 casas e 200 mora
dores; lgarapé-Açu, com 70 casas e 350 moradores; Ara
pijó, com 45 casas e 250 moradores; Guarajubal, com 50 
casas e 250 moradores; Santana do Maú, com 40 casas e 
200 moradores; Paraíso, com 50 casas e 250 moradores; 
Arauá, com 40 casas e 200 moradores; Calafate, com 50 
casas e 250 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção de fibra uacima, 
cuja exportação atingiu em 1955 a 542 900 kg, valendo 
Cr$ 3 513 450,00, seguindo-se a farinha de mandioca com 
892 800 kg, valendo Cr$ 1 368 300,00, peixe congelado com 
178 080 kg, valendo Cr$ 1 263 450,00, arroz com casca, com 
297 900 · kg, valendo Cr$ 747 250,00; peixe salgado, com 
76 900 kg, valendo Cr$ 738 550,00. O valor da exporta
ção em 1955, somou Cr$ 9 267 900,00. No município 
existem apenas pequenos estabelecimentos industriais, que 
se dedicam ao fabrico de farinha de mandioca. Das pessoas 
em idade ativa (10 anos e mais), 29,6% estão ocupadas na 
agricultura, pecuária e silvicultura. A produção de origem 
vegetal é representada pela extração da fibra uacima, casca 
de mangue, resina, breu, carvão vegetal e madeira bruta, 
cujo valor total em 1956 somou Cr$ 5 189 000,00. De ori
gem animal, por peixes de diversas espécies, banha de por
co, mel de abelha, cêra de abelha e grude de peixe, cujo 
valor da produção, em 1956, somou Cr$ 1661800,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 113 estabele
cimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: ata
cadista e varejista ao mesmo tempo. O comércio mantém 
transações com a praça de Belém, de onde importa quase 
tôdas as mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES 
Liga-se a cidade de Marapanim com as sedes municipais 
limítrofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de 
transporte: Anhanga: misto: a) rodoviário (96 km) até Cas
tanha! b) ferroviário E. F. B. (20 km) Curuçá: rodoviário 
(33 km) ou marítimo (104 km) lgarapé-Açu: misto: a) 



marítimo (63 km) até Maracanã e· b) rodoviário (57 km) 
Maracanã: marítimo (63 km). A Capital do Estado: rodo
viário ( 163 km) ou marítimo e HJvial ( 332 km) ou mis:.. 
to a) rodoviário (96 km) até Castanha! e b) ferroviário 

E. F. B. (69 km). 
Uma Agência Postal-telegráfi:a atende as comunica

ções do município. 

ASPECTOS URBANOS - A cidHde de Marapanim conta 
com 23 logradouros públicos; 550 prédios e 2 296 habi
tantes, segundo o Censo de 1950. 1: servida de luz elétrica. 
A iluminação pública se estende a :w logradouros e a domi

ciliar conta com 250 ligações. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existem dois 
Postos Sanitários, mantidos pelo 1~ovêrno Estadual, e um 
Pôsto de Saúde, pelo govêrno Federal, todos com os servi
ços gerais de clínica médica. Os Pl)stos Sanitários possuem 
Ambulatório e executam trabalhos profiláticos de imu
nizações, tendo como corpo clínico apenas um guarda 
sanitário, que responde pelos dois, porém, quinzenalmente, 
são visitados pelo Médico Itinerante, que atende à popula
ção local. O Pôsto de Saúde possui Ambulatório e aparelho 
para Electrocardiografia e executa trabalhos profiláticos de 
Imunizações, tendo como corpo cl.ínico, apenas, um enfer
meiro, sendo, também, quinzenalmente visitado por médico 
e dentista, que atendem à popula~ ão local. 

ASSIST~NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te no município uma associação denominada Sociedade Be
neficierite Artística São José, fundada em 1940, contando 
com 250 sócios e tendo como final:.dade prestar auxílios pe· 
cuniários e funerários exclusivamente aos componentes da 

instituição. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 
constatou a existência de 13 485 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 6 707, ou 49,7%, sabia:m ler e escrever. Destas, 
4 033 eram homens e 2 682, mulh~res. Na sede municipal, 
das 1998 pessoas de 5 anos e mais, 1298 sabiam ler e es
crever e, destas, 691 eram homem e 607, mulheres . 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 70 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
3 301 alunos, na cidade e no inte::ior. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem duas As
sociações Culturais, ambas de ca1:áter esportivo, além de 
inúmeros pequenos clubes no interior do Município. 

O futebol é praticado com bastante entusiasmo e são 
freqüentes as excursões aos munidpios vizinhos. 

FINANÇAS PÚBJ~ICAS 

RECEITA ARRECADAO.\ (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Tc•tal Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... - - 587 323 496 
1951 ....... - 247 859 476 663 
1952 ....... - 281 936 491 835 
1953 ....... - 278 I 450 625 1 291 
1954 ....... - 305 1 390 559 I 868 
1955 ....... - 406 I 167 565 I 097 
1956 ....... 85 337 I 748 787 I 508 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Realiza-se anualmente na cidade, com 
grande pompa, a festividade em louvor a Nossa Senhora da 
Vitória, padroeira do município. Essa festa de caráter reli
gioso representa para os marapanienses o máximo de sua 
fé cristã. É uma festa tradicional e popular ao mesmo tem
po. Começa com a transladação e o Círio, e termina com 
procissão, durando a festividade oito dias. 

Existe, também no município, uma dança tradicional: 
o "Carimbó", que é genuinamente popular. Realizada não só 
na sede municipal e nas vilas, mas em todos os aglomerados 
do município, tem início em 1.0 de dezembro, prolongan
do-se até 6 de janeiro. O "Carimbó" significa tambor de ori
gem africana, feito de um tronco escavado, a que se aplica 
um couro bem têso, onde o tocador, sentado no tronco, 
bate com as mãos, entoando melodias adequadas ao ba
tuque. 

VULTOS ILUSTRES - Colombiano de Souza Negrão, 
Capitão-de-mar, da Armada Brasileira, onde teve destacada 
atuação. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Os habitan· 
tes do lugar recebem a denominação de "Marapanimenses". 

M arapanim é topônimo indígena . Se de origem tupi, 
poderá ser decomposto nos étimos: mará = mbará (mar, 
água) e_ panim = panã + i (borboletinha) . Significação 
- "Borboletinhas d'água ou do mar". 

No município, em certa época, afluem borboletas ama-
relas em grande quantidade. 

O eleitorado é de 7 310 eleitores. 

É sede de Comarca, com sete distritos Judiciários. 
A sede do Município é situada em uma ilha, a qual é 

ligada a terra firme, pela rodovia, através de uma ponte al
çapão, sôbre o furo do "Pagé". 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916 - Sinopse 

Estatística· do Município de Marapanim - C.N.E. - 1948. -

Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 

Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará - (Julho de 1957).) 

MOCAJUBA - PA 
Mapa Municipal na pág. 101 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Formou-se no rio ou furo Tueré, em épo
ca incerta, pequeno povoado, em que, também em certa da
ta, se erigiu uma pequena igreja ou capela. 

Denominou-se êsse povoado Maxi . 

Com o seu desenvolvimento apareceu a necessidade de 
ser elevado à categoria de freguesia . 

A Assembléia Legislativa da província, tomando em 
consideração a exigência do povoado, criou a resolução nú~ 
mero 228, de 20 de dezembro de 1853, que deu-lhe o pre
dicamento de freguesia. 

O lugar, porém, não era próprio para um centro futu
roso, cedo o conheceram seus habitantes que não duvida
ram procurar outro local para sede de sua freguesia . 

Possuía João Machado da Silva, um dos propugnado
res da mudança, um sítio em situação muito aprazível e em 
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condições de servir para o desdobramento de um importante 
núcleo de população, ocorrendo-lhe a idéia de transplantar 
para lá a sede da freguesia de Maxi. 

Denominou-se êsse sítio Mocajuba, que segundo a tra
dição provém da palavra Mucajá, uma espécie de palmeira 
que produz muitos frutos. 

Prontamente ofereceu e colocou à disposição do go
vêrna provincial a zona necessária para a criação do novo 
povoado, no que foi aceito, visto como era gratuita a doação. 

A Lei n.0 271, de 10 de outubro de 1854, determinou 
a mudança, que desde o ano precedente já materialmente 
se principiara a executar. 

A freguesia teve para invocação N. s.a da Conceição 
e funcionou, no princípio, no oratório particular de João 
Machado da Silva, doador do terreno para sede. 

Até o ano de 1872 conservou-se como freguesia, cate
goria que a Lei n.0 707, de 5 de abril lhe substituiu pela 
de vila, instituindo-se então em município, com a mesma de
nominação de Mocajuba. 

A primitiva igreja matriz da vila, construção de taipa, 
incendiou-se antes do ano de 1864, época em que o govêrno 
provincial determinou o prosseguimento da construção do 
novo templo, então em alicerces. 

Com a criação do município instalou-se a câmara mu
nicipal. 

Em ato solene, no dia 3 de fevereiro de 1873, quando 
a presidência da província era ocupada pelo vice-presidente 
Barão de Santarém, foram juramentados e empossados os 
primeiros vereadores, Jerônimo Antônio de Farias, presi· 
dente, e Raimundo Gonzaga da Igreja, Ivo do Espírito San
to Monteiro, Domingos José Monteiro e Lourenço Justinia
no de Freitas, presentes à cerimônia de instalação da vila 
e do município. 

Em 7 de janeiro de 1887, foi juramentada e empossada 
a vereação Jacinto Machado Moreira, Augusto Machado 
e Silva, Matias José Rodrigues Vieira, João Pinto da Silva 
e Raimundo Gonzaga da Igreja Filho, que elegeram o pri· 
meiro para o cargo de presidente da comuna. 

Esta câmara estava no govêrno do município no ato 
da proclamação da República. 

A adesão ao novo regime teve lugar por ofício de 29 
de novembro de 1889, resolvido em sessão da mesma data; 
é assinada pelo presidente da câmara Jacinto Machado Mo
reira, pelo vice-presidente Augusto Machado e Silva e pelos 
vereadores João Pinto da Silva, Raimundo H. Vergolino 
e Raimundo Gonzaga da Igreja Filho. 

Proclamada a República, o govêrno provisório do Es
tado do Pará, dissolveu a câmara municipal com o Decreto 
n.0 95, de 10 de março de 1890, criando pelo Decreto nú
mero 96, da mesma data o Conselho de Intendência Mu· 
nicipal, pouco depois empossado, e constituído pelo presi
dente Tenente-coronel Jacinto Machado Moreira e pelos 
vogais Manoel Raimundo Gonzaga da Igreja, Romualdo 
José Monteiro, Fernando Duarte Lisboa e Cândido de San
tana Teixeira e Sousa . 

O govêrno provisório do Estado, pelo Decreto n.0 148, 
de 7 de maio, do mesmo ano, deu existência ao têrmo ju
diciário de Mocajuba, compreendendo a freguesia de Baião, 
elevada pelo Decreto n.0 226, de 28 de novembro de 1890, 
a Comarca com sede na vila de Baião, abrangendo o territó
rio do Alto Tocantins. 

No período constitucional da República serviram os 
intendentes e vogais: em 1891-1894: intendente, Tenente
-coronel Alexandre de Oliveira Castro; e, vogais, Raimundo 
Gonzaga da Igreja Filho, José Serrão Moreira, José Mendes 
Contente e Isaac Menahin Bendelac. 

Em 1894-1897: intedente, Tenente-coronel Alexandre 
de Oliveira Castro e, vogais' Bernardino Martins da Cunha 
e Antônio Coelho de Sousa Pinto. 

Em 1897-1899: intendente, Tenente-coronel Alexandre 
de Oliveira Castro e, vogais Domingos Gonzaga da Igreja 
José Joaquim Guerreira e Felix José de Freitas. ' 

Em 1900-1902: intendente, Senador Jacinto Macha
do Moreira e, vogais Isaac Menahin Bendelac, João David 
Portilho e Tertuliano Pacheco de Andrade. 

Em 1903-1905: intendente, Senador Jacinto Macha
do Moreira e, vogais Enéas Rodrigues Vieira, Gregório Pe
reira Mendes e Fernando Duarte Lisboa. 

Em 1906-1908: intedente, Hildebrando Augusto Ro
drigues Araújo Guimarães; e, vogais, José Dias Estumano, 
Segismundo Antônio de Seixas, Antônio Cepeda da Silva, 
Amancio Pereira Dutra e Samuel Prudencio de Sousa 
Junior. 

Em 1909-1911: intendente, Tenente-coronel Alexan
dre de Oliveira Castro; e, vogais, Samuel Prudência de Sou
sa Júnior, Ovídio Teixeira de Sousa Barros, Luiz Corrêa 
Teixeira e Romualdo Francisco de Barros. 

Em 1912-1914: intendente, Tenente-coronel Alexandre 
de Oliveira Castro e vogais Antônio Cepedo da Silva, Adria
no Pimentel Meireles, Segismundo Antônio de Seixas e 
Manoel Soares Barbosa. 

Em 1915-1918: intendente, Virgílio Fernandes Gonçal
ves e vogais Tenente-coronel Alexandre de Oliveira Castro, 
Lázaro Antônio Meireles, Emiliano Cabral de Santa Cruz 
e Agostinho Inácio de Sousa. 

A Lei Estadual n.0 324, de 6 de julho de 1895, elevou 
a cidade a sede do município de Mocajuba, que, na "Divi
são Administrativa em 1911", e nos quadros de apuração 
do Recenseamento Geral de 1-9-1920, se apresenta cons· 
tituído por dois distritos: Mocajuba e São Pedro do Viseu. 

Em face do Decreto Estadual n.0 6, de 4 de novembro 
de 1930, o município em aprêço foi extinto e seu território 
anexado ao de Baião, o que foi confirmado pelo Decreto 
Estadual n.0 78, de 27 do mês seguinte. 

O Decreto Estadual n.0 931, de 22 de março de 1933, 
por seu artigo 1.0 , teria restabelecido Mocajuba na quali
dade de subprefeitura. 

A Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, res
taurou o município de Mocajuba, uma vez que o incluiu 
entre as demais comunas paraenses, por ela mantidas. Nos 
quadros de divisão territorial datados de 31 de dezembro 
de 1936 e 31 de dezembro de 1937, Mocajuba figura inte
grado, como anteriormente, por 2 distritos: o da sede e o 
de São Pedro do Viseu. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei Esta
dual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o município em 
estudo se forma de apenas o distrito sede, que, por sua 
vez, se subdivide em 2 zonas: a de Mocajuba e a de São 
Pedro do Vizeu. 

Na divisão territorial do Estado vigente no qüinqüê
nio 1939-1943, e estabelecida pelo Decreto-lei Estadual nú-



mero 3 131, de 31 de outubro de L938, Mocajuba volta a 
figurar constituído por 2 distritos: o da sede e o de São 
Pedro do Viseu, êste restaurado c'>m o território da zona 
de igual nome, desligada do distritc' de Mocajuba. Tal for
mação distrital, manteve-a a divisão administrativa do Es
tado, fixada pelo Decreto-lei Est::~.dual n.0 4 505, de 30 
de dezembro de 1943, para vigomr no qüinqüênio 1944-
-1948, situação que perdura até hc,je. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Miguel Dias de Almeida 
e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Mocajuba situa-se na 
zona fisiográfica denominada Tocantins e limita com 
os municípios de Araticu, Cametit, lgarapé-Miri, Moju e 
Baião. A sede municipal dista 17 3 km em linha reta da 
Capital Estadual, colocando-se no 29.0 lugar em ordem de 
distância de Belém e possuindo as seguintes coordenadas 
geográficas: 2° 34' 46" de latitude Sul e 49° 30' 19" de 
longitude W. Gr. 

... 
SITUAÇÃO 

POPULAÇÃO - A população de Mocajuba, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 6 643 habitantes e 
tinha a seguinte disposição: homens - 3 318; mulheres 
- 3 325; brancos - 2 284; pardos - 3 611; pretos -
736; nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e 
mais, em número de 3 727, 1 611 eram solteiros, 1820 ca
sados, 294 viúvos e nenhum desquitado. Existiam, apenas, 9 
estrangeiros e 4 brasileiros naturalizados. Em religião pre
dominavam os que se declararam católicos romanos, cons
tantes de 6 624; as outras religiões contam com pouquís
simos adeptos. Segundo estimativa do Departamento Esta-
dual de Estatística, a população do município em ..... . 
31-12-1956, era de 7 488 habitantes, distribuídos em 5 123 
no distrito de Mocajuba e 2 365 no distrito de São Pedro 
de Viseu. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui seis 
aglomerações urbanas - a cidade de Mocajuba, com 687 
habitantes (348 homens e 339 mulheres), a vila de São 
Pedro de Viseu, com 44 habitantes ( 19 homens e 25 mu
lheres), conforme Censo de 1950 e os povoados de: Man
gabeira, com 95 casas e 475 moradores; São José de Icatu, 
com 30 casas e 150 moradores; Cantanzal, com 39 casas e 
195 moradores, Uxizal, com 35 casas e 175 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção de cacau em favas. 
A exportação dêsse produto, em 1955, atingiu a 45 540 kg, 
valendo Cr$ 1 073 178,00, seguindo-se a borracha com 
37 420 kg, no valor de Cr$ 541 320,00; o arroz com casca 
com 48 600 kg, por Cr$ 109 985,00, leite de maçaranduba, 

c com 7 779 kg, rendendo Cr$ 90 498,00; a farinha de man-

... 
• .,. dioca, com 30 870 kg, apurando Cr$ 54 640,00. O global 

da exportação de 1955 somou Cr$ 1 963 044,00. Existe 

no município, apenas, um estabelecimento industrial, de 

maior vulto, pois os restantes, em modestas proporções, roti

neiramente se dedicam ao fabrico de farinha de mandioca. 

C R OSSo 

Posição do Município em relação au Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 30 metros na sed1~ municipal, sendo o 15.0 

em ordem de altitude no Estado elo Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia; equatorial superúmido. Abundantes chuvas caem 
no período de janeiro a· junho. 

ÁREA - 787 km2, sendo Mocajuba o 53.0 município do 
Estado em vastidão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- O principal acidente 

geográfico é o rio Tocantins, banhando o território dêste 

município de sul a norte e onde estão localizadas as ilhas 

Santana, jutuba ou ja.carecaia, Rosário, Rufino, Angapijó, 
Camaleão, penetrando no município de Cametá pelo furo 

Santana. 

RIQUEZAS NATURAIS - Bonacha, maçaranduba (lei
te), madeiras em geral, representam a maior riqueza na
tural de que dispõe o município. 

A produção de origem vegetal é constituída da extra
ção da borracha, sementes oleaginosas, óleo de andiroba e 

óleo de copaíba, cujo valor em 1956, somou ........... . 
Cr$ 3 207 505,00. A de origem animal, por extração de 

conchas, cuja produção em 1956, importou em ....... . 
Cr$ 489 440,00, correspondente a 122 360 kg. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 24,2% 

estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS- Há no município 54 estabele
cimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: ata

cadista e varejista ao mesmo tempo. O comércio mantém 

transações com a praça de Belém, de onde importa quase 

tôdas as mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Mocajuba com as sedes municipais li

mítrofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de 

transporte: Cametá: fluv:ial, 35 km; Baião: fluvial, 25 

quilômetros; Moju: fluvial, 128 km; Araticu: fluvial, 76 

quilômetros; Capital Estadual: fluvial, 215 km, (navios 
do S. N. A. P. P. e emprêsas particulares) . Como via de 

comunicação existe no município uma Agência Postal-tele

gráfica do D.C.T. 



ASPECTOS URBANOS - A cidade de Mocajuba conta 
com 17 logradouros públicos e 176 prédios, e conforme o 
Censo de 1950, 687 habitantes. É servida de luz elétrica. 
A iluminaÇão pública se estende a 11 logradouros e a do
miciliar conta com 80 ligações. 

ASSISTtl:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 
um Subposto Sanitário, mantido pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P. ) , mantendo os serviços de com
bate às doenças tropicais, não possuindo qualquer aparelha
mento especial, nem executando trabalhos profiláticos, e 
tendo como corpo clínico apenas um guarda sanitário. 

ASSISTtl:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te, em pleno funcionamento, a Cooperativa Agrícola Mista 
de Mocajuba, Ltda., instalada em 20 de maio de 1945 e com 
55 sócios, tendo como principal finalidade operações de cré
dito. 

ALF ABETIZAÇAO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 5 583 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 1 940, ou 34,7%, sabiam ler e escrever. Destas, 1 311 
eram homens e 629 mulheres. Na sede municipal, das 591 
pessoas de 5 anos e mais, 396 sabiam ler e escrever e, des
tas, 212 eram homens e 184 mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram em todo o município 
20 estabelecimentos de ensino primário fundamental co
mum, com a matrícula geral de 1 126 alunos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal E•tadual 

(Cr$ 1 000) 
Total Tributária 

1950 ....... - 43 471 218 307 
1951 ....... - 75 602 296 403 
1952 ....... - 30 615 228 614 
1953 ....... - 247 915 284 676 
1954 ....... - 79 909 384 1 250 
1955 ....... - 174 I 079 526 718 
1956 ....... - - (I) 834 310 834 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Há um Cruzeiro de mármore, obra de notório va
lor artístico que remonta a 1930, edificado no adro da Ma
triz de Nossa Senhora da Conceição, numa homenagem a 
esta padroeira, também, no centro da Praça Rio Branco, 
encontra-se um obelisco confeccionado em alvenaria, com 
a finalidade de embelezar o logradouro. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - As principais festas religiosas que se 
realizam neste município são: a de Nossa Senhora da Con
ceição (Padroeira do Município), com início a 27 de no
vembro e término a 8 de dezembro, obedecendo ao progra
ma de novenários diàriamente e encerra-se com solene mis
sa e imponente procissão; a da Santíssima Trindade dos 
Inocentes, na vila de São Pedro de Viseu, com início no 
dia 16 de setembro e término a 26 do mesmo mês, seguindo 
mesmo ritmo da primeira. Ambas as festividades atraem, 
a atenção dos católicos locais, que dão às mesmas autênti
cas demonstrações de fé e alegria. Em conseqüência das 
festas religiosas, por ocasião delas, há várias outras de ca
ráter profano, bem freqüentadas e bastante apreciadas. 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "mocajubenses". 

Mocajuba é topônimo tupi. Mocajá (fruta de palmeira 
acrocomia sclerocarpa, Mart.) e uba (lugar de, abundância 
de). "Lugar de Mocajá"- Mocajá suporta várias decom
posições etimológicas" . 

Mo = mbo (fazer), cajá = cayá = acayá (o caroço 
cheio, a semente, a amêndoa). Não parece corresponder ao 
étimo. 

Mo = mboy (cobra), cajá (amêndoa), significação: 
"amêndoa de cobra". É possível. 

Mo - caá (mato) - yá (aquêle que) "aquêle que 
faz mato" (? ), pela abundância da palmeira no local. 

Mocajuba tem a mesma formação de mocajatuba. 

O sufixo é uba. Em mocajatuba, com t eufônico. 

Aliás, as desinências uba, eua ou iba, são igualmente, 
precedidas de "t" ou "d" eufônico. De "t", quando a sílaba 
precedente é aguda: mocajá-t-uba, mari-t-uba; de "d", quan
do nasal: ananin-d-eua, maruin-d-eua ou maruin-d-iba. 

O eleitorado é de 2 180 eleitores. 

É Têrmo Judiciário de Cametá, com 3 Distritos Ju
diciários. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Mocajuba - C. N. E. - 1948. -
Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

MOJU- PA 
Mapa Municipal na pág. 97 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A sede do município de Moju, está situada 
à margem direita do rio do mesmo nome, abaixo da saída 
do canal de lgarapé-Miri, em terrenos doados por Antônio 
Dornelas de Sousa à Irmandade do Divino Espírito Santo, 
em julho de 1754. 

Quando o bispo D . Frei Miguel de Bulhões, em visita 
pastoral hospedou-se no sítio dêsse cidadão, corresponden
do aos desejos do povo, criou a freguesia sob a invocação 
do orago da Irmandade existente. 

Decaiu o núcleo de povoado, após a sua primitiva cria
ção em freguesia, ao ponto de ser completamente abando
nado dos poderes públicos, desaparecendo inteiramente a 
categoria eclesiástica que lhe fôra concedida, entrando es
quecido para o período da Independência. 

Em 1839, com a Lei n.0 14, de 9 de setembro, obteve 
a atual sede municipal a categoria de freguesia novamente, 
com tôda a jurisdição dos rios Acará e Moju. 

A Lei n.o 279, de 28 de agôsto de 1856 criou o mu
nicípio do Moju (elevando a vila a freguesia do Divino Es
pírito Santo, constituindo com as freguesias do mesmo Di
vino Espírito Santo, de São José do Rio Acará e de N. S · 
da Soledade de Cairari a nova comuna. 

Entusiasmado com a criação do município, Agostinho 
José Durão ofereceu expontânea e gratuitamente uma casa 
de sobrado para o funcionamento da câmara. 



Utilizado êsse oferecimento, o presidente da província 
Tenente-Coronel Henrique Beaurepaire Roham, no mesmo 
ano de 1856, determinou a câmara municipal de Belém, 
que providenciasse sôbre a instalação do novo município. 

Imediatamente foram dadas as precisas instruções 
para a solenidade, que não se verificou por haver Agostinho 
Durão fugido à sua oferta, dizendo que não tinha sido 
bem explícito, porquanto só podia ceder a casa prometida 
por um ano, excluídos os baixos; e nesse sentido oficiou 
a câmara de Belém ao presidente da província em 18 de 
maio de 1856. 

Em vista da falta de cumprimento da palavra dada 
e da recusa de entrega da casa por parte de Durão, e, por 
não haver outro prédio que se prestasse para o funciona
mento da câmara, ficou adiada a instalação do município, 
havendo em 1864 a Assembléia Legislativa provincial, jul
gado necessária uma nova lei, par.a manter a de 1856; as
sim foi que votou a de n.0 441, ele 20 de agôsto daquele 
ano, mandando conservar a catego::ia de vila à freguesia do 
Moju, tirando ao município criado em 1856 a freguesia 
do Acará, que incorporou ao município da capital. 

Não conseguiram os habitames da nova vila criada, 
ainda com a Lei n.0 441, de 1864, a instalação do município, 
e não obstante já existir essa lei, a Assembléia provincial 
criou em 1870 uma nova, com o n.0 628, em 6 de outubro, 
elevando novamente a freguesia do Moju à categoria de 
vila, com a mesm.a denominação. Desta vez foram os mo
juenses mais felizes, porquanto, fc1ram dadas as providên
cias para a definitiva instalação municipal, ato que teve 
lugar no dia 5 de agôsto de 1871. 

Presidiu-a, recebendo juramento dos vereadores elei
tos e dando-lhes posse o padre Fdix Vicente de Leão, se
cretariado pelo Cônego Ismael dE' Sena Ribeiro Neri, co
missionados pela câmara da capital, que devia empossar a 
primeira câmara do Moju. 

Constituíram essa primeira câmara Custódio Pedro 
de Melo Freire Barata, presidente, e vereadores, Miguel 
Arcanjo Alves, João José Lameim, Agostinho José Durão, 
Marcírio Roiz da Costa, presentes ao ato da instalação, que 
estêve solene e concorrido. 

A Lei 628, de 6 de outubro de 1870, modificou em 
parte a de n.0 441, de 1864, reconstituindo o município do 
Moju com as freguesias do Divino Espírito Santo do Moju, 
de São José do Acará e de N. S. da Soledade de Cairari. 

Em conseqüência das lutas pc11íticas no município, for
mada então com as três freguesia:; de São José do Acará, 
Divino Espírito Santo do Moju e N. S. da Soledade do 
Cairari, deixou de haver eleição de vereadores para o perío
do de 1873-1876, na freguesia de f;ão José do Acará. 

No ato da apuração os políticos do Acará protestaram 
contra os diplomas expedidos sõr.rtente com as autênticas 
das duas outras freguesias, alegando nulidade para o pleito, 
visto não existirem votos de uma têrça parte do município. 

Levada a questão ao presidente da província, êste, em 
decisão de 9 de novembro de 187~:. considerou como legiti
mamente diplomados os vereadores reconhecidos, por ha
verem concorrido à eleição duas têrças partes do município. 

Desta câmara fizeram parte Agostinho José Durão, 
Manuel Crispim Martins, Salvador Antônio dos Santos, Ma
noel Antônio Corrêa e N arcisp Antônio Martins. 

27 - 24 640 

As divergências políticas neste mumc1p1o eram pro
fundas e desta época em diante acentuaram-se cada vez 
mais, ao ponto de trazerem como conseqüência a extinção 
da comuna em 1887, com a Lei provincial n.0 1 307, de 
28 de novembro, que também atingiu o município de Ourém. 

Em 1889, entretanto, a Lei n.0 1 399, de 5 de outu
bro, o restaurou novamente, conjuntamente com o de Iri
tuia e o de Ourém, seu companheiro de extinção. 

Não obstante não haver sido reinstalada a câmara 
do Moju, o govêrno provisório do Estado a extinguiu com 
o Decreto n.0 38, de 15 de fevereiro de 1890, criando, na 
mesma data, pelo Decreto n.0 39, o Conselho de Inten
dência Municipal, para o qual, em ato do mesmo dia, no
meou, presidente Raimundo Heliodoro Martins, e, vogais. 
Elesbão José de Brício, Marcílio Rodrigues da Costa, João 
Raimundo dos Reis e Graciano Antônio do Nascimento, 
que reinstalaram o município. 

Do primeiro conselho municipal eleito fizeram parte 
Diogo Henderson, intendente municipal, e, vogais, Pedto 
José Serapião Ribeiro, Manuel Carlos de Lima e Manuel 
de Castilho e Sousa. 

O município de Moju com o Decreto n.0 296, de 9 de 
abril de 1904, passou a constituir o 1.0 distrito judiciário 
da comarca de Igarapé-Miri, sendo, depois, pela Lei nú
mero 1136, de 27 de outubro de 1910, incorporado ao dis
trito judiciário da capital, lei essa cumprida com o Decreto 
n.0 1 796, de 17 de maio de 1911. 

Ao Decreto Estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
deve-se a extinção do município de Moju incorporando-se 
seu território ao de Belém . 

O Decreto Estadual n.0 931, de 22 de março de 1933, 
declara, em seu texto, ter restabelecido Moju na qualidade 
de subprefeitura. 

A Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, ao 
relacionar os municípios do Pará, inclui entre êles o de 
Moju, restaurando-o, pois. 

Nos quadros de divisão territorial datados de 31 de 
dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o município 
aparece integrado por 3 distritos: Moju, Cairari e Baixo 
Moju. 

De a:côrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei Esta
dual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o município de 
Moju compreende apenas 2 distritos: Moju e Cairari. 

Em cumprimento ao Decreto-lei Estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do 
Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município 
de Moju adquiriu para o seu distrito sede, o território da 
zona de Caeté, do distrito de Barcarena, do município de 
Baião. Na citada divisão territorial, permanece com dois 
distritos: Moju e Cairari. 

Por fôrça do Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de 
dezembro de 1943, o distrito de Moju adquiriu do de Cai
rari o território da zona do Baixo Moju. O município, se
gundo a divisão territorial do Estado, vigorante no qüin
qüênio 1944-1948, e estabelecida por êsse Decreto-lei, con
tinua a constituir-se de 2 distritos: Moju e Cairari, situação 
que perdura até hoje. 

O município de Moju teve parte do seu território des
membrado para constituir o município de São Manoel de 
Jambuaçu, conforme Lei n.0 1127, de 11 de março de 1955, 
a qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribu-
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nal Federal, em acórdão de 4 de outubro de 1955. O go
vêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1946, de 26 de 
janeiro de 1956 tornou insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Firmino da Silva Santos e 
constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Moju situa-se na zona 
fisiográfica Guajarina e limita-se com os municípios de 
Tucuruí, Baião, Mocajuba, lgarapé-Miri, Abaetetuba, Bar
carena e Acará. A sede municipal dista 61 km em linha 
reta da Capital Estadual, colocando-se no 7.0 lugar em or
dem de distância de Belém e possuindo as seguintes coor
denadas geográficas: 1° 53' 02" de latitude Sul e 
48° 46' 06" de longitude W. Gr. 

.. ... 
SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE- 18 metros na sede municipal, sendo o 20P 
em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, o equatorial superúmido, com chuvas copiosas na 
quadra de janeiro a junho. 

ÁREA - 11 606 km2 • É Moju o 20.0 município do Esta
do em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais acidentes 
são: rio Moju, cujas .nascentes são habitadas por índios 
e desconhecidos civilizadós, depois de atravessar os distritos 
de Cairari e Moju segue até a foz do rio Acará, sendo na
vegável por embarcações de calado regular; rio Cairari, 
afluente do rio Moju pela margem esquerda, tem condições 
regulares para navegabilidade, tendo as cabeceiras habita
das por índios; rio Ubá: pequeno rio, navegável próximo 
a cidade de Moju; rio Jambu-açu, navegável por pequenas 
embarcações. 

RIQUEZAS NATURAIS- Madeiras em geral, borracha 
e maçaranduba, constituem as riquezas vegetais. Peles de 
animais silvestres aparecem como riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Moju, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 13 153 habitantes e tinha 
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a seguinte disposição: homens- 6 966; mulheres- 6 187; 
brancos- 2 532; pardos- 9 980; pretos- 569; amare
los - 8. Das pessoas de 15 anos e mais, em número de 
7 402, 3 985 eram solteiros; 2 846 casados; 542 viúvos; 1 
desquitado. Existiam, apenas 17 estrangeiros e 3 brasi
leiros naturalizados. Em religião, predominavam os que se 
declararam católicos romanos, que eram 12 500; as outras 
religiões possuem escassos prosélitos. Segundo estimativá do 
Departamento Estadual de Estatística, a população do mu
nicípio em 31-12-1956, é de 14 826, sendo 11 733 no dis
rito de Moju e 3 093 no distrito de Cairari. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O município possui 
seis aglomerações urbanas: a cidade de Moju com 345 habi
tantes ( 180 homens e 165 mulheres); a vila de Cairari, 
com 53 habitantes (27 homens e 26 mulheres), de acôrdo 
com o Censo de 1950, e os povoados Caeté, com 30 casas 
e 159 moradores; Guajaraúna, com 28 casas e 121 morado
res; São Manoel, com 20 casas e 86 moradores, e Santana, 
com 19 casas e 90 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção de madeira em bru
to, cuja exportação, em 1955, atingiu 5 301 m3, valendo 
Cr$ 2 678 818,00, seguindo-se arroz com casca, com 296 340 
quilos, no valor de Cr$ 689 671,00; leite de maçaranduba, 
60 091 kg, somando Cr$ 512 998,00; farinha de mandioca, 
com 268 110 kg, perfazendo Cr$ 448 259,00; borracha ser
nambi 15 907 kg, no total de Cr$ 248 532,00. O global 
da exportação somou, em 1955, Cr$ 5 134 632,00. Exis
tem no município, como estabelecimentos industriais, 3 ser
rarias, além dos que se dedicam ao fabrico da farinha de 
mandioca. Das pessoas, em idade ativa (10 anos e mais), 
28,8% estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicul
tura. A produção extrativa de origem vegetal é constituí
da de extração de madeira bruta, borracha e castanha-do
-pará, cujo valor, em 1956, somou Cr$ 6 298 968,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no município. Há no município 
46 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Li
ga-se a cidade de Moju com as sedes municipais limítro
fes e à capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Abaetetuba, fluvial - 149 km; Acará, fluvial -
120 km; Baião, fluvial 110 km; Barcarena, fluvial 110 km; 
Igarapé-Miri, fluvial 30 km; Mocajuba, fluvial 110 km; Ca
pital Estadual, fluvial - 80 km, utilizando a navegação 
de emprêsas particulares. Como via de comunicação exis
te no município uma Agência do Correio do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Moju conta com 
7 logradouros públicos; 100 prédios conforme o Censo de 
1950 e 345 habitantes. É servida de luz elétrica. A ilu
minação pública se estende a todos os logradouros e a do· 
miciliária conta com 28 ligações. 

Os seus edifícios mais importantes são: A Igreja Ma
triz e o imponente edifício da Prefeitura Municipal, recen
temente inaugurado. 



ASSIST~NCIA MÉDICO-SANI'I ÁRIA - Existe apenas 
um subposto de Saúde, mantido pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P. ), com serviços de assistência 
médica, não possuindo qualquer aparelhamento especial, 
nem executando trabalhos profiláticos e tem como corpo 
clínico, apenas, 1 guarda sanitário. Mensalmente é visitado 
por um médico, que atende à população local. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenst!amento de 1950 consta
tou a existência de 10 973 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 3 245, ou 29,5% sabiam ler u escrever. Destas 2 227 
~ram homens e 1 018 mulheres. Na sede municipal, das 
283 pessoas de 5 anos e mais 177 sabiam ler e escrever e, 
destas, 98 eram homens e 79 mulh,~res. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 15 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum, com a matrícula ge
ral de 333 alunos, na cidade e no ce.mpo. 

FINANÇAS PÚBl:.ICAS 

RECEITA ARRECADADJ~ (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNI C! PIO 

Federal Estadual (Cr$ I 000) 
Total TributAria 

1950 ....... - 165 .. . ... ... 
1951 ....... - 297 741 359 648 
1952 ....... - 273 766 467 953 
1953 ....... - 201 858 435 I 203 
1954 ....... - 226 I 050 524 I 039 
1955 ..... :. - 129 !145 388 863 
1956 ... .. - - I 480 - I 480 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Realizam-se três festas religiosas po
pulares, em louvor ao Divino Espírito Santo e a N. S. de 
Nazaré e a São Sebastião. A primeira, destaca-se pela sua 
originalidade, pois vem sendo realizada desde a fundação 
da cidade, atraindo grande número de devotos de todos os 
recantos do município, celebrando-se de acôrdo com a data 
de Pentecostes, havendo pro.cissão no final. A segunda rea
liza-se em dezembro, entre as datas de 20 a 26, assistida 
por inúmeros fiéis. A terceira, realiza-se em janeiro, de 15 
a 20, concorrida e animada. 

VULTOS ILUSTRES- Diogo Henderson (neto do fun
dador da cidade), que se destacou no cenário estadual, che
gando a sér,. por duas vêzes, Deputado, e o Dr. João Antô
nio Luiz Coelho, Chefe da Revolltção que derrubou o Se
nador Antônio Lemos, em Belém, e que foi governador do 
Estado. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNlClPIO- Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "moj•Jenses". Moju- Topô
nimo indígena, de origem tupi. Moju = mogy = mboy
-g-y "Rio das cobras". Poder-se-ill, ainda, decompor em 
mo= mboy (cobra) e ju = yub (esconderijo, pouso) e en
tão: "o esconderijo ou pouso das cobras". Th, Sampaio in
terpreta: "corr. mboy-ú - as cobras comem, onde há co
bras; corr. poyú, o brejo, o alagadiço". 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará -Tomo Nono -João Palma Muniz -·1916. -.Sinopse 
Estatística do Município de Moju- C.N.E. - 1948. -Arquivo 
da Aa:3ncia Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Rea:ional de Estatística do Pará; Elabo1·ação da Inspetoria Rea:ional 
de Estatística do Pará. (Junho de 195'7).) 

MONTE ALEGRE - PA 
Mapa Municipal na pág. 113 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 74, 76, 78, 80, 90, 148, 206, 210, 214, 216 e 217 
do Vol. I 

HISTóRICO - No desenvolvimento da catequese, no iní
cio da colonização portuguêsa no Pará, aos religosos da Pie
dade foi entregue grande parte da zona da margem esquer
da do rio Amazonas, para a fundação de missões e reduções 
de índios, núcleos que constituíram, em número avultado, 
as primitivas origens dos centros de população da Ama
zônia. 

É provável que o serviço de catequese tenha sido ini
ciado nas paragens, além do rio Jarí, pelos religiosos da Pie
dade, que pertenciam à grande ordem fundada por São 
Francisco de Assis, e que tiravam o seu nome da província 
religiosa portuguêsa a que pertenciam, antes de 1710, por
quanto, uma Carta Régia de 2 de julho daquele ano, entre
gando o rio Jarí aos padres da Companhia de Jesus, excluiu 
dêle os religiosos das Mercês e da Piedade, que naturalmen
te catequizavam já na margem esquerda do rio Amazonas. 

A época precisa da fundação do núcleo que deu ori
gem à atual sede do município de Monte Alegre não é co
nhecida, havendo ficado a tradição de ter sido criado pelos 
padres da Piedade com índios da aldeia de Gurupatuba, si
tuada à margem do rio do mesmo nome, transferidos para o 
lugar, em que hoje assenta a cidade de Monte Alegre. 

Constituída freguesia sob a invocação de São Francisco 
de Assis, foi elevada a vila, por Francisco Xavier de Men
donça Furtado, com a denominação de Monte Alegre, no
me tirado do aspecto topográfico em que assenta. 

Estas notas, fornecidas por Ferreira Pena, não se acham, 
quanto à indicação da ordem religiosa que primeiro missio
nou a aldeia de Gurupatuba, de acôrdo com o relatório do 
Bacharel João Antônio Diniz da Cruz Pinheiro, que inspe
cionou as missões da Amazônia, datado de 1751, no qual 
consta que aquela aldeia era naquela data missionada pelos 
capuchos de São José, aliás pertencentes à mesma ordem 
franciscana, porém, de outra província religiosa, podendo 
afirmar-se que êstes frades foram os seus fundadores. 

Em execução à Lei de 6 de junho de 1755, Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, governador e Capitão-Gene
ral do Grão-Pará, na viagem que fez à Barra do Rio Ne
gro, em 1758, outorgou-lhe a categoria de vila em 27 de 
fevereiro dêsse ano, fazendo-a instalar no mesmo dia com a 
sua presença. 

Casa de Férias "Sagrado Coração de Jesus" 

11-19 



Parte do Trapiche Municipal 

Monte Alegre desenvolveu-se muito no período colo
nial, principalmente por causa do bom clima da sua parte 
alta e das suas cercanias. 

Em 1765 era diretor da vila o Tenente Manoel Lôbo 
de Almada, que nesse ano concluiu e inaugurou uma olaria 
para fabricar telhas e tijolos. 

O material produzido por essa olaria tinha na época 
uma magnífica cotação, tendo sido utilizado até na vila de 

Maca pá. 
Em 1768 o Tenente Almada teve como substituto na 

direção da vila, João Guteres de Cartenes, que continuou 
em 1769. 

Dispunha Monte Alegre de uma boa igreja. 
Do seu Senado da Câmara poucos nomes nos ficaram. 
Em 1805 serviu como juiz ordinário Estevão Felix da 

Costa, cargo que em 1811 foi desempenhado por Adão José 
de Meireles, e, em 1815, por Antônio Sanches de Brito. 

Como os demais lugares do interior, decaiu um pouco 
no último período da colonização. 

Para a independência passou ainda como vila, sendo 
essa categoria mantida nas renomadas sessões de 10 a 17 
de maio de 1833. 

Em 1873, a Lei provincial n.0 772, de 5 de agôsto, criou 
a comarca de Monte Alegre. 

Em 1880, a Lei provincial n.0 970, de 15 de março, 
conferiu à sede do município a categoria de cidade. 

A 17 de julho de 1884, a Câmara, constituída pelo pre
sidente interino Diogo Peres, e, pelos vereadores, João Luiz 
da Costa, Antero Carneiro Pinto Guimarães, Carlos Augus
to Martins Oneti e Romualdo d' Assunção, requereu ao en
genheiro civil Dr. Henrique Santa Rosa a medição e demar
cação do respectivo patrimônio territorial, concedido pelo 
Aviso n.0 7, de 11 de setembro de 1877, do Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Império, cujo 
título definitivo de concessão traz a data de 5 de fevereiro 
de 1887. 

Com a proclamação da República e conseqüente reor
ganização da administração pública, o govêrno provisório 
do Estado dissolveu a antiga Câmara Municipal pelo De
creto n.0 27, de 3 de fevereiro de 1890, criando pelo Decre
to n.0 28, da mesma data, o Conselho de Intendência Muni
cipal, havendo sido na mesma data nomeados os novos 
membros. 

Do primeiro Conselho Municipal eleito fizeram parte 
o intendente municipal Augusto Teodorico Nunes, e os vo-

gais, Pedro Paulo de Macedo, Miguel Maria A. Lopes, João 
Antônio Dias de Lima e Veríssiino Ferreira de Morais. 

Pelo disposto no Decreto estadual n.0 6, de 4 de no
vembro de 1930, foi mantido o município de Monte Ale
gre, que, tendo confirmado tal disposição teve anexado ao 
seu território o território do município de Prainha que foi 
extinto. 

No quadro de divisão administrativa relativo ao ano 
de 1933, somente o distrito sede integra Monte Alegre, que 
figura entre os municípios do Estado do Pará, mencionados 
pela Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, são 
dois os distritos de que se compõe Monte Alegre: o de igual 
nome e o de Maicuru, ao passo que, no anexo ao Decreto
lei estadual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, apenas .é 
formado pelo distrito de Monte Alegre, que se divide em 2 
zonas: Monte Alegre e Maicuru. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de ou
tubro de 1938, Monte Alegre adquiriu, para o distrito dêsse 
nome, parte do território da zona do Tapará, do distrito 
sede do município de Santarém. Na divisão territorial do 
Estado, em vigor no qüinqüênio 1939-1943, fixada por 
êsse Decreto-lei, o município de Monte Alegre continua com 
um distrito único: Monte Alegre, que passou a abranger 3 
zonas: Monte Alegre, Maicuru e Costa do Tapará. 

Também na divisão territorial do Estado, estabelecida 
pelo Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 
1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, Monte Ale-
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gre permanece com distrito de idi~ntico topônimo, situação 

que perdura até hoje. 
A atual legislatura foi constitLlída em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. Carim Jorge Melém e cons
tituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Monte Alegre situa-se 
na zona fisiográfica do Baixo-Amazonas e limita com os 
municípios de Alenquer, Almeirim, Prainha e Santarém. A 
sede municipal dista 623 km em linha reta da capital, colo

cando-se em 45.0 lugar em ordem de distância de Belém, 
possuindo as seguintes coordenad::ls geográficas: ....... . 
2° 00' 30" de latitude Sul e 54° 04' 13" de longitude W.Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação uo Estado e sua Capital 

ALTITUDE- 35 metros na sede municipal sendo o 11.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresent::l o clima comum da Ama
zônia: equatorial, superúmido. 

AREA - 27 660 km2, sendo por isso o 12.0 município do 
Estado do Pará em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais são: rio 
Amazonas: faz percurso pelo município: rio Maicuru: a 
noroeste da cidade, percorre o território municipal de no
roeste e sudoeste, e seu curso é interrompido por várias ca
choeiras, que o tornam de difícil acesso à navegação que é 
feita somente por embarcações d1~ pequeno calado; rio Pai
tuna: situado a leste da cidade é uma ramificação do rio 
Maicuru; Rio Gurupatuba: percc1rre a cidade pelo lado do 
sul; lago Grande de Monte Alegre: situado a sudeste da 
cidade e possui uma extensão estimada em 30 km por 10 
de largura. Constitui notável auxílio para a alimentação 
dos habitantes devido à grande quantidade de peixes que 
possui; ilha Grande Gurupatuba: em frente à cidade, situa
da entre os rios Amazonas e Gl:.rupatuba. No seu interior 
formam diversos lagos, onde abundam peixes de várias es
pécies; cachoeira Pancada Grand~: fica situada no rio Mai
curu, distante da cidade; serras Ita11ajuri, a mais alto do 

município, com 360 metros, Paituna, Ererê, com uma altitu
de aproximada a 284 metros e a serra Azul ao norte da ci
dade, objeto de lendas e histórias entretecidas em seu der
redor; 

RIQUEZAS NATURAIS- A argila constitui a principal 
riqueza mineral, entretanto consta a existência de pedras 
calcárias e fonte de água sulfurosa, esta ainda sem explora
ção. Batata, fava cumaru, castanha-do-pará, coquirana, se
mente de babaçu e madeiras em geral destacam-se como 
riquezas vegetais. Animais silvestres e peixes, inclusive o 
pirarucu, aparecem como riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Monte Alegre, segundo 
o Recenseamento de 1950, era de 14 695 habitantes e tinha 
a seguinte composição: homens - 7 463; mulheres 
7 232; brancos - 6 586; pardos - 7 741; pretos - 339; 
amarelos - 9. Das pessoas de 15 anos e mais em número 
de 8 231, 2 692, eram solteiros; 3 726 casados; 772 viúvos 
e 1 desquitado. Existiam apenas 44 estrangeiros e 3 brasi
leiros naturalizados. Predominavam os que se declararam 
católicos romanos, que eram 14 367; as outras religiões pos
suíam adeptos em pequena escala. 

Segundo a estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística a população do município em 31-12-1956 era de 
16 564 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
uma aglomeração urbana importante, a cidade de Monte 
Alegre com 2 768 habitantes ( 1 720 homens e 1 498 mulhe
res), conforme dados do recenseamento de 1950. Além da 

cidade, existem os seguintes povoados: Inglês de Souza, 
com 281 casas e 1400 moradores; Colônia Major Barata, 
com 209 casas e 1 040 moradores; Maicuru, com 90 casas 

e 450 moradores; Cuçaru, com 59 casas e 190 moradores; 
Pariçó, com 68 casas e 340 moradores; Jacarecapá, com 60 

casas e 300 moradores; Maxirá, com 99 casas e 480 mora
dores; Erer.ê, com 35 casas e 170 moradores; São Diogo, 

com 80 casas e 400 moradores e Mulata com 91 casas e 450 

moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A produção de origem 
vegetal é representada por batata, amêndoas, babaçu e 
castanha-do-pará, tendo a produção total somado, em 1956, 
a quantia de Cr$ 4 722 440,00. De origem mineral, por ar
gila, cuja produção em 1956, somou Cr$ 288 000,00. De 
origem animal, por peles de animais silvestres e peixes de 
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diversas espécies, cuja produção, em 1956, somou 

Cr$ 1 215 670,00. 

A base econômica do município é firmada na produção 

de fibra de juta amazônica, cuja exportação atingiu, em 

1956, a 362 549 kg, valendo Cr$ 4 350 588,00, seguindo-se 

a batata com 105 485 kg, valendo Cr$ 4 189 425,00; gado 

bovino, 1 055 cabeças, valendo Cr$ 2 540 000,00; fumo em 

molho, 4 349 arrôbas, valendo Cr$ 2 045 740,00; o arroz 

beneficiado, 156 160 kg, valendo Cr$ 1071020,00. O valor 

da exportação, em 1956, somou Cr$ 16 493 638,10. 

Existem no município 8 estabelecimentos industriais, 
sendo 1 usina para beneficiamento de arroz, 2 curtumes, 
3 engenhos, 1 olaria e 1 fábrica de calçados, além dos pe
quenos estabelecimentos, que se dedicam ao fabrico de 
farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais) 31% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

A pecuária tem significativo desenvolvimento e o Cen
so Agrícola de 1950 registrou os seguintes rebanhos: bovinos 
-24503, ovinos- 717, suínos- 8115, eqüinos- 1269, 

caprinos - 762. 

COM:tRCIO E BANCOS - O comércio mantém ~ransa
ções diretas com a praça de Belém e do sul do país por in· 
termédio de Santarém. Há no município 80 estabelecimen
tos comerciais do sistema comum da Amazônia: atacadista 
e varejista ao mesmo tempo. Funciona uma Agência do 

Banco de Crédito da Amazônia S. A. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 

Liga-se a cidade de Monte Alegre com as sedes municipais 
limítrofes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de 

transporte: Santarém - fluvial 109 km, navios do 
S. N. A. P. P. e emprêsas particulares e aéreo 100 quilôme
tros, Panair do Brasil S. A.; Alenquer - fluvial 166 km, 

navios do S. N. A. P. P. e emprêsas particulares; Prainha 
- fluvial 80 km, navios do S. N. A. P. P.; Almeirin - flu
vial 226 km, navios do S. N. A. P. P. e emprêsa particular; 
Capital Estadual - fluvial 846 km. Como via de comuni
cação existe no município uma Agência Postal-telegráfi

ca do D. C. T. Mantém, ainda, ligação com a Capital Esta
dual, via aérea (623 km) Panair do Brasil S. A. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Monte Alegre con
ta com 24 logradouros públicos, 691 prédios e segundo os 

dados do Recenseamento Geral de 1950, com 2 768 habi

tantes. É servida de luz elétrica e água canalizada. A ilu

minação pública se estende a 17 logradouros e a domiciliária 
conta com 221 ligações. A rêde distribuidora de água abas

tece 6 logradouros com 93 ligações domiciliares. 

ASSIST:ttNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existem 2 Pos

tos de Saúde, um mantido pelo S.E.S.P. e outro pelo Govêr

no Federal, todos de finalidades gerais . O Pôsto provido 

pelo S.E.S.P. ministra os serviços gerais de clínica médica, 

doenças transmissíveis agudas e saneamento. Possui: am
bulatório, laboratório de análises clínicas e de microscopia, 

executa trabalhos profiláticos de imunização e saneamento 

e tem como corpo clínco, 1 técnico de laboratório, 1 enfer

meiro, 2 visitadores e 1 guarda sanitário. O Pôsto mantido 

pelo Govêrno Federal proporciona serviços gerais de clínica 

médica, ambulatório, farmácia, gabinete dentário sem raio X, 
laboratório de microscopia, sala para parto, para operação 

e para esterilização; excuta trabalhos profiláticos de vermi

noses e antimaláricos, tendo como corpo clínico 1 médico, 

1 farmacêutico, 1 dentista, 1 técnico de laboratório e 3 en

fermeiros. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 constatou 

a existência de 12 100 pessoas de 5 anos e mais, sendo que 

5 345, ou seja 44,1 o/o sabiam ler e escrever. Destas, 2 980 

eram homens e 2 365 mulheres. Na sede municipal, das 
2 257 pessoas de 5 anos e mais, 1 475 sabiam ler e escrever 

e destas, 684 eram homens e 791 mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram em Monte Alegre, 27 

estabelecimentos de ensino primário fundamental comum 
com a matrícula de 1162 alunos. No mesmo ano, na sede 

municipal, funcionou um estabelecimento de ensino extra
primário, o "Instituto Imaculada Conceição", possuindo o 

Curso de Datilografia, com 4 alunos do sexo feminino e 4 

alunos do sexo masculino e 1 professor e o· Curso Domés
tico com 18 alunos do sexo feminino e 3 professôres. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Cinema São Luiz 
com 300 lugares e o Salão Imaculada Conceição com 400 

lugares. Existe a Biblioteca "Euclides da Cunha" de pro
priedade da Sociedade Recreativa "São Luiz Esporte Clu

be", pública, com perto de 500 volumes. 

Contam-se 3 associações culturais, sendo 2 de caráter 

esportivo. 

Vista do Pôrto da Cidade 



FINANÇAS PÚB:l.ICAS 

RECEITA ARRB.CADADI'I. (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

T•>tal Tributéria 
(Cr$ 1 000) 

1950, ...... .\!43 276 929 489 888 
1951 ....... 245 684 1 333 781 1 084 
1952 ....... 246 460 I 147 721 1 121 
1953 ....... 346 459 1 625 739 1 178 
1954 ....... 252 644 I 682 965 2 473 
1955 ....... ... 821 2 041 1 326 1'843 
1956 ....... ... 1 370 (1) 2 214 1 372 2 214 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEM:a:RIDES - A principal festa religiosa é a do pa
droeiro da paróquia de São Francisco de Assis, cujos feste

jos sempre começam no penúltimo domingo de setembro, 

com o Círio fluvial às 18,00 ho1as. A imagem do Santo, 

pela manhã dêsse domingo, é conduzida por terra, para uma 

capelinha existente no povoado de Surubeju e à tarde é 

reconduzida à Matriz, transportada em embarcações moto

rizadas. Daí as celebrações decorrem com festa de arraial 

até o dia 4 de outubro, dia da festa, que termina com a 

procissão à tarde e leilão de ofertas feitas ao Santo, à noite. 
Ainda há no mês de junho, durante as quadras juninas, os 

cordões de pássaros, que se divertem nas noites e vésperas 

dos principais Santos do mês, Sa.nto Antônio, São João e 

São Pedro, a dançar em casas que lhes retribuem com o 
pagamento de uma quota. Pouco se usa o boi-bumbá do 
N ardeste, preferindo-se os pássar ::>s da região . 

Mercado - Em construção 

VULTOS ILUSTRES - Pass\tiu o famoso médico Dr. 
Gama Lôbo, que ocupou lugar d4~ destaque no cenário mé
dico nacional do Segundo Império. 

ATRAÇõES TURíSTICAS- Campo do Destêrro: cam
po natural cercado de montes e serras. Fica a 13 km da 
sede. É cortado por uma estrada de rodagem; Serra de Pai
tuna, famosa pelos hieroglifos nela gravados, que desper
tam grande interêsse aos estudiOl:os. Fica a 30 km da sede 
transporte em caminhão, cavalo e carroça de boi· Serr~ 
Azul, estima-se em 200 km sua distância da sede :nunici
pal, sendo de difícil acesso; Font·~ Sulfurosa, fontes termais 
sul~urosas. Dista 12 km da sede; Serra de Itauajuri, a serra 
ma1s alta do município (360m). Dista 20 km da sed _ . . e mu 
mc1pal; Serra do Ererê, de belo panorama, fica a 15 km 
da sede. 

Campo do Destirro 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes do lugar recebem o nome de "Pinta-Cuia". Etimolôgi
camente "Monte Alegrenses". O topônimo Monte Alegre 
é português, de imediata compreensão. A alcunha de Pinta
-Cuia, originou-'se de que em Monte Alegre é que foi ini
ciada a pequena indústria doméstica de cuias pintadas, in
teressante e procurada, ora bem desenvolvida em Santarém. 

Monte Alegre é topônimo de origem portuguêsa. Em 

Portugal, no distrito de Vila-Real existe uma vila com a 

mesma designação toponímica, cuja grafia, segundo expres
são de Xavier Fernandes, "é formada por encurtamento": 

Montalegre. 

A designação terá proveniência estranha à região, ou 
derivará, provàvelmente, das condições geofísicas locais. 

É sede de Comarca com 1 Distrito Judiciário. 

O eleitorado é de 4 572 eleitores. 

Existe no município um "Núcleo Colonial", antiga "Co
lônia Agrícola Nacional do Pará (C.A.N.P.) criada pelo De
creto-lei federal n.O 8 871, de 30 de janeiro de 1942, abran
gendo a área de 456 000 hectares, com uma população de 
cêrca de 7 000 habitantes, dos quais 964 são colonos dis
tribuídos em 488 lotes de terras ocupadas. Dista a sede de 
Colônia, 27 km da cidade, a qual é ligada por uma estrada 
de rodagem. Atualmente o Núcleo é administrado pelo Ins
tituto Nacional de Imigração e Colonização. 

O Instituto Agronômico do Norte (I.A.N.) mantém no 

lugar "Cacual Grande", a Subestação Experimental de 
Maicuru, cuja finalidade é o estudo para futuro aproveita
mento dos terrenos de várzea . A área é de 200 000 hecta

res, havendo criação de búfalos, com um rebanho estimado 
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em 2 000 cabeças. A Subestação, cujas atividades foram 

iniciadas em 1949, efetuou várias drenagens de lagos e abriu 
grandes canais comunicando a água do rio Amazônas para 

o lago de Maicuru. 

A partir de 1953, iniciou-se a vinda de. emigrantes ja

ponêses, existindo atualmente mais de 200 famílias locali
zadas nos lugares "Assaizal" e "Dois Galhos". 

Possui o município, famosas fontes de águas sulfuro
sas, distante apenas 12 km da cidade, no antigo campo de 
exploração petrolífera. Recentemente foi inaugurado na ci
dade um Hotel, sob a responsabilidade da Congregação re
ligiosa Irmãs da Imaculada Conceição, para exploração das 
águas sulfurosas. 

Monte Alegre, pelo seu terreno ondulado, com algu
mas serras, quebrando a monotia da planura amazônica, é 

conhecida como o "Mirante do Baixo Amazonas". 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916 - "Jornal do 

Comércio" (do Rio) 31 de agôsto de 1941 - Sinopse Estatística 

do Município de Monte Alegre - CNE - 1948 - Monte Alegre -

Artur Cesar Ferreira Reis - 1949 - Arquivo da Agência Municipal 

de Estatística - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística 

do Pará;. Elaboração da Inspetoria Regional de Estatística do Pará 

-- (Junho de 1957).) 

MUANA-PA 
Mapa Municipal na pág. 279 do 1.0 Vo!. 

HISTóRICO - As origens do primitivo povoado datam 
dos tempos coloniais, havendo sido constituído em fregue
sia no ano de 1757, sob a invocação de São Francisco de 
Paula, categoria com que entrou para a Independência. 

Pode Muaná orgulhar-se de ter sido o teatro em que 
brilhou com entusiasmo o fogo sagrado da adesão à Inde

pendência do Brasil. 

Depois da malograda tentativa de 14 de abril de 1823, 
na capital, em que figuraram, entre outros, João Balbi, Boa
ventura da Silva, Domingos Marreiros, Diogo Moia, Oli
veira Belo, Bernal do Couto, Ferreira Ribeiro, Souza Fran
co, P. Jerônimo Pimentel, Manoel Evaristo, Honório Sen
tes, Pio Nobre, Joaquim Nobre, Aureliano Costa, João Pos
sidônio, Braz Odorico Pereira e J oã'o Pereira da Cunha, êstes 
três últimos, conjuntamente com mais alguns que puderam 
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escapar à pnsao, fugiram para Marajó, homiziando-se na 
vila de Muaná. 

O insucesso de 14 de abril, em vez de arrefecer ou apa
gar o desejo da independência, contribuiu para aumentar 
o movimento, e os homiziados de Muaná o demonstraram 
logo no dia 28 de maio seguinte, reunindo-se ao proprietá
rio José Pedro de Azevêdo, que, à frente de 200 homens, 
proclamou a Independência do Brasil sob D. Pedro I. 

Para apagar êste movimento seguiu o Major Francis
co José Ribeiro, que depois de um tiroteio de 4 horas conse
guiu abafar a revolta e prender diversos, entre outros, Pe
dro de Azevêdo, os quais foram recolhidos à Cadeia Pú
blica, no meio de apupos dos partidários da sujeição a Por
tugal, alguns dos quais exibiram nas janelas palmatórias e 
chicotes. 

Para proceder contra os patriotas a Junta Provisória 
do Govêrno enviou a Muaná o ouvidor Vieira de Melo. 

A adesão do Pará à Independência veio depois ani
quilar a ação perseguidora iniciada. 

Conservou Muaná a sua categoria de povoado ainda 
por 10 anos. 

Nas célebres sessões do Conselho do Govêrno da Pro
víncia do Pará, de 10 a 17 de maio de 1833, foi elevada a 
vila e por ato de 5 de junho do mesmo ano determinada a 
sua instalação, que teve lugar a 2 de dezembro seguinte, 
havendo sido, pelo presidente da Câmara Municipal de Ca
choeira Benedito Pedro da Silveira Frade, juramentada a 
sua primeira Câmara, constituída por Manuel Antônio Car
doso Amanajás, presidente; vereadores, Angelo Antônio de' 
Matos, Inácio José da Fonsêca, Francisco da Silva, Manuel 
Pedro dos Anjos, Sabino Antônio de Araújo e Antônio de 
Deus Coêlho. 

Para o quatriênio 1853-1856, foram eleitos Manuel 
Leonardo do Vale, Fernando José Teixeira Júnior, Antônio 
Vicente Magno, José Lourenço Ferreira Cantão, João Maria 
de Oliveira Cardoso, Manoel Antônio Magno e Raimundo 
Rodrigues da Costa. 

No dia marcado pela Lei para a posse, 7 de janeiro de 
1853, não se apresentaram os eleitos para tomar posse, pelo 
que oficiou o presidente interino da Câmara precedente, Ma
nuel João Magno ao presidente da Província, declarando que 
não havia juramentado a nova Câmara, visto que nem um 
dos vereadores compareceu na data legal, o último por ha
ver falecido, o terceiro por ser tenente-coronel da Guarda 
Nacional e ser Comandante em Muaná, além de ser 2.0 

Suplente de Delegado de Polícia e Delegado da Instrução 
Pública; o quarto por ser professor de primeiras letras, Es
crivão do juiz de paz, Tabelião de Notas e Escrivão da Co
letoria Provincial; o quinto, Escrivão da Subdelegada de 
Polícia, e os demais sem causa justificada. 

Resolvidas as incompatibilidades, foi posteriormente 
juramentada a Câmara. 

Em 1870 o bispo diocesano desanexou da freguesia de 
São Francisco de Paula de Muaná, para reunir à de São 
Sebastião da Boa Vista, ambas às margens do rio Procuuba, 
ato êsse, aprovado pela presidência da província, que trou
xe sérios desgostos aos muanaenses, que, pelo órgão da co
marca, protestaram contra a desanexação, e pediram para 
que a respectiva efetividade fôsse sustada até a reunião da 
Assembléia provincial. 



Então possuía o mumctpto dn Muaná, 650 sítios, 20 
fazendas de gado, com um total dn 8 930 cabeças de gado 
bovino, 350 de cavalar, 400 de lanígero e 3 200 de suíno; 
assim como, um engenho a vapor, 4 hidráulicos e 9 movidos 
a animal. 

Em conseqüência de dissensões políticas, em 19 de ou
tubro de 1885, houve no recinto da Câmara sérias desordens 
por haver assumido indevidamen1e a presidência da Câ
mara, José Alves Maia, a despeitc, dos protestos do presi
dente legítimo, que se achava pres:ente na vila, tendo con· 
vocado, para funcionarem, o vereador Simão Ferreira Mar
tins e os suplentes César Augusto de Andrade Pinheiro e 
Caetano José de Morais. 

Esta Câmara manteve-se no govêrno do município 
por algum tempo. 

Com a proclamação da República, a adesão da Câma
ra municipal de Muaná, teve luga1· na sessão de 26 de no
vembro de 1889, comunicada ao govêrno do Estado, por 
ofício da mesma data, assinado por Caetano José de Mo
rais, presidente; e, pelos vereadores, Pedro da Gama Lôbo 
da Silveira, Lourenço Gomes Pere1:, Rodrigo Lopes de Aze
vêdo e Segisfrêdo da Silveira Góis. 

O govêrno provisório do Esta do dissolveu, com o De
creto n.0 114, de 22 de março de 1890, a antiga Câmara 
municipal, criando com o Decreto n.0 115, da mesma data, 
o Conselho de Intendência Municipal, para o qual, no mes
mo dia, nomeou, presidente, o C01 onel Pedro da Gama da 
Silveira e, vogais Manoel Emídio Marques, José Pereira 
de Castro, Manoel Izidro da Silva, Valentim Antônio de 
Oliveira Chaves, Elizio Duarte da Silva Gaspar e André 
Avelino de Araújo. 

Com Decreto n.0 147, de 7 de maio de 1890, criou o 
govêrno provisório do Estado as c,)marcas de Muaná, Pon
ta de Pedras e Curuçá. 

O govêrno municipal, no primeiro triênio constitucio
nal, ficou constituído pelo intendente municipal Manuel 
Emídio Marques e pelos vogais, Antônio Duarte Gaspar, Si
mão Francisco Monteiro, Manoel Antônio Ribeiro e João 
Torquato Martins. 

Com a Lei n.0 324, de 6 de junho de 1895, obteve a 
sede do município muanaense a categoria de cidade, ins· 
talada a 7 de setembro do mesmo ano. 

Ainda no terceiro triênio, exerceu Manoel Emídio Mar
ques o cargo de Intendente Municipal. 

Também ocupou por eleição êsse cargo o Coronel Ro
drigo Lopes de Azevêdo, durantE! cuja administração foi 
medido e demarcado o patrimônio territorial do Município. 

A Lei estadual n.0 1116, de 3 de novembro de 1922, 
anexou o território do extinto município de São Sebastião 
de Boa Vista ao de Muaná. 

Os Decretos estaduais n.0 6, dt! 4 de novembro de 1930, 
e 78, de 27 do mês seguinte, mantiveram o município de 
Muaná, que, no quadro de divisão administrativa relativo 
a 1933, contido no Boletim do Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio, permanece constituído por unicamente 
o distrito-sede. 

Em cumptimento ao Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do 
Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939 a 1943, o município 
de Muaná teve extintos os distritos de Atatá e Santa Bár
bara, anexados, como zonas, ao sE:u distrito-sede. 1tste, por 
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sua vez, perdeu a zona de Pracuuba, transferida para o dis
trito de São Sebastião de Boa Vista. Na mencionada divisão 
territorial, Muaná figura, conseqüentemente, integrado por 
dois distritos: o da sede (com as zonas de Muaná, Atatá, 
Florentino Frade e Santa Bárbara) e São Sebastião da Boa 
Vista (com a zona dêsse nome e a de Pracuuba). 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 
de dezembro de 1943, o município de que se trata perdeu 
para o de São Sebastião da Boa Vista, recém-criado, o dis
trito dêsse nome, que, todavia, não se transferiu inteiramen
te, deixando incorporado ao distrito de Muaná o território 
de Pracuuba. Apresenta-se, na divisão territorial do Estado, 
fixada por êsse Decreto-lei, para vigorar no qüinqüênio 
1944-1948, formado por apenas o distrito de Muaná, divi
dido nos subdistritos 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 e 5.0 • 

Atualmente o município é constituído dos seguintes dis
tritos: Muaná e São Francisco da Jararaca. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Raimundo Massaranduba e 
constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. , 

LOCALIZAÇAO - O Município de Muaná localiza-se na 
Zona Fisiográfica de Marajó e Ilhas e limita com os 
municípos de São Sebastião da Boa Vista, Anajás, Ponta de 
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Pedras e com a baía de Marajá. A sede municipal, situada 
na Ilha de Marajá, dista 88 km em linha reta da Capital 
Estadual, colocando-se no 14.0 lugar em ordem de distân
cia de Belém e possuindo as seguintes coordenadas geográ
ficas: 1.0 31' 43" de latitude Sul e 49° 13' 00'; de longitude 

W. Gr. 

ALTITUDE- 20 metros na sede municipal, sendo o 19.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama

zÔmli, equatorial superúmido. 

AREA - É Muaná o 36.0 município do Estado em exten

são territorial, sendo sua área de 3 337 km2
• 

ACIDENTES GEOGRAFICOS - Os principais acidentes 
geográficos do município são: Rio Muaná, corre na direção 
norte-sul, desembocando na baía de Marajá, banhando a 
cidade de Muaná, rio pequeno e dificultoso para entrada 
de embarcações de grande calado, pelos "baixios" existen
tes em sua foz. Rio Atuá, é o mais extenso rio do Município, 

percorrendo aproximadamente 50 km na direção norte-sul 
e desembocando na baía de Marajá, sendo navegável por 

embarcações de pequeno calado. Rio Pracuuba, percorre 
na direção norte-sul e deságua na baía de Marajá. É nave
gável e bastante profundo, banhando o povoado de São Mi
guel do Pracuuba, e serve de limite entre êste município e 

o de São Sebastião da Boa Vista. Rio Anabiju, pequeno rio 

afluente do rio Atuá e serve de limite entre êste município 

e o de Ponta de Pedras. Rio Anajás, situado ao norte do 

município, pouco importante, partindo do município de seu 
nome, serve de limite entre êste município e o de Anajás, 

estando localizado ao norte do centro da ilha de Marajá. 
Rio Guajará, afluente esquerdo do rio Pracuuba, servindo 
de limite entre êste município e o de São Sebastião da Boa 
Vista. Baía de Marajá, formada pelo estuário sul do rio 

Amazonas, conhecida também por rio Pará, banha a parte 

sudoeste do município. Ilha Mandií, localizada na baía de 

Marajó em frente à foz do rio Cajuuba, na qual se acha ins

talado o farol de navegação conhecido por "Farol do Man

dií". Ilha ]oroca, situada na baía de Marajó, distando 
3 000 m da costa municipal, próxima à ilha do Mandií. Ilha 

de Campopema, situada na foz do rio Pracuuba, é bastante 

pequena; nela se acha localizada a vila de São Francisco da 

Jararaca. 

RIQUEZAS NATURAIS- A argila destaca-se como prin
cipal riqueza mineral. Madeiras constituem a riqueza ve
getal. Peixes, peles de animais silvestres e mel de abelha 
aparecem como riquezas animais. 

POPULAÇAO - A população de Muaná, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 10 846 habitantes e ti
nha a seguinte composição: homens: 5 568- mulheres-
5 278; brancos- 7 559; pardos- 849; pretos- 2 374 e 
nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 6 023, 3 407 eram solteiros; 2 151 casados; 
456 viúvos e 3 desquitados. Existiam apenas 8 estrangeiros 
e 4 brasileiros naturalizados. Predominavam os que se decla
raram católicos romanos que eram 10 722; as outras reli
giões possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
12 226, sendo 8 781 no distrito de Muaná e 3 445 no distrito 
de São Francisco da Jararaca. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
duas aglomerações urbanas principais: a cidade de Muaná, 
com 451 habitantes (225 homens e 226 mulheres) e a vila 
de São Francisco da Jararaca, com 298 habitantes ( 152 
homens e 146 mulheres), conforme dados do Recenseamen
to de 1950. Além da cidade, existe o povoado de São Mi
guel do Pracuúba, com 43 casas e 225 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A produção de origem 
mineral é representada pela extração da argila, cujo valor 
total, em 1956, somou a quantia de Cr$ 253 800,00. De ori
gem vegetal, por extração de azeite de patauá, borracha, re
sina breu, resina áutaicica, cacau em grão, óleo de andiroba, 
sementes de murumuru, andiroba e ucuuba, lenha, madeira 
bruta, cuja produção, em 1956, importou em ........... . 
Cr$ 17 218 795,00. De origem animal, por peixes de diversas 
espécies, camarão, mel de abelha, e de animais silvetres, 
cujo valor, em 1956, somou Cr$ 206 700,00. 

O município assenta sua economia, principalmente, na 
produção de gado bovino, cuja exportação, em 1.956, atin
giu a 1815 cabeças, valendo Cr$ 8 506 400,00 seguindo-se 
a borracha com 179 945 kg, valendo Cr$ 2 794 620,00, ca-
chaça-aguardente com 135 944 litros, galendo ......... . 
Cr$ 2 013 860,00, madeira-dormente com 3 738m3, valendo 
Cr$ 1 730 751,00 e gado suíno com 1884 cabeças, valendo 
Cr$ 1025 900,00. 

O valor da exportação, em 1956, somou ........... . 
Cr$ 18 833 701,00. 

Existem no município 12 estabelecimentos industriais, 
sendo 5 serrarias, 2 engenhos, 1 usina para beneficiamento 
de arroz, 3 olarias, 1 fábrica de móveis, além de pequenos 
estabelecimentos que se dedicam ao fabrico de farinha de 

mandioca. 
O Censo Agrícola de 1950 encontrou o seguinte reba

nho: bovinos - 28 516, eqüinos - 1473, asininos - 3, 
muares - 14, ovinos - 305, caprinos - 215 e suínos -

2815. 
Das pessoas em idade ativa ( 1 O anos e mais), 9,2% 

estão ocupados na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no município 



62 estabelecimentos comerciais do !;istema comum da Ama
zônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Liga-se a cidade de Muaná com as sedes municipais limi
trofes e à Capital Estadual pelos s,eguintes meios de trans
porte: Ponta de Pedras, fluvial 54 km, canoa a vela; 
São Sebastião da Boa Vista, fluviul 55 km, canoa a vela; 
Anajás, fluvial 60 km, canoa a vela; Capital Estadual flu
vial 90 km, navios dos S. N. A. P. P. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Muaná conta com 
10 logradouros públicos; 101 prédios e, segundo os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, 451 habitantes. ~ servi
da de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 10 lo
gradouros e a domiciliária conta com 43 ligações. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe apenas 
um Subposto de Saúde mantido t:elo Serviço Especial de 
Saúde Pública (SESP), com finalidades gerais, mantendo 
os serviços gerais de medicação preventiva e com o corpo 
clínico de um guarda sanitário; entretanto, é visitado men
salmente por um médico que atende à população local. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 8 983 pessoas de 5 anós e mais, sendo 
que 3 252, ou 36,2% sabiam ler Ei escrever. Destas, 1991 
eram homens e 1261, mulheres. Na sede municipal, das 
378 pessoas de 5 anos e mais, 232 sabiam ler e escrever e 
destas, 118 eram homens e 114, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram 28 estabelecimentos 
de ensino primário fundamental comum, com a matrícula 
geral de 862 alunos. 

FINANÇAS PÚB:t..ICAS 

RECEITA ARRECADADJI (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS 
Federal Eotadual 

To 

Municipal NO 
MUNIClPIO 

tal Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - - 674 328 497 
1951 ....... - - 779 507 697 
1952 ....... - 469 874 553 842 
1953 ....... - 354 I 262 431 I 274 
1954 ....... - 458 480 445 I 108 
1955 ....... - 532 I 257 695 920 
1596 ....... - 700 I 833 966 1 667 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Há na Praça 28 de Maio um Obelisco com a se
guinte inscrição: "Homenagem aos heróis de 28 de Maio de 
1823 - Erigido em· 28-V-1955 - Cap. Raimundo M. 

Maués - Prefeito Municipal". 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A população dE! Muaná comemora, como 
principais festas religiosas: São Ftancisco de Paula, Padro
eiro da cidade, que não possui data fixa: São Benedito, em 
30 de dezembro, cujo culto x:eligioso é realizado em sua pró
pria capela; N. s.a de Nazaré, geralmente em. setembro na 
Matriz de São Francisco de Paula e São Sebastião, de 1.0 a 
20 de janeiro. Como festas profana; destacam-se o Carnaval, 
com eleição e coroação da "Rainh~t do Carnaval" e as festas 
na roça, na época junina, que se e:lcerram com a cerimônia 
do casamento caipira, havendo, também, cordões e bois 
bumbás. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A Amazônia é um mundo a 
explorar em matéria de turismo. Assim em Muaná, além da 
beleza portentosa da baía de Marajá, o rendilhado de ilhas, 
porque nesse município começa a zona conhecida como 
"Ilhas", é motivo para futuras atrações turísticas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "Muanaenses". 

~ sede de comarca com dois têrmos judiciários. 

Conta com um eleitorado de 2 643 eleitores. 

O município com a maior parte de seu território si
tuado na própria Ilha de Marajá, tem uma pequena parte 
na região das Ilhas. Dêste modo a pecuária que é o caracte
rístico da Ilha de Marajá, é contrabalançada pela extração 
de produtos nativos de origem vegetal, peculiares à região 
das Ilhas. 

A sede é situada em lugar de difícil acesso. Foi pla
nejada a mudança para a margem da própria baía, rio lu
gar chamado Ponta Negra e não obstante as providências 
administrativas, de origem municipal, nada de concreto foi 
realizado. 

Muaná- Topônimo indígena. Se tupi, talvez suporte 
a interpretação: mu = mo+ mboy (cobra). a, intermédio 
eufônico. ná = nã + ana - semelhante . "Semelhante a 
cobra". 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916 - Sinopse 
Estatística do Município de Muaná - CNE - 1948 - Arquivo 

da Agência Municipal de Estatística - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará.- (Junho de 1957).) 

NOVA TIMBOTEUA- PA 
Mapa Municipal na pág. 79 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Nova Timboteua é um município resul
tante de terras outrora pertencentes a Belém, embora des
membrado de outro. Fica situado na zona Bragantina, a 
mais densa e próspera do Estado. 

Os primeiros colonos exploradores do município de No
va Timboteua subiram o rio Peixe-Boi e se localizaram na 
confluência dêsse rio, com os igarapés Timboteua e Jaburu, 

em 1885, quando pertenciam já ao município de Santarém 

Novo. 

Verificando a qualidade das terras e a extensão das 
florestas que marginavam aquêles rios e igarapés, Serafim 

dos Anjos Costa, requereu uma grande área, cujos fundos 
atingiam o igarapé Timboteua, onde fixou residência, jun

tamente com Afonso Roberto Pimentel e Manoel Maria. 
O igarapé citado não tinha essa denominação . Constatada 
a existência de Timbó em grande quantidade às margens do 

mesmo, deram-lhe aquêle título, pois a etimologia do tupi
-guarani assim descreve: Timbó, do gênero das sapindáceas, 

também chamado cururu-apé, e, eua, que significa abundân

cia, quantidade, muito, donde a formação da palavra "Tim

bo-eua" ou Timboteua, que traduz timbó em abundância. 

Em 1888 foi efetuada a demarcação das terras reque
ridas por Serafim dos Anjos Costa, o qual localizado jun-
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tamente com Afonso Roberto Pimentel e Manoel Maria, 
nos fundos das mesmas, concitou aos demais residentes nas 
vizinhanças e às margens do igarapé Jaburu, para construí
rem casas naquela localidade, a fim de edificarem um po
voado. 

Atendido o convite, com o risco de invasão das resi
dências pelas onças e pelos índios das tribos de Viseu e 
rio Guamá, os habitantes circunvizinhos se transferiram 
para as terras de Serafim dos Anjos Costa e erigiram ali um 
povoado em 1892. 

Interessados na construção de uma capela, já que o 
número de católicos era elevado, Serafim dos Anjos Costa, 
doou uma parte das suas terras para que fôsse erguido aquê
le orago, dedicado a Nossa Senhora do Livramento. 

Em 1895, pela Lei Estadual n.0 324, de 6 de julho, 
foi elevada à categoria de povoação, com instalação a 1.0 

de dezembro do mesmo ano. 

Em 1906, os chefes políticos locais, verificando que a 
sede do município de Santarém Novo estava perdendo a 
importância, expuseram o fato ao Dr. Ângelo Valente Ce
sarino Doce, pleiteando a mudança daquela sede para uma 
das povoações existentes, de preferência a de Timboteua. 

A reinvidicação sofreu a restrição de que a transferên
cia fôsse não para Timboteua, mas para lgarapé-Açu, que 
estava situado à margem da Estrada de Ferro que iria ligar 
Belém a Bragança. 

O Senado foi favorável ao ponto de vista do Dr. Ân
gelo Valente Cesarino Doce, com uma preliminar, no sentido 
de não transferi-lo e sii:n extingui-lo, para criar o de lgara
pé-Açu, o çue aconteceu, em decorrência da Lei n.0 985, de 

26 de outubro de 1906. 

Com a notícia da extinção do município de Santarém 
Novo, os interessados transportaram o arquivo do referido 
município para Timboteua, onde julgavam a localização da 
nova sede municipal. Grande foi a decepção, quando tive
ram conhecimento da criação do município de lgarapé-Açu. 

Ao tempo da instalação da cidade de lgarapé-Açu, ape

nas havia passado ali o pico da ferrovia . 
Para acampamento dos trabalhadores e depósitos de 

materiais da Estrada foram construídos vários barracões, 
principalmente às proximidades dos rios e igarapés, tais co
mo em Maracanã, Livramento, São Luís, Nova Timboteua 
e Peixe-Bm . 

O govêrno estadual, considerando de grande importân
cia a região explorada, resolveu instalar uma Escola de Be-

neficiamento Agrícola com o nome de Estação Experimental 
de Agricultura Prática, depois denominada Estação Ex
perimental Augusto Montenegro que, após a sua passagem 
para o govêrno federal, foi inaugurada em 11 de julho de 
1912 com a denominação de Aprendizado Agrícola Federal 
de Tomé-Açu. Não tendo dado o resultado que se esperava, 
voltou novamente para o domínio do Estado, convertido, 
então, em Estação de Beneficiamento Agrícola. 

Tanto para a construção da Estrada como para os tra
balhos da Estação e, ainda, para a aquisição de terras para 
o trabalho agrícola, deslocaram-se para o novo município de 
Igarapé-Açu levas de trabalhadores vindos de outros municí
pios e, mais especialmente, do nordeste. 

:itsses trabalhadores chegando nos locais onde já ha
via os barracões da Estrada de Ferro, constituíram as suas 
habitações, tanto por oferecerem garantias de vida,- livres 
que estavam das onças e dos índios -, como também por 
serem servidos de água . Assim surgiram ràpidamente tôdas 
as povoações localizadas nas margens da Estrada de Ferro, 
pertencentes ao município de lgarapé-Açu. 

A antiga povoação de Timboteua, objeto que fôra de 
cogitações para a instalação do município, perdia prestígio 
com as novas explorações, uma vez que tôdas as vistas se 
voltavam para os novos lugares. Entretanto, em 1907 foi 
criada a circunscrição judiciária e instalado o Cartório do 
Registro Civil. 

Dentre os primitivos moradores da localidade onde 
hoje está instalada a cidade de Nova Timboteua, encontra
va-se, entre outros, o nordestino Avelino de Oliveira, vindo 
nas levas de trabalhadores da Estação Experimental, na 
qual serviu como capataz de turma, nos serviços de limpeza 
da terra para a instalação da referida Estação. :itsse ci-
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dadão, depois de passar algum tempo no local, regressou ao 
nordeste, só voltando em 1909. Ao chegar, verificando o 

desenvolvimento do local e a qualidade das terras para o 
serviço da agricultura, resolveu ir buscar a sua família 
e fixou residência definitiva em 6 de março de 1910, quando 
já existiam no povoado 16 barraca:; e numerosos moradores. 

Como o povoado crescia, foi necessária a construção de 
um cemitério. Adelino de Oliveira, sendo um homem de 
visão, concitou os outros moradores à consecução da obra, 
o que se realizou em 1910. 

O mesmo Adelino, depois, lançou a idéia da ereção 
de uma capela, que em 1911 foi inaugurada. 

Em 1913, o engenheiro Dr. Palma Muniz iniciou os 
trabalhos de abertura das travessas de prolongamento para 
o interior das terras da então Estação Experimental, para 

assim localizar colonos que desejassem empregar suas ati
vidades na agricultura, sendo cn~scido o número dos que 

procuravam fixação definitiva nas travessas. 

Nessa época o povoado contava com várias casas de 

comércio e elevado número de r'~sidêncüis, sendo também 

ponto de parada de trem. Existia um marco da quilometra

gem da Estrada de Ferro, ao qual os moradores denomina

vam "Tabuleta" e por êsse motivo também assim era cha

mado o povoado. Encontram-se pessoas, ainda hoje, que 
continuam empregando êsse nome. 

Em 1915, quando já era ben grande o movimento de 
colonos, o povoado teve categoria de povoação pela Lei 

n.0 1 480, de 8 de outubro. 

No dia 15 de novembro de 1923 foi criada a Circuns

crição Judiciária e instalado o Cartório. 

O nome de "Tabuleta" continuou por vários anos, sen
do, depois, também usado o de Timboteua, vindo fazer uma 
certa confusão com a outra vila de Timboteua já existente. 
Para sanar essa dúvida, e para também ficar dentro das 
normas legais, tornava-se necessário a mudança do nome 
de uma das povoações e, nesse caso, seria da povoação mais 
antiga que conseguira pouco desenvolvimento até então. 
Assim foi esta chamada de Timborana. Os seus moradores 
não se adaptaram a êsse designativo pois já estavam habi

tuados com o de Timboteua. 

Foi, então, indicado o de Timbó-Açu. Êste também 
não foi aceito visto que Açu representava qualidade do que 

é grande e assim ficava melhor para a Timboteua mais 
nova que obtivera maior desenvolvimento. Resolveram, en

tão, mudar o nome para o de Nova Timboteua que mais 
tarde passaria a ser chamada Assis Brasil. Entretanto, dado 

o costume, êsse novo designativo não foi aceito, prevale

cendo, mesmo, o de Nova Tim boteua . 

De 1915 até 1936 manteve-se na categoria de po

voação. 

Ignora-se a data de criação do distrito, que, segundo os 
quadros de divisão territorial, datados de 31 de dezembro 
de 1936 e 31 de dezembro de 1937, aparece subordinado 

ao município de João Pessoa, com sede em Igarapé-Açu. 

Observa-se o mesmo no quadro anexo ao Decreto-lei Esta

dual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, como também 

na divisão terntorial do Estado, vigente no qüinqüênio 

1939-1943, e estabelecida pelo Decreto-lei Estadual número 

3 131, de 31 de outubro de 1938, notando-se que o muni

cípio teve seu topônimo mudado para lgarapé-Açu. 

Em cumprimento ao Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 

30 de dezembro de 1943, que fixou a divisão territorial do 
Estado, a vigorar no qüinqüênio 1944-1948, criou-se o mu
nicípio de Nova Timboteua, que, na mencionada divisão, 

se apresenta subdividido em 3 distritos: o da sede (com 

os subdistritos 1.0 e 2.0
) e os de Peixe-Boi e Timboteua, 

desanexados do município de Igarapé-Açu, situação que 

perdura até hoje. 

O município de Nova Timboteua teve parte do seu 

território desmembrado para constituir o município de Pei

xe-Boi, conforme Lei n.0 1 127, de 11 de março de 1955, 

a qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tri

bunal Federal em acórdão de 4 de outubro de 1955. O 

govêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 

de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. Pedro Cabral de Melo e 

constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

Atualmente o município é constituído dos seguintes dis

tritos: Nova Timboteua, Peixe-Boi e Timboteua. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Nova Timboteua lo
caliza-se na Zona Fisiográfica denominada Bragantina e 
limita com os municípios de Igarapé-Açu, Maracanã, Ca
panema e Guamá. A sede municipal dista 139 km em linha 
reta da Capital Estadual, colocando-se no 23.0 lugar em 

ordem de distância de Belém e possuindo as seguintes co-
ordenadas geográficas: 1° 11' 50" de latitude Sul ..... . 

47° 19' 50" de longitude W. Gr. 



SITUAÇÃO 

c nosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 50 metros na sede municipal, sendo o 4.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município tem o clima comum da Amazô
nia equatorial, que é o superúmido. 

A temperatura da cidade apresentou em 1956, os se
guintes dados: média das máximas: 31 °C; média das mí
nimas: 19°C e média compensada: 25°C. 

ÁREA - É nova Timboteua o 43.0 município do Estado 
em extensão territorial com 1 197 km~. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Rio Maracanã, percor
re o município de norte a sul, recebendo águas de vários 
igarapés, numa extensão de cinqüenta quilômetros, sendo 
22 da povoação Livramento até os limites do município 
de Maracanã, em cuja cidade deságua no Oceano Atlântico, 
sendo navegável, por seu grande volume de água, desde a 
foz até o Povoado Livramento, onde é cruzado pela Es
trada de Ferro de Bragança (km 135), servindo ainda de 
limite com o município de lgarapé-Açu; rio Taciteua, per
corre o município cêrca de 21 quilômetros e, pelo seu regu
lar volume de água, é navegável por pequenas embarcações 
até sua foz no rio Maracanã; rio Peixe-Boi, percorre o mu
nicípio de Nova Timboteua, de sul a norte, cêrca de 56 
quilômetros, sendo navegável por pequenas embarcações 
desde a vila de seu nome até sua foz no rio Maracanã; 
rio Urucuri, Jaburu, Jutaí e Trombetas, todos de pequena 
profundidade . 

RIQUEZAS NATURAIS - Madeiras em geral e malva 
constituem as riquezas vegetais. Peixe e animais silves
tres aparecem como as riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Nova Timboteua, se
gundo o Recenseamento Geral de 1950, era de 14 801 ha
bitantes e tinha a seguinte distribuição: homens - 7 550; 
mulheres- 7 251; brancos- 6 633; pardos- 7 128, pre
tos - 1 006; nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 
anos e mais, em número de 8 018, 3 158 eram solteiros; 
4 233 casados; 617 viúvos; nenhum desquitado. Existiam 
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14 estrangeiros e 18 brasileiros naturalizados. Em religião, 
predominavam os que se declararam católicos romanos, em 
número de 14 138; as outras religiões possuem adeptos em 
pequena escala. Segundo estimativa do Departamento Es
tadual de Estatística, a população do município, em .... 
31-12-1956, era de 16 683, sendo 6 579 no distrito de Nova 
Timboteua; 6 361 no distrito de Peixe-Boi; 3 743 no dis
trito de Timboteua. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui 
três (3) aglomerações urbanas importantes: a cidade de 
Nova Timboteua, com 1 368 habitantes (648 homens e 
720 mulheres); a Vila de Peixe-Boi, com 839 habitantes 
(398 homens e 441 mulheres); a Vila de Timboteua com 
296 habitantes ( 144 homens e 152 mulheres). Além da 
cidade, e vilas, existem os povoados de Quatro Bôcas, com 
29 casas e 157 moradores; e Curva, com 42 casas e 182 
moradores, os dados são os fornecidos pelo Recenseamen
to Geral de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Indústria extrativa -
A produção de origem vegetal é constituída de extração de 
fibra uacima, fibra de malva, cipós, palha de junco, lenha 
e madeira em geral, cujo valor, em 1956, somou ....... . 
CrS 1 242 000,00. A de origem animal, por peixes do mato, 
mel-de-abelha e cêra e peles de animais silvestres, tendo a 
respectiva produção, em 1956, importado em ......... . 
CrS 1 135 000,00. 

O município assenta sua economia, principalmente, na 
produção de fibra de malva, cuja exportação atingiu, em 
1956, a 1 293 313 kg, valendo CrS 19 109 940,00, seguindo-
-se a farinha de mandioca, com 632 100 kg, valendo ... . 
CrS 1 323 710,00; milho com 367 560 kg, valendo ..... . 
CrS 1 216 740,00; arroz com casca com 265 080 kg, valen
do CrS 1 013 290,00; e arroz beneficiado, com 142 740 kg, 
valendo CrS 757 360,00. 

O valor da exportação em 1956, somou ......... . 

CrS 24948150,00. 
Existem no município 20 estabelecimentos industriais, 

assim distribuídos: uma usina para beneficiamento de arroz; 
4 fábricas de calçados; 9 fábricas de fumo em molho, 5 
engenhos de rapadura e 1 matadouro para abate de reses, 
além de outros menores que se dedicam ao fabrico de fa
rinha de mandioca . 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 40,1% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

Aspecto da Estrada N. Timboteua - Peixe· Boi 



COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 65 estabe
lecimentos comerciais, do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo tempo. O comércio man
tém transações com a praça de Belém, de onde importa 
quase tôdas as mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Nova Timboteua com as sedes munici
pais limítrofes e à capital do Estado pelos seguintes meios 
de transporte: lgarapé-Açu - ferrovia 35 km e rodoviário, 
85 km; Capanema - ferroviário, 28 km e rodoviário, 42 
quilômetros; Guamá - rodoviáric,, 64 km; Maracanã -
rodoviário, 142 km e fluvial, 22 km; Salinópolis- rodoviá
rio, 117 km; Capital Estadual- r:>doviário, 156 km e fer
roviário, 146 km . 

Como vias de comunicações el:istem no município uma 
Agência Postal-telegráfica e uma Agência dos Correios, 
ambas do D. C. T. e duas Agências da Estrada de Ferro 
de Bragança . 

ASPECTOS URBANOS- A cid::tde de Nova Timboteua 
conta com 12 logradouros públicos; 423 prédios e 1 368 ha
bitantes. É servida de luz elétricu . A iluminação pública 
se estende a 7 logradouros e a domiciliária conta com 222 
ligações. Os dados são os fornecidos pelo Recenseamento 
Geral de 1950 e outros mais recentes. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existem 2 sub
postos de higiene, custeados pelo Govêrno Estadual; um 
Pôsto Médico, mantido pelo Serviço Especial de Saúde Pú
blica (S. E. S. P.); um Pôsto de· Saúde, pertencente ao 
Departamento de Estrada de Rodagem (D. E. R. ) . Am
bos são gratuitos e prestam servi~·os de clínica geral, bem 
como de pequena cirurgia. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenst!amento de 1950 consta
tou a existência de 12 248 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 3 875, ou 31,6%, sabiam ler E! escrever. Destas, 2 050 
eram homens e 1825 mulheres. Na sede municipal, das 
1 152 pessoas de 5 anos e mais, 6.~9 sabiam ler e escrever, 
e destas, 324 eram homens e 36~1 mulheres. 

ENSINO- Em 1955, funcionaram, em Nova Timboteua, 
42 estabelecimentos de ensino p::imário fundamental co
mum, com a matrícula geral de L 587 alunos. Em 1956, 
na sede municipal, funcionou um estabelecimento de ensi-
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no extraprimário, o "Curso Datilográfico Roal Sales", com 
3 alunos do sexo masculino e 3 alunos do sexo feminino, 
tendo apenas 1 professor. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Um cinema (Ci
ne Continental), com 120 lugares; uma biblioteca pública 
e outra particular, esta do Vigário local, com aproximada
mente 200 volumes, ambas sendo bem freqüentadas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950. '' .... - 350 785 502 938 
1951 ....... - 498 I 269 930 I 019 
1952 ....... - 564 I 474 841 I 308 
1953 ....... - 725 I 733 954 I 968 
1954 ....... - 697 I 854 877 2 001 
1955 ...... - 618 I 260 587 I 116 
1956 ....... - 706 2 625 I 691 2 388 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A principal festa popular de caráter re
ligioso, é a do padroeiro, São Francisco de Assis, anual
mente realizada no mês de outubro, durante a qual é in
tensa a movimentação da população católica da terra, para 
assistir com fé e vibração às cerimônias litúrgicas. 

Durante a festa do padroeiro, como um complemento 
que o povo dá à mesma, fazem-se diversões mais variadas, 
como sejam danças, feiras, leilões e outras práticas seme
lhantes . 

. Além da festividade religiosa da sede e de outras em 
diversos locais do interior do município, há o carnaval, as 
juninas, estas com as tradicionais "Fogueiras", "Ranchos", 
"Cordões de pássaros", "Bois Bumbás", etc., em tudo ha
vendo a mais espontânea alegria popular . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Os morado
res do lugar recebem o nome de "Timboteuenses". 

É sede de Comarca e Têrmo com 5 distritos judi
ciários. 

Conta com um eleitorado de 6 070 eleitores. 
O topônimo Nova Tim boteua é locução híbrida 

português e tupi . 
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O têrmo Nova lhe foi impôsto para distingui-lo do 
mais antigo, Timboteua - atual vila, sede de distrito. 

Timboteua provém de timbó (nome de várias plantas 
tóxicas) e eua, com "t" eufônico (lugar de, abundância de). 
Significa "lugar de timbó, abundância de timbó". 

Timbó deriva de ti = i =ig (água) e mbó = mboia 
(o que se contém), timbó = exalação. (Th. Sampaio). 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Nova Timboteua - C. N. E. - 1948. 
- Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação 
da Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Ins

petoria Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

óBIDOS-PA 
Mapa Municipal na pág. 119 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 126, 172, 174, 194, 196 e 198 do Vol. I 

HISTóRICO - Desde as primeiras explorações do rio 
Amazonas, além da atual posição da cidade de óbidos, 
notaram os portuguêses a relativa diminuição de secção do 
grande rio naquela paragem, e, conforme as idéias militares 
de então, reconheceram a necessidade de fortificar o ponto. 

O desenvolvimento da catequese também contribuiu 
em grande parte para a escolha do local da atual sede, de 
um dos maiores municípios do Estado do Pará. 

Subindo o Capitão-General Antônio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, em 1697, o rio das Amazonas, com des
tino ao Rio Negro, ao passar no estreito canal do grande rio, 
verificando ser a situação da margem esquerda muito favo
rável para um pôsto fortificado, determinou a Manuel da 
Mota e Siqueira, que deixasse de mão a idéia de construir 
um forte no Ituqui e fôsse edificá-lo acima do rio Tapajós, 
no rio das Amazonas, onde a passagem se estreita, situ
ando-o na margem norte do rio . 

Siqueira imediatamente deu comêço à obra, que, de
pois de concluída, mal podia montar quatro peças. 

Por essa época, 1697, os frades capuchos, da província 
de N. s.a da Piedade, dirigiram-se ao local e fundaram, com 
os índios do rio Trombetas, uma aldeia que denominaram 
dos Pauxis. 

O forte de Mota e Siqueira recebeu o nome de for
taleza dos Pauxis. 

A aldeia desenvolveu-se regularmente sob a direção 
dos capuchinhos e o forte conquanto sempre equipado e 

Lago Pauxis 

Lago Pauxis 

provido de pessoal, servindo de registro para o alto Ama
zonas, ficou sempre na construção primitiva antiga. 

Em 1749, quando sob o comando do Capitão Baltazar 
Luiz Carneiro, visitado pelo mestre de campo José Miguel 
Aires, achava-se o forte em ruínas. 

Na viagem do Capitão-General Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado ao Rio Negro em 1758, ao passar na 
aldeia de Pauxis, reuniu à fortaleza dos Pauxis, duas al
deias de frades da Piedade, nas proximidades existentes, e, 
em março daquele ano, sendo sábado de Aleluia, erigiu-as 
em vila, com a denominação de óbidos, ficando a fregue
~a sob o padroado da Senhora Santana. 

Em 1762, o estado do forte era já deplorável. 

De 1765 a 1767 ocupou cargo de diretor da vila o 
Tenente Pedro Maciel, que foi substituído de 1768 a 1776, 
por José Antônio Souto Maior. 

O governador Martinho de Sousa e Albuquerque, 
quando em 1784 por óbidos passou, encarregou o sargento
-mor engenheiro João Vasco Manoel de Braum de exami
nar o forte, havendo ficado em projeto os bons desejos 
de reedificá-lo ou pará-lo. 

Em 1804 foram juízes ordinários da vila Joaquim 
José de Castro e Leandro José da Fonseca; em 1805, Paulo 
José da Fonseca e José Plácido Pagones; em 1806, Ma
noel Pedro Marinho; em 1808, João Ricardo Picanço; 
em 1812, José Ricardo Picanço; em 1813, Antônio Rodri
gues Vieira Cativo; em 1814, José Plácido Pagones; em 
1815, Gabriel Mousinho e Manuel Antônio de Oliveira; e, 
em 1816, Clemente José do Amaral. 

O Senado da Câmara em 1816 era representado por 
Manuel Aniceto de Oliveira, Gabriel Mousinho, Cosme Da
mião Figueira e Joaquim José Cardoso. 

Como vila entrou óbidos para a independência. 

Em 1823 foi juiz ordinário José Pedro de Andrade. 
A primeira câmara municipal empossada segundo a 

Lei de 1828 era constituída por José Manoel Bentes, pre
sidente; e, vereadores José Manoel da Costa, José Maria 
Pinto Guimarães, José da Silva Simões, Sebastião José 
Vieira, Felisberto José Tavares e João Antônio Nunes, que 
serviram de 1829 a 1832 . 

Nas sessões do Conselho do Govêrno da Província do 
Pará, de 10 a 17 de maio de 1833, óbidos que foi mantida 
vila, perdeu a sua denominação, substituída por Pauxis, que 
conservou até 1854. 



O município de óbidos sofreu muito com a Cabanagem, 
principalmente o interior que foi óepredado pelos bandos 
facínoras, que em seu território fi::eram couto, e que so
mente com a interferência do Padre Manoel Sanches de 
Brito se dispersaram . 

A Resolução n.0 252, de 2 de Clutubro de 1854, elevou 
à categoria de cidade a vila de óbiclos, conjuntamente com 
Bragança e Vigia. 

A primeira câmara municipal eleita para a cidade de 
óbidos, ficou constituída por Dionísio Pedro Alzier, José 
Pedro Batista, Firmino Antônio Figueira, Antônio de An
drade Freire, Lourenço Caetano Tôrres, Evaristo Ferreira 
Gato, Antônio Salgado dos Santos Guimarães, Severino 
Antônio de Azevedo e João Antônio Nunes Júnior, que 
deviam preencher o período de 1857 a 1860. 

Entrado do Logo (!ouxis 

Pela Lei n.0 520, de 23 de setembro de 1867, foi 
criada a comarca de óbidos. 

Com a proclamação da República, a câmara munici
pal de Óbidos fêz adesão ao novo regime com o ofício 
de 26 de novembro de 1889, assinado por Antônio Ro
drigues de Sousa, Manoel Antônio ie Matos, Joaquim José 
da Silva Meireles, Raimundo Jos4! de Almeida, Custódio 
Antônio dos Santos e Teotônio Pereira de Morais Coutinho. 

Com o Decreto n.0 44, de 19 de fevereiro de 1890, 
dissolveu o govêrno provisório do Estado do Grão-Pará 
a câmara municipal e criou com o Decreto n.0 45, da mes
ma data, o Conselho de Intendê::1cia Municipal, para o 
qual, por ato do mesmo dia nomeou presidente o Tenente
Coronel Joaquim José da Silva Meireles, e, vogais Te
nente-Coronel Firmino Antônio Fi~.ueira, Dr. Marcos Túlio 
dos Reis Lima, Manoel Antônio de Matos, Vicente 
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O Forte Velho, vendo-se o Rio Amazonas 

Augusto de Figueiredo, Boaventura de Azevedo Bentes e 
Francisco Maria Nogueira de Melo, que tomaram posse a 
4 de março seguinte, com exceção do último que não 
aceitou a nomeação. 

Do primeiro Conselho Municipal eleito constitucional
mente fizeram parte Joaquim Rodrigues Bentes, Manoel 
Antônio de Matos, Antônio de Sousa Azevedo, Antônio 
Pádua Vieira Pena, João Maria Roberto Pimentel e Cân
dido Antônio dos Santos. 

Para o período de 15 de novembro de 1915 a 15 de 
novembro de 1918, foi eleito intendente municipal o 
Dr. Graciliano Negreiros, engenheiro militar. 

A cidade de óbidos dispõe de uma guarnição militar 
federal, estacionada na sua fortaleza reconstruída sob os 
moldes militares modernos. Foi a terceira cidade do Pará 
a abastecer a sua população de água potável. 

Estádio General Rêgo Barros 

óbidos jamais fugiu à sua predestinação histórica. 

Nos movimentos revolucionários de 1924 e 1932, os 
seus filhos, de armas na mão, corresponderam plenamente 
aos apelos dos brasileiros que sonhavam com uma pátria 
melhor e sem vícios. 

Assim, pois, troaram os seus canhões em defesa dos 
ideais que julgavam os melhores e os mais puros. 

Em 1924 lutaram para que o Brasil, livre do caciquis
mo político e das burlas eleitorais, tivesse representantes 
legitimamente eleitos pelo povo e como tal fôssem a sua 
lídima expressão. 

Em 1932, lutaram pelo Império da Constituição. 

Pelo disposto no Decreto estadual n.0 6, de 4 de no
vembro de 1930, foi mantido o município de óbidos, tendo 



confirmado tal disposição o Decreto estadual n.0 78, de 
27 de dezembro do mesmo ano. 

No quadro de divisão administrativa relativo ao ano 
de 1933, apenas o distrito-sede continua integrando o mu
nicípio de óbidos, cujo nome figura entre os do Estado 
do Pará, mencionados pela Lei estadual n,0 8, de 31 de 
outubro de 1935. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, os 
distritos de óbidos e Paraná de Baixo são os que compõem 
o município em aprêço, o qual no quadro anexo ao De
creto-lei estadual n.0 2 972, de 31 de outubro de 1938, é 
novamente constituído apenas do distrito de óbidos, com
posto, porém de 2 zonas: óbidos e Paraná de Baixo. 

Lago Pauxis 

Já na divisão judiciário-administrativa do Estado, em 
vigor no qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo Decreto-lei es
tadual n.0 3 131, de 31 de outubro de 1938, o município 

de óbidos integrado por um só distrito, o da sede, divide
-se em 3 zonas, denominadas: óbidos, Cuminameri e Pa

raná de Baixo, enquanto, na divisão territorial estatuída 
pelo Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 
1943, para vigorar no qüinquênio 1944-1948, o distrito 
único de óbidos passou a compreender o primeiro, se
gundo e terceiro subdistritos. 

Atualmente o município de óbidos é constituído uni
camente pelo distrito-sede. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Muni~ipal o Sr. Raimundo Lucas Menezes 
e constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

Um Igarapé Em Tempo de Cheia 

LOCALIZAÇÃO - O município situa-se na zona fisiográ
fica do Baixo Amazonas e limita com os municípios de 
Juriti, Oriximiná, Almeirim, Alenquer, Santarém e com a 
Guiana Holandesa. A sede municipal dista 779 km em 
linha reta da Capital Estadual, colocando-se no 48.0 lugar 
em ordem de distância de Belém, possuindo as seguintes 
coordenadas geográficas: 1° 54' 58" de latitude Sul e 
55° 30' 59" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em rela!jão ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 37 metros na sede municipal sendo o 
9.0 município em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA- O município apresenta o clima comum da Ama
zônia: equatorial superúmido. Os dados referentes a quatro 
meses de 1956 (setembro a dezembro) indicam na tem
peratura da cidade: média das máximas 34,4°C, média 
das mínimas 21,5°C, média compensada 27,9°C e preci
pitação 519,3mm. 

AREA - 28 408 km2• É óbidos o 11.0 m\:micípio do Es
tado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Principais acidentes 
geográficos: Rio Amazonas - banha a cidade de óbidos 
e a ilha Grande; rio Trombetas - afluente do rio Amazo
nas; cachoeira Pancada, sem característicos que possam 
identificar sua extensão; Jaramacaru - com 50 metros 
de altura e 30 de largura; serra da Escama - ao lado 
leste da cidade de óbidos, com uma altura de 60 metros. 
Nela se encontra instalada a "Fortaleza Gurjão", do Exér
cito Nacional; ilha Grande - situada no Paraná de Baixo, 
com aproximadamente 20 quilômetros de comprimento. 

RIQUEZAS NATURAIS - Principais riquezas naturais: 
castanha, babaçu, breu, jutaicica, madeiras, sementes olea
ginosas, borracha e cumaru aparecem como riquezas ve
getais. Caititu, camaleão, capivara, jacaré, maracajá, quei
xada, veado, quelônios, pirarucu e peixe liso, constituem 
as principais riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de óbidos, segundo o Re
censeamento de 1950, era de 16 083 habitantes e tinha a 
seguinte composição: homens- 8 009- mulheres: 8 074; 



Correios e Te lés rafos 

brancos- 5 914; pardos- 9 370; prêtos- 759 e 15 da 
raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em número 
de 8 702, 4 426 eram solteiras; 3 678, casadas, 589, viúvas 
e 4, desquitadas. Existiam 54 estrangeiros e 5 brasileiros 
naturalizados. Predominavam os que se declararam católicos 
romanos, que eram 15 692; as outras religiões possuem 

adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do munidpio, em 31-XII-956, era 

de 18 129 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
uma aglomeração urbana principa:.: a cidade de Obidos com 

3 419 habitantes (1492 homens e 1927 mulheres), con

forme dados do Recenseamento ele 1950. Além da cidade, 

existem os povoados de Rio Bran<:o, com 280 casas e 1 260 

Quartel do Con·tingente 

moradores; Flexal, com 150 casas e 1 020 moradores; Iga
rapé-Açu, com 210 casas e 1 280 moradores e São José, 
com 198 casas e 1130 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS ·-Indústria Extrativa: A 
produção de origem mineral é r<~presentada pela extração 
da argila que, beneficiada nas d·Jas (2) olarias existentes 

no município, acusou a produção de tijolos e telhas com o 
valor global de Cr$ 263 937,40, t!m 1956. A de origem ve

getal, por . extração de castanha, jutaicica e cumaru, cuja 
produção total, em 1956, somcu a quantia de ...... . 
Cr$ 14 495 312,50. De origem animal por pele de jacaré 

e peles de animais silvestres, cu.io valor da produção, em 
1956, somou CrS 62 178,00. 

Todavia, o mumc1p1o assenta sua economia na pro
dução da fibra juta, cuja exportação em 1956, atingiu a 
280 700 kg valendo Cr$ 15 851 962,00, seguindo-se a cas-
tanha-do-pará, com 24 316 hectolitros, valendo ...... . 
Cr$ 14 441860,00; gado bovino com 183 cabeças, valendo 
Cr$ 599 500,00; madeiras em bruto com 152 ma va
lendo Cr$ 330 500,00, e conchas de madrepérola com 
28 030 kg valendo Cr$ 280 206,00. 

O valor da exportação, em 1956, somou ......... . 
Cr$ 32 020 009,50. 

Existem no município 8 estabelecimentos industriais, 
sendo dois para prensagem de juta, duas olarias, uma usina 
para beneficiamento de arroz, uma fábrica de mosaicos, 
uma fábrica de calçados e um matadouro para abate de 
reses, a 1ém dos pequenos estabelecimentos, que se dedicam 

Igreja Matriz 

ao fabrico de farinha de mandioca. Das pessoas em idade 
ativa (10 anos e mais), 31,6% estão ocupados na agricul
tura, pecuária e silvicicultura. 

A pecuária tem alguma evidência e o rebanho bo
vino é estimado em 20 mil cabeças. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com as praças de Belém, Rio e São Paulo. Há no 
município 103 estabelecimentos comerciais do sistema 
comum da Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo 
tempo. Funciona uma Agência do Banco do Brasil S.A. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - Li
ga-se a cidade de Obidos com as sedes municipais limítrofes 
e a Capi.tal do Estado pelos seguintes meios de transpor
te: Oriximiná: fluvial 22 km, navios do S.N.A.P.P. e em
prêsas particulares; ]uriti: fluvial 91 km, navios do 

Frente da Cidade na Ocasião da Cheia 
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S.N.A.P.P e emprêsas particulares; Alenquer: fluvial 69 km, 
navios do S.N.A.P.P. e emprêsas particulares; Santarém: 
fluvial 126 km, navios do S.N.A.P.P. e emprêsas particula

res, e aéreo 109 km, Panair do Brasil S. A.; Almeirin: flu

vial 461 km, navios do S.N.A.P.P. e emprêsas particulares; 
Capital Estadual: fluvial 1081 km, navios do S.N.A.P.P. e 

emprêsas particulares, navios do Lóide e Costeira, e aéreo, 
840 km, Panair do Brasil S. A. Como via de comunicação 

existe no município uma Agência Postal-telegráfica do 

D.C.T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de óbidos conta com 

27 logradouros; 950 prédios e, segundo os dados do Re

censeamento Geral de 1950, possui 3 419 habitantes. É 
servida de luz elétrica e água canalizada. A iluminação 

Vista da Cidade 

pública se estende a 2 7 logradouros e a domiciliária conta 

com 335 ligações. A rêde distribuidora de água abastece 

18 logradouros com 344 ligações domiciliares. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existem um 
hospital mantido por particular e um pôsto de higiene 

mantido pelo Serviço Especial de Saúde Pública (S.E.S.P.), 

ambos de finalidades gerais. O hospital tem os serviços 

gerais de clínica médica, possui ambulatório, farmácia, sala 

de operações, 12 berços e 32 leitos, sendo 27 gratuitos, 

3 contribuintes e 2 para pessoal técnico do hospital. Não 
executa trabalhos profiláticos e tem como corpo clínico um 

médico e seis enfermeiros. O pôsto de higiene possui os 
serviços gerais de clínica médica e saúde pública, possui 
ambulatório, farmácia, lactário, laboratório de microscopia 

e aparelhos para outros exames: executa trabalhos pro fi-

!!11a Marechal Deodoro 
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Pôrto da Cidade no Verão 

táticos de imunizações e tem como corpo clínico um mé
dico, quatro enfermeiros, duas visitadoras e um guarda. 

ASSISTÉNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis

tem no município as seguintes associações: Associação de 
Caridade Santa Casa de Misericórdia - fundada em 1922. 

contando com 134 sócios e tendo como finalidade auxiliar 

tôdas as pessoas necessitadas; Conferência de São Vicente 
de Paulo- fundada em 1947, contando com 35 sócios e 

tendo como finalidade auxiliar todos aquêles que necessi

tam: Legião Brasileira de Assistência - fundada em 1949, 

e tendo como finalidade dar assistência aos necessitados. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons

tatou a existência de 13 278 pessoas de 5 anos e mais, 

sendo que 5 287, ou 39,8%, sabiam ler e escrever. Destas, 
2 736 eram homens e 2 551, mulheres. Na sede municipal, 

Rua Dr. Corrêa Pinto 

das 2 925 pessoas de 5 anos e mais, 1 916 sabiam ler e es

crever e destas, 829 eram homens e 1 087, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram em óbidos, 43 estabe

lecimentos de ensino primário fundamental comum com a 

matrícula geral de 1994 alunos. No mesmo ano, na sede 

municipal, funcionou 1 estabelecimento de ensino extra
primário, o "Educandário São José", com os seguintes cur

sos: normal regional, com 42 alunos do sexo feminino e 

11 professôres; de bordados, com 77 alunos do sexo fe

minino e 1 professor; música, com 10 alunos do sexo fe

minimo e um professor; datilografia, com 6 alunos do sexo 

feminino e 1 professor . 



Residência do Agente de Estatística 

OUTROS ASPECTOS CUL TUFtAIS - O cinema Irace

ma, na cidade, com 200 lugares. Duas associações culturais, 

de caráter esportivo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual -- MUNIClPIO 

1'otal Tributária 
(Cr$ I 000) 

---

1950 ....... 702 1 557 811 1 506 
1951 ....... .. I 212 2 402 I 740 I 636 
1952 ....... . .. I 236 I 778 951 2 123 
1953 ....... 891 I 170 2 442 I 317 2 444 
1954. .. .. I 218 I 785 2 952 1 770 2 415 
1955 .. .... I 637 2 650 3 003 I 953 3 622 
1956 ...... I 943 3 042 (I) 3 260 (I) 2 089 (1) 3 260 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - O Forte Velho construído em 1854, para defesa 

Alagação de 1953 

Alagação 

da passagem estratégica do rio, está abandonado, de vez 
que a construção de outro forte na serra da Escama, su
perou a utilidade do fortim mencionado. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - A cidade se movimenta com as come

morações tradicionais da Semana Santa, Santa Maria, em 

maio, Coração de Jesus e N. s.a do Perpétuo Socorro, em 

junho e de s.a Santana, a padroeira, em julho. 

VULTOS ILUSTRES - O escritor José Veríssimo Dias 
de Matos, educador, jornalista e escritor, foi um dos funda
dores da Academia Brasileira de Letras, cujo centenário 
de nascimento foi celebrado êste ano (1957); Herculano 

Alagação em 1957 

Inglês de Sousa, político e jurista, escritor, também fun
dador da Academia Brasileira de Letras; Manoel Fran
cisco Machado, Barão de Solimões, homem de vasta cul
tura, que exercia a presidência do Amazonas quando se 
deu a Proclamação da República; Dr. Augusto Correia 
Pinto, líder político de grande projeção no Pará, antes da 
Revolução de 1930, tendo sido vice-presidente do Estado 
por duas vêzes, senador estadual e intendente municipal 
de Óbidos, onde realizou fecunda e progressista adminis
tração, instalando água encanada, luz elétrica, fábrica de 
gêlo, e construindo mercado, hospital e cais. Grande orador 
e jurista evidenciou-se no cenário político-administrativo 
do Estado, como vulto de primeira grandeza. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A passagem apertada do 
rio Amazonas, em óbidos, onde se ·registra a sua menor 
largura - 1 892 metros - é uma atração turística, pela 
imponência da paisagem. O maior rio do mundo em vo-
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Frente da Cidade - Dia da Padroeira 

lume de água, comprime-se na famosa "Garganta do Ama
zonas", cuja profundidade é estimada em cêrca de oitenta 
metros. A correnteza atinge o máximo de velocidade, na 
época da enchente, ultrapassando 7 000 metros por hora, 
conforme observações do famoso sábio francês Paul le 
Cointe. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "Obidenses" e "Pauxináras", ou 
simplesmente "Pauxis". O topônimo óbidos é de origem 
lusa. Xavier Fernandes, em "Topônimos e Gentílicos", 
afirma: "sôbre a origem de topônimo óbidos também são 
duvidosas, se não inaceitáveis, as afirmações que se têm 
feito". 

É sede de Comarca e Têrmo . 
O eleitorado é de 3 702 eleitores. 

óbidos foi talvez o primeiro município do interior 
paraense a possuir água canalizada em sua sede. :S:sse me
lhoramento urbano data de antes da Revolução de 1930. 

Em 1934, a criação do município de Oriximiná, com 

território pertencente a óbidos, ocasionou a êste municí

pio sério abalo em sua economia, somente refeita, ultima
mente, com o aparecimento da cultura da juta indiana, que 

se tornou a base econômica da comuna . 

A guarnição militar de óbidos é atualmente restrita 

a um contingente do Exército Nacional. A "Fortaleza Gur

jão", na serra da Escama, teve seus grandes momentos de 

glória, nos movimentos revolucionários de 1924 e 1932. 
Defendendo a passagem da grande caudal, na famosa 
"Garganta do Amazonas", a sua história está ligada indis

cutivelmente aos fatos da vida paraense. 

Vista da Cidade 
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A cidade é bem aprazível, ventilada, e seu pôrto ser
vido por navios do Lóide Brasileiro, em intercâmbio direto 
com o Sul do país, situa-se como um dos mais movimenta
dos da região. 

Vista da Cidade 

óbidos, é topônimo de origem portuguêsa; uma das 
muitas designações que Mendonça Furtado semeou na 
Amazônia. Os mestres da filologia se não entendem a res
peito da origem. I. Xavier Fernandes aceita com reservas 
a origem latina ob-id-os, pela qual deveria ser designada 
uma entrada do oceano junto à antiga localidade do Dis
trito de Líria. Ob-id = por isto, os = bôca. Comezinha, gi
nástica filológica produz Óbidos e lhe explica a origem. 

Vista da Cidade 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará. - Tomo nono. - João Palma Muniz. - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Óbidos. - C. N. E. - 1948. - Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 
de Estatística do Pará (junho de 1957). 

ORIXIMINA- PA 
Mapa Municipal na pág. 123 do 1.0 Vol. 

Foto: pág. 166 do Vol. I 

HISTóRICO - Datam de 1877 as primeiras notícias do 
desbravamento feito pelo padre José Nicolino de Souza, 
natural de Faro, neste Estado, a esta parte de terras firmes, 
situadas à margem esquerda do rio Trombetas, onde fundou 
uma povoação, designando-a Uruã-Tapera ou Mura-Tapera, 
a qual, com a Lei n.0 1 288, de 11 de dezembro de 1886, 
foi elevada à categoria de Fre.guesia de Santo Antônio do 



Uruã-Tapera, pelo Dr. Joaquim da Costa Barradas, presi
dente da Província do Pará e desembargador do Maranhão. 

São imprecisos os dados quanto à vida da freguesia, 

do período de sua criação até 9 de junho de 1894, quando 

Fazenda São Frandsco 

o então governador do Estado, Dr. Lauro Sodré, elevou-a a 
categoria de vila, já com a denominação de Oriximiná, 
criando o município do mesmo nome, cuja instalação deu-se 
a 5 de dezembro do mesmo ano, E!, nomeou para primeiro 
prefeito o Sr. Pedro Carlos de Oli·•eira. 

Os limites dados ao município foram os seguintes: 
todo o rio Trombetas, igarapé Sapucuá e Maria-pixi e res
pectivo lago, até a bôca do igarE.pé Timbó, seguindo ao 
centro. 

Sucederam o Sr. Pedro de Oli'leira no período de 1894 

a 1900, os senhores Emídio Martins Ferreira e Manoel 

Ferreira, não havendo nada concreto referente a êsse pe

ríodo, sabendo-se, no entanto, ter sido normal a vida do 

município. 

Em data de 3 de abril de 1!100, pela Lei n.0 729, já 

no govêrno do Dr. Paes de Carvalho, por motivos políticos, 

foi extinto o município, sendo o seu território dividido entre 

os municípios de Faro e óbidos, fato que não aconteceu 

totalmente, pois, foi anexado somente ao de óbidos. 

Da data de sua extinção e anexação a óbidos, muito 

sofreu Oriximiná em seu desenvolvimento, até a revolução 

de 1930, mesmo tendo entre outras, as influências de José 

Gabriel Guerreiro, José Antônio Picanço Diniz, Elizio Pes

soa de Carvalho, Carlos Maria Teixeira, José Clementino 

de Figueiredo, Raimundo José de Almeida, João Guerreiro, 
Manoel Costa, Antônio Figueira e Antônio de Sousa Bentes 

Outro Aspecto da Fazenda 

Vista Parcial 

que sempre propugnaram pelo engrandecimento dêsse 
rincão brasileiro . 

Vitoriosa a revolução de 30, já alguns políticos da 
nova geração, entre os quais Antônio Bentes de Oliveira 

Um Rebanho de Gddo da Fazenda São Francisco 

Guimarães, José Gabriel Guerreiro Junior, Enéas de Men
donça Cavalcanti, Helvécio Imbiriba Guerreiro e muitos 
outros, procuraram restabelecer o município, para tanto, 

Escola Rural 

expondo ao então interventor federal do Estado, a necessi
dade de ser restabelecido o município de Oriximiná, argu
mentando com relatórios, onde provavam com números 
estatísticos, as possibilidades econômicas da região e que 
chamou a atenção do interventor, que, com a Lei n.0 1 442, 
de 24 de dezembro de 1934, restabeleceu o município, e 
nomeou para primeiro prefeito o Sr. Helvécio Imbiriba 
Guerreiro, que já vinha ocupando o cargo de subprefeito 
desde 4 de junho de 1933. 
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Um Grupo de Alunos da Escola Rural 

Não deu o interventor o mesmo território que havia 
pertencido a Oriximiná . 

Tendo sido exonerado o Sr. Helvécio Imbiriba Guer
reiro, substituiu-o no cargo o Sr. João Imbiriba Guerreiro, 
que tomou posse em 8 de agôsto de 1935, e estêve à frente 
da administração municipal, até o dia 12 de fevereiro de 
1936, quando assumiu o Sr. Helvécio Imbiriba Guerreiro, 
eleito prefeito constitucional, no pleito de 30 de novembro 

de 1935, quando também foi eleita a primeira câmara mu

nicipal, após a reinstalação do município e que foi consti

tuída pelos senhores Martinho de Figueiredo Tavares, José 

Gabriel Guerreiro Júnior, Antônio Bentes de Oliveira Gui

marães, Manoel Rosalina da Silva, Tomaz Evangelista da 

Silva, Artur de Oliveira Andrade, Francisco Antônio Co

lores e Joveniano Ferreira de Barros. 

Visto do Estaleiro Naval São José 

Com o golpe de Estado de 1937, nada sofreu o muni

cípio em seu surto de progresso pois o interventor José 

Carneiro da Gama Malcher manteve no exercício o pre

feito Helvécio Imbiriba Guerreiro, nomeando-o para o 

cargo. 

No período de 12 de fevereiro de 1936 a 11 de março 

de 1943 houve algum progresso, pois o prefeito Helvécio 

Guerreiro, inaugurou diversos melhoramentos na cidade e 

no interior, tais como: serviço de luz elétrica, Grupo Es

colar, Cadeia Pública, Matadouro Municipal, além da 

abertura de diversas ruas na cidade e instalações de escolas 

na zona rural. 

De 11 de março de 1943 a 11 de março de 1947 go
vernou o município o Sr. José Gabriel Guerreiro Júnior, 

nomeado para o cargo por ato do interventor Magalhães 
Barata. 

De 11 de março de 1947 a 29 de fevereiro de 1948, 
esteve o município entregue ao prefeito Acioli Ramos, que 
por nomeação do interventor substituiu o Sr. José Gabriel 
Guerreiro. 

De 29 de fevereiro de 1948 a 31 de março de 1951, 
governou o município o Sr. Guilherme Imbiriba Guerreiro. 

A câmara municipal, nesse período, foi constituída 
pelos senhores José Neves Acioli Ramos, que foi eleito 

vice-prefeito, José Gabriel Guerreiro, Carlos Calderaro, 
Raimundo Tavares Gomes e Joveniano Ferreira de Barros. 

A 31 de março de 1951, tomou posse do cargo o Sr. An
tônio Machado lmbiriba, que estêve à testa dos destinos do 

Diversas Construções do Estaleiro São José 

município até 31 de janeiro de 1954, data em que tomou 
posse o atual prefeito José Antônio Picanço Diniz Filho. 

Nesse período a câmara municipal foi constituída dos 
senhores: José Gabriel Guerreiro, Eluzio Pessôa de Car
valho, Antônio Joaquim dos Santos, Joveniano Ferreira de 

Barros e Pedro Tavares de Oliveira. 

São os seguintes os atuais vereadores: Raimundo Mu
niz de Figueiredo, Cesar Guerreiro, Guilherme Imbiriba 
Guerreiro, João Batista de Oliveira, Manoel Ramos de Oli
veira, Lucelindo Farias Tavares e Luiz Alagio de Sousa 
que substituiu o Sr. Hilário Simplício de Oliveira Matos, 
que renunciou o cargo. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios do Pará, consignando-se, entre 
êles, o de Oriximiná, que nos quadros de divisão territorial 
datados de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 
1937, bem como no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, 

Uma Embarcação construída no Estaleiro São José 



de 31 de março de 1938, figura formado unicamente pelo 

distrito-sede . 

Dá-se o mesmo nas divisões territoriais do Estado, vi
gentes nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, e fixadas, 
respectivamente, pelos Decretos-l•~is estaduais n.o• 3 131, de 
31 de outubro de 1938 e 4 505, dE! 30 de dezembro de 1943. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo 
sido eleito Prefeito Municipal o Sr. José Antônio Picanço 
Diniz Filho e constituída a Câmara Municipal de 7 

vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O municípico de Oriximiná localiza-se 
na Zona Fisiográfica do Baixo Amazonas e limita com 
os municípios de Faro, óbidos, Juruti e com a Guiana 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Holandesa. A sede municipal dhta 819 km em linha reta 
da Capital Estadual, colocando-s·~, no 49.0 lugar em ordem 
de distância de Belém e possuindo as seguintes coordenadas 
geográficas: 1° 45' 48" de latitude Sul e 55° 22' 09" de 
longitude W. Gr. 

ALTITUDE - 37 metros na sede municipal, sendo o 
9.0 em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. As chuvas são abundantes 

Outro Barco construído M mesmo Estaleiro 

Vista do Estaleiro 

de janeiro a junho, e nota-se, de setembro a dezembro acen
tuado tempo sêco. A temperatura da cidade em 1956 foi 
a seguinte: média das máximas: 28°C e média das míni
mas: 25°C. 

ÁREA - 107 267 km2• É Oriximiná o 3.0 município do 
Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Trombetas: à 
margem esquerda dêste rio, está situada a cidade de Orixi
miná; segue o rio em direção SE-NO, sendo navegável 
até a cachoeira Porteira, precisamente 60 milhas, tendo 

uma profundidade média de 22 metros. Lago Sapucuá: é 
o maior e mais bonito lago do município. Cachoeira do 
]atuarana: com 27 metros de altura, é objeto de estudos 

para captação de água e energia elétrica. Cachoeira Por
teira: no rio Trombetas, ponto terminal dêste rio, não é 

Uma Sala de Aula 

de muita altitude. Cachoeira do Chuvisco: no rio Ere

pecuru, é a mais bonita cachoeira do município, e em cuja 

base existe uma gruta; a água se despenha de uma altura 

aproximada de 26 metros. Serra de Tumucumaque: serve 

de limite entre o Brasil e a Guiana Inglêsa; tem a altura 

aproximada de 800 metros. 

RIQUEZAS NATURAIS - Argila e pedras de alvenaria, 

destacam-se como principais riquezas minerais, entretanto 

consta a existência de ouro, bauxita e cristal de rocha, ainda 

sem exploração. Madeiras, castanha, borracha, fava de 

cumaru e leite de maçaranduba constituem as riquezas ve

getais. Couros e peles de animais silvestres e peixes, apa

recem como as principais riquezas animais . 

441 



Grupo Escolar 

POPULAÇÃO - A população de Oriximiná, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 12 209 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 6 167, mulheres 
-6 042; brancos- 2 598, pardos- 8 365, pretos- 1152 

e 33 da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em 
número de 7 033, 3 884 eram solteiras, 2 612, casadas, 524, 

viúvas, e 3 desquitadas. Existiam 44 estrangeiros e 2 bra

sileiros naturalizados. Predominaram os que se declararam 
católicos romanos que eram 12 157; as outras religiões pos

suem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-56, era de 

13 762 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
uma ( 1) aglomeração urbana - a cidade de Oriximiná com 
2 415 habitantes ( 1 149 homens e 1 266 mulheres) con
forme dados do Recenseamento de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 

sua economia principalmente na produção da castanha-do
-pará, cujo valor da exportação, em 1955, atingiu a 6 939 
hectolitros, valendo Cr$ 8 175 146,00, seguindo-se o gado bo
vino, com 2 100 cabeças, valendo Cr$ 2 467 100,00, essência 

de pau-rosa, com 16 231 kg, valendo Cr$ 1 835 400,00, 
madeira beneficiada e aparelhada com 439,7 ms valendo 

Cr$ 1347 139,00 e conchas de madrepérola com 78 497 kg, 
valendo Cr$ 321 320,00. 

O valor da exportação em 1955, somou ..... . 
Cr$ 19 464 901,30. 

Vista Parcial da Cidade 

Existem no muntc1p1o 8 estabelecimentos industriais, 
sendo 2 serrarias, 1 olaria, 2 estaleiros para construção de 
pequenas embarcações, 1 usina para prensagem de juta, 
1 fábrica de calçados e 1 matadouro para abate de reses, 
além dos pequenos estabelecimentos, que se dedicam ao 
fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 31,1% 
estão ocupados na agricultura, pecuária e silvicultura. 

A pecuária tem acentuado desenvolvimento e o re
banho bovino é estimado em 30 000 cabeças. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém tran
sações com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no muni
cípio 82 estabelecimentos comerciais do sistema comum da 
Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

Funciona uma Agência do Banco de Crédito da Ama
zônia S.A. 

Um lndio Pescando 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 
Liga-se a cidade de Oriximiná com as sedes municipais 
limítrofes e a Capital do Estado pelos seguintes meios de 
transporte: Óbidos - fluvial, 50 km; Faro - fluvial, 
110 km; Capital Estadual - fluvial, 939 km. Uma linha 
aérea, semanal, da Panair do Brasil serve o município. 

Como via de comunicação, exi_ste no município, uma 
Agência Postal-telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Oriximiná conta 
com 16 logradouros públicos; 623 prédios e segundo os 
dados do Recenseamento Geral de 1950, 2 415 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 11 logradouros e a domiciliária conta 275 ligações. 



ASSIST:ltNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe apenas 
um Pôsto de Higiene do Serviço Especial de Saúde Pública, 
com finalidade geral, mantendo o!: serviços de assistência 
médica, higiene materna e infantil, servidos por um mé
dico e uma visitadora. 

ASSIST:ltNCIA SOCIAL E COOP:Il~RATIVISMO - Exis
te no município uma associação denominada Clube das 
Mães de Oriximiná, fundada em 1954. Contando com 88 
sócios e tendo como finalidade prestar auxílios e bene
fícios aos necessitados. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 10 339 pesBoas de 5 anos e mais, 
sendo que, 3 201 ou 30,9% sabiam ler e escrever. Destas, 
1865 eram homens e 1336, mulh~res. Na sede municipal, 
das 2 068 pessoas de 5 anos e mais, 1 253 sabiam ler e 
escrever e destas, 639 eram homens e 614, mulheres. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram 32 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum com a matrícula geral 
de 1 478 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Duas são as Asso
ciações Culturais, ambas de caráter esportivo. 

FINANÇAS PÚBI.ICAS 

RECEITA ARRECADADI> (Cr$ 1 000) DESPESA 
REM.IZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Eotadual MUNICIPIO 

Te tal TributAria 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... 265 404 1 120 583 1 457 
1951 ....... 362 971 1 546 1 031 1 377 
1952 ....... 855 870 1 187 555 1 904 
1953 ....... 613 761 1 963 847 2 lOS 
1954 ....... 857 778 2 213 1 060 2 621 
1955 ....... 1 353 1 104 2 900 1 546 2 903 
1956 ....... 1 807 1 571 3 739 2 631 3 313 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI
COS - O Pavilhão "24 de Dezembro", situado na Praça 
Santo Antônio. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Tradicionalmente registramos a festa 
do glorioso Santo Antônio, padmeiro do município, com 

início no primeiro domingo de agôsto, com um Círio fluvial, 
e término no terceiro domingo, cem uma grande procissão, 

que percorre, com a imagem do Santo, tôdas as ruas da 

Cachoeira "Porteira", no Alto Rio Trombetas 

Fazenda São Francisco 

cidade. Há festas de arraial, leilões e grande afluência de 
romeiros. 

VULTOS ILUSTRES - Podemos citar, como tend9 po
sição de destaque no cenário nacional, o Coronel de Exér
cito Renato Imbiriba Guerreiro, engenheiro, que foi por 
muito tempo diretor da Refinaria de Cubatão e, o Major 
Cantídio Bentes de Oliveira Guimarães, que teve papel 
saliente na aviação brasileira. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - Cachoeira da Porteira -
No Rio Trombetas, é o ponto terminal do rio Trombetas. 
Praia do Taboleiro - Dista cêrca de 112 km da cidade e 
é notável pela desova dos quelônios, de setembro a de
zembro. Cachoeira do Chuvisco - Com 36 metros de 
altura; em sua base encontra-se uma gruta. La~o Sapuci.rá 
- Circundado por serras, praias e campos de criação. É 
muito farto, principalmente de peixes. La~o Paru - Pos
sui imensas campinas que se notabilizam pelo elevado nú
mero de bandos de pássaros aquáticos, que aportam pelo 
verão (setembro a dezembro). 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de "oriximinaenses" . 

O eleitorado é de 2 144 eleitores. 

É têrmo Judiciário da Comarca de Obidos. 

É o mais novo município da região e seu desenvolvi
mento é apreciável. A segunda grande guerra (1939/1945) 
afetou sobremodo a vida econômica de Oriximiná, por
quanto os produtos básicos de sua economia, na época, 
castanha-do-pará e essência de pau-rosa ficaram sem 

mercado comprador. 

Oriximiná; é topônimo indígena, de procedência tupi 
ou de outra procedência. O étimo orixi é de difícil identi
ficação. Poder-se-á, talvez, deduzir, por corrupção, de 

uruçuí = uriçui = arici = orixi - abelha (uma das es
pécies), e miná, marido, macho. Significaria, então, "o 
macho da abelha", "o zangão". Frei Protásio Frinckel, o 
pároco do município, que conhece a região e seus diversos 
núcleos de habitantes primitivos, inclina-se, segundo in
formação do agente de estatística, pela derivação de 
ERUZU-M'NÁ, com a significação de "muitas praias" ou 
"minas de praias". Deve tratar-se de um dos dialetos indí
genas de formação mesclada. À região foram ter várias 
tribos de diferentes nações e até lá se homiziaram escravos 



africanos. Pena é que o criador do topônimo não lhe tenha 
deixado o significado e a derivação etimológica. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará. - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do município de Oriximiná - C. N. E. - 1948; -
Arquivo da Agência Municipal de· Estatística; - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 

Regional de Esattística do Pará. (Junho de 1957). 

OURÉM-PA 
Mapa Municipal na pág. 83 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - As origens históricas dêste município re
montam ao ano de 1727, quando, no local da atual sede, 
Luiz de Moura edificou uma casa forte, à custa própria, 
no intuito de criar-se uma posição oficial e ao mesmo 
tempo estabelecer-se no rio Guamá. 

Em tôrno dessa residência desenvolveu-se um povoado, 
que, já em 1753, mereceu do então governador e Capitão
-General Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a cate
goria de freguesia, sob o orago do Divino Espírito Santo, 
e de vila, com a denominação de Ourém, constituindo-a 
aquêle ilustre governador com 150 índios, tomados a con
trabandistas, e com famílias vindas das ilhas dos Açores, 
para colonizar o Pará. 

A instalação do município teve lugar em 29 de maio 
de 1762 pelo desembargador e corregedor da comarca Fe
liciano Ramos Nobre Mourão. 

A sua Câmara ficou constituída por dois juízes ordi
nários, dois vereadores e um procurador e dela fizeram 
parte João da Cunha Corrêa, Belchior Henrique, Francisco 
de Melo Coelho, Manoel Furtado e Antônio da Silva. 

Em 1767 era diretor da vila o alferes Xavier de Si
queira, e, em 1768, ocuparam os cargos de juízes ordi
nários Afonso Pereira e Marcelino Gomes da Silva . 

O Senado da Câmara, em 1804, contou como membros 
Joaquim José Expíndola, Paulo Marques, Raimundo dos 
Santos Furtado, José da Silva e João de Deus de Freitas. 

Como município entrou para a Independência, figu
rando em 1823 como juiz ordinário João de Deus e Silva, 
que à Câmara apresentou a notícia da adesão à Indepen
dência . Era vigário da paróquia, nessa emergência, Frei 
Pedro de Santo Angelo Mazzinghi Pena Fort. 

A primeira Câmara, eleita conforme a Lei geral de 
1828, era formada por Manoel Raimundo de Macedo, pre
sidente, e, vereadores, Manoel Antônio de Quadros, Venân
cio José Reis, Domingos Pestana e Manoel Raimundo Roiz, 
que exerceram o mandato no quatriênio de 1829-1832. 

Sofreu muito êste município com a Cabanagem, pois 
o seu território foi vítima de inúmeras depredações durante 
o conflito. 

No quatriênio de 1837-1840 participaram da Câmara 
Inácio Felix Guerreiro, presidente, e, vereadores, Pedro Mi
litão da Cunha, Antério Francisco de Carvalho, Martinho 
dos Santos Mártires e Domingos Manoel Pestana . 

Pouco avançou o município daí em diante até o que
triênio de 1849-1852. 

Ourém fêz parte da comarca da capital, primitiva
mente, tendo, com a criação da comarca de Bragança, pas-

sado para ela, para em seguida, pela Lei n.0 337, de 1.0 de 
dezembro de 1859, tornar a ser unido à Câmara da capital. 

No quatriênio 1865-1868, o voto colocou na 
Câmara os cidadãos Padre Marcelo Alves de Menezes, 
Eliziário José de Carvalho, José de Almeida Peninche, Mar
celino Modestino Percio dos Reis, Antonio Manoel Nunes, 
Domingos Casemiro Pereira Lima e Antônio José Cordeiro. 

No período desta vereação conservadora, no intuito de 
enfraquecê-Ia, os liberais trabalharam para a constituição 
do município de Irituia, e, de fato, o conseguiram com a 
Lei n.0 534, de 12 de outubro de 1867, tendo envidado 
todos os esforços para levar a efeito logo a instalação da 
nova vila e criar-se lá uma situação favorável à respectiva 
corrente partidária . 

Não concretizaram, entretanto, pois que, em 1868, com 
a Lei n.0 586, de 23 de outubro, os conservadores obtiveram 
a revogação daquela, retornando Irituia ao seu primeiro 
estado de freguesia, dependente de Ourém e parte inte
grante do município. 

Em fins de 1868 os liberais congregaram as suas fôrças 
políticas e conseguiram entrar novamente para a Câmara, 
porquanto, ganharam as tormentosas eleições de vereadores 
e juízes de paz para o período de 1869-1872. 

O partido liberal, nessa ocasião, não obstante guardar 
como chefe de honra Domingos Casemiro Pereira Lima, 
era de fato dirigido pelo professor Marcolino Surano An
tônio Damasceno, em vista do estado precário de saúde 
do primeiro; permanecendo os conservadores a ser chefia
dos pelo padre Marcelo Alves de Menezes. 

A luta dêstes, fracassados já em duas eleições, com os 
liberais, encarniçou-se no ano de 1876, por ocasião da 
reunião da junta municipal. 

Em vista de moléstia incurável, o presidente da Câ
mara Domingos Casemiro Pereira Lima, achava-se desde 2 
anos afastado do exercício do seu cargo, que havia pas
sado a Hipólito José Pestana. 

Como a presidência· da junta municipal, por lei, era 
do presidente da Câmara, e achando-se Pestana ligado ao 
padre Marcelo Menezes, o professor Surano Damasceno, 
vendo perigar a situação do seu partido, deliberou que o 
presidente Domingos Lima assumisse a presidência da Câ
mara, a fim de presidir os trabalhos da junta municipal. 
Pestana discordou, tendo alegado que o precário estado de 
saúde do presidente e a natureza da moléstia que o mi
nava, o impediam de funcionar na presidência da Câmara. 

Sérios distúrbios se verificaram na vila, então, sendo 
o presidente da Câmara, Domingos Lima, ameaçado de 
espancamento até em sua própria residência, pelos correli
gionários do padre Marcelo e de Pestana. 

Contando êstes com o único eleitor da paróquia de 
Ourém, Lázaro Antônio Picanço, com vários suplentes· de 
vereadores, e achando-se de posse dos livros e demais do
cumentos da junto municipal, resolveram fazer upta dupli
cata da junta, presidida por Pestana, em contraposição à 
dirigida por Domingos Lima. 

Realizadas ambas e remetido o respectivo resultado 
ao presidente da província, Dr. João Capistrano Bandeira 
de Melo Filho, êste reconheceu como legais os trabalhos 
presididos por Domingos Lima . 

Como represália, o padre Marcelo Menezes, que então 
fundou em Ourém o Partido Católico, reuniu-se aos seus 



adeptos e, ambos, trabalharam pela elevação de Irituia a 
vila e do seu território a município, objetivo que foi alcan
çado em 1879, com a Lei n.0 934, de 31 de junho, revogada 
em 1886 pela Lei n.0 1 286, de 23 de dezembro. 

Anteriormente, a Lei n.0 1 023, de 1.0 de maio de 
1880, criara a comarca do rio Guar.ná, com sede em Ourém, 
Lei essa depois revogada em 188!i pela Lei de n.0 1 207, 

de 11 de novembro. 
Em conseqüência de dissensões políticas, em 1887, a 

Lei n.0 1 307, de 28 de novemb:o, suprimiu-lhe a cate
goria de vila, extinguindo, ipso-facto, o município que em 
1889 a Lei n.0 1399, de 5 de outubro, restaurou. 

Com a proclamação da República o govêrno do Es
tado extinguiu com o Decreto n.<• 128, de 7 de abril de 
1890, a Câmara Municipal, estabelecendo com o de n.0 129, 
da mesma data, o Conselho de Intt~ndência Municipal, para 
o qual nomeou presidente José Hemiques Xavier de Sousa, 
e, vogais, Veridiano Henriques Reis, Amâncio José Reis e 
Euzébio José Alves, que o instaluam em 26 de abril de 
1890. 

A Lei n.0 930, de 25 de outubm de 1904, que reformou 
a organização judiciária do Estado do Pará, criou a comarca 
do rio Guamá, cuja sede a Lei n.0 1 031, de 5 de novembro 
de 1907 transferiu para a vila de oOurém. 

No primeiro triênio constitucional serviram, como in
tendente municipal, Euzébio José· Alves, e, como vogais, 
Veridiano Henriques Reis e Vicente de Paula Rodrigues. 

Em 1894 o Conselho Municipal foi constituído pelo 
intendente Marcos Florindo dos Heis, e pelos vogais Veri
diano Henriques Reis, Antonio Roberto Junior, Francisco 
do Rosário e Sousa e José Silvéric• do Souto. 

De 1910 a 1912 serviu como intendente Manoel Sil
vino dos Reis; e, de 1913 a 1915, foi eleito Paulo Alves 
da Silva. 

Os Decretos estaduais n.0
" 6, de 4 de novembro de 

1930 e 78, de 27 de mês seguinte, mantiveram o município 
de Ourém, que, no entanto, foi m:ttra vez, extinto, em face 
do Decreto estadual n.O 564, de 30 de dezembro de 1931. 
Restabeleceu-se, porém, o de n.0 856, de 23 de janeiro 
de 1933. 

Consoante o quadro de divisiío administrativa relativo 
a 1933, o município de Ourém co:11stitui-se somente do dis
trito de Ourém . 

A Lei estadual n.0 8 de 31 ele outubro de 1935, enu
mera todos os mun~cípios do P:~.rá, consignando-se entre 
êles o de Ourém, que, nos quadros de divisão territorial 
datados de 31 de dezembro de 1926 e 31 de dezembro 
de 1937, aparece integrado de 4 distritos: o da sede e os 
de Jacarequara, Tentugal e Pinambá. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei esta
dual n.0 2 972, de 31 de março de 1938, o município de 
Ourém compreende unicamente c• têrmo-sede, subdividido, 
por sua vez, em 4 zonas: Ourém, Tupinambá, Jacarequara 
e Tentugal. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 
31 de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do 
estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de 
Ourém passou a abranger novamente o distrito de Tentugal, 
restaurado com o território da zona dêsse nome, desligada 
do distrito sede. Conseqüentemente, nessa divisão, se 

apresenta composto de 2 distritos: Ourém (com as zonas 
de Ourém, Jacarequara e Tupinambá) e Tentugal. 

Dá-se o mesmo na divisão territorial do Estado, em 
vigência no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecida pelo De
creto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de novembro de 1943. 
Atualmente o município é constituído dos distritos de 
Ourém e Tentugal. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Raimundo Carvalho de Si
queira e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Ourém localiza-se na 
Zona Fisiográfica Guajarina e limita com os municípios 
de Irituia, Guamá, Bragança e Viseu. A sede municipal 
dista 157 km em linha reta da Capital Estadual, colocan
do-se no 26.0 lugar em ordem de distância de Belém. Tem 
as seguintes coordenadas geográficas: 1° 33' 01" de lati
tude sul e 27° 06' 51" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 45 metros na sede municipal, sendo o 
5.0 em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia que é o equatorial superúmido. De janeiro a junho 
as chuvas são abundantes. 

ÁREA 10 659 km!!. É Ourém o 21.0 município do 
Estado em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Relevam-se como prin
cipais acidentes geográficos locais os seguintes: Rio Guamá 

que atravessa o município e em cuja margem direita fica 
a cidade de Ourém, é francamente navegável durante o 
inverno, dando acesso a embarcações de regular calado. 
Durante o verão êste rio só é franqueado à navegação do 
pôrto Conceição, em face da existência de cachoeiras que 
cortam totalmente o acesso de embarcações do aludido 
pôrto em diante . Rio Caeté: êste rio é navegável, durante 
o inverno, de sua foz até o lugar São João do Caeté, para 
embarcações de pequeno calado; serve de limite entre êste 
município e o de Capanema - Igarapés Puraquequara e 
Cafeteua. Cachoeira Nova Colônia - com 122 metros 



de comprimento, sua área é de 1415 m2, com uma capa
cidade de água concentrada na estiagem de verão em média 
de 360 m3, sendo a sua potência em kWh estimada em 
2 404; São José: situada na antiga aldeia São José, não 
se conhece características; Ourém: situada em frente à 
cidade do mesmo nome, desaparecendo totalmente na 
época do inverno. 

RIQUEZAS NATURAIS- Consta a existência de cristal 
de rocha como riqueza mineral; esta ainda sem exploração. 
Madeiras de lei, borracha e fibras de malva, constituem as 
riquezas vegetais. Couros e peles de animais silvestres 
(veado e caititu, queixada e capivara) aparecem como as 
riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Ourém, conforme o Re
censeamento Geral de 1950, era de 13 423 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 6 909, mulheres 
- 6 514; brancos- 5 169, pardos- 7 307, pretos- 933 
e 1 de raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em 
número de 7 326, 2 592 eram solteiros; 4 219 casados; 516 
viúvos; nenhum desquitado . Existiam apenas 12 estran
geiros e 1 brasileiro naturalizado. Religiosamente, predo
minavam os que se declararam católicos romanos, em nú
mero de 13 lOS sendo que as outras religiões possuem 
adeptos em pequena escala. Segundo estimativa do Depar
tamento Estadual de Estatística, a população do município 
em 31-12-56, era de 15 130, sendo 12 727 no distrito de 
Ourém e 2 403 no distrito de Tentugal. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O municipio possui 
quinze aglomerações urbanas - a cidade de Ourém, com 
753 habitantes (374 homens e 379 mulheres), e a vila 
de Tentugal, com 87 habitantes ( 43 homens e 44 mulhe
res), conforme dados do Recenseamento de 1950, e os se
guintes povoados: Limão, com 59 casas e 255 moradores; 
Arraial do Caeté, com 70 casas e 264 moradores; Jacare
quara, com 18 casas e 108 moradores; Tupinambá, com 14 
casas e 66 moradores; Pacui-Claro, com 18 casas e 86 mo
radores; Arraial Santa Terezinha, com 50 casas e 262 mora
dores; Patauateua, com 18 casas e 76 moradores; Santo 
Antônio Maria, com 80 casas e 90 moradores; Puraquequa
rina, com 65 casas e 320 moradores; Igarapé-Açu, com 48 
casas e 270 moradores; São José, com 26 casas e 74 mora
dores; Caraparu, com 20 casas e 50 moradores; São João do 
Caeté, com 22 casas e 60 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- As ocupações de caráter 
econômico mais evidentes e desenvolvidas no município são 
as seguintes: produção de fibra malva, cuja exportação em 
1956 atingiu a 2 003 395 kg, valendo Cr$ 28 713 760,00, 
seguindo-se arroz com casca com 1588 320 kg, valendo 
Cr$ 4 970 550,00, farinha de mandioca com 304 740 kg, 
valendo Cr$ 773 069,00, algodão em caroço com 130 530 kg, 
valendo Cr$ 647 945,00 e arroz beneficiado com 75 900 kg, 
valendo Cr$ 365 500,00. 

O valor geral da exportação somou Cr$ 36 712 806,60. 

Existe no município 1 usina para beneficiamento de 
arroz, além dos pequenos estabelecimentos que se dedicam 
ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 45,3% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

A abertura de novas colônias agrícolas como a de Ca
pitão Poço, estão situando o município como um dos pro
gressistas em agricultura. A produção de fibra de malva é 
a base econômica do município. 

COM:tRCIO E BANCOS - O comércio é distribuído em 
50 estabelecimentos do tipo varejista e atacadista, funcio
nando nas zonas urbana e rural transacionando também 
com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES 
Liga-se a cidade de Ourém com as sedes municipais limí
trofes e à Capital do Estado pelos se.guintes meios de trans
porte: Irituia: fluvial; Guamá: fluvial e rodoviário, 
75 km; Bragança: rodoviário, 125 km; Viseu: fluvial e 
rodoviário; Capanema: rodoviário, 50 km; Capital Esta
dual: fluvial e rodoviário, 197 km; Como via de comuni
cações existe no município uma Agência do Correio, do 
D.C.T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Ourém conta com 
15 logradouros públicos, nos quais estão localizados 264 
prédios com 753 habitantes, conforme dados do Recensea
mento Geral de 1950. :t servida de luz elétrica. A ilumi
nação pública se estende a 12 logradouros e a domiciliar 
conta com 134 ligações. 

As suas edificações de maior importância são: o novo 
edifício da Prefeitura Municipal, a Igreja Matriz, o Pôsto 
de Puericultura, o Grupo Escolar. 

ASSIST:tNCIA M:tDICO-SANITARIA - Existe apenas 
1 Pôsto Sanitário, mantido pelo Govêrno Estadual, tendo, 
além de clínica geral, os serviços gerais de malária, sífilis 
e verminoses, desprovidos, porém, de qualquer aparelha
mento especial; e sob a direção de 1 enfermeiro e 1 guarda. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 10 944 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 2 338, ou 21,3 %, sabiam ler e escrever. Destas, 1 443 
eram homens e 895 mulheres. Na sede municipal, das 632 
pessoas de 5 anos e mais, 336 sabiam ler e escrever e, destas, 
194 eram homens e 142 mulheres. 

ENSINO- Em 1955 funcionaram 28 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum, com a matrícula 
geral de 914 alunos, espalhados pelas zonas urbana e rural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Um teatro de 
propriedade da Paróquia, onde são realizadas pequenas re
presentações em benefício da ordem religiosa. O teatro é 
localizado no prédio . da Igreja Matriz. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Milnicipal NO 
MUNIClPIO 

Federal Estadual (Cr$ 1 000) 
Total TributAria 

----- ------ ------ ------ ------ ------
1950 ....... - 206 796 522 875 
1951. ...... - 512 1 246 979 911 
1952 ....... - 520 1 420 1 062 1 478 
1953 ....... - 614 2 019 1 625 1 704 
1954 ....... - 763 2 901 1 218 3 386 
1955 ....... - 735 1 853 1 311 962 
1956 ....... 132 1 257 2 481 1 639 2 459 



PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS- Apesar de ser um dos municípios mais antigos do 
Pará, não existe nenhum monumento histórico que assinale 
sua participação na vida paraense. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS .E 
EFEMÉRIDES - Como tradiçiio religiosa de maior im
portância é a festa de São Beneditg, na Matriz, freqüen
tada por centenas de pessoas de tôdas as partes vizinhas. 
Parece que o "Pretinho" (como ê les o chamam) é o santo 
dos impossíveis. Todos os prob:.emas íntimos são confia
dos às suas graças. A fé e a pied1lde animam essa· festa. A 
festividade de São Benedito é reaLizada com um tríduo, que 
tem início no dia 29 de dezembro e termina a 31. 

Deve ser tomado em consideração, também, a festa de 
Corpus Christi, durante a qual numerosas crianças recebem 
Jesus pela primeira vez, culmin.mdo com uma procissão 
de Cristo Hóstia, através das rua11 principais da cidade. 

A festa de Cristo-Rei é, também, significativa, reali
zando-se no 4.0 domingo de outubro, com crescida parti
cipação do povo que enfeita grar:.diosamente as suas casas, 
portas e ruas, em uma manifeste1ção exterior que se com
pleta com a reparação interior. 

ATRAÇOES TURtSTICAS - Como particularidade de 
interêsse turístico, observa-se a existência, em frente da 
cidade, da cachoeira de Ourém, no rio Guamá . O alto rio 
Guamá, que a partir de Ourém, inflete para o sul, mudando 
seu curso, possui elevado númerc de cachoeiras, que possi
bilitarão, no futuro o desenvolvimento turístico. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lúgar são conhecidos como "·:>uremenses", "ouroenses". 
Segundo tradição local também são chamados "macacos". 
Essa alcunha proveio do hábito do venerando padre Ângelo 
Muretti, construtor da ~greja Matriz, o qual, quando encon
trava um habitante do município, lhe metia a mão no bôlso 
e dizia: vamos repartir o dinheiro, macaco. E o nome 
ficou na história como indicativo do filho do local. 

E a Matriz, a maior e me.is bela igreja do interior 
paraense, nas zonas Bragantina, Guajarina e Salgado, nas
ceu dessa ajuda original. 

Ourém - Topônimo de procedência lusa, imposto à 
localidade por Mendonça Furtad•>. Sôbre a origem, Xavier 
Fernandes acredita que terá vindo de auren, "designação 
que lhe foi dada (à povoação portuguesa) no tempo dos 
Romanos". 

É têrmo da comarca de Cnpanema . 

O eleitorado conta com 3 1.30 eleitores. 

O município de Ourém, mercê da valorização da fibra 
de malva, tem tomado acentuado desenvolvimento. :É, 

talvez, o maior produtor de fib:ra e a "entrada" pioneira, 
que o atravessou no Guamá já sn distancia cêrca de 50 km 
da margem. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público dÇJ 
Pará - Tomo Nono - João PalmE. Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Ourém - C. N. E. - 1948. - Ar
quivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará. (Junho de 1957). 

PONTA DE PEDRAS - PA 
Mapa Municipal na pág. 275 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - :S:ste município primitivamente denomi
nou-se Mangabeiras, nome que o tempo substituiu pelo de 
Ponta de Pedras, por causa das pedras que existem no 
local, lembradas e indicadas principalmente no desenvolvi
mento da navegação pelas suas proximidades. 

As crônicas passadas a indicam como fundada em 
1737 com a categoria de freguesia, sob a invocação, que 

ainda conserva de N. S.8 da Conceição. 

Em 1765 a igreja conservava-se ainda coberta de 
palha, estando a paróquia a cargo de um frade das Mercês. 

Era diretor do lugar, em 1775, Salvador Roiz da Costa. 

Com o predicamento de freguesia entrou para a In

dependência; e, no ato da divisão da província do Pará em 
têrmos e comarcas, nas sessões de 10 a 1'1 de maio de 1833, 
foi anexada ao município de Cachoeira, do qual fêz parte 
até 1877, quando a Lei n.0 886, de 18 de abril, a erigiu 

em vila e o seu território em município. 

Somente em 1881 foi a Câmara instalada, em 7 de 
janeiro, com a juramentação e posse de Antônio Joaquim 
Gonçalves Lobato, presidente, e, vereadores João Batista 
Souto Maior, João Batista Marinho, Estevão Mar:colino 
Tavares, José Ferreira Ribeiro e Zeferino Antônio Pereira, 
para o período de 1881-1884. 

A Lei n.0 1286, de 13 de dezembro de 1886, traneferiu 
para a vila de Ponta de Pedras a sede da col?"arca de Ca
choeira, que ficou constituída com o município e têrmo da 
mesma comarca . 

Com a proclamação da República, em 1889 a Câ
mara Municipal de Ponta de Pedras fêz a sua adesão ao 

novo regime, em sessão solene, realizada às 5 h 30 m da 
tarde de 24 de novembro daquele ano, havendo sido o 
ofício de comunicação ao govêrno provincial do Estado do 
Grão-Pará, do mesmo dia datado, assinado entre outros, 
pelo presidente da Câmara Antônio Joaquim Gonçalves 
Lobato, pelos vereadores, Cupertino Vilar, Francisco An
tônio dos Navegantes e Antônio Serrão de Castro, pelo 
juiz de direito da comarca Dr. Augusto de Borborema, pelo 
secretário da Câmara Franklin Pereira de Sousa, tendo 
sido as firmas reconhecidas pelo notário interino Arlindo 
Joaquim Pinheiro. Com a declaração de vencidos assi
naram ainda o ofício de adesão Gregório Antônio Tavares 
e Tomaz Francisco Tavares . 

Com o Decreto n.0 85, de 10 de março de 1890, dis

solveu o govêrno provisório do Estado a Câmara Muni
cipal, criando com o Decreto n.0 86, da mesma data, o 
Conselho de Intendência Municipal, para o qual no mesmo 
dia nomeou, presidente, Antônio Joaquim Gonçalves Lo
bato, e, vogais, Antônio Serrão de Castro, Cupertino Vilar, 
Francisco Antônio dos Navegantes e José Ventura Bulhosa, 
que tomaram posse a 14 de abril seguinte. 

Exerceram o cargo de intendente municipal dêsse mu
nicípio, entre outros, Felipe Benício Aires, Alfredo do Nas
cimento Pereira, Joàquim Pereira Bulhosa, eleito para o 
período 1916-1918. 



Em virtude do Decreto estadual n.0 78 de 27 de de
zembro de 1930, criou-se o distrito de ltaguari, que figura 
como sed~ do município de Arari, também criado por efeito 
dêsse mesmo decreto, com território constituído dos ex
tintos municípios de Ponta de Pedras e Cachoeira. 

De acôrdo com o quadro de divisão administrativa re
lativo a 1933, o município de Arari forma-se unicamente 
do seu distrito-sede, que é o de ltaguari. 

A Lei estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, no
meando todos os municípios, cita o de Arari que no qua
dro de divisão territorial, datado de 31 de dezembro de 
1936, se compõe de 6 distritos: ltaguari, Anajás, Bacabal, 
Lago Ara ri, Mutá e Santa Bárbara. 

No quadro de divisão territorial de 31 de dezembro 
de 1937. Arari é integrada por 8 distritos: ltaguari, Ana
jás do Arari, Anabiju, Bacabal, Lago Arari, Mutá, Santa 
Bárbara e Santa Cruz. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 

de março de 1938, o município de Arari, que teve o seu 

topônimo mudado para Itaguari, passou a formar-se de 

um distrito, o de Jtaguari, composto de 6 zonas: Itaguari, 

Anajás, Bacabal, Mutá, Santa Cruz e Anabiju, não mais 

fazendo referência aos antigos distritos do Lago Arari e 

Santa Bárbara. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 3 131 de 31 de 

outubro de 1938, o município e o distrito de Itaguari re

ceberam a denominação de Ponta de Pedras. Na divisão 

judiciário-administrativa do Estado, em vigor no qüinqüê

nio 1939-1943, estatuída pelo Decreto-lei supracitado, Pon

ta das Pedras permanece formado por um só distrito: o 

da sede. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 4 505, de 30 de 

dezembro de 1943, que fixou a divisão territorial do Es

tado, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o referido 

município figura apenas com o distrito-sede. 

Atualmente o município é constituído dos distritos de 
Ponta de Pedras e Santa Cruz. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. João Cabral Noronha e cons

tituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

Popta de Pedras teve parte do seu território desmem
brada para constituir o município de Santa Cruz do Arari, 
conforme Lei n.0 1127, de 11 de março de 1955, a qual 

foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal em acórdão de 4 de outubro de 1955. O govêrno 

do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 de janeiro 
de 1956, tornou insubsistente o desmembramento. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Ponta de Pedras, lo

caliza-se na zona fisiográfica do Marajó e ilhas e limita 

com os municípios de Anajás, Chaves, Cachoeira do Arari, 
Baía do Marajó e rio Pará. 

A sede municipal situada na ilha de Marajó, dista 

44 km em linha reta da Capital Estadual, colocando-se no 

4.0 lugar· em ordem de distância de Belém, possuindo as 

seguintes coordenadas geográficas: 1° 23' 36" de latitude 
Sul e 48° 52' 14" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

. .,.. 

CRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 12 metros na sede municipal, sendo o 25.o-· 
em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. 

ÁREA - 3 665 km2 • É Ponta de Pedras o 34.0 municí
pio em vastidão territorial do Estado. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O principal acidente é 
o lago Arari, de forma oval, ao norte do município, no 
centro da ilha de Marajó, com o comprimento estimado 
de 18 km e largura aproximada de 6 km. Nêle nasce o 
rio Arari que banha o município. 

RIQUEZAS NATURAIS - O barro destaca-se como a 
principal riqueza mineral; borracha (hevea brasiliensis), 
madeiras, sementes oleaginosas e fibras diversas, aparecem 
como as vegetais. Peixes constituem, em enorme escala, a 
riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Ponta de Pedras, se
gundo o Recenseamento Geral de 1950, era de 12 114 ha
bitantes e tinha a seguinte distribuição: homens - 6 209; 
mulheres - 5 905; brancos - 2 286; pardos - 8 986; 
pretos - 789; nenhum da raça amarela. Das pessoas de 
15 anos e mais, em número de 6 825, 4 181 eram soltei
ras; 2 179, casadas; 440, viúvas; 4, desquitadas. Existiam, 
apenas, 10 estrangeiros e 4 naturalizados. Em religião 
predominavam os que se disseram católicos romanos, com 
11 966; as outras seitas ofereceram mínimo número de pro
sélitos. Segundo estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do município, em 31-XII-956, era 
de 13 655 habitantes, sendo 10 543 no distrito de Ponta 
de Pedras e 3 112 no de Santa Cr.uz. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui 
quatro aglomerações urbanas: a cidade de Ponta de Pe
dras com 1486 habitantes (755 homens e 731 mulheres) 
e a vila de Santa Cruz com 336 habitantes ( 164 homens 
e 172 mulheres), e os povoados de Genipapo, com 210 
casas e 1 300 moradores e Mangabeira, com 60 casas e 



400 moradores. Os dados são os fornecidos pelo Censo 
Geral de 1950 e de informes mai:i novos. 

ATIVIDADES ECONôMICAS -- Indústria Extrativa -
A produção de origem mineral É~ representada pela fa
bricação de tijolos e telhas, cuja atividade, em 1956, rendeu 
Cr$ 2 436 000,00; a vegetal, por edração de borracha, se
mente de andiroba, semente de ucuuba, lenha, fibras diver
sas e madeira bruta, rendendo, em 1956, Cr$ 6 086 500,00; 
a animal, por peixes de diversas espécies, com uma renda 
de Cr$ 3 680,00, correspondente a 920 000 quilos. 

O município assenta sua economia, principalmente, 
na produção de gado bovino, cuja exportação, em 1956, 
atingiu a 8 332 cabeças, valendo Cr$ 2 293 600,00; borra
cha fina, com 65 874 kg, somando Cr$ 2 265 972,00; peixe 
congelado, com 327 000 kg, no valor de Cr$ 1399 000,00; 
gado suíno com 3 364 cabeças, com um apuro de ...... . 
Cr$ 1473 100,00. O total da expctrtação em 1956, perfez 
Cr$ 29 734960,00. 

Existem no município 6 estabelecimentos industriais, 
sendo 2 serrrarias; 2 olarias; 1 engE!nho; 1 fábrica de sabão. 
O município não produz farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 13,4% 
estão ocupadas na agricultura, pec:uária e silvicultura. 

O rebanho bovino, de acôrdc' com o Censo Agrícola 
de 1950, era de 133 852 cabeças, sendo, portanto, o pri
meiro município paraense em população pecuária. O nú
mero de eqüinos, conforme aind.:a o Censo Agrícola de 
1950, era de 10 811 cabeças. 

COMÉRCIO E BANCOS- Há, no município 47 estabe
lecimentos comerciais, do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo tempo. O comércio man
tém transação com à praça de Belém, de onde importa 
quase tôdas as mercadorias que abastecem o município. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Ponta de Pedras com as sedes municipais 
limítrofes e com a capital do Estado, pelos seguintes meios 
de transporte: Anajás: terrestre, HIO km, a cavalo; Chaves: 
terrestre, 240 km, a cavalo; Cachoeira do Arari: fluvial, 
54 km, barco a motor e canoa a v1~la; e terrestre, a cavalo; 
Muaná: fluvial, 54 km, barco a motor e canoa a vela; Ca
pital Estadual: fluvial, 50 km, barco a motor e canoa a 
vela. 

Como via de comunicação, e·xiste no município uma 
Agência do Correio do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Ponta de Pedras 
conta com 18 logradouros públicos, 326 prédios e 1 486 
habitantes. É dotada de luz elétrit:a. A iluminação pública 
se estende a 17 núcleos e a domiciliária conta com 126 
ligações. 

ASSIST:ltNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe apenas 
um pôsto médico, mantido pelo St:rviço Especial de Saúde 
Pública, possuindo ambulatório; farmácia; lactário; labo
ratórios de análises clínicas, de microbiologia, sorologia e 
anatomia patológica. Atende a serviços de clínica médica 
em geral, de pequena cirurgia e tem como corpo clínico 
um médico; um técnico de laboratório; um prático de 
farmácia: um enfermeiro; uma visitadora; e um guarda 
sanitário. 

29 - 24 640 

ALFABETIZAÇAO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 10 025 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 3 164, ou 31,6%, sabiam ler e escrever. Destas, 1 799 
eram homens e 1 375, mulheres. Na cidade, das 1 245 pes
soas de 5 anos e mais, 590 sabiam ler e escrever e destas1 

307 eram homens e 283, mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 25 estabelecimentos 
de ensino primário fundamental comum, com a matrícula 
geral de 1125 alunos, na área urbana e na suburbana, 
respectivamente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Eotad ual MUNICIPIO 

Total TributAria 
(Cr$ 1 000) 

-------------------- ------

1950 ....... - 242 984 726 896 
1951 ....... - 238 1 155 735 1 057 
1952 ....... - 214 1 115 720 1 166 
1953 ....... - 218 1 703 875 1 739 
1954 ....... - 174 1 320 779 1 714 
1955 ....... - 169 1 503 852 1 494 
1956 ....... -· 225 2 455 1 489 2 031 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTORI
COS - Existe, com alta valia e notória beleza, uma pirâ
mide de pedra e cimento, na baía de Marajó, onde está 
colocado um farol para indicar aos navegantes o canal 
de entrada do rio Marajó-Açu, em cuja margem fica si
tuada a cidade, datando a construção do mesmo do ano 
de 1896. 

Na praça Duque de Caxias, na cidade, existe um Obe
lisco. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Dentre outros festejos populares tra
dicionais que se realizam no município, destaca-se o Círio 
de Nossa Senhora da Conceição, padroeira locàl, cuja ro
maria, fruto da fé católica profunda do seu povo, tem uma 
especial atração dos naturais e dos peregrinos da capital 
e dos lugares vizinhos. 

VULTOS ILUSTRES - Dentre os filhos do município 
que se destacaram por notória atuação em vários setores 
de importância intelectual e social, figuraram João Malato 
Ribeiro, jornalista; Oscar Pereira de Miranda, médico de 
grande conceito e Rui Ferreira dos Santos, clínico em 
Belém. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A baía do Marajó que é 
majestosa e reflete o imenso poderio aquático da Amazônia. 

O lago Arari, famoso pelas suas pescarias, e pode-se 
dizer, a clássica beleza da ilha de Marajó. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "ponta-pedrenses". Antigamen
te o nome do município era Itaguari, razão por que são co
nhecidos ainda como "ltaguarienses". 

É sede de Comarca, uma das mais novas Comarcas 
paraenses. Conta com três distritos judiciários. 

O eleitorado somou 4 087 eleitores. 

Ponta de Pedras - Topônimo português, cuja: signi
ficação é imediata e corresponde à topografia local. O 
município recebeu a denominação de Itaguari, por efeito 



do Decreto-lei n.0 2 972, de 31 de março de 1938. Ita
guari = itá (pedras), guá (morador), ri ("r" eufônico) 
(rio). "Rio do morador das pedras". Ou, ainda (rio das 
barreiras" (itaguá). Ponta de Pedras melhor se traduziria 
por Itapecum ou por Itapucu. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará. - Tomo Nono - João Palma Muniz. - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Ponta de Pedras- C.N.E. - 1948. -
Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Ela
boração da Inspetoria Regional de Estatística do Pará. - Junho de. 
1957). 

PORTEL-PA 
Mapa Municipal na pág. 295 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - No local onde assenta Portei primitiva
mente existia uma aldeia de índios, que em 1653 o Padre 
Antônio Vieira reorganizou, introduzindo nela os índios 
Nheengaibas, levados da ilha de Marajá, e que ficou sob a 
direção dos Padres da Companhia de Jesus, com a denomina
ção de Arucará, até a época da expulsão dos jesuítas, em 
conseqüência da Lei Pombalina, de 6 de junho de 1755. 

Depois da expulsão dos regulares, Arucará, que já era 
freguesia sob a invocação de N. S.8 da Luz, orago que ainda 
conserva, passou a ser governada por diretores de índios, o 
que se deu em tôdas as demais aldeias do Estado do Grão 

·Pará. 

Vigariava a freguesia em 1759 o Padre Joaquim Antô
nio Corrêa de Miranda, presbítero do hábito de São Pedro. 

Em 1758 obteve a categoria de vila, por ato de Fran
cisco Xavier de Mendonça Furtado, que nessa eventualidade 
mudou-lhe o nome para Portei, que hoje tem, e pessoalmente 
instalou o seu Senado em 24 de janeiro daquele ano. 

Entre os diretores de índios, que continuaram, depois 
mesmo da ereção da freguesia em vila, contam-se em 1759 
José da Silva Sena que salientou-se pela sua prepotência e 
excessivo rigor, Plácido José Pamplona, em 1762, que foi 
destituído por ordem do Govêrno colonial, pelo Capitão Ma
noel das Neves. 

Em 1764 era diretor da vila o Capitão Antônio Infante 
de Siqueira Lobo, substituto do Capitão Manoel Gonçalves 
Mininéia, destituído do cargo por ser muito áspero com os 
índios, que submetia a castigos corporais. 

Naquele ano, diz um relatório de 28 de dezembro, exis
tente no Arquivo Público do Estado do Pará, "as casas eram 
tôdas de jirau e melhores que as de Melgaço e muitas delas 
se iam já entaipando. A igreja estava muito boa e asseada". 

Continuou o Capitão Antônio Infante de Siqueira Lobo 
como diretor da vila até 1765, quando teve como substituto 
o Tenente Bernardo Te>Scano de Vasconcelos, substituído 
em 1767 pelo Sargento-mor Aniceto Francisco de Carvalho. 

No ano de 1767 serviram, como alcaide, Manoel João 
Ferreira, e como juiz ordinário Antônio José Malcher. 

Possuiu Portei desde 1758 o seu Senado da Câmara, que 
recebeu com as maiores demonstrações de júbilo a inde
pendência. 

Em 1820 era constituído pelos seguintes oficiais: Fran
cisco José de Liarte, Miguel Arcanjo, Francisco Pedro de 
Oliveira, Leonardo de Souza Pires e Antônio José Soares. 

Na primeira eleição municipal, feita de acôrdo com a 
Lei geral de 1828, para o período de 1829-1832, foram vo-
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tados para a Câmara, Manoel Gonçalves Martins, Domingos 
José da Costa, Raimundo José Barbosa, Lúcio Antônio, To
maz de Aquino Palheta, Leonardo de Souza Peres e Fran
cisco Antônio de Pinho. 

Com a nova divisão de têrmos e comarcas, feita em 
1833, pelo Conselho do Govêrno da Província do Pará, per
deu Portei o predicamento de vila, ficando seu território 
pertencendo ao município de Melgaço. 

A Câmara Municipal, então constituída por João Cri~ 
sóstomo, Presidente, e, Vereadores, Domingos Pereira Pa
lheta, Elias José da Silva, Jesuíno Manoel de Carvalho, Lou
renço Justiniano Chaves e João Soares, lavrou enérgico 
protesto em Câmara contra o ato do Conselho do Govêrno, 
que, como nos demais casos de extinção, respondeu dizendo 
que a extinção era motivada pela falta de homens públicos 
capazes de governar o município. 

Dez anos levou Portei reduzido a simples freguesia, 
pois que somente em 1843, com o Decreto n.0 110, de 25 de 
setembro, foi restaurado, sendo instalado novamente em 7 de 
janeiro de 1845, com a sua vereação formada por João Pas
tana de Vasconcelos, presidente, e Manoel Marques Lobo, 
Rosendo Ribeiro Pinto, João Crisóstomo de Oliveira Frazão 
e Estácio Manoel de Carvalho, eleitos para o período de 
1845-1848. 

À Câmara eleita para o período de 1869-1872 deve o 
município o patrimônio territorial atual, requerido em 9 de 
maio de 1870 e concedido pelo Govêrno imperial por Aviso 
de 28 de dezembro de 1880. 

Com o advento da República, fêz o município de Por
tei a sua adesão por intermédio dos Vereadores Manoel Má
ximo Leal, Francisco Gonçalves Baía, Raimundo Monteiro 
de Jesus e Manoel Antônio Martins Júnior. 

O Govêrno provisório do Estado dissolveu a antiga Câ
mara com o Decreto n.0 133, de 10 de abril de 1890, crian
do, com o Decreto n.0 134, da mesma data, o Conselho de 
Intendência Municipal, para o qual foram nomeados, no 
mesmo dia, Manoel Máximo Leal, como presidente, e, como 
vogais, Ambrósio da Costa Tavares, Manoel José da Silva 
Cardoso, Antônio Dias Ramos e Raimundo Martins de Je
sus. O penúltimo foi substituído por Antônio Lopes de 
Almeida. 

O primeiro Conselho Municipal eleito constitucional
mente, na República, teve como membros Manoel Máximo 
Leal, intendente; e, vogais, Manoel José da Silva Cardoso, 
Manoel Serrão de Castro Jardim e Antônio Lopes de Al
meida. 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
apesar de omiti-lo na relação dos municípios, cita Portei 
em um dos seus artigos como tendo sido acrescido do terri
tório do extinto município de Bagre. Já o Decreto n.0 78, 
de 27 do mês seguinte, além de incluí-lo entre aquêles, cuja 
existência êle confi~ma, incorpora também ao município de 
Portei, o território de um dos extintos: o de Melgaço. 

O município de Portei, em face do Decreto estadual 
n.0 399, de 2 de junho de 1931, sofreu outra supressão. 
Restabelecido posteriormente, com território desmembrado 
do município de Breves, aparece, no quadro de divisão admi
nistrativa relativo a 1933 constituído somente pelo distrito
-sede. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 
de outubro de 1938, o município de Portei perdeu para o 



de Oieiras o distrito de Bagre. A~.sim, nessa divisão, deve
ria figurar com apenas o distrito-!:ede, apresentando-se, no 
entanto, com 2: Portei e Melgaço. 1tsse último distrito, que 
fazia parte, segundo as publicações supracitadas, do muni
cípio de Breves, passou à jurisdiçã" do de Portei, sem qual
quer referência por parte do Decreto-lei n.0 3 131, em vir
tude talvez da informação de que já pertencesse, de fato, ao 
município de Portei. 

De conformidade com a divisão territorial do Estado, em 
vigência no qüinqüênio 1944-1948, e estatuída pelo Decreto
-lei estadual n.0 4 505, de 30 de dezem.bro de 1943, o mu
nicípio de Portei continua a constituir-se do distrito-sede e 
do de Melgaço, o que continua até hoje. 

A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Hugo Carlos de Sabóia e 
constituída a Câmara Municipal dE~ 7 Vereadores. 

O município de Portei teve parte do seu território des
membrada para constituir os municípios de Melgaço e São 
João de Acangatá, conforme Lei r. .. 0 1127, de 11 de março 
de 1955, a qual foi considerada inc:onstitucional pelo Supre
mo Tribunal Federal em acórdão ele 4 de outubro de 1955. 
O Govêrno do Estado do Pará em Decreto n.0 1946, de 26 

de janeiro de 1956, tornou insubsistente o desmembramento. 

LOCALIZAÇÃO - O município ele Portei situa-se na zona 

fisiográfica denominada Jacundá--Pacajá e limita com os 
municípios de Pôrto de Moz, GunJpá, Breves, Araticu e ltu

piranga. 

A sede municipal dista 278 km, em linha reta, da Ca

pital Estadual, colocando-se no 36.0 lugar em ordem de dis
tância de Belém, possuindo as seguintes coordenadas geo
gráficas: 1° 56' 14" de latitude ~iul e 50° 49' 25" de lon

gitude W.Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Municipio em relação uo Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 17 metros na sede municipal, sendo o 21.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresentu o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. 

AREA - 52 016 km2 • É Portei o 6.0 município em exten
são territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos são: rio Pacajá, navegável em todo o seu curso, 
banhando a cidade de Portei, que fica a sua margem direi
ta; rio Camaraipi, dista 3 km da sede municipal, sendo na
vegável em tôda sua extensão, banhando o povoado de São 
João de Acangatá, que fica na foz do rio do mesmo nome, 
afluente do Camaraipi; rio Anapu, dista 4 km da sede mu
nicipal, no seu trajeto forma 3 grandes baías, é nave
gável até o lugar Vila Nova, sendo o rio mais importante 
dêste município. Cachoeiras: Grande do Curupuí, situada no 
rio Curupuí, afluente do rio Pacajá; Pimenta, Piranha e Pi
racuquara, tôdas situadas no rio Curupuí, afluente do rio 
Pacajá; Pilão, Grande do Tueré e Comprida, tôdas situadas 
no rio Tueré, afluente do rio Anapu. 

RIQUEZAS NATURAIS- Consta a existência de carvão
-de-pedra, ouro, cristal de rocha e malacacheta, como prin
cipais riquezas minerais, tôdas ainda sem exploração. Bor
racha, madeira de lei, castanha-do-pará, leite de maçarandu
ba, resina de jutaicica, raiz de timbó, palha de ubuçu e se
mentes oleaginosas constituem as riquezas vegetais. Os ani
mais silvestres representam as riquezas animais. 

POPULAÇAO - A população de Portei, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 11 472 habitantes e tinha a 
seguinte composição: homens- 6 096; mulheres- 5 376; 
brancos- 2 075; pardos- 8 862; pretos- 507 e nenhum 
da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em número 
de 6 467, 3 572 eram solteiros; 2 177 casados; 696 viúvos e 
2 desquitados. Existiam apenas 11 estrangeiros e 2 brasilei
ros naturalizados. Predominavam os que se declararam cató
licos romanos, que eram 11 056; as outras religiões possuem 
adeptos em pequena escala. Segundo estimativa do Depar
tamento Estadual de Estatística, a população do município 
em 31-12-1956, era de 12 931, sendo 8 910 no distrito de 
Portei e 4 021 no distrito de Melgaço. 

AGLOMERAÇOES URBANAS- O município possui três 
aglomerações urbanas: a cidade de Portei, com 456 habi
tantes (236 homens e 220 mulheres), a vila de Melgaço, 
com 122 habitantes (68 homens e 54 mulheres), conforme 
dados do Recenseamento de 1950 e o Povoado de São João 
do Acangatá, com 17 casas e 70 moradores, que foi sede de 
município criado em 1955 e extinto em 1956. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta sua 
economia, principalmente na produção de borracha, cuja 
exportação em 1956 atingiu a 50 119 kg, valendo ....... . 

Cr$ l 918 275,00, seguindo-se o leite de maçaranduba, com 
144 024 kg, no valor de Cr$ 1 487 991,00, castanha-do-pará, 

com 1 336 kg, perfazendo Cr$ 962 050 00, arroz com casca, 
com 198 638 kg, valendo Cr$ 652 531,00 e madeira 
bruta, com 10 006 m•l, valendo Cr$ 632 606,00. 

O valor da exportação, em 1956, somou ......... . 
Cr$ 7 451 594,00. 

COMÉRCIO - O comércio mantém transações com a pra
ça de Belém, de onde importa quase tôdas as mercadorias 

consumidas no município. Há no município 72 estabeleci
mentos comerciais do sistema comum da Amazônia: ataca
distas e varejistas ao mesmo tempo. 
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MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Portei com as sedes municipais limítrofes 
e à Capital do Estado pelos seguintes meios de transporte: 
Breves - fluvial 30 km, emp. particular; Araticu - flu
vial 48 km, emprêsa ,particular; Pôrto de Moz - fluvial 
120 km; Gurupá - fluvial 120 km; Capital Estadual -
fluvial 271 km, emprêsa particular. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Portei conta com 7 
logradouros públicos, com 110 prédios e, segundo os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, tem 456 habitantes. É 
servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 
4 logradouros e a domiciliária conta com 25 ligações. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 
um subposto sanitário, mantido pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S.E.S.P. ), mantendo os serviços gerais 
de combate à malária e verminoses, tendo como corpo clí
nico apenas um guarda; entretanto, mensalmente é feita 
visita médica, que atende à população local. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 9 451 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 1426, ou 15%, sabiam ler e escrever. Destas, 1121 
eram homens e 305, mulheres. Na sede municipal, dentre 
as 384 pessoas· de 5 anos e mais, 174 sabiam ler e escrever 
e, destas, 115 eram homens e 59, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram 23 unidades de ensino 
primário fundameltal comum, com a matrícula geral de 
1160 alunolt. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Contam-se duas 
associações culturais, dedicadas às atividades esportivas: 

O "Aliança Esportiva Portelense" e o "Meruoca Esporte 
Clube", agremiação que congrega os empregados da firma 
"Alto Tapajós S. A." Ambas praticam o futebol. 

Os referidos clubes mantêm intercâmbio esportivo com 
os municípios vizinhos notadamente o de Breves. 

Ambas as associações possuem campos de esportes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REAI.IZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual (Cr$ 1 000) 

Total Tributária 
----- ------ ------ ------ ------ ------

1950 ....... - 145 643· 408 605 
1951. ...... - 194 950 630 564 
1952 ....... - 308 962 772 1 001 
1953 ....... - 232 891 747 703 
1954 ....... -- 125 (1) 1 174 . .. (1) 1 174 
1955 ....... - 132 1 232 691 895 
1956 ....... - 191 2 168 I 281 I 943 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Há na sede do município um monumento com o 
busto do Senador Antônio Lemos, erguido em homenagem 
a~ mesmo, quando era Intendente de Belém e por ser gran
de e estimado chefe político em todo o Estado. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEM2RIDES - As procissões tradicionais, que se reali
zam todos os anos, são: de Nossa Senhora da Luz e Nossa 
Senhora de Nazaré. Nossa Senhora da Luz é padroeira do 
município. A igreja de Nossa Senhora da Luz foi fundada 

pelo Padre Antônio Vieira e jesuítas. A de Nossa Senhora 
de N azaré é em homenagem à padroeira de Belém. O pe
ríodo das festividades são: a 1.8 , de 25 de junho a 2 de ju
lho e a 2.a, de 12 de agôsto a 26 do mesmo, isto tod~s os 
anos. Os festejos populares são: Carnaval, durante tôda a 
quadra e o bumbá também com tôda a sua quadra em junho. 
Existe ainda a festa religiosa de São Miguel Arcanjo, pa
droeiro da vila de Melgaço, realizada todos os anos no pe
ríodo de 18 de setembro a 29 do mesmo mês. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - A paisagem amazônica em 
Portei é deveras impressionante. A famosa baía de Melga
ço, com seus tremendos temporais, no comêço do verão, de 
julho a setembro; as fozes dos rios Pacajá, Camaraipi e Ara
pu perto da sidade são bem motivos para futuro aproveita
mento turístico . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "portelenses". 

2 Têrmo da Comarca de Breves com três distritos ju- . 
diciários. 

O eleitorado é de 1 4 77 eleitores. 

Portei - Topônimo de procedência portuguêsa . Signi
fica pôrto pequeno, derivado de pôrto, com o sufixo "el", 
diminutivo. 2 como explica razoàvelmente o Dr. I. Xavier 
Fernandes em ''Topônimos e Gentílicos". 

(Bibliografia - "Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará" - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Portei - C. N. E. - Arquivo da Agên
cia Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria Re
gional de Estatística; Autoria do histórico - Elaboração da Inspeto
ria Regional de Estatística do Pará - junho de 1957). 

PôRTO DE MOZ - PA 
Mapa Municipal na pág. 107 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Com a denominação de aldeamento Ma
turu, sob a invocação de São Braz, lançaram os capuchos de 
São José, segundo o relatório do bacharel João Antônio Di
niz da Cruz Pinheiro, os fundamentos da atual sede do mu
nicípio de Pôrto de Moz, em uma data que a tradição indica 
como 1639. 

Desenvolveu-se o aldeamento sob o Govêrno dos mis
sionários capuchos, passando para o 18.0 século, decorrente 
da sua existência as primeiras explorações do rio Xingu, na 
sua parte baixa. 

Em virtude da Lei de 6 de junho de 1775, Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado deu-lhe a categoria de vila, 
fazendo-a instalar em 16 de julho de 1758. 

Marcou os limites da nova vila o Ouvidor Pascoal 
Abranches Madeira Fernandes. 

Em 1764 era diretor da vila, José Gonçalves, acumu
lando também o mesmo cargo em Vilarinho do Monte . 

Nesse ano a igreja ainda era coberta de palha. 

Serviu como diretor da vila em 1766, o Capitão José 
Gomes Marques; em 1767, José Gonçalves Marques; em 
1768, o alferes Eugênio Ribeiro dos Passos. 

Em 1804 foi juiz ordinário da vila Feliciano José 

Aragão. 



Com os limites est~belecidos pelo Ouvidor Madeira 
Fernandes, permaneceu até 1801, quando, por ordem do 
Governador e Capitão-general D. Francisco de Souza Cou
tinho, o Ouvidor Francisco Tames de Araújo, em ofício de 
10 de março daquele ano, dirigido à vereação da Câmara, 
ampliou-os, incluindo no território do município e na sua 
jurisdição o lugar Boa Vista. 

Não obstante a decadência quase geral do interior do 
Pará nos últimos anos do período ·:olonial, a vila de Pôrto 
de Moz, que teve êsse nome no a;:o da sua ereção àquela 
categoria, chegou a entrar para a independência nesse ca
ráter. 

Nas célebres sessões do Conselho do Govêrno da Pro
víncia do Pará, de 10 a 17 de maio de 1833, conseguiu 
conservar o seu predicamento, ficando cabeça dos têrmos 
de Veiros, Pombal e Souzel, rebaixados da categoria de vila. 

Da sua primeira Câmara, eleitn, segundo a Lei de 1828, 
fizeram parte, como presidente, Manoel Maria Botelho; e, 
como Vereadores, Manoel de Jesl.lS Vieira, André Miguel 
de Aragão, Florentino Coelho Cardoso e Constantino da 
Cruz. 

A não ser a repercussão das lutas partidárias da Ca
pital e de alguns municípios mais importantes, em um eco 
longínquo, a vida municipal em Pôrto de Moz sempre cor
reu plácida e monótona, não só pela quase nula importân
cia política do município, como pelo interêsse medíocre li
gado pelos seus homens às posiçõe; de Vereadores e juízes 

de paz. 

No período de 1873-1876, as mudanças políticas leva
ram à Câmara Vereadores novos, com exceção de dois da 
precedente. Assim foi que a eleição recaiu nos seguintes: 
Miguel da Cunha Penalber, Manod Antônio Pinheiro, João 
Batista Teixeira, José Joaquim Nunes Moita, Manoel Bor
da da Fonseca e Juvêncio Ramos de Aragão. 

A eleição da Câmara Municipal, para o período se
guinte, decorreu tormentosa. TevE• ela lugar a 1.0 de julho 
de 1822, havendo saído votados Juvêncio Ramos de Ara
gão, Zeferino Sanches de Brito, Custódio José de Aragão, 
em votação incompleta, pelo que determinou o Govêrno 
provincial novo pleito, realizado em 11 de agôsto do mesmo 
ano, no qual obtiveram votos FrEtncisco Gomes de Paiva, 
Manoel Antônio Pinheiro, Manoel Ascenssão Marçal e Je
rônimo José de Aragão. 

As divergências de idéias políticas no seio da Câmara, 
que já vinham perturbando a vida municipal, assentua
ram-se profundamente em 1885. 

As novas eleições não foram rE1gulares, obrigando o Pre
sidente da Província, em ofício de 30 de janeiro daquele 
ano, a mandar que o Vereador mai.s votado da Câmara pas

sada assumisse o govêrno da comuna, recaindo a designa
ção em João Batista Ferreira, que se empossou a 11 de fe
vereiro de 1885. 

Convocou êle os Vereadores anteriores para verificar 
o arquivo da Câmara. 

A vida administrativa do município muito sofreu nesse 
ano. 

Manoel Antônio Pinheiro deu posse a João Batista Fer
reira; êste deixou logo depois a presidência da Câmara em 
mão de João Pereira Maciel, que por sua vez a transmitiu 
a Pedro Lopes Brasil, que não comeguiu reunir em Câmara 

a vereação, pelo que amargamente queixou-se ao presidente 
da província, em Ofício de 27 de maio de 1885. 

Da última Câmara Municipal da monarquia, dissolvida 
pelo Govêrno provisório do Estado, por Decreto de 29 de 
março de 1890, sob número 120, fizeram parte Henrique 
Maciel de Oliveira, presidente; e, Vereadores, João -Tor
quato Galvão Vinhas, Batista Teixeira, Tiago Lopes Brasil, 
Guilhermino Rodrigues Pastana, José Pereira de Almeida e 
adjunto José da Trindade, os quais, em sessão solene, rea
lizada em 4 de março de 1890, reconheceram e aderiram 
à República. 

Pelo Decreto n.0 127, também de 29 de março de 1890, 
o Govêrno provisório estadual criou o Conselho de Inten
dência Municipal, para o qual nomeou, na mesma data, 
Antônio Manoel de Arroxeias Galvâo, presidente, e, vogais, 
Francisco Gomes de Paiva, José Leandro dos Santos Cabral, 
Manoel João Pereira e José Antônio Tôrres. 

Pelo Decreto n.0 218, de 19 de novembro de 1890, 
concedeu o Govêrno do Estado o predicamento de cidade a 
Pôrto de Moz. 

Para o triênio de 1913-1915 a Lei n.0 1 284, de 1.0 de 
março de 1913, reconheceu intendente municipal o Tenente
-coronel Alvaro Augusto Pereira; e, vogais, para a renovação 
do Conselho Municipal, Secundino Ferreira de Melo, Rai
mundo de Souza Martins, Vicente Pereira da Silva e Jacó 
Saragá. 

Em face da Lei estadual n.0 2 023, de 3 ~e novembro 
de 1921, o município de Pôrto de Moz foi acrescido do ter
ritório do município de Souzel, que foi extinto. 

O Decreto estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
suprimiu o município de Pôrto de Moz incorporando-lhe o 

território ao de Gurupá. 

O Decreto estadual n.0 931, de 22 de março de 1933, 
restabeleceu Pôrto de Moz na qualidade de subprefeitura. 

Em cumprimento ao Decreto estadual n.0 1 103, de 5 
de dezembro de 1933, criou-se a suprefeitura independen
te do Xingu, formada com os. territórios dos ex-municípios 
de Pôrto de Moz e Souzel, que foram desligados, respec
tivamente, dos municípios de Gurupá e Altamira, e tendo 
por sede Pôrto de Moz. 

O Decreto estadual n.0 2 805, de 10 de dezembro de 
1937, restituiu a Pôrto de Moz a categoria de município. 

Segundo o quadro de divisão territorial datado de 31 de 
dezembro de 1937, o município de Pôrto de Moz constituiu
-se de 8 distritos: o da sede e os de Alto Xingu, Aquiqui, 
Souzel, .Tapará, Pombal, Veiros e Vilarinho do Monte. Já 
no quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 2 972, de 31 
de março de 1938, aparece constituído de somente 4 distri

tos: Pôrto de Moz, Souzel, Vilarinho do Monte e Veiros. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 3 131, de 31 de 
outubro de 1938, que fixou a divisão territorial do Estado, a 

vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o distrito de Pôrto de 

Moz perdeu, para o de Vilarinho do Monte, o território da 

zona de Tapará do Xingu (antiga Tapará) . O município, 

nessa divisão permanece dividido em 4 distritos: Pôrto de 

Moz, Souzel, Veiros e Vilarinho do Monte, situação que 

perdura até hoje. 

Pôrto de Moz teve parte do seu território desmembrada 

para constituir o município de Souzel, conforme Lei ..... . 

Jt.53 



n.0 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi considerada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em acór
dão de 4 de outubro de 1955. O Govêrno do Estado do 
Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 de janeiro de 1956 tornou 
insubsistente o desmembramento. 

A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal, o Sr. José Rodrigues Tenório e 
constituída a Câmara Municipal de 7 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Pôrto de Moz localiza
-se na zona fisiográfica do Baixo Amazonas e limita 
com os municípios de Altamira, Prainha, Almeirim, Gurupá, 
Portei e Itupiranga. A sede municipal dista 421 km, em 
linha reta, da Capital Estadual, colocando-se no 40.0 lugar 
em ordem de distância de Belém e possuindo as seguintes 
coordenadas geográficas: 1° 45' 14" de latitude Sul e 
52° 14' 22" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

Posição do Municlpio em relação ao Estado e sua Capitol. 

ALTITUDE- 30 metros na sede municipal, sendo o 15.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará . 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama
zônia, equatorial superúmido. Chuvas abundantes no pri
meiro semestre do ano. A precipitação em 1956 foi de 
2124 mm. 

ÁREA - 49 708 km2, sendo, portanto, Pôrto de Moz, o 
7.0 município em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais acidentes 
geográficos são: o rio X in~u - nasce na serra Azul, Estado 
de Mato Grosso, banha o município de Pôrto de Moz, em 
quase tôda a extensão dêste. No inverno, é francamente 
navegável, ocorrendo o contrário pelo verão, quando fica 
apenas um canal para navegação; desemboca no rio Ama
zonas, formando um delta. rio ]araucu- é um rio de con
siderável extensão, ignorando-se suas nascentes; desemboca 
no furo de Aquiqui, podendo ser navegável por embarcações 
de pequeno calado. Rio Acaraí - bastante extenso, para
lelo ao rio Jaraucu, de nascentes desconhecidas; navegável 
em apreciável extensão. Formando uma espécie de cordi
lheira, há uma série de serras um tanto elevadas entre os 

dois rios denominada Iteruçu. Furo Aquiqui - sendo uma 
das bôcas do delta do rio Xingu, recebe águas do rio Ama
zonas para desaguar no rio Xingu em frente à sede dêste 
município. É francamente navegável. Sua importância é 
dar acesso às embarcações, que sobem ou descem para o 
Amazonas. Ilha do Aquiqui - situada em frente à cidade 
de Pôrto de Moz, é banhada pelos rios Amazonas e Xingu; 
existem outras ilhas, porém pequenas, que formam o delta 
do Cujuba, pertencente parte ao município de Gurupá e 
parte ao município de Pôrto de Moz. Cachoeira de Ita
paiúna - esta cachoeira está situada no rio Xingu, lugar 
Belo Monte; no verão, sua queda dágua atinge a altura de 
mais de 15 metros. Cachoeira ]aruacá- também situada 
no rio Xingu, acima do lugar Belo Monte, na grande volta 
do rio Xingu. Em largura é a maior de tôdas; no verão sua 
queda dágua atinge a 10 metros de altura. Cachoeira de 
Itamaracá - é a menor cachoeira do município, pois sua 
queda dágua é de 7 metros. 

RIQUEZAS NATURAIS- O ouro destaca-se como princi
pal riqueza mineral. Borracha, castanha-do-pará, babaçu, 
timbó, madeira e maçaranduba constituem as riquezas vege
tais. Peles e couros de animais (jacaré, queixada, cai ti tu, 
veado, capivara, maracajá e ariramba) e peixes aparecem 
como riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Pôrto de Moz, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 4 952 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 2 575; mulheres 
- 2 377; brancos - 493; pardos - 4 193; preto - 269 e 
nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 2 739, 1 238 eram solteiros; 1 203 casados; 
296 viúvos e 1 desquitado. Existiam apenas 4 estrangeiros e 
1 brasileiro naturalizado. Em religião predominavam os 
que se declararam católicos romanos, que eram 4 937; as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. Segun
do estimativa do Departamento Estadual de Estatística, a 
população do município, em 31-12-1956, era de 5 582, sendo 
3 494 no distrito de Pôrto de Moz, 1 082 no distrito de Sou
zel, 584 no distrito de Veiros e 422 no distrito de Vilarinho 
do Monte. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - O município possui qua
tro aglomerações urbanas principais: a cidade de Pôrto de 
Moz, com 959 habitantes ( 497 homens e 462 mulheres); 
a vila de Souzel, com 177 habitantes (94 homens e 83 mu
lheres); a vila de Veir-os, com 135 habitantes (78 homens e 
57 mulheres) e a vila de Vilarinho do Monte, com 76 habi
tantes (37 homens e 39 mulheres), conforme dados do Re· 
censeamento de 1950. Além da cidade e vilas, existem os 
povoados séguintes: Tapará, com 32 casas e 250 moradores 
e Vila Nova, com 28 casas e 200 moradores. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção de borracha, com 
110 384 kg, valendo CJ;'$ 1 772 250,00, seguindo-se o leite 
de maçaranduba, com 16 188 kg, no valor de ........... . 

Cr$ 196 340,00, castanha-do-pará, com 258 hectolitros, per
fazendo Cr$ 176 280,00, fibra-juta, com 11 165 kg, no valor 

de Cr$ 147 120,00 e peles de jacaré, com 1466 kg, valendo 

Cr$ 132 200,00. O valor da exportação, em 1956, somou 
Cr$ 2 779 101,00. Não existem estabelecimentos indus
triais no município, a não ser pequenos estabelecimentos que 



se dedicam ao fabrico de farinha de mandioca. Das pessoas 
em idade ativa (10 anos e mais), :~0,7% estão ocupadas na 
agricultura, pecuária e silvicultura . 

A produção de origem mineral é representada pela ex
tração de ouro, cujo valor, em 1956, totalizou a quantia de 
Cr$ 360 000,00, correspondente a 6 000 gramas. 

Outrora a raiz de timbó teve pêso na produção local. 
O rebanho bovino é estimado em 6 000 reses. 

COMÉRCIO - O comércio mantém transações com a 
praça de Belém, de onde importa quase tôdas as merca
dorias consumidas no município. Há no município 25 esta
belecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo t·~mpo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Pôrto de Moz com as sedes municipais li
mítrofes e à Capital do Estado pelos seguintes meios de trans
porte: Gurupá: fluvial, 89 km; Almeirim: fluvial, 31 km; 
Prainha: fluvial, 117 km; Altamira: fluvial, 298 km; Portei: 
fluvial, 419 km; ltupiranga: fluviul, 1209 km; Capital Es
tadual: fluvial 589 km. Como via de comunicação existe 
no município uma Agência Postal Telegráfica do D . C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cid~tde de Pôrto de Moz con
ta com 11 logradouros públicos; 167 prédios e, segundo os 
dados do Recenseamento Geral d.e 1950, 959 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 9 logradouros e a domiciliária conta com 57 ligações. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe apenas 
um Subposto Sanitário, mantido :Pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P. ), com finalidades gerais, man
tendo os serviços de malária e ot:.tros e tendo como corpo 
clínico um guarda . 

ASSIST2NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
te no município uma associação dtmominada Sociedade São 
Pedro Beneficente dos Pescadoren, fundada em 1914, con
tando 70 sócios, e tendo como fiualidade auxílios pecuniá
rios e funerários, bem como assistência médica aos seus 
componentes. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 4 068 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 799, ou 19,5%, sabiam ler e e:screver. Destas, 517 eram 
homens e 282, mulheres. Na sed·~ municipal, das 781 pes
soas de 5 anos e mais, 310 sabiam ler e escrever e destas, 
182 eram homens e 128, mulhere;. 

ENSINO - Em 1956, funcionaram 5 unidades de ensino 
primário fundamental comum, C•)m a matrícula geral de 
197 alunos. 

FINANÇAS PÚULICAS 

RECEITA ARRECADAI> A (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

1'otal Tributária 
(Cr$ I 000) 

1950 ....... - 54 413 134 345 
1951. ...... - 74 598 (I) 534 
1952 ....... - 70 598 189 396 
1953 ....... - 74 912 .. I 049 
1954 ....... - 62 404 ... 446 
1955 ....... - 61 942 402 717 
1956 ....... - ... 461 301 (I) 973 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES- No período de 15 de junho a 24 do mes

mo mês, há grandes festejos no município e notadamente na 
sede municipal, em louvor a São Braz, padroeiro local. A 

24 de junho, realiza-se a procissão que percorre tôdas as 

ruas, a partir da matriz, até os pontos mais distantes da ci

dade. Durante os festejos há leilões e brincadeiras de bois

-bumbás, serviços de alto-falantes etc., em frente à igreja. 

·ATRAÇõES TURíSTICAS- Cachoeira de Itapaiúna

situa-se no rio Xingu, tem mais de 15 metros de altura. 
Cachoeira de ]urucu - situa-se no lugar Belo Monte, no rio 

Xingu, com mais de 10 metros de altura. Cachoeira de Ita
maracá - com 7 metros de altura. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "pôrto-mozenses". O topônimo 

é português e significa pôrto em que há moz (plural de mó, 
pedra) . A grafia, portanto, deveria ser Pôrto de Mós e não 
Pôrto de Moz . 

O eleitorado é de 906 eleitores. 

É Têrmo Judiciário da Comarca de Gurupá com 1 dis
trito. 

O rio Xingu, em sua foz, banha a cidade, proporcionando 

esplêndidos banhos de água doce . 

(Bibliografia - "Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará" - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Pôrto de Moz - C. N. E. - 1948. -

Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 

Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Autoria do hist6rico -

Elaboração da Inspetoria Regional de Estatística do Pará - junho 

de 1957). 

PRAINHA- PA 
Mapa Municipal na pág. 111 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A sede dêste município é de origem 
colonial, representando o resultado da expansão religiosa 
na bacia Amazônica. 

Primitivamente estêve situado dentro do rio Urubu
quara e possuía a denominação de Outeiro, em local que 
não dava acesso fácil e cômodo, o que levou os seus 
habitantes a transferi-la para a margem do rio Amazonas. 

Como freguesia, data de 1758 e é criação de Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, tendo entrado para a In
tendência nessa categoria que conservou até 1869, quando 
a Lei Provincial n.0 941, de 14 de agôsto, deu-lhe o predi
camento de vila, elevando o seu território a município. 

Em 7 de janeiro de 1881, às 10 horas da manhã, 
o presidente interino da Câmara Municipal de Monte 
Alegre, João d'Anunciação de Oliveira Pantoja, tendo em 

consideração o Ofício de 6 de novembro de 1880, do 
presidente da província do Grão-Pará, instalou o muni

cio de Prainha, juramentando e empossando a Câmara 

eleita, constituída por Josué Severo de Castilho, presidente, 
e, vereadores, Antônio Maria de Sousa, Raulino José da 

Silva, Manoel Antônio Sanches, Francisco Joaquim de 

Freitas, João Florença Furtado de Mendonça e Manoel 
Canuto dos Santos Melino. 



Lavrou a ata de instalação o secretário da Câmara 
Municipal de Monte Alegre, Bebiano Antônio de Oliveira. 

Com a proclamação da República o município de 
Prainha fêz a sua adesão ao novo regime, em sessão de 
28 de novembro de 1889, comunicando-a ao govêrno 
provisório do Estado, por Ofício da mesma data, assinado 
por Antônio Maria de Sousa, presidente, e, vereadores, 
Manoel A. de Oliveira e Leopoldino Ferreira dos Santos. 

Pelo Decreto n.0 56, de 19 de fevereiro de 1890, foi 
a Câmara dissolvida . 

O Decreto n.0 57, também de 19 de fevereiro de 1890, 
criou o Conselho de intendência municipal, para o qual, 
no mesmo dia, o govêrno nomeou Raimundo da Costa 
Alvarenga, presidente, e, vogais, Cesário da Silva Figuei
redo, João Domingues Pinto Prado, José Joaquim Turibio 
de Freitas e Joaquim Augusto Ferreira Pena. 

Êste último não aceitou o cargo pelo que, por ato 
de 18 de março de 1890, foi em sua substituição nomeado 
Francisco de Morais Machado. 

Promulgada a constituição do Estado foram eleitos 
para o triênio de 1891 a 1894: intendente, Cesário da Silva 
Figueiredo; e, vogais, Raimundo Furtado da Rocha, João 
Evangelista Pereira, Felipe Miranda de Sousa Serrão e 
Gustavo Antônio Dias. 

O Decreto Estadual n.0 78, de 27 de dezembro de 
1930, suprimiu o município de Prainha cujo território foi 
anexado ao de Monte Alegre. 

A Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, 
restaurou o município de Prainha, uma vez que o inclui 
na relação, por ela apresentada, das comunas paraenses. 
No quadro de divisão territorial datado de 31 de dezembro 
de 1936, Prainha figura formado apenas por 1 distrito: 
o de idêntico nome ao passo que, no de 31 de dezembro 
de 1937, êle aparece constituído de 2 distritos: Prainha 
e Tapará. 

Já no quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 2 972, 
de 31 de março de 1938, Prainha voltou a formar-se 
somente do distrito-sede, enquanto, na divisão judiciário
-administrativa do Estado, em vigor no qumquemo 
1939-1943, fixada pelo Decreto-lei Estadual n.0 3 131, de 

31 de outubro de 1938, são dois novamente os distritos 

que o compõem: Prainha e Pacoval. 

Na divisão territorial do Estado, fixada pelo Decreto
-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Prainha 
continua integrado por 2 distritos: o de Prainha e o de 

Pacoval, situação que perdura até hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo 
sido eleito Prefeito Municipal o Sr. Argemiro Corrêa Lima 

e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Prainha situa-se na 

zona fisiográfica do Baixo Amazonas e limita com os 
municípios de Monte Alegre, Almeirim, Pôrto de Moz e 

Altamira. A sede municipal dista 558 km em linha reta 

da capital do Estado colocando-se no 44.0 lugar em ordem 

de distância de Belém e possuindo as seguintes coorde
nadas geográficas: 1° 48' 22" de latitude Sul e 53° 28' 43" 
de longitude W.Gr. 
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SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 

ALTITUDE- Na sede municipal a altitude atinge 34 m, 
sendo o 12.0 nessa ordem. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da 
Amazônia: equatorial superúmido. De janeiro a junho 
chuvas abundantes são freqüentes. 

AREA - 31 194 km2• É Prainha o 10.0 município em 
extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Outeiro: situado 
à margem esquerda do rio Amazonas sendo navegável 
em tôda a sua extensão, possuindo à sua margem esquerda 
uma Serra com 400 metros de altura, denominada "Serri
nha". Rio Jauari: à margem esquerda do rio Amazonas, 
dois quilômetros distante da sede, com rumo ao sul; não 
é navegável para embarcações a vapor, somente embarca
ções de pequeno calado (canoas); rio Guajará: à margem 
direita do rio Amazonas, com 10 quilômertos de distância da 
sede, rumo oeste; é navegável por embarcações de calado 
médio; rio Uruará: situado à margem direita do rio 
Amazonas, navegável por embarcações de calado médio; 
rio Curuá do Sul: à margem direita do rio Amazonas, 
êste também navegável por embarcações de calado médio, 
principalmente no verão; ilha de Acará-Açu: situada no 
meio do rio Amazonas, com 20 quilômetros de compri
mento por 4 de largura; ilha do Ianduba: situada à mar
gem direita do rio Amazonas, com 20 quilômetros de 
comprimento por 5 de largura; ilha Futurosa: situada 
em frente à cidade de Prainha, com 10 quilômetros de com
primento por 4 de largura aproximadamente; ilha de Muira
tuba: situada à margem direita do rio Amazonas, com 8 
quilômetros de comprimento por 4 de largura . 

RIQUEZAS NATURAIS - Breu, castanha e juta cons
tituem as riquezas vegetais. Peles e couros de animais 
(jacaré, cai ti tu, capivara, queixada) aparecem como as 
riquezas animais . 

POPULAÇÃO - A população de Prainha, segundo Re
cenceamento Geral de 1950, era de 4 530 habitantes e 



tinha a seguinte composição: homens - 2 373, mulheres 
- 2 157, brancos - 619, pardo!: - 3 813, pretos - 83 
e 7 da raça amarela. Das pessoa!: de 15 anos e mais, em 
número de 2 551, r 213 eram solteiras; 1 048, casadas; 
278 viúvas; 3 desquitadas. Existiam apenas 10 estrangei
ros e 1 brasileiro naturalizado. Predominavam os que se 
declararam católicos romanos, que eram 4 501; as outras 
religiões possuem adeptos em pequena escala. Segundo 
estimativa do Departamento Estadual de Estatística, a 
população do município em 31·12-1956, era de 5 106, 
sendo 4 120 no distrito de Prainha e 986 no distrito de 
Pacoval. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O mumctpto possui 
seis aglomerações urbanas - a cidade de Prainha com 
420 habitantes (216 homens e 204 mulheres) a vila 
de Pacoval com 55 habitantes (30 homens e 25 mulheres), 
conforme dados do Recenseamento de 1950, e os seguin
tes povoados: Santa Maria, com 8 casas e 40 moradores; 
Santa Cruz, com 10 casas e 50 moradores; Santa Luzia, 
com 8 casas e 40 moradores e Colônia Terra Amarela, 
com 4 casas e 20 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 
sua economia principalmente na produção de gado bovi
no, cuja exportação atingiu em 1956 a 2 425 cabeças 
valendo Cr$ 2 896 000,00, seguinclo-se a madeira em bruto 
com 3 142 m3 , valendo Cr$ 1465 400,00, peles de jacaré 
com 2 932 kg, valendo Cr$ 28"~ 850,00 e borracha com 
3 600 kg, valendo Cr$ 77 800,00. O valor da exportação, 
em 1956, somou Cr$ 13 332 095,00. Das pessoas em idade 
ativa ( 10 anos e mais) 20,5% estão ocupadas na agri
cultura, pecuária e silvicultura. O rebanho bovino, segundo 
o Censo Agrícola de 1950, era dE~ 19 660 cabeças. 

A produção de origem veg•~tal é constituída de ex
tração de breu da terra, borracha (sernambi), cujo valor, 
em 1956, somou Cr$ 4 570 020,00. De origem animal, 
por peles de jac.aré, peles de animais silvestres, carne de 
jacaré e capivara, queixada, pl~ixe pirarucu, peixe liso 
e concha de madrepérola, cujo valor da produção total, 
em 1956, somou a quantia de Cr$ 1263 257,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções comerciais com a praça de Belém, de onde importa 
quase tôdas as mercadorias consumidas no município. 
Há no município 20 estabelecinentos comerciais do sis
tema comum da Amazônia: atacadista e varejista ao 
mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES -
Liga-se a cidade de Prainha com as sedes municipais 
limítrofes e a Capital pelos seguintes meios de transporte: 
Almeirim, fluvial, 146 km; Pôrto de Moz, fluvial, 177 km; 
Altamira, fluvial, 425 km e rodoviário 50 km; Monte 
Alegre, fluvial 80 km e Santarém, fluvial, 189 km. 

Como via de comunicaçãc• funciona uma Agência 
Postal Telegráfica do Departam•mto dos Correios e Telé
grafos. 

ASSIST:i!;NCIA MÉDICO-SANir ÁRIA - Funciona um 
Pôsto Sanitário mantido pelo S·~rviço Especial de Saúde 
Pública, com finalidades gerais, mantendo os serviços de 
tratamento de doenças transmissíveis e de saneamento; 

possui um ambulatório, executa trabalhos profiláticos de 
imunizações e tem como corpo clínico apenas um guarda. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 3 734 pessoas de 5 anos e mais,. sendo 
que 1 078, ou 29%, sabiam ler e escrever. Destas, 703 
eram homens e 375, mulheres. Na sede municipal, das 
350 pessoas de 5 anos e mais, 176 sabiam ler e escrever 
e destas, 93 eram homens e 83, mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram 13 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
385 alunos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadu·al MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... - - 494 228 500 
1951 ....... - - 469 199 441 
1952 ....... - - 544 227 540 
1953 ....... - - 9156 295 886 
1954 ....... - - 916 334 932 
1955 ....... - - 1 426 877 1 038 
1956 ....... - - 922 -132 922 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Placa em homenagem ao Senador Antônio José 
de Lemos, na Avenida Castilhos França. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - As festas cívicas no dia 7 de setembro 
em comemoração à Independência do Brasil e as festas 
religiosas nos meses de janeiro (dedicada a São .Sebas
tião), maio (dedicada a Santa Maria) e agôsto (dedicada 
a N. S.8 das Graças), com as procissões das referidas 
imagens, são as mais evidentes manifestações cívico-reli
giosas do povo de Prainha . 

VULTOS ILUSTRES - Padre Antônio Cunha que foi 
Cura da Sé de Belém-Pará e que se acha sepultado na 
Capital do Estado, tendo falecido em 1925. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- No Pará, em sua natureza, 
há sempre uma atração em cada parte, pelo que Prainha 
apresenta a visão extraordinária da portentosa fôrça do 
rio Amazonas, que atravessa o município, de oeste para 
leste. Em seu ~curso no território da Prainha o rio 
Amazonas apresenta várias ilhas e um interessante aspecto 
é a "dança" das canaranas, ao sôpro do vento geral, 
( alíseo) que contra a corrente permite a navegação a vela 
no maior rio do mundo em volume de água. 

Os bolseiros de "canarana" que é uma gramínea 
muito comum na Amazônia, vão descendo o rio levados 
pela correnteza e ao encontro do vento que na época 
de verão é muito forte, os bolseiros ficam horas seguidas, 
como que parados no meio do curso de água, somente 
continuando sua jornada para o oceano, depois que o 
alíseo abranda, ao cair da tarde. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "Prainhenses". 

É têrmo da Comarca de Monte Alegre com 2 distri
tos judiciários. 

O eleitorado é de 1 032 eleitores. 

1157 



Acredita-se que a origem do município (Prainha) 
derive-se de uma pequena praia que no verão - período 
da sêca do rio Amazonas - aparece em frente ao local 

da atual cidade. 
O município é servido precàriamente por navegação 

fluvial. Mensalmente é que encosta na cidade um navio 
"Gaiola" em viagem · de subida ou descida vivendo a 
população isolada, sem grande contato com o resto do 

Estado. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de Prainha - C. N. E. - 1948. - Ar
quivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 

Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará - Junho de 1957). 

SALINóPOLIS- PA 
Mapa Municipal na pág. 315 do 1.0 Vol. 

Foto: pág. 270 do Vol. I 

HISTóRICO - O nome primitivo dêste município foi 
Salinas. 

Data a sua existência do govêrno do Capitão-general 
do Maranhão e Pará André Vidal de Negreiros, que 
em 1656 mandou estabelecer pelo Capitão-mor do Pará, 
Feliciano Corrêa, uma atalaia que, por meio de tiros de 
canhão, avisasse a direção da entrada da barra de Belém, 
a fim de evitar os sinistros, que tão dificultosa navegação 
ocasionava. 

A ponta mais saliente de uma ilha, contígua à baía 
de Virianduba, ofereceu as condições exigidas por Vidal 
de Negreiros, para tão importante serviço, sendo, desde 
logo dadas as necessárias providências para a organização 
da atalaia desejada e ordenada. 

Com o andar dos tempos, surgiu um distrito povoado, 
formado principalmente por homens dedicados exclusiva
mente à vida do mar, extraordinàriamente peritos no 
conhecimento da costa oceânica sul do Pará, em todos 
os seus meandros e recortes, ao ponto de serem conside
rados os navegadores mais ousados no timão das embar
cações de grande e pequeno porte que singravam os mares 
da nossa costa. 

O nome que possuía lhe veio de uma exploração de 
sal, feita nos tempos coloniais, nas proximidades da ata
laia, denominação confirmada pelo governador e Capitão-

Rua João Pessoa 
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-general José de Nápoles Telo de Menezes, quando em 1781 
lhe deu a categoria de freguesia, sob a invocação de Nossa 
Senhora do Socorro de Salinas. 

A ereção em freguesia não bastaria, para dar ao 
lugar melhor categoria, se ao ato criador não se juntasse 
o esfôrço material para correspondê-lo. 

Os ofícios do culto foram, a princípio, celebrados 
em um alpendre provisório, que em pouco tempo se 
arruinou. 

A freguesia não fôra provida de vigário, de forma 
que, tendia para o desaparecimento, se a tenacidade do 
velho prático Francisco Gonçalves Ribeiro, não viesse 
secundar a ação administrativa. 

Lutou com grandes dificuldades e nada podendo fa
zer sàzinho, resolveu em 1793, dirigir-se ao governador e 
Capitão-general Francisco de Sousa Coutinho, pedindo 
autorização e auxílio para edificar uma igreja. 

Obteve dos armazéns da nação ferramentas de tra
balho, diversos materiais, como ferragens e telhas, depois 
de uma penosa viagem a Belém . 

Com o auxílio dos moradores de Salinas, para a mão
-de-obra, no fim de 2 anos a igreja estava concluída . 

A sua custa Francisco Ribeiro dotou a nova igreja 
com as alfaias necessárias e conseguiu a ida do Bispo 
D. Manoel de Almeida Carvalho às Salinas, para o ceri
monial da benção do templo. 

Em vista de ser a freguesia muito pobre, manteve 
sempre Francisco Ribeiro o vigário, e, por sua morte, legou 
vasto terreno para o mesmo fim. 

Posteriormente, teve a freguesia o predicamento de 
vila, com o seu Senado da Câmara e que, com a Indepen
dência e a nova divisão da província do Pará em têrinos 
e comarcas em 1833, perdeu as regalias, ficando reduzida 
a simples freguesia, até 1882, quando a Lei n.0 1 081, 
de 2 de novembro, a elevou a vila , 

Teve lugar a instalação do município de Salinas a 
7 de janeiro de 1884, solenidade realizada depois da jura
mentação em Cintra, hoje Maracanã, da vereação eleita, 
constituída por Manoel Pedro de Castro, presidente; t:• 
vereadores, João dos Santos Monteiro, Lourenço Ferreira 
da Conceição, Vicente Maurício Borges, Marcelino Antô
nio Soares e Anacleto Antônio da Silva. 

Com o Decreto n.0 69, de 3 de março de 1890, o 
govêrno provisório do Estado dissolveu a sua Câmara 
Municipal, criando com o de n.0 70, da mesma data, 
o Conselho de Intendência Municipal que ficou, por no
meação do mesmo dia, constituído pelos cidadãos Serafim 
dos Anjos Nunes, presidente, e, vogais, João Teotônio 
de Quadros, Anastácio Teodato de Rezende, Artur Dilon 
de Barros, João Antônio dos Santos Figueiredo e Manoel 
Pedro de Castro, que tomaram posse a 17 de março de 
1890. 

Do primeiro Conselho Municipal, eleito constitucio
nalmente, fizeram parte o intendente municipal Serafim 
dos Anjos Nunes, e, vogais, João dos Santos Monteiro, 
Manoel José de Sousa e Pedro Azevedo dos Santos, para 
o triênio a findar a 15 de novembro de 1894. 

A Lei Estadual n.0 997, de 22 de outubro de 1901, 
concedeu foros de cidade à sede do município de Salinas. 

Em 1930 o município foi extinto ficando o seu terri
tório anexado ao de Maracanã·. 



O município de Salinas foi restaurado, com territó
rio desligado do de Maracanã, pelo Decreto Estadual 
n.0 1 002, de 30 de junho de 1933. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de dezem
bro de 1943, o município e seu distrito-sede tiveram seu 
topônimo alterado para Salinópetlis. 

Atualmente o município é constituído de 3 distritos: 
Salinópolis, Japerica e São João de Pirabas. 

A atual legislatura foi com.tituída em 1955, tendo 
sido eleito Prefeito Municipal o Sr. Joaquim Luís dos 
Reis e Sousa e constituída a Câmara Municipal de 7 
vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Salinópolis locali
za-se na zona fisiográfica do Salgado e limita com os 
municípios de Maracanã, Capanema e o Oceano Atlântico. 

A sede municipal di'sta em linha reta da Capital Es
tadual 157 km, colocando-se no 26.0 lugar em ordem de 

... 
SITUAÇÃO 

Vista da Usina de Luz 

município e corre em direção norte e desemboca na costa 
noroeste do Oceano Atlântico, navegável por embarcações 
de pequeno calado; ilha de Atalaia, situada na costa 
noroeste do Oceano Atlântico, fica quase em frente à ci
dade de Salinópolis; ilha de Fortaleza, situada a noroeste 
do Oceano Atlântico em frente à baía de Pirabas. 

RIQUEZAS NATURAIS - O sal e o barro para cerâ
mica constituem as riquezas minerais. Cal de sernambi 
aparece como a principal riqueza de origem animal. Quanto 
à riqueza vegetal, aparecem em plano único madeiras em 
geral. 

POPULAÇÃO - A população de Salinópolis, segundo o 

CRosso 

o Recenseamento Geral de 1950, era de 14 109 habitantes 
e tinha a seguinte composição: homens - 7 193; mulheres 
- 6 916; brancos - 3 114; pardos - 10 457; pretos -
514 e 1 de raça amarela. As pessoas de 15 e mais anos, 
em número de 7 893, distribuíam-se da seguinte maneira: 
4 698 eram solteiros; 2 693 casados; 488 viúvos e 7 des
quitados. Existem apenas 2 estrangeiros e 4 brasileiros 
naturalizados. Predominavam os que se declararam cató
licos romanos, que eram 13 277. As outras religiões pos
suem adeptos em pequena escala . 

Posição do Municlpio em relação ·~o Estado e sua Capital, 

distância de Belém, possuindo as seguintes coordenadas 
geográficas: 0° 36' 40" de latittlde Sul e 47° 18' 3o" de 
longitude W. Gr. 

ALTITUDE - 5 metros na se~e municipal e está em 
29.0 lugar em ordem de altitudEt no Estado do Pará. 

CLIMA- O município tem o clima comum da Amazônia: 
equatorial superúmido. 

A temperatura na cidade apresentou em 1956, os 
seguintes dados: média das mál:imas 30,8 °C; média das 
mínimas 27,4 °C e média compensada 29,8 °C. 

AREA - 1011 km2• É Salinópolis o 49.0 município em 
extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- Os principais são: rio 
Urindeua, nasce ao sul do munidpio, correndo na direção 
norte e desemboca na costa noweste do Oceano Atlântico, 
navegável por embarcações de pc!queno calado; rio Pirabas, 
nasce a oeste do município e corre em direção norte, 
desembocando na baía de Pirabas, navegável por embar
cações de pequeno calado; rio Japerica, nasce ao sul do 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de 
Estatística, a população do município, em 31-12-1956, era 
de 15 904 habitantes, sendo 9 148 no distrito de Salinópolis, 
2 708 no distrito de Japerica e 4 048 no distrito de São João 
de Pirabas. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
três (3) aglomerações urbanas principais: a cidade de 
Salinópolis, com 1 694 habitantes (848 homens e 846 mu
lheres); a vila de Japerica, com 174 habitantes (82 homens 
e 92 mulheres) e a vila de São João de Pirabai, com 507 
habitantes (255 homens e 252 mulheres), conforme dados 
do Recenseamento Geral de 1950. Além das cidades e 
vilas existem os povoados seguintes: São Bento, com 50 
casas e 260 moradores; Santo Antônio de Urindeua, com 
70 casas e 350 moradores; Nazaré, com 38 casas e 190 
moradores; Santa Luzia, com 64 casas e 320 moradores; 
Coremas, com 32· casas e 160 moradores e Pariquis, com 
27 casas e 135 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A indústria extrativa 
de origem mineral é representada pela extração de cal 
de sernambi e sal marinho, cujo valor somou, em 1956, 
a quantia de Cd 162 400,00. 
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Vista Parcial 

O mumc1p1o assenta sua economia principalmente na 
produção da fibra malva, cujo valor de exportação atingiu, 

em 1956, a 575 561 kg, valendo Cr$ 8 473 776,00, seguin
do-se o arroz com casca com 528 360 kg, no valor de 

Cr$ 2 881 471,00, fibra vegetal uacima com 183 082 kg, 

valendo Cr$ 1 582 069,50, peixe sêco salgado com 
117 510 kg, no valor de Cr$ 1477 342,00 e gado suíno 

com 1 047 cabeças, valendo Cr$ 376 950,00. 

O global da exportação, em 1956, somou ....... . 
Cr$ 15 532 865,00. 

Existem no município, 6 estabelecimentos industriais, 

sendo 4 fábricas de cal, 1 olaria e 1 fábrica de beneficia

mento de sal, além dos pequenos estabelecimentos que se 
dedicam ao fabrico de farinha de mandioca . 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 44,1% 

estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO - O comércio mantém transações comer

ciais com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no município 

79 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia :atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO 
Liga-se a cidade . de Salinópolis com as sedes municipais 
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limítrofes e a Capital do Estado, pelos seguintes meios de 

transporte: Capanema, rodoviário - 70 km; Maracanã, 

marítimo - 65 km; Capital Estadual, rodoviário -

250 km. Como via de comunicação, existem uma Agência 
Postal Telegráfica na cidade e uma Agência Postal no 

interior, ambas do Departamento dos Correios e Telé
grafos (D. C. T. ) . A Estação de Radiofarol do Minis

tério da Marinha atende ao serviço de navegação oceâ
nica e orientação para entrada do pôrto de Belém. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Salinópolis conta 
com 30 logradouros públicos, 580 prédios e, segundo os 

dados do Recenseamento Geral de 1950, com 1 694 habi

tantes. É servida de luz elétrica . A iluminação pública 
se estende a 22 logradouros e a domiciliária conta com 
270 ligações. 

É uma cidade moderna, de ruas bem traçadas, à beira 
do Oceano Atlântico, com belas e ricas moradias de 
veraneio. É pràticamente a única cidade de turismo exis
tente na Amazônia . 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existem um 

pôsto de higiene e um subposto de saúde, mantidos pelo 

Govêrno Estadual, com finalidades gerais; e o Clube das 

Mães, instituição particular, com finalidades especializa-

Vista do Hotel e Quebra Mar 

das. O pôsto e o subposto mantêm os serviços gerais de 

socorros de emergência, e tem como corpo clínico, o pôsto, 
um enfermeiro e o subposto, um guarda. O Clube das 
Mães mantém os serviços especializados de Ginecologia 

e Obstetrícia . 

ASSISTÉNCIA SOCIAL - O Clube das Mães presta 

alguma assistência social, o mesmo fazendo a Prefeitura 
Municipal, às vésperas das eleições. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 

constatou a existência de 11 699 pessoas de cinco anos 

e mais, sendo que 3 265 ou 27,9% sabiam ler e escrever. 
Destas, 2 123 eram homens e 1 142, mulheres. Na sede 
municipal, das 1 433 pessoas de 5 anos e mais, 590 sabiam 

ler e escrever e destas, 316 eram homens e 274, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram 37 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
2 080 alunos. As escolas distribuem-se em 12 municipais 



com 458 alunos; 2 particulares <:om 153 e 23 estaduais 
com 1 469 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Dois clubes de 
futebol e também recreativos fundonam na cidade. 

Está sendo construído um belo prédio destinado a 
moderno cinema . 

FINANÇAS PÚBJ:..ICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual 

(Cr$ I 000) 
Tutal Tributária 

1950 ....... - 148 I 214 339 I 230 
1951 ....... - 179 (I) 799 799 
1952 ....... - 243 962 I 001 
1953 ..... - 327 890 .. 702 
1954 ....... - 455 1 908 522 1 933 
1955 ....... -· 319 I 307 657 1 282 
1956 ....... - 2 224 I 111 1 897 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A devoção à Virgem do Socorro veio 

de Portugal com os jesuítas. Essa devoção era de nave

gantes, pescadores e práticos de navegação, sempre expos

tos à traição do oceano. Sabe-se que em 1790, ao cogitar-se 

de uma futura matriz, o prático-mor guardava com amor, 
numa capela rústica, a estátua de N. s.a do Socorro. 

A origem do orago, possivelmente, teve início, quando, 

pilotando a embarcação onde viajavam alguns jesuítas, 
o prático recebeu dêles a imagem para guardá-la em Sali

nas, que hoje festeja, de 1.0 a 8 de setembro, N. s.a do 

Socorro, padroeira da cidade, fE!sta que decorre sempre 
com muito brilhantismo e bastante animação. A popula

ção católica comemora, ainda, no dia 8 de dezembro, N. s.a 
da Conceição e de 22 a 31, São Bmedito, festas que atraem 

não só os éitadinos como também romeiros do interior 
do município. 

Existe, também, uma dança tradicional, o "Carimbó", 
que é genuinamente popular. Realizada não só na cidade 

e nas vilas, mas em todos os aglomerados do município, 
é efetuada, geralmente, em dezembro e janeiro. "Carimbó" 
significa tambor de origem africana, feito de um tronco 

escavado, a que se aplica couro bem têso, onde o tocador, 
sentado no tronco, bate com as mãos, entoando melodias 

adequadas ao batuque .. Não tem número certo de compo
nentes. É dirigido por um hom•~m e a mulher mais gra
duada tem o título de "capitoa". 

Nas zonas Bragantina, Sal!lado e Guamá, a música 

de "Carimbó" mais conhecida é a denominada "Peru da 

Atalaia". "Carimbó" é o batuque que lembra os tempos do 
Brasil-colônia, com o seu ritmo e dança africanos. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - As praias de Salinópolis 
são inegàvelmente a atração turística do lugar. Em verda

de não são as únicas praias oceé.nicas do Estado do Pará, 

em condições para veraneio. A cidade dispõe de confor
tável hotel e várias pensões e no período de verão, que 

vai de junho a dezembro, é ir.ttensamente visitada. Na 
época das férias escolares, em julho e dezembro, é difícil 

Vista da Fonte Caranã 

conseguir-se hospedagem em qualquer dos locais a isso 

destinado. Onibus especiais, linhas mais ou menos regula

res de ônibus para Belém ou para Capanema, estação 

ferroviária mais próxima ( 70 km) não dão vencimento 

ao número de pessoas interessadas em freqüentarem as 
praias famosas de Salinópolis. A praia do Maçarico, dis

tante 20 minutos a pé, a praia do Atalaia, cêrca de 40 

minutos a pé, além da praia da própria cidade, ao lado 

do hotel, permitem bons e agradáveis banhos de mar. 

Existe na cidade a Fonte do Caranã, com água mine
ral, conhecida como benéfica e de grande consumo. 

A cidade com suas quatro tôrre!i de ação ( 70 metros 
de altura) do (D. C. T. ) Departamento dos Correios e 

Telégrafos, e da Marinha, com seu imponente farol de 

navegação, de cêrca de 30 metros de altura e raio de luz 

de mais de 20 milhas, apresenta-se agradàvelmente aos 
visitantes. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habi

tantes do lugar recebem o nome de "Salinopolitanos" e 
"Salinenses". É Salinópolis topônimo de origem portu

guêsa, significando "cidade das salinas". Anteriormente, 

denominava-se Salinas, em virtude da existêcia de algu

mas salinas no litoral do município. O nome foi mudado, 
em face da legislação Nacional proibitiva da duplicidade 

de nomes de cidades e vilas, em 1944, de Salinas para 
Salinópolis. 

É Têrmo judiciário da Comarca de Capanema, com 

4 distritos judiciários. 

O eleitorado é de 3 128 eleitores. 

A nova rodovia, já em adiantado estado de constru
ção, asfaltada, ligando Belém a Salinópolis, e reduzindo a 

distância para cêrca de 200 km, levará sem dúvida, ao 

município, notável progresso. A nova estrada de rodagem 
passará por Nova Timboteua, em vez de Capanema, e 

facilitará, por certo, o desenvolvimento de novas áreas do 

território paraense. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Salinópolis - C. N. E. - 1948. -
Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da 
Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará junho de 1957). 
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HISTóRICO- No govêrno de Manoel de Souza, na ca
pitania do Grão-Pará, quando vinha esta saindo das san
grentas perseguições de Bento Maciel Parente aos índios, 
no intuito da ~scravização, acobertada com a capa da guer
ra justa, os resgates se achavam em voga, organizando-se 
expedições importantes para fazê-los, bafejadas pelo poder, 
e incorporadas pelos capitães-mores com as fôrças mili
tares da capitania, auxiliadas por numerosos contingentes 

de índios. 
Do número destas foi a de Pedro Teixeira ao rio Ta

pajós em 1626, assistida por Frei Cristóvão de São José, 
capucho da província de Santo Antônio, constituída com 
26 soldados de tropa e grande número de índios, e que 
subiu o rio Amazonas. 

Informado como se achou aquêle militar, ao chegar na 
aldeia dos Tapuiuçus, na foz do rio Tapajós, que, acima, 
nesse grande afluente do Amazonas, existia uma grande 
nação de índios, com o mesmo nome que o rio, resolveu 
remontá-lo e entrar em relações com ela, a fim de obter 
resgates, na persuasão de que seriam êles importantes e 

valiosos. 
A umas doze léguas, mais ou menos acima da foz, an

corou em uma enseada, que se supõe ser a de Alter do Chão, 
onde estacionava a aldeia procurada, cujos habitantes já 
o esperavam, prevenidos, como se achavam, pelos Tapuiu
çus da foz do rio. 

Lá encontrou bom acolhimento, entretendo relações 
com os índios, no meio dos quais teve oportunidade de re
conhecer indivíduos já relacionados com os castelhanos, 
portanto, não tão ignorantes como esperava. 

Além de umas esteiras e várias curiosidades, nem um 
resgate conseguiu fazer, recolhendo-se a Belém com a gló
ria da descoberta do rio Tapajós. 

Os jesuítas, assim que se tornou conhecido o novo rio, 
cuidaram imediatamente da sua catequese, havendo o pa
dre Antônio Vieira, em 1661, enviado para lá o padre João 
Felipe Bettendorf. 

Com índios descidos fundaram os padres da Compa
nhia de Jesus, na foz do rio, a aldeia dos Tapajós, origem 
da sede do município santareno, e, foram os primeiros que 
exploraram o baixo rio, reconhecendo, desde logo, o valor 
de tão rica zona . 

Encontro das Águas dos Rios Tapajós e Amazonas 

A catequese continuou com ótimos resultados, haven
do aquêles religiosos fundado ainda, em 1722, o aldea
mento de Matapus ou São José, em 1737, Tupinambaranas 
ou Santo Inácio e Borari, em 1738. 

Em 1742, Leonardo de Oliveira e João de Sousa Aze
vedo, em 1747, desceram do planalto central do Brasil, o 
rio Tapajós, pelos primeiros aldeamentos. 

A aldeia dos Tapajós, entretanto, desenvolveu-se des
de o início da catequese dos jesuítas, e a sua situação per
mitiu aos colonizadores a escolha do seu local para pôsto 
fortificado . 

De fato Francisco da Costa Falcão, a sua custa, e sob 
a própria direção, iniciou a construção de um forte de terra, 
cuja conclusão, levada a efeito por seu filho, Manoel da 
Mota e Siqueira, em 1697, não logrou ver. Essa forta
leza, que reais serviços prestou aos portuguêses, já em 1749, 
na visita que lhe fêz o mestre de campo José Miguel Aires, 
se apresentava em estado de grande ruína, exigindo reedifi
cação completa. 

Pela informação dêsse oficial verifica-se que naquele 
ano a guarnição existente na aldeia dos Tapajós era cons
tituída pelo Capitão André Miguel Aires, Tenente Manoel 
da Mota, Sargentos Supriano Ferreira Monteiro e Fran
cisco de Aires, e, soldados Mateus Gomes Pais, José da 
Costa Botelho, Manoel Fernandes, Matias Afonso, José 
Teixeira, José Moreira, José Ferreira e José Mesquita. 

Possuía a guarnição duas peças de artilharia com 20 
balas, 8 arrôbas de balas de mosquetaria e 3 libras de pól
vora. 

Sob a influência e direção dos padres jesuítas, desen
volveu-se a aldeia, sendo, como era uma espécie de entre
posto do rio Tapajós e mesmo de grande parte do baixo 
Amazonas. 

Achava-se em contínuas relações com Belém e com 
Pauxis, Gurupatuba e Paru, além das missões do rio Tapajós. 

Excluídos da direção dos índios os religiosos da Com
panhia de Jesus, em execução à Lei de 6 de junho de 1755, 
o governador e Capitão-general Francisco Xavier de Men
donça Furtado, quando em viagem para o rio Negro, deu à 
aldeia dos Tapajós o predicamento de vila, com a denomi
nação de Santarém . 

O ato da elevação e instalação da vila teve lugar a 14 
de março de 1758, com a presença do governador e Capi
tão-general do Estado e do Grão-pará, Francisco Xavier 
de. Mendonça Furtado, que logo organizou as respectivas 
justiças. 

O primeiro Senado da Câmara ficou constituído, para 
1758, pelos juízes ordinários Paulo de Azevedo e Brito e 
André Antônio de Siqueira; oficiais, Manoel Correa Pi
canço, Domingos George Furtado e José de Sousa e Silva, 
e procurador Domingos Rabelo. 

Continuaram os mesmos em 1759, havendo, na sessão 
da Câmara, de 29 de dezembro dêsse ano, oficiado ao go
vernador do Estado, pedindo que, em vista da "suma pobre
za em que estava a Câmara, por modesta e não ter nem 
rendas que possam receber", fôsse mandada passar "carta 
de data de uma légua de rialengos para vila fazendo pião 
no pelourinho para cima meia légua e outra meia para 
baixo, com uma para dentro". 

Em 1760, o Senado da Câmara estêve representado 
pelo juiz ordinário Manoel Correa Picanço, e pelos verea-



dores, Joaquim da Costa Pedrein, Damião de Lacerda e 
Manoel José Gois Nogueira. 

Segundo manuscrito existente no arquivo público do 
Estado do Pará, em 1766, era dimtor dos índios na vila de 
Santarém o Tenente Henrique José de Vasconcelos, que 
continuou até 1769, sendo em princípios de 1770 o cargo 
ocupado por Pedro Maciel Parente. 

No ano de 1766 teve lugar a inauguração de uma ola
ria oficial na vila, com .capacidade para 2 000 telhas e 400 
potes. Nesse ano as cotações de venda dos produtos cerâ
micos dêsse estabelecimento eram de 3$000 por milheiro 
de telha, 2$400 por milheiro de tijolos e 80 réis o pote. 

Naquele ano, diz o relatório acima indicado que a 
igreja da vila era coberta de telha e asseada, servindo como 
vigário um clérigo que fôra jesuít:il. 

Em 1767, era juiz ordinário Mateus da Fonseca, e, 
vereadores, Joaquim José Sousa, Domingos Jorge e Domin
gos Rabelo, e, procurador, Manod Teixeira. 

Santarém, pelo fato de ser um ponto de passagem, não 
só do rio Tapajós, como do próprio Amazonas, tendeu sem
pre a se desenvolver. 

De 1773 a 1775 ocupou o cargo de diretor da vila o 
Sargento-mor José Pedro da Costu Souto Maior, substituído 
em 1776 por Manuel Antônio da Costa Souto Maior, que, 
em 1777, .cedeu o lugar a João da Gama Lôbo. 

Nesta última direção, a estatística oficial dos índios, 
na vila, apresentou as cifras, 17 5 índios, 228 índias, 161 
rapazes e 172 raparigas, no total de 737. 

Em 1820, era juiz José Rodrigues dos Santos, e, ve
readores, Antônio José Lobato, :fiianoel Antônio da Costa 
Souto Maior, José Antônio Ferreira e João Antônio Pinto 
Cota. 

~ste Senado salientou-se pelo Ofício, de 24 de janeiro 
de 1821, ao Senado da Câmara d·~ Belém, pedindo que des
de logo fôsse enviado às Côrtes dt: Lisboa um representante, 
para pleitear os direitos do Grãco-Pará e ao mesmo tempo 
significar a lealdade da provínciEI ao Rei de Portugal, fato 
que se relacionava com as ocorrências havidas na capital, 
por ocasião do juramento da Constituição portuguêsa de 
1820. 

O juiz que presidiu o Senad:> da Câmara de Santarém 
no ano da adesão do Pará à Independência foi Jacinto José 
Fagundes. 

A primeira Câmara Munici:pal, eleita para o quatriê
nio de 1829 a 1832, segundo a Lei de 1828, constituiu-se 
com o padre Raimundo José Ah:ier, presidente, e vereado
res, Belchior Henrique de Melo, l~anoel Frutuoso da Costa, 
Bento José Rabelo, Veloso Pereira, Pedro José de Basto e 
José de Souza e Silva Seixas. 

Com a proclamação da Repí.blica, o govêrno provisório 
do Estado do Pará dissolveu, pelo Decreto n.0 81, de 6 de 
março de 1890, a última Câman1 Municipal. 

Esta última comunicou a sua adesão ao regime repu
blicano, em Ofício de 22 de no'il'embro de 1889, assinado 
pelo presidente Francisco Caetano Correa e pelos verea
dores José Leopoldo Pereira Macambira, Miguel Batista 

Belo de Carvalho, José Cláudio da Silva Rabelo, José Ve

loso Pereira e José Joaquim da Silva. 
O govêrno provisório do Estado, pelo Decreto n.0 82, 

de 6 de março de 1890, criou c Conselho de Intendência 
Municipal, para o qual, ainda nc• mesmo dia, nomeou, pre-

Barco do IBGE no Rio Tapajós 

sidente, Barão de Tapajós, e, vereadores, José Leopoldo 
PEreira Macambira, Ascendino G. Gentil, Dr. Turiano Lins 
Meira de Vasconcelos, Joaquim Lopes Bastos e Francisco 
Caetano Rodrigues dos Santos. 

~ste Conselho, com exceção do último membro, que 
não aceitou a nomeação, tomou posse em 21 de março de 
1890. 

Em 24 de outubro de 1848 Santarém foi elevada à 
categoria de cidade. 

Em cumprimento ao Decreto-lei Estadual· n.0 3 131, 
de 31 de outubro de 1938, o mnnicípio de Santarém perdeu 
parte do território da zona de Tapará para o município 
de Monte Alegre. Passou, por outro lado, a abranger mais 
2 distritos: o de Curuai, criado com o território da zona 
de igual nome, desligado do distrito de Santarém, e o de 
Aveiro, instituído com parte do território do distrito de Alter 
do Chão. Conseqüentemente, na divisão territorial do Es
tado, fixada por êsse Decreto-lei, para vigorar no qüin
qüênio 1939-1943, figura integrado por 5 distritos: Santa
rém, Alter do Chão, Aveiro, Boim e Curuai. Dá-se o mes
mo na divisão territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 
1944-1948, e estatuída pelo Decreto-lei Estadual n.O 4 505, 
de 30 de dezembro de 1943. 

Santarém teve parte do seu território desmembrada 
para constituir o município de Aveiro, conforme Lei nú

mero 1 127, de 11 de março de 1955, a qual foi considerada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em acórdão 

de 4 de outubro de 1955. O govêrno do Estado do Pará 
em Decreto n.0 1 946, de 26 de janeiro de 1956 tornou in

subsistente o desmembramento. 

Atualmente o município de Santarém é constituído dos 
seguintes distritos: Santarém, Alter do Chão, Aveiro, Bel
terra, Boim e Curuai . 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Armando Lage Nadler e 
constituída a Câmara Municipal de 11 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Santarém situa-se na 
Zona Fisiográfica do Baixo Amazonas e limita com os 
municípios de Juruti, óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Prai
nha e Itaituba. A sede municipal dista 701 km em linha 
reta da Capital Estadual, colocando-se no 46.0 lugar em or
dem de distância de Belém e possuindo as seguintes coor- · 
denadas geográficas: 2° 24' 52" de latitude Sul e 54° 42' 36" 
de longitude W. Gr . 



SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 36 metros na sede municipal, sendo o 10.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município tem o clima comum da Amazônia, 
equatorial superúmido. 

A temperatura da cidade apresentou em 1956 os se
guintes dados: média das máximas: 30,3°C; média das mí
nimas 22°C e média compensada 26,4°C. 

A precipitação no ano de 1956 foi de 2 727,6 mm. 

ÁREA - 24 057 km2 • É Santarém o 13.0 município em 
extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Amazonas - ba
nha o município de Santarém, desde os seus limites com o 
município de óbidos até à linha de limite com o muni
cípio de Prainha. Em seu curso ficam os distritos Curuai 
e Santarém. É francamente navegável por embarcações 
de grande calado em todo o seu curso dentro do município. 
Rio Tapajós - O rio Tapajós vem do Estado de Mato 
Grosso, onde nasce; ao penetrar no município banha os dis
tritos de A veiro, Boim, Alter do Chão, Santarém e Bel terra. 
É bastante caudaloso. Rio Curuá-una - Corre do sul da 

cidade de Santarém, entre densas florestas . É formado por 
dois poderosos caudais, o Curuá do Sul e o Una. Cachoeira 

Aru - Está situada no rio Curuá do Sul, afluente do rio 

Vista do Lago Verde 

Amazonas, distante da cidade 5 horas de viagem em em
barcação a vapor . Cachoeira Aruan - é uma cachoeira 
de 20 metros de altura. Está localizada no rio Aruan, 
afluente do rio Arapins e tem grande potencial hidráulico, 
podendo ser aproveitado para instalações hidrelétricas. Ser
ra do Piquiatuba - ao sul da cidade, onde ficam situadas 
as terras do mesmo nome; é habitada por cêrca de 12 000 
pessoas, ocupando um planalto aí existente, e na quase to
talidade nordestinos. Serra Piroc.a - margem direita do 
rio Tapajós, próxima à ponta do Cururu, distante da cida
de cêrca de 3 horas de embarcação a vapor e perto da vila 
de Alter do Chão, onde fica o Lago Verde -margem di
reita do Rio Tapajós, próximo à ponta do Cururu, distando 
da cidade 3 horas de embarcação a vapor. Lago Grande 
do Curuai, o famoso lago "Grande da Vila Franca" -
margem direita do rio Amazonas entre as cidades de óbi
dos e Santarém. Nêle ficam localizados a vila de Curuai 
e o povoado vila Socorro, grandemente populoso. 

RIQUEZAS NATURAIS - A argila e arenita granitóide 
branco aparecem como principais riquezas minerais. Bor
racha, madeira, essências vegetais, sementes oleaginosas e 
resinas vegetais destacam-se como riquezas vegetais. Aves, 
animais silvestres e peixes constituem as riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Santarém, segundo o 
Recenseamento Geral de 1950, era de 60 229 habitantes e 
tinha a seguinte composição: homens - 30 084, mulheres 
- 30 145; brancos- 12 849, pardos- 45 720, pretos-
1 397 e 61 da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, 
em número de 33 257, 15 755 eram silteiros, 15 127 ca
sados, 2 284 viúvos e 13 desquitados. Existiam 160 es
trangeiros e 20 brasileiros naturalizados. Predominavam os 
que se declaravam católicos romanos, que eram 58 605; as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. Se
gundo estimativa do Departamento Estadual de Estatística, 
a população do Município em 31-12-1956, era de 67 890, 
sendo 39 852 no distrito de Santarém, 6 000 no distrito de 
Alter do Chão, 380 no distrito de Aveiro, 8 145 no distrito 
de Belterra, 3 901 no distrito de Boim e 9 612 no distrito 

de Curuai. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
quinze aglomerações urbánas - a cidade de Santarém com 
14 061 habitantes (6 458 homens e 7 603 mulheres); a 
vila de Alter do Chão com 372 habitantes ( 182 homens e 
190 mulheres); a vila de Aveiro com 190 habitantes (101 
homens e 89 mulheres); a vila de Belterra com 3 556 ha
bitantes (1873 homens e 1683 mulheres); a vila de Boim 
com 479 habitantes (226 homens e 253 mulheres) e a vila 
de Curuai com 555 habitantes (262 homens e 293 mulhe
res), conforme dados do Recenseamento de 1950, e os po

voados: Aritapera, com 160 casas e 1 000 moradores; Ara

pixuna, com 300 casas e 2 500 moradores; Carariacá, com 

100 casas e 700 moradores; Aramanaí, com 50 casas e 300 

moradores; Sumaúma, com 34 casas e 200 moradores; Pi
nhel, com 115 casas e 800 moradores; Vila Socorro, com 200 
casas e 1 600 moradores; Guajará, com 55 casas e 400 mo
radores e Vila Franca, com 30 casas e 300 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município assenta sua 
economia, principalmente, na produção de fibras, cuja ex
portação em 1956 atingiu a 4 728 148 kg, valendo . · · · · · 



Cr$ 67 573 216,00, seguindo-se a b>rracha com 715 278 kg, 
. valendo Cr$ 31 343 815,00, macieira beneficiada com 

7 446 803 m 3 , valendo Cr$ 27 669 414,00, arroz beneficia
do com 43 848 000 kg, valendo Cr$ 4 859 090,00, óleo de 
pau-rosa com 64 tambores, valendo Cr$ 3 368 822,00, re
sina de jutaicica: com 144 505 kg, v.:llendo Cr$ 2 ~_50 110,00, 
madeira bruta com 738 759 m 3 , Vl1lendo Cr$ 1 775 596,00, 
couro verde salgado d~ boi com 166 150 kg, valendo 
Cr$ 1554 037,00, conchas de madn~pérolas com 108 874 kg, 
valendo Cr$ 1 171 152,00, castanha-do-pará com 44 092 
hectolitros, valendo Cr$ 685 110,00 e milho com 197 590 
quilos, valendo Cr$ 616 550,00. O valor da exportação em 
1956 somou Cr$ 147 615 256,00. :B:xitem no município 37 
estabelecimentos industriais, sendo 5 fábricas para preparo 
preliminar da borracha, 3 serrarias, 4 usinas para beneficiar 
arroz, 8 fábricas de calçados, 6 fábricas de bebidas, 1 fá
brica de mosaicos, 2 fábricas de gêlo, 1 fábrica de malas, 
1 fábrica de rêdes de dormir, 1 matadouro para o abate 
de reses, 1 fábrica de móveis, 2 estaleiros para construção 
de pequenas embarcações e 2 olarias; além dos pequenos 
estabelecimentos que se dedicam no fabrico de farinha de 
mandioca. Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 
29,8% estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvi
cultura. 

A produção extrativa de origem mineral é constituída 
de extração de barro e arenito gra.nitóide branco, cujo va
lor total, em 1956, somou Cr$ 16 000,00. De origem vege
tal, a borracha (leite de seringa), resina de jutaicica, se
mentes oleaginosas, madeiras diversas e madeira l?au-rosa, 
tendo a respectiva produção, em 1956, somado a quantia de 
Cr$ 52 021 190,20. De origem animal, por peixes de diver
sas espécies e conchas de madrepérola cujo valor total, em 
1956, somou a quantia de Cr$ 8 488 952,00. 

O rebanho bovino é bem apreciável, contando mais de 
30 000 cabeças. O Censo Agrícola de 1950, encontrou o se
guinte rebanho: Bovinos 25 785, eqüinos 2 353, ovinos 
1 005, caprinos 351 . 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 462 estabe
lecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: 
atacadistas e varejistas ao mesmo tempo. Funciona uma 
Agência do Banco do Brasil S. A. e outra do Banco de 

Crédito da Amazônia S. A. e uma representação de vá
rios bancos do país . 

A Agência da Caixa Econômica Federal tem grande 
movimento. 

O Comércio mantém transaçÕf!S principalmente com as 
praças do Sul do país (Rio de JanHiro, São Paulo, Vitória), 
seguindo-se o movimento com a praça de Belém e a de 
Manaus. ~centuada é a exportaç:io direta para a Europa 
(Portugal e Inglaterra) e para os Estados Unidos da Amé
rica. 

É a cidade de maior comércio do interior do Estado, 
com importação direta de merce.dorias e exportação de 
gêneros. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES- Li
ga-se a cidade de Santarém às secles municipais limtírofes 
e à Capita·l do Estado pelos seguintes meios de transporte: 
Monte Alegre - fluvial, 109 k;m, navios do S. N. A. P. P. 
e emprêsas particulares, e aéreo, B7 km; Alenquer - flu
vial, 57 km; Óbidos - fluvial, 126 km, navios do S.N.A.P.P. 
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e aéreo, 109 km; Juruti - fluvial, 217 km; ltaituba - flu
vial, 359 km; Prainha - fluvial, 189 km; Capital Estadual 
- fluvial, 955 km, navios dos S. N. A. P. P. e emprêsas 
particulares; aéreo, 710 km, Panair do Brasil S. A., Ser
viços Aéreos Cruzeiros do Sul e Lóide Aéreo Nacional; flu
vial Amazônico, Lóide Brasileiro P. N. e Cia. Nacional de 
Navegação Costeira P. N. 

Como vias de comunicações existem no município uma 
Agência Postal-telegráfica e uma Agência do Correio na 
vila de Bel terra, ambas do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Santarém conta 
com 53 logradouros públicos, dos quais 3 inteiramente pa
vimentados; 2 94 7 prédios e, segundo dados do Recensea
mento Geral de 1950, 14 061 habitantes. É servida de luz 
elétrica e água canalizada . A iluminação pública se estende 
a 52 logradouros e a domiciliária conta com 1 982 ligações. 
A rêde distribuidora de água abastece 32 logradouros com 
956 ligações domiciliárias. 

ASSIST:S:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existem um 
Hospital, um Centro Médico, um Subposto Sanitário, um 
Pôsto de Saúde e um Lactário . O Hospital, o Centro Mé
dico e o Subposto Sanitário são de finalidades gerais, man
tendo serviços de cirurgia e clínica méqica em geral; en
quanto que o Pôsto de Saúde e o Lactário são de finalida
des especializadas, com os serviços de malária. O Hospi
tal Ford, no distrito de Belterra é mantido pelas planta
ções Ford de Belterra, pertencente ao Govêrno Federal, 
com 50 leitos. O Centro Médico na cidade é mantido pelo 
Serviço Especial de Saúde Pública (S. E. S. P. ) , com 59 
leitos, sendo 56 gratuitos e 3 para pessoal técnico do hos
pital. O corpo clínico é composto de 5 médicos, 1 dentista 
e U>2 enfermeiros. O Subposto Sanitário também é man
tido pelo S . E. S. P . e possui 1 farmácia. O Lactário é 
mantido pela L. B. A. , possui apenas 1 Lactário. O Pôsto 
de Saúde é mantido pelo Departamento Nacional de En
demias Rurais, com 40 guardas. 

ASSIST:S:NCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
tem no município as seguintes associações: Associação da 
Pia União de Santo Antônio, fundada em 1910, contando 
com 220 sócios e tendo como finalidade prestar auxílios 
e benefícios aos necessitados; Associação de São Vicente 
de Paulo, fundada em 1944, contando· com 88 sócios e ten

do como finalidade prestar auxílios e benefícios aos necessi
tados; Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada 
Conceição, fundada em 1914; esta instituição não possui só
cios e tem como finalidade a assistência escolar; Colônia 
dos Pescadores, fundada em 1919, contando com 1 375 



Rio Tapajós, próximo a Alter do Chão 

soctos e tendo como finalidade assistência médica, escolar, 
funerária e pecuniária aos seus componentes; Sociedade Ar
tística Beneficente de Santarém, fundada em 1907, con
tando com 110 sócios e tendo como finalidade assistência 
escolar, médica, funerária e mutuária aos seus componentes. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 50 152 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 20 048, ou 39,9%, sabiam ler e escrever. Destas, 
10 800 eram homens e 9 248, mulheres. Na sede munici
pal, das 11 785 pessoas de 5 anos e mais, 7 789 sabem ler 
e escrever e destas 3 653 eram homens e 4 136, mulheres. 

ENSINO- Em 1956, funcionaram 91 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
6 392 alunos. Na sede municipal, funcionaram 7 estabe
lecimentos de ensino extra primário: 1) Ginásio Santa Cla
ra, possuindo: curso ginasial com 213 alunos do sexo fe
minino e 10 professôres, curso pedagógico com 28 alunos do 
sexo feminino e 9 professôres; 2) Ginásio D . Amando, pos
suindo o curso ginasial, com 175 alunos do sexo masculino 

e 9 professôres; 3) Escola de Comércio do Baixo Amazo

nas, possuindo o curso comercial básico, com 39 alunos do 
sexo masculino e 19 alunos do sexo feminino e 11 profes

sôres; 4) Escola Santa Maria Goretti, possuindo o curso 
de Canto, Solfejo, Música Instrumental, com 45 alunos do 

sexo feminino e 3 professôres; 5) Escola Pratt, curso de da
tilografia, com 43 alunos do sexo masculino e 60 alunos 
do sexo feminino e 1 professor; 6) Escola Musical de San
tarém, possuindo o curso de música instrumental, com 17 
alunos do sexo masculino e 1 professor; 7) Ginásio Batista 
de Santarém, começou a funcionar em 1957. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O Teatro Muni
cipal Vitória, o Cine-teatro Cristo Rei ( 500 lugares) e o 
Cinema Olímpia, com tela panorâmica e 720 lugares, são 
os principais estabelecimentos de diversões públicas. 

A Biblioteca da Prefeitura Municipal com mais de 
2 000 volumes e a Biblioteca da paróquia de Nossa Senho
ra da Conceição, com mil volumes, ambas de caráter ge
ral, são bastante movimentadas. 

Contam-se nove associações culturais de caráter es
portivo, realizando-se o campeonato de futebol com grande 
animaç~o. Além disso, o intercâmbio esportivo com óbi
dos, Alenquer e Monte Alegre é bastante acentuado . Tam
bém do interior do município vêm à cidade clubes de fu
tebol para animadas partidas. 
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Merece especial referência o "Centro Recreativo", 
agremiação cultural-recreativa e dançante, que possui uma 
moderna e excelente sede social. O "Centro Recreativo" 

' além das festas dançantes promove reuniões de caráter ar-
tístico-literário, desenvolvendo na cidade o gôsto pelas ar
tes e letras. Além dessa ímpar agremiação, contam-se por 
mais de uma dezena, as de menor porte, na cidade e no 
interior do município . 

Existem em Santarém três jornais, mas somente dois 
estão sendo publicados com regularidade e que são: o "Jor
nal de Santarém", semanário, circulando todos os sábados, a 
serviço da seção local do Partido Social Democrático e o 
"Mariano", quinzenário circulando nos dias 15 e 30 de cada 
mês, jornal católico oficial da Prelazia de Santarém. O 
outro semanário, "O Baixo Amazonas", pertencente à Em
prêsa Gráfica Baixo Amazonas, encontra-se paralisado. 

Santarém possui a única radioemissora do interior do 
Estado do Pará, a estação ZYR-9 - Rádio Clube de San
tarém, Ltda., que tem a freqüência de 1 510 kr.: com 250 W 
de potência anódica e a mesma potência na antena. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total TribÚtária 
(Cr$ I 000) 

I950 .. 867 3 569 2 I96 3 973 
I95I. 2 11I 4 82I 6 286 3 54I 5 774 
1952 .. 6. 427 4 343 5 22I 3 036 5 777 
1953 .. .... 2 978 5 273 7 253 2 951 6 116 
1954 .. 3 411 6 154 10 178 3 329 8 663 
1955. ... 3 446 7 560 7 435 4 525 7 152 
1956 .. 6 833 2 475 (I) 7 361 (I) 4 476 (I) 7 361 

(I) Orçament:>. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS - Obelisco da Independência, na Praça Barão de San
tarém; Monumento do Centenário, na Praça de Centenário, 
inaugurado em 24 de outubro de 1948, concepção e execu
ção artística de Manoel Maria Macedo Gentil, filho da 
terra; Cristo Crucificado, na Igreja Matriz (catedral) de 
Santarém. 

Entre os marcos e objetos históricos e artísticos assina
lados, destaca-se com especial significação o referido Cristo 
Crucificado, cuja crônica pode ser resumida nos seguintes 
dizeres nêle afixados: 

"O Cavaleiro Carlos Fred. Phil. de Martius, 
membro da Academia R. das Sciencias de Mu
nich, fazendo de 1817 a 1820 de ordem de Maxi
miliano José, Rei da Baviera uma viagem scientí
fica pelo Brasil, e tendo sido aos 18 de Setembro 
de 1819 salvo por Misericórdia Divina do furor 
das ondas do Amazonas junto à vila de Santa
tarém, mandou, como monumento de sua pia gra
tidão ao Todo Poderoso, erigir êste crucifixo nesta 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no ano 

de 1846". 

A existência dêsse Cristo Crucificado de Santarém, que 
mede um metro e setenta e cinco centímetros e é apôsto em 
uma cruz de madeira, - a sua história, a sua fama, a sua 
preciosidade correm Brasil afora, - o que se comprova no 
fato de o então Presidente Getúlio Vargas, ao chegar àquela 



cidade em 1940, ter logo nos rápidos instantes de sua pas
sagem visitado o famoso monumento. 

A glória de Martius está um pouco, na presença da for

mosa imagem. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Em Santarém realizam-se várias festas 
religiosas no decorrer do ano. Apenas quatro merecem des
taque: a fervorosa e interessante procissão fluvial de São 
Pedro, na tarde do dia 29 de junho, formada por grande 
cortejo de dezenas de embarcaçõeH dos mais variados tipos, 
enfeitadas com bandeiras multicores, acompanhamento de 
bandas de música, foguetes, etc., um desfile soberbo com 
bela imagem do Santo, em frente ii. cidade, no rio Tapajós. 

A procissão em homenagem a São Cristóvão, promo

vida pela Associação dos Choferes de Santarém, a 25 de 
julho, com a .colaboração de tod•JS os veículos existentes 
na cidade, os quais, acompanhando a imagem instalada em 
um dêles, percorrem várias ruas da cidade; a procissão da 
padroeira da cidade, ou seja, Nos!:a Senhora da Conceição, 
que atrai para a sede do município grande número de pes
soas, quer do interior, quer de cidades vizinhas, tendo iní
cio da manhã do terceiro domingo de novembro, com o 
"Círio" e prosseguindo a festa religiosa e os festejos profa
nos, até dia 8 de dezembro, data que culmina o festejo; a de 
louvor a São Raimundo Nonato, com características idên
ticas à de Nossa Senhora da Conc:eição, em agôsto. 

Além das festividades religi•Jsas, em conseqüência e 
por ocasião delas são promovida:; outras, de caráter pro
fano, constituídas de danças, leilões, comidas e outros fol
guedos regionais . 

No interior do município, registram-se com destaque 
as festividades religiosas, acompanhadas de festejos profa
nos efetuados na vila de Alter do Chão, em janeiro, a festa 
da Padroeira local, Nossa Senhora da Saúde. Nessa festa 
ainda são observados costumes afro-índios, com desfile pe
las ruas da vila, de .cordões de homens e crianças, com tam
bores e bandeiras. Entoando cantigas, mistas de português, 
latim e língua geral (tupi), entre,m na igreja, assistem os 
ofícios religiosos e voltam a desfilar. Depois há o alrt:J.Ôço 
em que cada convidado recebe um prato já preparado, com 
um bom naco de carne. Bebe-se o "torubá", bebida da 
terra, preparada de mandioca fHrmentada . Antigamente 
o desfile era feito com o "sairé", espécie de instrumento mu
sical, hoje desaparecido; em Boim a festa de Santo Inácio 
é bem animada; em Curuai, no Lago Grande do mesmo no
me, os festejos da padroeira, em ;etembro, tem grande vi
bração, com a participação de romeiros dos municípios de 
Óbidos e Juruti; a festa de São Francisco, em outubro, no 
distrito de Belterra, no lugar Sumaúna, congrega, também, 
romeiros das localidades vizinhas, inclusive da cidade. 

VULTOS ILUSTRES - Entre aquêles que se projetaram 
no cenário nacional, citaremos os :;eguintes: Almirante Flá
vio de Miranda Correia, da Armada Nacional e relevantes 
serviços prestados à Pátria; Tenente-coronel Joaquim Ro
drigues dos Santos, por muitos anos Comandante da Guar
da Nacional, foi vereador e presidente da Câmara em vá
rios períodos ao tempo do segundo Império; Dom Frede
rico Benício da Costa, primeiro Prelado de Santarém e se
gum:Jo Bispo do Amazonas; Miguel Pinto Guimarães, Ba
rão de Santarém, vereador e presidente da Câmara em vá-

rias legislaturas, desempenhava o cargo de Presidente, há 
cem anos, quando Santarém foi elevada a cidade, em 1848, 
foi depois intendente, Senador do Império e como vice-Pre
sidente da Proíncia do Grão-Pará, por duas vêzes estêve 
na chefia do Govêrno Provincial; Coronel José Caetano Cor
rea, Barão do Tapajós, nascido a 18 de março de 1831, 
foi várias vêzes, presidente da Câmara, vereador, intenden
te, já na República, Senador do Estado; Tenente-coronel 

Antônio Joaquim Rodrigues dos Santos, cidadão de rija en
vergadura moral, republicano histórico, membro da Cons
tituinte do Pará; em 1890; Coronel Adriano Xavier de Oli
veira Pimentel, engenheiro com destacada atuação na cam
panha do Paraguai, jornalista, deputado federal pelo Es
tado do Amazonas, falecido em Santarém em 1907; Alexan
dre Rodrigues de Sousa, poeta, falecido em Curuzu, quando 
como tenente do 4.0 Batalhão de Artilharia, fazia a cam
panha do Paraguai. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - Panoramas maravilhosos, 
de inigualável beleza natural, descortinam-se no Lago Ver
de de Alter do Chão, o "Lago dos Muiraquitans", com a 
"Serra Piroca", ao lado; no oceano que é o rio Tapajós em 
Sumaúma e Aramanaí, com cêrca de 16 km de largura, 
distando apenas três horas em transporte fluvial, da cidade 
de Santarém; no "sem-fim" das campinas de verão do 
Lago Grande de Curuai (antigo Lago Grande de Vila Fran
ca), local ideal para equitação, além de proporcionar a 
caça e a pesca . 

A cachoeira do Aruan, situada no rio Aman, afluente 
do rio Anapiuns, o famoso "rio prêto" do cedro e outras 
espécies de madeiras, distando 3 a 4 dias de viagem em lan
cha; a "Serra de Piquiatuba", grande zona de lavoura no 
extremo norte do planalto central do Brasil, ramificação que 
corre entre os rios Tapajós e Xingu e vai quase à mar
gem do Amazonas. A "Serra de Piquiatuba" dista meia ho
ra de viagem em veículo motorizado ou duas horas a ca
valo. 

Belterra, sede das plantações Ford, com grande cultu
ra de seringueiras, distando de 3 a 4 horas de viagem flu
vial da cidade de Santarém. Mais de 3 000 000 de serin
gueiras foram plantadas, numa experimentação em larga 
escala, pelo famoso industrial americano Henry Ford. Hoje 
Belterra é uma autarquia do Ministério da Agricultura. 

Existe, também, a "Cachoeira Una", no rio Una, pos
suidora de grande potencial hidráulico. 

A pesca do pirarucu no Lago Grande de Curuai e rio 
Ituqui são motivos de atração turística. 

Antigamente a matança de jacarés, no Lago Grande 
de Curuai era um espetáculo soberbo de coragem e audá-

Visto do Logo Verde 
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cia. Hoje, com o desenvolvimento do comércio de couros 
de jacarés, a caça dêsse sáurio tornou-se tão intensa, que 
não mais se verifica a famosa "matança de jacarés", que 
anualmente se realizava. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar, santarenos ou santarenenses recebem, também, o 
nome de "mocorongas". Santarém é topônimo de origem 
portuguêsa e deriva de Santa Irene, por contração etimoló

gica, segundo I. Xavier Fernandes. 

É sede de comarca com dois juízes de direito, corres

. pendentes às varas seguintes: 
1.8 vara - Cível e Comércio, órfãos, interditos e au

sentes. Provedoria, resíduos e fundações. Menores. Feitos 
da Fazenda e autarquias. Feitos penais. 

2.8 vara - Cível e Comércio. Falências e concorda
tas. Acidentes do Trabalho. Justiça do Trabalho. Regis
tros Públicos. Casamentos e feitos da Família. 

Conta com 23 856 eleitores, sendo o 2.0 colégio elei
toral do Estado, somente superado pelo da Capital. O 
número de eleitores no Pará soma 373 123, colocando-se 
os cincos maiores colégios na ordem seguinte: 

Belém .................... . 
SANTARÉM .............. . 
Bragança .................. . 
Cametá 
Capanema ................. . 

118 476 
23 856 
21738 
17 715 
8 744 

A Câmara e Têrmo de Santarém têm os sete seguin
tes distritos judiciários: Santarém, Arapixuna, Alter do 
Chão, Aveiro, Boim, Belterra e Curuai. O seu fôro é bem 
movimentado, contando-se vários advogados e solicitadores. 

A incomparável situação geográfica do município de 
Santarém, servida por dois grandes rios, o Amazonas e o 
Tapajós, o credenciam para um grandioso destino na comu
nidade paraense. Em seu território há uma síntese da vida 
e da atividade amazônica; a pecuária, antiga e moderna; 
a agricultura, desde o trato rotineiro, manual, ao trabalho 
moderno, mecanizado; o aproveitamento das várzeas amazô
nicas (terras ribeirinhas) com a plantação de juta, o de· 
senvolvimento agrícola nas "terras-firmes" do planalto; a 
pesca, da mais variada espécie, de peixe pequeno ao pira
rucu - chamado bacalhau amazônico; a extração de ma
deiras; a produção de borracha (hevea), empregando-se 
do sistema antigo ao mais moderno, o próprio preparo do 
látex; e também o início da era industrial, com suas ola
rias, cerâmicas, fábricas, serrarias, usinas de beneficiamen
to de cereais e enfim, tudo que a atividaqe humana desen
volve, tem neste município, privilegiado, algo de represen

tativo. 

Um registro especial é feito à atividade dos Frades 
Franciscanos, - primeiro os alemães e ultimamente tam
bém os norte-americanos - pelo notável trabalho reali
zado em Santarém e em tôda a região . 

A instrução e educação tiveram no trabalho dêsses 
abnegados Frades, uma realização admirável. 

Igualmente, é digno de menção o Orfanato São José, 
dirigido pela Congregação das Irmãs Missionárias da Ima
culada Conceição, instalado ao sul da cidade ( cêrca de 20 
quilômetros), num planalto de terras férteis e saudáveis, o 
lugar "São José". Destinado a meninas, são as mesmas 
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encarregadas de todos os trabalhos agrícolas do Orfanato 
excetuando-se naturalmente, aquêles que por sua naturez~ 
não podem ser executados a não ser por homens. Além dos 
serviços agrícolas, as órfãos aprendem ainda a cozinhar 
costurar, bordar e outras prendas domésticas, de par co~ 
esmerada educação. 

Santarém é berço de uma ordem religiosa: a das Ir
mãs Missionárias da Imaculada Conceição, fundada em 

191 O, por Dom Amando Bahlmann e Madre Imaculada 
de Jesus. Essa Ordem religiosa tem hoje várias casas es
palhadas em todo o mundo . 

A cidade de Santarém é sede da Prelazia do mesmo 
nome, a qual ocupa a região ocidental do Pará, abrangendo 
os municípios do Baixo Amazonas, desde Almeirim a Faro 
e tôda a bacia do rio Tapajós, sendo considerada a maior 
do Brasil. Seu primeiro Prelado foi Dom Frederico Be
nício da Costa, natural do município (vila de Boim), de
pois segundo Bispo do Amazonas . Sucedeu-lhe Dom Aman
do Bahlmann, que geriu a Prelazia de 1907 a 1939, rea
lizando uma das maiores obras da Igreja Católica no país, 
tanto pelq lado moral como pelo material. Dom Amando 
foi o grande obreiro da Prelazia, levando também a cate
quese aos índios do alto Tapajós, principalmente os Mun
durucus. Dom Anselmo Pietrulla, que lhe sucedeu fundou 
o Ginásio de Santarém, em 1943. Atualmente, o titular de 
maior Prelazia do país é Dom Floriano Louvenau, sacer
dote que durante vários anos perlustrou o território que 
hoje dirige como pastor. 

A cultura da juta indiana, deu uma nova fase de pro
gresso a Santarém. Iniciada em 1940, no ano seguinte 
a produção assinalou 14 toneladas no valor de quarenta e 
dois mil cruzeiros. Em 1956, o volume físico da exporta
ção somou 4 728 toneladas, valendo 67 573 mil cru
zeiros. Algodão, que era o maior produto agrícola, seguido 
de arroz e milho perderam a supremacia do mercado. To
davia, a borracha, manteve sua posição e no curso de 16 · 
anos {de 1940 a 1956) a transformação econômico-social 
foi notável. O estabelecimento do serviço de água canali
zada, a construção do Aeroporto, o funcionamento do Hos
pital do Serviço Especial de Saúde Pública (S. E. S. P. ), 
trouxeram à cidade uma nova vida. O crescimento da po
pulação na zona urbana foi de 100% na década 1940-1950. 
Da população de 7 527 pessoas do Censo de 1940, o Recen
seamento de 1950 encontrou o dôbro, ou seja 14 061. Atual
mente é estimada em cêrca de 20 mil pessoas. 

Sem dispor ainda de pôrto organizado, isto é, sem a 
existência de cais para acostamento de embarcações de 
grande calado, o movimento portuário em 1956 assinalou 
o descarregamento de 3 146 toneladas de carga, quase todo 
feito em alvarengas e batelões ao largo, no ancoradouro em 

frente à cidade. Os navios menores ( 600 a 800 toneladas) 

descarregam no trapiche local, instalações de madeira que 

não atende ao desenvolvimento e progresso da metrópole 

do baixo Amazonas . 

Transformação interessante também se verificou no 

meio de transporte regional. As canoas a remo e o grande 

número de veleiros, foram substituídos, pelos motores de 

pôpa, a gasolina. Santarém muda, dia a dia, no maior ín
dice de progresso da região. Situada entre Belém e Ma
naus, as mais importantes cidades da Amazônia, é o entre-



posto natural para aquelas capitais, podendo serv1r como 
fonte de abastecimento para os dois apreciáveis centros 
populosos. 

E finalizando, há necessidadH de uma referência às 
coisas características da região, as famosas cuias pintadas, 
as bolas de seringa, os cheiros-cheirosos (raízes, pós, fôlhas, 
líquidos aromáticos), as pedras e conchas pintadas, os do
ces de tamarindo e cacau, o licor ele cacau; conhecido e sa
boroso "Paumary"; todos são prcodutos típicos e que aos 
visitantes da Amazônia despertam sempre interêsse e 
acentuad13. curiosidade . As cuias pintadas de Santarém al
cançaram fama em várias partes do mundo, pela sua origi
nalidade, beleza e pela lembrança evocativa da portentosa 
Amazônia. 

No distrito de Alter do Chã') estão instalados traba
lhos de pesquisas de petróleo, a cargo da Petrobrás. A per
furação é feita na ponta do "Moretá", à margem direita do 
rio Tapajós, distàndo de Santarém apenas três horas de 

navegação fluvial. 

(Bibliografia - Annaes da Biblitheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Breve 
Histórico sôbre Santarém (Jornal "O Mamento") - Dr. Anísio Cha
ves - 1938. - Dados e Informações Gerais do Município de San

tarém - Francisco Cronje da Silveira -- 1942. - Sinopse Estatística 

do Município de Santarém - C.N.E:. - 1948. - Arquivo da 
Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 

Regional de Estatística do Pará; Elabc ração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará . (Junho de l. 95 7) . ) 

SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA 
Mapa Municipal na pág. 301 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Iniciada, desde os primitivos tempos da 
colonização do Pará, a navegação da costa, entre Belém 
e São Luís, a exploração dos seus complicados meandros, 
aproveitados na navegação dita por dentro, permitiu os 
estabelecimentos que deram arigem aos municípios da 
zona chamada do Salgado. 

O rio Mojuin ofereceu, como curso de água impor
tante, condições de situação muito favorável, que foram 
observadas e aproveitadas pelos jesuítas. 

No local da vila de São Caetano fundaram uma 
importante fazenda com a denominação de São Caetano, 
fazenda que o desembargador Feliciano Ramos Nobre 
Moura, q\le servia de juiz de fora em Belém, seqüestrou, 
por ordem do governador e Capitão General do Pará, em 
1760, em diligência partida da Vigia, para prender os 
padres da Companhia e seqüestra1· os seus bens e documen
tos, estando compreendida no seqüestro também a fazenda 
Tabatinga. 

Dessa fazenda, entregue à administração de prepostos 
do govêrno colonial, adveio a at1Jal sede do município de 
São Caetano de Odivelas. 

Em 1765, diz um relatório da época, "as casas de 
São Caetano são menos más, muito bem situadas, e os 
moradores com muito fervor e ~êlo estão fazendo a sua 
igreja de que muito necessitam, e o vigário que é clérigo 
com tôda a diligência assistindo ~~ obra, e já tem a capela
-mor acabada e coberta, mas por entaipar e vão co-1ti
nuando a fatura do corpo da igr,:!ja". 

Em obediência à Lei de 6 de junho de 1755, Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado concedeu-lhe em 1757 o 
título de lugar, com o qual viu o sol da independência. 

Em 1813 Manoel de Sousa Alvares oficiou ao gover
nador do Estado do Grão-Pará que tinha notícia da exis
tência de um grande mocambo de negros nas cabeceiras 
do rio Mojuim, os quais faziam depredações nos sítios 
.existentes entre os rios Mojuim e Mocajuba, havendo 
sido determinada uma grande batida na zona para extin
gui-lo. 

Na divisão da província em têrmos e comarcas, em 
1833, ficou como parte integrante do têrmo e município 
da Vigia, como freguesia sob a invocação de São Caetano, 
até 1872, quando a Lei n.0 707, de 5 de novembro, outor
gou-lhe o predicamento de vila, instituindo o município. 

Quase dois anos se .passaram sem que tivesse execução 
aquela disposição legal. 

Em 1874, o govêrno provincial determinou à Câmara 
da Vigia que providenciasse sôbre a instalação do municí~ 
pio, não somente quanto à eleição de vereadores da Câma
ra, como quanto à casa e mobiliário condignos, para fiel 
cumprimento da Lei de 1872. 

O presidente da Câmara da Vigia, Antônio José do 
Carmo Barriga, transportou-se à nova vila, e, em 28 de 
agôsto de 1874, depois de preenchidas as formalidades 
legais, em uma casa particular, com mobiliário e casa 
emprestados, instalou o novo município, juramentando e 
dando posse ao vereador Inácio Manoel Ferreira, segundo 
mais votado na eleição para vereadores da nova Câmara. 

1tste, sem ter conseguido reunir a Câmara, oficiou 
ao então presidente da província, Dr. Pedro Vicente de 

Azevedo, dizendo que não tinha o município casa para 
o funcionamento da Câmara, e não tinha réditos a 
arrecadar em 1874, visto já haver o município de Vigia 
arrecadado tudo; assim como, que o presidente da Câmara 
da Vigia, depois de juramentá-lo e empossá-lo, havia se 
retirado, sem entregar-lhe os livros de qualificação, tendo 
desmanchado a casa em que lhe havia dado posse. 

Sozinho, sem casa para a Câmara, sem vereadores 
que o auxiliassem, sem livros e sem dinheiro para as 
primeiras instalações, o vereador Inácio Maciel Ferreira 
teve que arcar com uma série infinda de dificuldades, 
para resolver as quais contou com a surdez do govêrno 
provincial e com a inércia da Câmara de Vigia, que 
não lhe restituiu os réditos que arrecadara. 

Somente em 15 de janeiro de 1875, depois de infinitas 
horas de desânimo, reuniram-se os vereadores Monoel Joa
quim Marques Garça, Francisco das Chagas, Manoel do 
Carmo de Ataíde e Diniz Joaquim Maciel, sob a presi
dência de Inácio Maciel ~erreira, o paladino da instalação 

do município, em uma primeira sessão da nova Câmara, 
à qual, já quase no fim, compareceu o vereador mais 
votado, alferes Francisco Antônio da Rocha, que assumiu 
a presidência, para o encerramento da sessão, depois de 
nomeado o secretário da Câmara, Bernardo Ferreira dos 

Santos. 
Não obstante o alferes Francisco Antônio da Rocha 

haver sido o mais votado e por lei o primeiro presidente da 
Câmara, aquêle que de fato trabalhou para a definitiva 
instalação do município e que arcou com tôdas as difi
culdades iniciais foi Inácio Manoel Ferreira . 



Da prmeira vereação eleita fêz parte também Antônio 
de Paula Gurjão, que, por doente, não comparecera à ses

são de 15 de janeiro, mas que muito trabalhou depois. 
Com a proclamação da República, enviou o govêrno 

provisório do Estado um comissário seu a São Caetano, 
representado pelo cidadão Gonçalo de Lima Ferreira . 

Não tendo os vereadores da Câmara se resolvido a 
fazer a adesão ao novo regime, tomou a iniciativa dêsse 
fato Domingos Ramos Ferreira das Chagas, antigo verea
dor, que convocou, para o dia 26 de novembro de 1889, 
uma sessão popular, que efetivamente teve lugar, sob 
a sua presidência, com a presença de João Braz de Sousa, 
secretário da Câmara. 

Afim de constituir a mesa da Assembléia, indicou 
para formá-la os cidadãos João Rodrigues dos Santos, 
Cipriano F. Dalmácia e Raimundo F. Rodrigues, que 
convidaram o comissário do govêrno provisório a fazer 
parte da reunião. 

Com grande concorrência de munícipes foi resolvida 
a adesão do município, imediatamente comunicada ao 
govêrno do Estado. 

O Decreto n.0 100, de 13 de março de 1890, dissol
veu a última Câmara Municipal. 

O Decreto n.0 101, do govêrno provisório do Estado, 
também de 13 de março de 1890, criou o Conselho de 
Intendência Municipal, que tomou posse em 26 do mesmo 
mês, e, para o qual o govêrno nomeou Antônio Francisco 
dos Santos, presidente, e, vogais, José Francisco Alves, 
João Rodrigues dos Santos, Manoel Lima de Ataíde e 
Manoel Ferreira dos Santos . 

A Lei n.0 324, de 6 de julho de 1895, que dividiu o 
Estado do Pará civilmente em cidades, vilas, povoações 
e estabeleceu a maneira de elevar qualquer lugar à cate
goria de povoação, vila ou cidade, concedeu-lhe o predi
camento de cidade. O primeiro Conselho Municipal eleito 

ficou constituído pelo intendente municipal João Rodri
gues dos Santos, e,. pelos vogais, Manoel Lins de Ataíde, 
Cecília Ricardo Pinheiro de Oliveira, Leonírio Antônio 

de Sousa e André Cursino de Melo. 
Pelo Decreto Estadual n.0 6, de 4 de novembro de 

1930, o município de São Caetano foi extinto incorporan
do-se o seu território aos municípios de Curuçá e Vigia. 

O Decreto Estadual n.0 931, de 22 de março de 
1933, restabeleceu São Caetano de Odivelas, na qualidade 
de subprefeitura. 

A restauração do !Tiunicípio de São Caetano de Odi
velas, coube à Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro 
de 1935. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, 
compõem-no 3 distritos: São Caetano de Odivelas, Perseve
rança e São João da Ponta. 

No quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 2 972, 
de 31 de março de 1938, o município em aprêço apre
senta-se subdividido em 2 distritos o da sede e o de 

São João da Ponta. 
Pelo disposto no Decreto-lei Estadual n.0 3 131,, de 

31 de outubro de 1938, que fixou a divisão territorial 
do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o muni
cípio de São Caetano de Odivelas passou a abranger mais 
um distrito, o de Perseverança, instituído com o terri-
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tório da zona dêsse nome, desligado do distrito sede. 
Conseqüentemente, nessa divisão, o compõem 3 distritos: 

São Caetano de Odivelas, Perseverança e São João da 
Ponta, o que se observa ainda na divisão territorial do 
Estado, em vigor no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecida 
pelo Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 
1943, situação que perdura até hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo 
sido eleito Prefeito Municipal o Sr. Antônio Baltazar 
Monteiro e constituída a Câmara Municipal de 7 verea
dores. 

LOCALIZAÇÃO O município de São Caetano de 
Odivelas, situa-se na zona fisiográfica do Salgado, e limi
ta com os municípios de Vigia, Curuçá e Oceano Atlân

tico. A sede municipal dista 93 km em linha reta da 
capital estadual, colocando-se em 15.0 lugar em ordem 
de distância de Belém e possuindo as seguintes coorde
nadas geográficas: 0° 44' 58" de latitude Sul e 48° 01' 11" 
de longitude W. Or . 

SITUAÇÃO 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital, 

ALTITUDE - A altitude do município é de 4 m, na 
sede municipal, sendo o 30.0 em ordem de altitude. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da 
Amazônia: equatorial superúmido. Na temporada inver
nosa, de janeiro a junho, as chuvas são abundantes. 

AREA - 503 km~. É São Caetano de Odivelas o 58.0 

município em tamanho, sendo, portanto, a penúltima co

muna paraense em superfície. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - São os principais aci

dentes geográficos: rio Mocajuba, penetra no munidpio, 

corre de sul a norte, deságua no Oceano Atlântico, ba

nhando a vila de São João da Ponta ·e Povoado de Vila 

Nova, sendo navegável até o lugar Aires, servindo de 

limite com o município de Curugá; rio Mojuim, penetra 

no município pelo sudoeste, deságua no Oceano Atlântico, 
sendo que ao norte suas águas banham a sede municipal, 
a vila de Perseveranâa, Pôrto Guarajuba e Marabitana, é 



navegável somente por pequenas embarcações a vela em 
virtude dos grandes bancos de areia existentes em sua 
foz; rio Barreta, penetra no município pela parte sul, 
correndo em direção norte e desa~;uando no Oceano Atlân
tico, banhando as suas águas os Povoados de Monte 
Alegre e Santa Maria Barreta, sendo poucon evegável 
em virtude de muitas pedras localizadas em sua foz. 

RIQUEZAS NATURAIS -Borracha, madeira em geral, 
fibra de uacima e casca de mangue, constituem as riquezas 
vegetais. Peixe e caranguejo, aparecem como as riquezas 
animais. 

POPULAÇÃO - A população ele São Caetano de Odi
velas, conforme o Recenseamento Geral de 1950, era de 
9 931 habitantes e tinha a seguinte disposição: homens -
4 795, mulheres- 5 136, brancos- 637, pardos- 9 194, 
pretos - 80, nenhum da raça amarela. Das pesosas de 
15 anos e mais, em número de !i 570, 2 893 eram soltei
ros; 2 214, casados; 462, viúvos; 1 desquitado. Existiam 
apenas 2 estrangeiros e 4 brasileiros naturalizados. Em 
religião predominavam os que se declararam católicos 
romanos, que eram 9 796. As :>Utras religiões possuem 
adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-1956, era de 
11 194, sendo 4 770 no distrito de São Caetano de Odi
velas, 3 201 no distrito de Perse·verança e 3 223 no dis
trito de São João da Ponta . 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
doze ( 12) aglomerações urbanas: a cidade de São Cae
tano de Odivelas, com 1192 h~.bitantes (572 homens e 
620 mulheres); a vila de PersE,verança, com 273 habi
tantes (122 homens e 151 mulhE,res); a vila de São João 
da Ponta, com 546 habitantes (236 homens e 310 mulhe
res) e os povoados de Guajaratuba, com 22 casas e 132 
moradores; Santa Maria da Bmreta, com 54 casas e 
270 moradores; Pereru, com 53 casas e 265 moradores; 
Monte Alegre, com 21 casas e 119 moradores; Santíssima 
Trindade, com 65 casas e 325 moradores; Aê, com 30 
casas e 150 moradores; Vila Nova, com 77 casas e 412 
moradores; São João dos Ramos, ·com 64 casas e 415 
moradores e Marabitanas, com 34 casas e 170 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A produção extrativa 
de origem vegetal é representada pela extração de borra
cha e casca de mangue, cujo valor, em 1956, somou 
Cr$ 347 434,40. De origem animal, por peixes de diversas 
espécies e mariscos, cujo valor de produção, em 1956, foi 
de Cr$ 851661,00. 

O município assenta sua economia, principalmente, 
na produção de farinha de mandoca, cuja exportação em 
1955, atingiu a 737 940 kg, v~tlendo Cr$ 1 143 768,00, 
seguindo-se o peixe congelado, eom 138 585 kg, valendo 
Cr$ 815 310,00, arroz com casca, com 424 620 kg no 
valor de Cr$ 804 780,00 e fibra d.e uacima, com 47 906 kg, 
valendo Cr$ 287 504,00. 

O valor da exportação, em 1955, somou em ..... . 
Cr$ 3 810 313,00. 

No município existem, apE,nas pequenos estabeleci
mentos, que se dedicam ao fabrico de farinha de man
dioca. 

Das pessoas ativas (10 anos e mais) 31,4% estão 
ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 67 esta
belecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo tempo. O comércio man
tém transações comerciais com a praça de Belém, de onde 
importa quase tôdas as mercadorias consumidas no muni
cípio. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES -
Liga-se a cidade de São Caetano de Odivelas com as 
sedes municipais limítrofes e à capital do Estado, pelos 
seguintes meios de transporte: Vigia, rodoviário, 23 km 
e fluvial com canoa a vela; Curuçá, rodoviário, 193 km 
e fluvial com canoa a vela; Capital Estadual, rodoviário, 
110 km e fluvial com canoa a vela. Como via de comu
nicação, existe na cidade, uma Agência dos Correios do 
Departamento dos Correios e Telégrafos (D. C. T. ) . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de São Caetano de 
Odivelas, conta com 2 5 logradouros públicos, 317 prédios 
e 1 192 habitantes. É servida de luz .elétrica. A ilumi
nação pública se estente a 17 logradouros e a domiciliária 
conta com 126 ligações. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Existe um 
pôsto médico, do Govêrno Estadual, com serviços de 
curativos e aplicações de injegões, atendido por um guarda 
sanitário. Mensalmente um médico itinerante do Estado, 
visita o município. 

ASSIST1tNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - A 
Prefeitura Municipal, principalmente às vésperas dos plei
tos eleitorais, presta alguma assistência social. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 
constatou a existência de 8 245 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 3 196 ou 38,7% sabiam ler e escrever. Destas, 
1 779 eram homens e 1 417 mulheres. Na sede municipal, 
das 1 004 pessoas de 5 anos e mais, 624 sabiam ler e 
escrever e, destas, 312 eram homens e 312 mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 41 estabelecimentos 
de ensino primário fundamental comum com a matrícula 
geral de 1 576 alunos, nas zonas citadinas e camponesas, 

respectivamente. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há quatro ( 4) 
associações culturais, sendo duas ( 2) dedicadas a ativi
dades esportivas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ....... -- 135 425 175 472 
1951. ...... - 146 597 183 558 
1952 ....... - 166 728 197 599 
1953 ....... - 170 999 277 1077 
1954 ....... -· 199 I 020 272 1 000 
1955 ....... - 98 851 296 800 
1956 ....... - 147 I 227 329 1 183 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Quatro ( 4) procissões tradicionais são 



realizadas anualmente: em louvor a Bom Jesus, no domin

go de Pascoa, na Cidade; de São João Batista, no dia 
24 de junho, na vila de São João da Ponta; a mais bela, 

fervorosa e concorrida de tôdas é a de São Caetano, no 
dia 7 de agôsto por ser o padroeiro local; e a consagrada 

a Santa Cecília, no dia 22 de novembro, na povoação 

de Vila Nova. 

O característico mais popular são os festejos juninos, 

em louvor a Santo Antônio, São João e São Pedro. Além 
dos bumbás, dos "passáros", surgem os mascarados. Cêrca 

de mais de cem (100) pesosas, fantasiadas e mascaradas, 
percorrem as ruas de São. Caetano de Ovidelas, nas noites 
de folguedos juninos. Grupos musicais de oito a doze 
elementos, acompanham os "bichos" em suas evoluções 
e os mascarados fazem parte do bloco, com a côr bizarra 
de suas fantasias. O sol clareia a cidade e ainda circulam 
os "bichos" e seus acompanhantes. 

Em dezembro e janeiro, registra-se o "Carimbó", que 
é o batuque evocativo do Brasil-colônia, com o seu ritmo 
e dança africanos. 

O "Carimbó" é um tambor de origem africana, pre
parado de um tronco de madeira escavado, a que se 
aplica couro bem esticado, onde o tocador, sentado no 
próprio tronco, bate com as mãos, entoando melodias 
adequadas ao batuque. O número de componentes do 
"Carimbó" é variado, alguns trajados espalhafatosamente. 
Atualmente a dança do "Carimbó" é compartilhada por 
todos, ao contrário do tempo antigo que era restrita ao 
grupo. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - A pesca na zona do Sal
gado, pelos "currais" ao longo das embocaduras dos rios, 
nas "bocanhas" é, sem dúvida, um espetáculo para atra
ção turística. O esfôrço do caboclo, pescando pelos méto
dos mais primitivos, a sua luta incessante e atribulada 
contra os elementos, merece, sobretudo, uma referência 
especial. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes do lugar recebem a denominação de "odivelenses". 

É Têrmo judiciário da Comarca de Vigia. 
Conta com o eleitorado de 3 162 eleitores. 
São Caetano de Odivelas é topônimo de origem devo

cional e portuguêsa. A fazenda São Caetano lhe deu nas
cimento e a festa do padroeiro é a mais solene do muni
cípio. Sôbre Odivelas, diz Gonçalves Viana ser a sua 
morfologia ainda problemática. Não será difícil lhe arranjar 
um étimo como 6! linda! ou Barca Arena. 6! de velas! 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 
Estatística do Pará; Bibliografia - Anais da Biblioteca e Arquivo 
Público do Pará -Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. -

Sinopse Estatística do Município de São Sebastião da Boa Vista -
C. N. E. - 1948. - Arquivo da Agência Municipal de Estatística. 
- Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do Pará).) 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA- PA 
Mapa Municipal na pág. 283 do 1.0 Vol. 

HISTORICO - As origens do município de São Sebas
tião da Boa Vista datam dos tempos coloniais. Em exe
cução à Lei de 6 de junho de 1755 Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado concedeu-lhe, em 1758, o predi
camento de freguesia, sob a invocação de São Sebastião. 

A denominação de Boa Vista segundo a opinião de 
Ferreira Pena, provém do fenômeno de miragem, que 
oferece a vista do povoado aos que dêle se aproximam . 

Perdeu, em época que a crônica não registrou, a 
categoria de freguesia, a qual em 1833, nem foi cogitada, 
nas sessões de 10 a 17 de maio, fazendo então parte 
do município de Muaná, pertencendo à freguesia de São 
Francisco de Paula até 1868, quando a Lei n.0 584, de 
23 de outubro deu-lhe os foros de freguesia, conjuntamente 
com Santarém Novo. 

Em 1872, a Lei n.0 707, de 5 de abril, concedeu-lhe 
o título de vila, criando o respectivo município, instalado 
a 7 de janeiro do ano seguinte, sob a presidência de 
Passidônio Rodrigues de Manfrêdo, juramentado perante 
a . Câmara de Curralinho. 

Fizeram parte dessa primeira vereação (1873-1876) 
Urbano Xisto Rodrigues, Francisco Antônio da Costa, 
Manoel Antônio Barbosa, Joaquim Manoel Vieira, Ângelo 
Vitorino Gonçalves Serrão e Sinfrônio Ribeiro Tôrres. 

Na Câmara de 1877-80 serviram Urbano Xisto Rodri
gues, Manoel Antônio Barbosa, Joaquim Manoel Vieira, 
Francisco Celestino Nunes Costa e Manoel da Silva Cravo. 

Não logrou esta vereação concluir o quatriênio, por
quanto a Lei 944, de 18 de agôsto de 1879 suprimiu à 
sede a categoria de vila, extinguindo o município que a 
Lei 903, de 8 de março do ano seguinte restaurou. 

A 10 de janeiro de 1881 em cumprimento ao Ofício 
de 14 de setembro de 1870, do presidente da província, 
que marcou o dia 7 de janeiro de 1881, para a nova 
instalação do município, o presidente da Câmara Muni
cipal de Curralinho, Narciso Manoel de Carvalho, acom
panhado do secretário desta última, juramentou e deu 
posse aos vereadores Manoel Antônio Roiz, presidente, 
e, Estulano Alexandrino da Costa, · Hildefonso Ribeiro 
Tavares, José Antônio da Vera Cruz, Timóteo Ferreira 
Júnior, Mateus Domingos dos Santos e João Soares de 
Lima. 

Contudo, em 1882, a I ei n.0 1 084, de 6 de novembro, 
de novo extinguiu o município, havendo ficado esquecido 
até à República, não obstante a Lei n.0 1 399 de 5 de 
outubro de 1889, havê-lo restaurado, sem tê-lo instalado. 

O govêrno provisório do Estado, pelo Decreto n.0 87, 
de 10 de março de 1890, dissolveu a Câmara, criando, pelo 
Decreto n.0 88, da mesma data, o Conselho de Intendência 
Municipal. 

A última Câmara Municipal eleita contou como pre
sidente Hildefonso Ribeiro Tavares e como vereadores 
Antônio de Freitas Borges Sobrinho, Eugênio Serrão, Joa
quim Ferreira da Costa e Miguel Antônio Rodrigues. 

O Conselho de Intendência Municipal nomeado to
mou posse em 7 de abril de 1890, e ficou composto pelos 
cidadãos, Eugênio Serrão, presidente, e, vogais, Manoel 
Antônio Barbosa, Joaquim Ferreira da Costa, Hildefonso 
Ribeiro Tavares e Manoel João Gonçalves. 

Do primeiro Conselho Municipal eleito fizeram parte 
o intendente José Ribeiro Tavares, e os vogais Eugênio 
Serrão, João da Silva Mendes e Joaquim Henrique Mendes. 



Pela Lei n.0 2 116, de 3 de novembro de 1922, o 
município foi novamente extinto, ficando o seu território 
incorporado ao município de Mllaná . 

O município foi reinstalado em cumprimento ao De
creto-lei Estadual n.0 4 505, de 3J de dezembro de 1943. 

Atualmente o município é C1Jnstituído apenas de dis
trito sede. 

A atual legislatura foi conBtituída em 1955, tendo 
sido eleito Prefeito Municipal o :k Custódio Pereira Fer
reira e constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de São Sebastião da 
Boa Vista localiza-se na zona fisiográfica do Marajó e 
Ilhas e limita com os municípios de Curralinho, Breves, 
Anajás, Muaná e rio Pará. A sed~ municipal dista 136 km 

em linha reta da Capital Estadual, colocando-se no 22.0 

lugar em ordem de distância d'~ Belém e possuindo as 
seguintes coordenadas geográficas: 1° 40' 00" de latitude 
Sul e 49° 3i' OS" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

..... 

GRosso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - É de 15 m a altitude do município, na 
sede, sendo o 23.0 em ordem de altitude no Estado do 
Pará. 

CLIMA - O mumc1p10 apres,~nta o clima comum da 
Amazônia, equatorial superúmido. As chuvas são abun
dantes no período de janeiro a junho. 

ÁREA - 1194 km~. É São Sebastião da Boa Vista o 
44.0 município em extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Rio Pará - Nasce 

na baía de Marajó e deságua na Baía de Curralinho, sen

do navegável em todo o seu cumo por navios de qualquer 

calado, pois é bastante profund1J e largo; rio Boa Vista 

- Nasce no rio Pará e deságua no mesmo. É navegável 

por navios de qualquer calado dado sua grande profundi

dade e extensão. É o rio que bunha a cidade de São Se

bastião da Boa Vista; rio Pracullba Grande - É o maior 

rio do município, em extensão. Nasce no rio Saparará, 
no município de Anajás e deságua no rio Pará. No verão 

é navegável, por pequenas embarcações, até o lugar Ta
pera Grande, e o sendo, no inverno, também, por pequenas 
embarcações até suas nascentes. É raso e obstruído por 
paus em certas partes de seu curso; Ilha Paquetá - É a 
maior ilha que o município possui, desconhecendo-se a 
sua extensão . 

RIQUEZAS NATURAIS - Borracha, sementes oleagi
nosas e madeiras em geral constituem as riquezas vegetais. 

POPULAÇÃO - A população de São Sebastião da Boa 

Vista, segundo o Recenseamento de 1950, era de 6 748 
habitantes e tinha a seguinte posição: homens - 3 406; 
mulheres- 3 342; brancos- 525; pardos - 5 827; pre
tos - 301 e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 
15 anos e mais, em número de 3 457, 1 810 eram sol
teiros; 1 440 casados; 195 viúvos e nenhum desquitado. 
Existiam, apenas, 3 estrangeiros e 2 brasileiros naturali
zados. Religiosamente, predominavam os que se declara
ram católicos romanos, que eram 6 980; as outras reli
giões possuem adeptos em pequena escala. Segundo esti
mativa do Departamento Estadual de Estatística, a popu
lação do município em 31-12-1956, era de 7 606 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município possui 
uma aglomeração urbana importante - a cidade de São 
Sebastião da Boa Vista, com 617 habitantes (292 homens 
e 325 mulheres), conforme dados do Recenseamento de 
1950. Além da cidade, existem os povoados de Cocal, 
com 138 casas e 250 moradores; Santo Antônio, com 94 
casas e 200 moradores . 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta 
sua economia principalmente na produção de arroz bene
ficiado, cuja exportação em 1955 atingiu 280 920 kg, 
valendo Cr$ 1 724 400,00, seguindo-se o beneficiamento de 
sal de cozinha, com 67 494 kg, valendo CrS 1 144 880,00; 
sabão, com 37 440 kg, valendo CrS 574 240; borracha, 
com 29 156 kg, valendo CrS 361 296,00. Na exportação 
do município constam, ainda, 1 205 848 litros de aguar
dente de cana (cachaça), no valor de CrS 11 675 339,00, 
a qual não é produzida no município, e apenas engarra-
fada. O valor da exportação, em 1955, somou ......... . 

CrS 16 093 328,00. 
Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 1,8% 

estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 
Existem no município 15 estabelecimentos industriais, 

sendo três usinas para trituramento de sal; duas olarias; 
cinco fábricas de sabão; duas usinas para beneficiamento 
de arroz; um moinho para moagem de café; uma fábrica 
de móveis; um esJ:aleiro para construção naval de pequenas 
embarcações; além de pequenas instalações que se dedi
cam ao fabrico de farinha de mandioca. 

A produção extrativa vegetal representada pela ex

tração de borracha ( sernam bi), sementes oleaginosas e 
madeira em geral, acusou em 1956 o valor de ......... . 

CrS 3 240 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 25 esta
belecimentos comerciais do sistema comum da Amazônia: 
atacadista e varejista ao mesmo tempo. O Comércio man
tém transações comerciais com a praça de Belém, de onde 
importa quase tôdas as mercadorias consumidas no muni~ 

cípio. 
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MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES -
Liga-se a cidade de São Sebastião da Boa Vista com as 
sedes municipais limítrofes e a Capital do Estado pelos 
seguintes meios de transporte: Curralinho: fluvial, de 
23 km em lanchas e canoas; Breves: fluvial, de 131 km, 
em navios do S . N. A. P. P. e lanchas; Muaná: fluvial, 
de 52 km, em navios de S. N. A. P. P. e lanchas; Capital 
Estadual- fluvial, de 142 km em navios do S.N.A.P.P. 
e lanchas. Como via de comunicações, existe no município 
uma Agência Postal Telegráfica do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de São Sebastião 
da Boa Vista, conforme os dados do Recenseamento de 
1950, conta com 617 habitantes, 10 logradouros públicos 
e 155 prédios. É servida de luz elétrica. A iluminação 
pública se estende a todos os logradouros e a domiciliária 
conta com 58 ligações. 

ASSIST1!:.NCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe um 
Subposto Sanitário, mantido pelo Serviço Especial de 
Saúde Pública (S. E. S. P. ) , com serviços de malária e 
verminose, não pessuindo qualquer aparelhamento espe
cial, nem executando trabalhos profiláticos, e tem como 
corpo clínico apenas um guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO - O Recenseamento de 1950 cons
tatou a existência de 5 444 pessoas de 5 anos e mais, 
sendo que 1 689, ou 31%, sabiam ler e escrever. Destas, 
1 086 eram homens e 603 mulheres. Na sede municipal, 
das 511 pessoas de 5 anos e mais, 282 sabiam ler e escrever 
e destas 156 eram homens e 126 mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram 28 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula geral de 
912 alunos, na sede e no interior. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Contam-se três As
sociações Culturais, tôdas de caráter esportivo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950.' ...... 455 453 461 265 386 
1951. ...... 797 695 579 281 522 
1952 ....... 743 678 667 315 542 
1953 ....... I 521 76S 732 138 S53 
1954 ....... I 571 978 656 167 601 
1955 ....... 2 481 I 453 970 430 I 542 
1956 ....... 3 394 1 876 1 337 509 1 695 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI

COS - Obelisco Municipal, na Praça Dr. Lauro Sodré. 
MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 

EFEMÉRIDES - O festejo popular de maior evidência 

no município é o realizado no período de 10 a 20 de 

janeiro de cada ano, em homenagem a São Sebastião, pa
droeiro da cidade, ao qual aflui elevado número de romei
ros, procedentes do interior e de municípios vizinhos. 
Referida festa é constituída de novenas, missas e procis
sões, cujas cerimônias religiosas são celebradas por vigá
rio vindo de Belém, capital do Estado, especialmente para 
êsse fim. As despesas decorrentes são custeadas, exclu
sivamente pelo povo, através de pagamento de "jóia", 

oferta de donativos para o leilão, etc. Há, também, música 
(jazz) no arraial situado em frente à Igreja. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - A grande massa aquática 
do rio Pará, os inúmeros furos e paranás, os rios e igara
pés do município, constituem, por certo, atração turística, 
ainda sem exploração. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebm o nome de "Boavistenses". São Sebastião 
da Boa Vista - Topônimo de formação portuguêsa. Expli
ca-se por si mesmo. Diz-se, no histórico, que Boa Vista, 
segundo Ferreira Pena, "provém do fenômeno de mira
gem, que oferece a vista do povoado aos que dêle se 
aproximam". 

É Têrmo Judiciário da Comarca de Muaná. 
Seu eleitorado soma 1 438 eleitores. 
O engarrafamento de aguardente de cana criou o tipo 

da cachaça "Cocal", hoje de imenso consumo em tôda a 
Amazônia. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 

Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 

Estatística do Município de São Sebastião da Boa Vista - C. N. E. 
- 1948. - Arquivo da Agência Municipal de Estatística. - Do

cumentação da Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Elabora

ção da Inspetoria Regional de Estatística do Pará . (Junho de 195 7).) 

SOURE-PA 
Mapa Municipal na pág. 269 do 1.0 Vol. 

Fotos: págs. 112, 266, 318, 319, 320, 324, 326 e 334 do Vol. I 

HISTóRICO - A cidade de Soure, antiga aldeia dos índios 
Maruanazes e posteriormente freguesia sob o orago do Me
nino Deus teve o predicamento de vila outorgado por Fran
cisco Xavier de Mendonça Furtado, em 1757, com o qual 
entrou para a independência do Império. 

A sua decadência levou o Conselho da Província do 
Pará a suprimi-la, em 1833, sendo o seu território reunido 
ao da vila de Monsarás, de cujo município fêz parte até 
1859, não obstante a Lei provincial n.0 138, de 9 de no
vembro de 1847 lhe ter concedido o título de vila. 

A falta de cumprimento, pelos seus habitantes, do ar
tigo da Lei que determinava a instalação do município sO
mente depois de construída a casa da Câmara e a cadeia, de
morou de 11 anos a execução da resolução da Assembléia 
Provincial . 

Somente em 2 de setembro de 1858 o presidente da 
Província mandou que a Câmara Municipal de Monsarás 

marcasse dia para a eleição da nova Câmara de Soure, elei

ção que ficou apurada em 7 de janeiro de 1859 por aquela 

Câmara, então constituída por Antônio de Assis Leite Bitten

court, Presidente, e, Vereadores Luiz Henrique de Faria 

Gaio, Fideles Constantino da Silveira Barros, Francisco de 

Paula Guemór e Antônio Jerônimo dos Santos. 

Em 20 do mesmo mês de janeiro de 1859, teve lugar 

a solene instalação do município de Soure, havendo com

parecido o Capitão Leite Bittencourt, acompanhado do Se

cretário da Câmara de Monsarás, Raimundo Amâncio Rodri
gues. Sendo deferido o juramento legal empossou os pri
meiros Vereadores de Soure, Cristóvão Antônio de Melo, 



Presidente, e, Raimundo Gonçalve;; de Figueiredo, Meandro 
Constante de Figueiredo, Vitor Arltônio de Morais Rocha, 
Bento José de Souza Alves, José Ferreira de Brito Júnior 
e Padre Ambrósio Henrique da Sil.va Egues. 

Com a proclamação da República, o Govêrno provisório 
do Estado, pelo Decreto n.0 75, c:e 16 de março de 1890, 
dissolveu a Câmara Municipal e criou o Conselho de In
tendência Municipal pelo Decreto n.0 76, da mesma data, 
para o qual nomeou Antônio Bezerra dà Rocha Morais, 
Diocleciano Emiliano da Costa PE!reira, Raimundo Gonçal
ves de Figueiredo, Olegário M . dE, Brito e Gustavo Adolfo 

de Aguiar Nunes. 
Obteve Soure a categoria de ddade pelo Decreto .... 

n.0 194, de 19 de setembro de 1890. 

Em virtude da Lei n.0 652, de 12 de junho de 1894, 
que extinguiu o município de Monnarás, o seu território ficou 
aumentado com uma grande partn dêsse município, restau
rado depois com a Lei n.0 1 296, de 8 de março de 1913. 

Do primeiro Conselho Municipal, eleito no regime re
publicano, fizeram parte Raimundo Gonçalves de Figuei
redo, Anastácio Antônio da Silva, Antônio de Alcântara 
Muniz e João Felix Gemaque Per·~ira de Melo. 

Na divisão territorial estabelecida pelo Decreto-lei es
tadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, para vigorar 
no qüinqüênio 1944-1948 o município de Soure é compos
to de 4 distritos: Soure, Condeixa, Joanes e Salvaterra, si
tuação que perdura até hoje. 

A atual Legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Emanuel da Cunha Gusmão 
Mendes, e constituída a Câmara :Municipal de 9 Vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Soure localiza-se na 
zona fisiográfica de Marajá e ilhas, e limita com os mu
nicípios de Cachoeira do Arari ( eJt-Arariúna), Chaves e com 
o Oceano Atlântico, rio Amazonas e baía de Marajá . A sede 
municipal, situada na ilha de Ma1·ajó, dista 83 km em linha 
reta da Capital Estadual, colocando-se no 13." lugar em or
dem de distância de Belém e possuindo as seguintes coor
denadas geográficas: 0° 43' 40" dH latitude Sul e 48° 31' 02" 
de longitude W. Gr. 

,.. 
SITUAÇÃO 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Vaqueiros do Ilha de Morojó 

ALTITUDE - 4 metros na sede municipal, sendo o 30.0 em 
ordem de altitude no Estado do Pará . 

CLIMA - O município tem o clima comum da Amazô
nia: equatorial, superumido. 

A temperatura da cidade apresentou em 1956 os se
guintes dados: média das máximas 31,8°C; média das mí
nimas 22,3°C e média compensada 27,9°C. 

A precipitação no ano referido atingiu a 2 513 mm. 

ÁREA - 3 912 km~, sendo, portanto, o 32.0 município em 
extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Principais acidentes geo
gráficos: rio Paracauari: de grande profundidade, banha a 
sede municipal e a vila de Salvaterra. Tem suas nascentes 
próximo ao lago Guajará. Rio Tartarugas: serve de limite 
entre êste município e o de Chaves. Pesqueiro: pequeno rio; 
Arará-quara: tem sua foz na contracosta do município de 
Soure; Cambu e Condeixa: pequenos rios, cuja importânda 
é serem piscosos. Camará: rio que serve de limite entre 
Soure e Arariúna; ilha Machado: ilha de tamanho regular, 
habitada exclusivamente por pescadores; Coroa Grande e 
Coroinha: pequenas ilhas, somente habitadas nas épocas de 

pesca. 

RIQUEZAS NATURAIS- A argila destaca-se como prin
cipal riqueza mineral. Borracha e sementes oleaginosas 
aparecem como principais riquezas vegetais. Crustáceos, 

peixes e caças constituem as riquezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Soure, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 17 419 habitantes e tinha 
a seguinte composição: homens- 8 902; mulheres- 8 517; 
brancos - 2 067; pardos - 14 286; pretos - 1011 e ne
nhum da raça ama'rela. Das pessoas de 15 anos e mais, em 
número de 10 307, 5 958 eram solteiros, 3 583 casados, 747 

viúvos e 7 desquitados. Existiam apenas 66 estrangeiros e 
10 brasileiros naturalizados. Religiosamente predominavam 
os que se declararam católicos romanos que eram 17 088; 
as outras religiões possuíam adeptos em pequena escala . 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município, em 31-12-1956, era de 
19 634, sendo 11 735 no distrito de Soure; 1347 no dis
trito de Condeixa; 2 003 no distrito de Joanes e 4 549 no 

distrito de Salva terra . 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O município possui qua
tro ( 4) aglomerações urbanas principais: a cidade de Sou-
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Casa do Caboclo - Fazenda de Amparo 

re, com 5 264 habitantes (2 475 homens e 2 789 mulheres); 
a vila de Condeixa, com 504 habitantes (240 homens e 264 
mulheres); a vila de Joanes, com 456 habitantes (242 ho
mens e 214 mulheres) e a vila de Salvaterra, com 1 609 ha
bitantes (789 homens e 820 mulheres), conforme dados do 
Recenseamento de 1950. Além da cidade e vilas, existem 
os povoados de Araruna, com 46 casas e 250 moradores; 
Areião, com 51 casas e 260 moradores; Cajuuna, com 63 
casas e 300 moradores; Caldeirão, com 74 casas e 380 mora
dores; Monsarás, com 52 casas e 280 moradores; Jubim, com 
90 casas e 460 moradores e Pesqueiro, com 105 casas e 500 

moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta a 
sua economia, principalmente, na produção do gado bovino, 
cuja exportação, em 1956, atingiu a 7 925 cabeças, no valor 
de Cr$ 14 818 800,00, seguindo-se o peixe congelado, com 
1 012 380 kg, valendo Cr$ 9 448 000,00; o peixe salgado, 
com 97 035 kg, perfazendo Cr$ 1 349 655,00; o tomate, com 
118 562 kg, valendo Cr$ 1 185 620,00 e o côco-da-baía, 

com 3 747 centos, valendo CrS 701060,00. 

A exportação, em 1956, atingiu a CrS 31 922 670,00. 

A produção de origem animal - mel de abelha, peixe 

e carangueijos, elevou-se a Cr$ 16 009 500,00, em 1956. 

Na sede municipal, quatro fábricas produzem em re

gular escala, banha de porco e em maior quantidade, chou

riço, entre as quais, duas dispondo de boas instalações; na 

vila de Salvaterra há, também, em atividade, uma fábrica, 

esta, porém, de modesta produção. 

Destaca-se a produção elevada de peixe das mais va

riadas espécies, quer de água doce, como de mar, valendo 

por sólida base econômica, por ser desconhecida época de 

escassez. 

Existem no município 8 estabelecimentos industriais, 

sendo quatro fábricas de calçados, uma olaria, uma fábrica 

de sabão, um curtume e um matadouro para abate de gado, 

além de pequenos estabelecimentos, que se dedicam ao fa

brico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 1 O anos e mais), 16,2 o/o 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

O rebllnho bovino, segundo o Censo Agrícola de 1950, 

era de 102 883, sendo, portanto, o município paraense em 

população bovina que ocupa o 4.0 lugar, como se verifica 

pelo quadro seguinte: 
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Cabeças 
1.0 

- Ponta de Pedras . . . . . . . . . . . . 133 852 
2.0 
3.0 

4.o 

Chaves 
Cachoeira do Arari ......... . 
Soure .................... . 

132 793 
107 286 
102 883 

O número de equmos, conforme ainda o Censo Agrí
cola de 1950, era de 8 400. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas 
as mercadorias consumidas no município. Há no município 
123 estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadistas e varejistas ao mesmo tempo. Dêsses, 44 
estão localizados na sede municipal. 

Funciona uma Agência do Banco de Crédito da Ama
zônia, S.A. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Li
ga-se a cidade de Soure com as sedes municipais limítrofes 
e a Capital do Estado pelos seguintes meios de transporte; 
Cachoeira do Arari, marítimo, 102 km; Chaves, marítimo, 
484 km (sendo possível o meio terrestre, 190 km, mas não 
utilizado); Capital do Estado, marítimo, 8 7 km, com três 
viagens semanais do mais luxuoso e confortável navio de tu
rismo existente no País, o "Presidente Vargas", da frota 
dos S.N.A.P.P. 

Como vias de comunicações existem no município uma 
Agência Postal-telegráfica na cidade e uma Agência do Cor
reio na vila de Salvaterra, ambas do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Soure possui 51 
logradouros públicos; 1 391 prédios e, segundo os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, conta com 5 264 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 9 logradouros e a domiciliária assinala 220 ligações. 

Particularidade interessante, é o perfeito traçado das 
ruas e travessas da sede municipal, aquelas no sentido do 
norte verdadeiro, com apreciável largura, sendo para as 
ruas o mínimo de 24 metros e para as travessas 16 metros, 
isto desde a primeira à última . 

Outra singular característica da sede municipal, é a 
designação das ruas e travessas, pela numeração ordinal, 
excluída a denominação .tão comum em tôdas as cidades. 
Faz-se exceção apenas para as praças. Por imitação, tôdas 
as vilas e povoados adotam a numeração dos logradouros. 

ASSIST:ttNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Existe um Pôs
to Sanitário, um Subposto Médico, um Pôsto de Saúde e uma 
Casa de Saúde, todos com finalidades gerais, mantendo os 
serviços de clínica médica em geral. O Pôsto Sanitário e o 
Subposto Médico, mantidos pelo Govêrno Estadual, possuem 
ambulatórios, não executam trabalhos profiláticos e têm 
como corpo clínico um enfermeiro cada um . O Pôsto de 
Saúde é mantido pelo Serviço Especial de Saúde Pública 
(S. E. S. P. ), possui ambulatório, farmácia, lactário e labo
ratório de microscopia; executa trabalhos profiláticos de 
imunização e tem como corpo clínico. três médicos, um téc
nico de laboratório, um enfermeiro, três visitadoras e dois 
guardas sanitários. A Casa de Saúde é mantida pelo Círculo 
Operário de Soure, possui ambulatório, farmácia, lactária e 
gabinete dentário sem raios X; não executa trabalhos profi
láticos e tem como corpo clínico um dentista e um enfer
meiro. 



ASSISTítNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - Exis
tem no município as seguintes associações: Sociedade Bene
ficente Santa Maria, fundada em 1929, contando com 632 
sócios e tendo como finalidade pr ~star ajuda aos doentes e 

auxílio funerário a todos aquêles :J.Ue fazem parte da insti
tuição. Sociedade Beneficente Santíssima Trindade, fun
dada em 1902, contando com 749 sócios e tendo como fina

lidade conceder auxílio aos doente's e auxílio funerário para 
pessoas que fazem parte da institl:.ição. Sociedade Operária 
Artística Sourense, fundada em 1926, contando com 86 só
cios e Sociedade Beneficente Sãc• Raimundo Nonato, fun
dada em 1947, contando com 66 sócios, têm como fimilidade 
prestar assistência aos doentes e auxílio funerário exclusi
vamente às pessoas que fazem pa::te da instituição. Círculo 
Operário de Soure, fundado em 1947, contando com 847 
sócios, e tendo como finalidade pr ~star assistência social em 

geral aos sócios e famílias. 

ALFABETIZAÇÃO -O Recem;eamento de 1950 consta
tou a existência de 14 764 pessoa!; de 5 anos e mais, sendo 
que 7 773, ou 52,6o/o, sabiam ler e escrever. Destas, 3 941 
eram homens e 3 832 mulheres. Na sede municipal, das 
4 520 pessoas de 5 anos e mais, 2 964 sabiam ler e escrever, 

1 399 eram homens e 1 565 mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionarHm em Soure, 57 estabele
cimentos de ensino primário fundamental comum, com a 
matrícula geral de 2 359 alunos. No mesmo ano, na sede 
municipal, funcionaram 3 estabel«~cimentos de ensino extra

primário: a Escola Doméstica N assa Senhora da Consola
ção, com os seguintes cursos: de, bordado à máquina e à 
mão, com 168 alunos do sexo feminino e 3 professôres; renda 
Síria, com 25 alunos do sexo ferr..inino e 1 professor; corte, 
com 12 alunos do sexo feminino e um professor; labirinto, 
com 22 alunos do sexo feminino E 1 professor; rêdes de dor
mir, com 9 alunos do sexo feminino e um professor. O Cur
so Dactilográfico Nossa Senhora de Nazaré, com 2 alunos 
do sexo masculino e 3 alunos de• sexo feminino e um pro

fessor e a Escola Datilográfica Jlililhomens, com 18 alunos 

do sexo masculino e 14 alunos do sexo feminino e 1 pro

fessor. 

OUTROS ASPECTOS CUL TUJ~AIS - Funciona um ci

nema na cidade e existem oito GSsociações culturais, sendo 

sete de caráter esportivo. 

Com sede em Soure, funciona a Liga Sourense de Des
portos, que promove o Campeonato Municipal de Futebol, 
com a participação de seis clubes: tomando parte ainda, com 
sua seleção, no Torneio Intermunicipal de Futebol, promo
vido pela Federação Paraense de Desportos, com geral inte
resse da população local. 

FINANÇAS PLBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$ I 000) 

----
1950 ... .. .. 103 234 I 971 705 2 023 
1951. ...... 126 514 I 592 I 013 I 450 
1952 ... ... 184 278 I 781 659 I 473 
1953 ... ... 156 308 2 378 865 2 299 
1954. 191 339 2 5oo I 804 2 439 
1955 ... 351 539 I 370 I I 012 I 353 
19S6 .. 3'l7 435 2 604 I 508 2 240 

Curral do Gado 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI

COS - Monumento à Independência do Brasil, na Praça 
da Independência . 

Monumento representando a Cruz de Cristo, comemo
rativo do 25.0 aniversário de atividades dos Padres Agos
tinianos Reccoletos, na Prelazia do Marajá, que tem sua sede 
na cidade de Soure. Está localizado na Praça Magalhães 

Barata. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - Entre os festejos populares realizados 
no município, destacamos no mês de junho os bois bumbás, 
que são na época, os atrativos da população, havendo tam
bem outros grupos, êstes, aliás, de comédias de certo enrêdo, 
usando canções e modinhas que são as de folclore. Seus 
componentes usam vestimentas características da época 

junina. 

Em dezembro, as pastorinhas ocupar lugar de desta

que nas homenagens do Na tal de ] esus . 

O Carnaval, festa popular brasileira, também é come· 
morado, havendo desfiles de ranchos carnavalescos, bata· 
lhas de confete patrocinadas pela Prefeitura em colaboração 
com o comércio local e bailes nas sedes dos clubes locais. 

Entre as festas tradicionais, destacamos o Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré, que é realizado no segundo do
mingo do mês de novembro, havendo durante a semana. fes
tejos de arraial, terminando com a procissão da Santa no 
domingo após o Círio; para assistir esta festa, afluem da Ca

pital do Estado centenas de romeiros. 

A partir do ano de 1952, foi iniciada a realização das 
Exposições-Feiras de Pecuária, sob o patrocínio da Associa
ção Rural de Pecuária do Pará, subvencionadas pela Supe
rintendência do Plano de Valorização da Amazônia 
(S. P. V. E. A. ) e Govêrno do Estado, havendo classifica
ção dos animais inscritos, com a assistência de técnicos do 
Ministério da Agricultura, representante da Associação Ru
ral do Triângulo Mineiro e Associação Rural do Pará. 
Nesta última exposição ( 1956) foi assinado o convênio do 
Registro Genealógico. As Exposições-Feiras de Pecuárias, no 
município, têm influído bastante no desenvolvimento pe

cuarista da Ilha . 

VULTOS ILUSTRES - Natural do município de Soure, é 
o Doutor Abel Nunes de Figueiredo, atual Deputado à As
sembléia Legislativa Estadual, desde há muito milita na po
lítica regional, como representante do povo, tendo ocupado. 
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transitàriamente, as elevadas funções de Governador do Es
tado, na qualidade de Presidente Legislativo, isto em 1951 . 

A TRAÇÕES TURíSTICAS - Situada na parte oriental da 

ilha de Marajó, a cidade de Soure recebe constante venti

lação vinda do mar, que é mantido à distância da costa, 

pela impetuosidade das águas do Amazonas, em cuja foz 

está a ilha de Marajó, outrora, ilha Grande de J oanes. Tem 

ótimo clima e belas praias, destacando-se as de Araruna, 

próximo à cidade e as de Salvaterra e Joanes, nas respecti

vas sedes distritais. Nas épocas de férias, são estas praias 

bastante concorridas, pelo elevado número de veranistas 

que chegam de fora, principalmente, da Capital do Estado. 

Constitui também atrativo especial, a realização anual 

da Exposição-Feira Regional de Pecuária, que tem lugar 

na primeira quinzena de novembro de cada ano, dando aos 

seus visitantes significativa mostra do desenvolvimento da 

pecuária no Arquipélago de Marajó, concorre também para 

maior intercâmbio turístico. Por ocasião das Exposições, 

como parte recreativa dos programas, são efetuadas demons

trações da perícia do vaqueiro marajoara, quando, no Rodeio, 

montam pela primeira vez, poltros bravios, laçam e derru

bam, com auxílio de uma corda, garrotes e novilhos; para 

complemento, há números de luta livre, da modalidade co

nhecida como "capoeira" e "luta marajoara" em que se em

penham os mesmos vaqueiros. 

A dança denominada "carimbó", peculiar à reg1ao, é 

de grande efeito, pelo colorido das vestimentas, com saias 

vistosas e blusas rendadas das dançarinas, pela vivacidade 

de movimentos e singularidade das toadas, notando-se ulti

mamente, neste particular, a influência de músicas moder

nas e adaptação de outras com relação a fatos e aconteci

mentos; apesar disso o ritmo da dança dá a impressão de 

que apenas repete-se a música, em monótono cantochão. 

OUTRO ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

do lugar recebem o nome de "sourenses". 

É sede de Comarca e Têrmo com cinco distritos judi

ciários. 

Conta com 5 815 eleitores. 

O município situado na ilha de Marajó, como centro 

por excelência da pecuária da grande ilha, tem um promis

sor futuro. Os fazendeiros marajoaras, imbuídos dos novos 

sistemas criatórios, vão, dia a dia, melhorando os rebanhos, 

e certamente em breve a pecuária de Marajó, unirá sua 

imensa quantidade à melhor qualidade de gado. 

Soure - Topônimo de origem portuguêsa. Criação de 

Mendonça Furtado. Em Portugal, "é uma antiga vila con

celhia do distrito de Coimbra, que no tempo dos romanos 

se chamou Saurium". Em tempos idos, de fato, havia abun

dância de saurios ou jacarés em Soure e em tôda a costa 

marajoara. Mera coincidência do nome. 

(Autoria do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de 

Estatística do Pará (junho de 1957); Bibliografia - "Annaes da 

Bibliotheca e Archivo Público do Pará" - Tomo Nono - João 

Palma Muniz - 1916. - Sinopse Estatística do Município de Soure 

- C.N.E. - 1948. -Arquivo da Agência Municipal de Estatís

tiça. - Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do 
Pará).) 
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TUCURUt- PA 
Mapa Municipal na pág. 399 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - Tucuruí está situado à margem do rio To
cantins, extremo de sua linha navegável, constituindo gran

de e movimentado entreposto comercial da região formada 
pelo Tocantins-Araguaia . De Tucuruí, subindo o rio, a nave

gação torna-se difícil e mesmo impraticável, devido às gran
des cachoeiras que obstruem o curso do rio, não fôsse a pe
rícia, o arrôjo e a coragem dos pilotos regionais, que, em 
barcos-motores, especialmente construídos, fazem o tráfego 
até o Estado de Goiás. 

A Povoação de Alcobaça foi fundada em 1781, pelo 
Governador José de Nápoles Telles de Menezes, com du
plo caráter fiscal e militar sôbre a navegação do rio Tocan
tins, como diz a Corografia de Teodoro Braga . 

Conforme relata o Tenente-Coronel João Roberto Ayres 
Carneiro, no seu livro "Itinerário da Viagem de Expedição 
Exploradora e Colonizadora ao Tocantins", em 1894 essa po
voação fôra completamente destruída pelo índio e tornada 
um deserto. 

Em 31 de outubro de 1870, pela Lei n.0 661, o Go
vêrno provisório do Pará cria a freguesia de São Pedro, no 

lugar Pederneiras, do município de Baião, onde então se lo
calizava o principal núcleo populoso daquele trecho do To
cantins. 

Em 19 de abril de 1875, pela Lei n.0 839, dá à Fre
guesia de São Pedro de Pederneiras, do Alto Tocantins, a 

denominação de São Pedro de Alcobaça, denominação essa 
que perdurou até 1943, quando, pelo Decreto-lei n.O 4 505, 
de 30 de dezembro, surge a nova e atual denominação de 
Tucuruí, sendo desconhecida a origem política ou geográ
fica dessa palavra. 

Em 1895, pelo Engenheiro João Vasco Manoel de 
Bramm, foi escolhido o local para ponto inicial da Estrada 
de Ferro Tocantins. A escolha recaiu no lugar Alcobaça, 
pouco além, subindo o Tocantins, do lugar Pederneiras, onde 
foram construídos alojamentos para trabalhadores, funcio
nários e técnicos que deveriam iniciar a mencionada ferro
via. A rota planejada para a estrada tinha a extensão de 
179 quilômetros, partindo de Alcobaça até a Praia da Rai

nha, presentemente. 

Atualmente só foi construído o trecho até Jatobá, no 
município de ltupiranga, onde a 19 de setembro de 1946, 

chegou a Jatobá, ponto terminal da ferrovia, a primeira lo
comotiva. Grandes festejos foram realizados nesse dia, com 
a presença do engenheiro administrador da estrada e algu

mas autoridades. 

Os serviços da estrada teriam sido começados em se
tembro do mencionado ano de 1895, e, nessa data, também, 
foi iniciado o repovoamento do local, com afluência de pes
soas que para ali se encaminhavam, a fim de trabalhar na 

respectiva obra. 

Nessa ocasião, no dito local, sàmente habitava uma 
família conhecida por "Barrosada", visto ser Barroso o so

brenome da mesma . 

Em 1947, pela Lei n.O 62, art. 36, de 31 de dezembro, 

foi criado o município de Tucuruí, sendo seu território des
membrado do município de Baião, do qual fazia parte inte

grante. 



Em 13 de maio de 1948, procederam-se as primeiras 
eleições municipais para escolha de Prefeito, Vice-Prefei
to e Vereadores à Câmara Municipal, tendo sido eleitos: 
Prefeito, Alexandre José Francê;; Vice-Prefeito, Nicolau 
Zumero; e Vereadores, José Aristeu dos Prazeres, Vital Fer
reira de Vasconcelos, João Dias da Silva e José Nery Tôr
res. Em 29 de maio de 1948, f,)i instalado o município, 
quando também foi reunida a Câmara Municipal. Eleita a 
sua mesa, ficou assim constituída: Presidente, Vice
Prefeito Nicolau Zumero; Vice-Pr,~sidente, José Aristeu dos 
Prazeres; 1.0 Secretário, Vital Ferreira de Vasconcelos; e 
2.0 Secretário, José Nery Tôrres. Foi, em seguida, empos
sado o Prefeito Constitucional. 

Em 26 de julho de 1948, em virtude de a instalação 
do município, antes procedida, ter sido feita por Pretor em 
exercício de Juiz de Direito da Comarca de Cametá, ato 
êsse em desacordo com os dispositivos legais (pois somente 
Juízes de Direito Vitalícios poderiam fazer a instalação), 
foi determinada a ida àquêle município de um Juiz de Di
reito, para instalá-lo legalmente, o que foi feito. 

LOCALIZAÇÃO - O municpio de Tucuruí situa-se na zona 
fisiográfica Tocantins e limita cem os municípios de Ara

ticu, Baião, Moju, Capim e Itupiranga. A sede municipal dis
ta 280 km, em linha reta, da Capital Estadual, colocando-se 
no 37.0 lugar em ordem de distância de Belém e possuindo 
as seguintes coordenadas geográfil:as: 3° 41' de latitude Sul 
e 49° 43' de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO 

-leste, desaguando no rio Tocantins, servindo ainda de divi
sa interdistrital. Só é navegável na época do inverno por 
embarcações de pequeno calado; ilha Tauá: banhada pelo 
rio Tocantins. É preferida pelos criadores de gado; ilha Ni
terói: também banhada pelo rio Tocantins, habitada. As 
cachoeiras do Tocantins famosas pela perícia e arrôjo dos 
navegadores do grande rio, mais conhecidas são: "Mergu
lhão", "Goiaba", "Volta da Unha", "Fumaça", "Vita Aeterna" 
e "Taquari". 

RIQUEZAS NATURAIS - A argila constitui a principal 
riqueza mineral, entretanto, consta a existência de ouro, dia
mante, pedra e areia, ainda sem exploração. Castanha-do
-pará e madeira em geral aparecem como riquezas vegetais. 
Peixes e animais silvestres destacam-se como principais ri
quezas animais. 

POPULAÇÃO - A população de Tucuruí, segundo o Re
censeamento Geral de 1950, era de 2 448 habitantes e tinha 
a seguinte composição: homens- 1437, mulheres- 1011, 
brancos- 116, pardos - 1991, pretos - 339 e nenhum 
da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e mais, em núme
ro de 1 730, 835 eram solteiros; 758 casados; 136 viúvos e 
nenhum desquitado. Existiam apenas 9 estrangeiros e 1 bra
sileiro naturalizado. Religiosamente predominavam os que 
se declararam católicos romanos que eram 2 278; as outras 
religiões possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
2 760, sendo 2 354 no distrito de Tucuruí e 406 no distrito 
de Remansão. 

AGLOMERAÇôES URBANAS - O município possui duas 
aglomerações urbanas principais: a cidade de Tucuruí, com 
1173 habitantes (675 homens e 498 mulheres) e a vila 
de Remansão, com 91 habitantes ( 48 homens e 43 mulhe
res), conforme dados do Recenseamento de 1950 . Além da 
cidade, existem os povoados de Nazaré dos Patos, com 11 
casas e 48 moradores e Muru, com 25 casas e 85 moradores. 

GRosso 

c ATIVIDADES ECONôMICAS - Principais gêneros de 
produção: castanha-do-pará, madeiras, milho, couros e pe
les, banana, mandioca e peixes. Principais produtos de ex
portação: castanha-do-pará, madeira, couros, peles e milho. 
A base econômica do município é a produção de castanha
-do-pará, cuja exportação, em 1956, ati~giu a 3 077 hectoli
tros, valendo Cr$ 2 244 700,00, seguindo-se a madeira be
neficiada, com 325 ma, no valor de Cr$ 691 750,00, couro 
de boi, com 7 260 kg, valendo Cr$ 76 460,00; peles de veado, 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 40 metros na SE!de municipal, sendo o 6." 

em ordem de altitude no Estado do Pará . 

CLIMA- O município apresenta o clima comum da Ama

zônia, equatorial superumido. 

AREA - 5 108 km~, sendo Tucuruí o 28.0 município em 

extensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS -- Rio Tocantins: banha o 

município de sul a norte, sendo navegável em qualquer épo

ca do ano; rio Pucuruí: corta o município em direção este- Ponte do Rio Tucuriú 
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Granja São José 

com 1209 kg, no valor de Cr$ 73 701,00 e milho, com 
19 460 kg, valendo Cr$ 64 080,00. 

O global da exportação, em 1956, somou 
Cr$ 3 270 607,00. 

Existem no município 2 estabelecimentos industriais, 
sendo 1 olaria e 1 serraria, além dos pequenos estabeleci
mentos que se dedicam ao fabrico de farinha de mandioca. 
Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 70,1% estão 
ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com a praça de Belém, de onde importa quase tôdas as 
mercadorias consumidas no município. Há no município 18 
estabelecimentos comerciais do sistema comum da Ama
zônia: atacadistas e varejistas ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Li
ga-se a cidade de Tucuruí com as sedes municipais limítro
fes e a Capital do Estado, pelos seguintes meios de _transpor
te: Itupiranga: fluvial, 196 km e via férrea até J atobal, po
voado pertencente àquêle município, 118 km; Baião: fluvial, 
160 km; Moju: fluvial, 313 km; Capim: fluvial, 496 km; 
Araticu: fluvial, 382 km e Capital do Estado: fluvial, ..... . 
400 km. 

Como vias de comunicações, existem no município uma 
pequena emprêsa telegráfica de propriedade da Estrada de 
Ferro Tocántins, destinada aos serviços da mesma e uma 
Agência Postal Radiotelegráfica do D. C. T. , localizadas na 
sede do município. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Tucuruí conta com 
12 logradouros públicos, 302 prédios e, segundo os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, 1 173 habitantes. É servida 
de luz elétrica. A iluminação pública se estende a 9 logra
douros públicos e a domiciliária conta com 98 ligações. 

ASSIST:ítNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Existe um hos
pital, mantido pela Estrada de Ferro Tocantins, de finalida
des gerais, com serviços gerais de clínica médica; possui am

bulatório, aparelho de raios X, 11 leitos, sendo 9 gratuitos e 

2 para pessoal técnico do hospital, tendo como corpo clí

nico 1 médico e 7 enfermeiros. 

ASSIST:ítNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO - A Co
operativa de Consumo dos Servidores da Estrada de Ferro 
Tocantins Ltda. foi instalada a 8 de agôsto de 1955 e o 
número de sócios é de 375, sendo sua principal finalidade: 
consumo. Existe ainda no município uma instituição deno-
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minada Sociedade Beneficente dos Ferroviários, fundada em 
1954, contando com 140 sócios e tendo como finalidade 
prestar assistência médica, hospitalar, funerária, bem como 
conceder pensões aos seus componentes. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 2 155 pessoas de 5 anos e mais, sendo 
que 1 288, ou 59,7%, sabiam ler e escrever. Destas, 855 
eram homens e 433 mulheres. Na sede municipal, das 1 035 
pessoas de 5 anos e mais, 732 sabiam ler e escrever e destas, 
464 eram homens e 268 mulheres. 

ENSINO -Em 1956 funcionaram 5 estabelecimentos de 
ensino primário fundamental comum, com a matrícula ge
ral de 348 alunos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Existem 2 clubes: 
Tucuruí Esporte Clube e Paraíso Esporte Clube, ambos com 
finalidade esportiva e recreativa . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$ 1 000) 

------ ------- ------ ------ ------ ------
1950. 28 294 552 82 549 
1951 ...... 40 76 649 415 889 
1952 .. 29 64 551 134 550 
1953 .. 41 148 I 129 383 1 130 
1954 .. SI 198 742 197 736 
1955 .. 75 240 I 325 319 I 320 
1956 ... 82 134 (I) I 200 290 I 200 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A principal festa popular é em louvor a 
Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, cujo iní
cio é a 29 de novembro: durante os festejos a população do 
município se reúne na cidade, para participar das cerimô
nias que terminam a 8 de dezembro com missa solene pela 
manhã e procissão à tarde, percorrendo as principais ruas da 
cidade. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O rio Tocantins, cujo tre
cho encachoeirado inicia-se no município é motivo de atra
ção turística, ainda sem qualquer exploração. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do lugar recebem o nome de "tucuruienses". É Tucuruí to
pônimo tupi. Pode ser decomposto em tucura (gafanho
to) +i= ig = (rio) = Rio dos Gafanhotos; como em tu-

Estrada de Ferro Tocantins 



curu = tacuru (espécie de fonnig~1s) + i = ig = (rio) 
= Rio das Formigas, tucuru ou b1curu. 

É Têrmo da Comarca de Baião. 
Conta 1486 eleitores. 

Tucuruí e Itupiranga são os ma.is novos municípios para
enses, instalados que foram em 1948. A cidade é situada no 
início da região encachoeirada do rio Tocantins, sendo o en
treposto natural da carga que traf,ega no rio. A navegação 
de maior calado chega a Tucuruí, c·nde se localizam os gran
des depósitos de castanha-do-pará, descida dos outros muni
cípios em barcos-motores próprios para navegação nas ca
choeiras·. Durante a safra de castartha no primeiro semestre 
do ano o movimento na pequena cidade é intenso. 

Registram-se no município tribos de índios bravios, 
bem como índios já mansos. 

A Estrada de Ferro do Tocantins que se inicia na cidade 
é fator de progresso, quer pelas swls instalações, como pelas 
possibilidades para o futuro econômico da comuna. 

Tucuruí é nome dado em 19~;4 por ocasião da mudan
ça em todo o País, de nomes de cidades e vilas repetidos. 
Alcobaça era seu nome e foi, nos tempos iniciais da cons
trução da ferrovia, um dos lugares mais famosos da Ama
zônia pela sua insalubridade, pois o paludismo grassava 
impiedosamente. 

(Bibliografia- Arquivo da Agência Municipal de Estatística.
Documentação da Inspetoria Regional de Estatística do Pará; Autoria 
do histórico - Elaboração da Inspetoria Regional de Estatística do 
Pará (junho de 1957).) 

VIGIA- PA 
Mapa Municipal na pág. 299 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem da cidade de Vigia remonta ao 
tempo em que o território era c'cupado pelos índios Tu
pinambás, que no local fizeram uma aldeia denominada 
Uruitá. 

Atendendo à sua posição, o govêmo colonial fêz dela 
um pôsto fiscal, não só para proteger as embarcações que 
demandavam Belém, como para :fiscalizá-las, prevenindo o 
contrabando. 

Desta utilidade veio-lhe o nome atual de Vigia, pelo 
fato da existência de um pôsto 1 ~uarnecido, com essa de
nominação. 

Em 1693 teve os foros de vila, com seu patrimônio 
territorial concedido por carta dt~ data e sesmaria, de 25 
de agôsto de 1734. 

Com o ato régio de 11 de maio de 1731 o padre José 
Lopes, provincial da Companhia de Jesus conseguiu per
missão para construir uma casa, que, depois de 1732, levou 
a efeito, conjuntamente com um. templo, que ainda per
dura, com os seus quadros antigos, as suas pinturas a fresco 
e as suas bem modeladas imagens. 

No colégio da Mãe de D~U:; distribuíram os jesuítas 
a instrução que muito concorreu para o progresso da vila 
e dos seus habitantes. 

Expulsos os jesuítas, pelo efeito da Lei pombalina, uma 
carta régia de 11 de junho de 1761 erigiu a Vigia em paró
quia, secular, funcionando na igt·eja dos padres da Com· 
panhia, sendo também criado um colégio secular, ao qual 
foram doados os livros dos jesuítas. 
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Saído Poro o Oceano 

Conservou a Vigia, que tem uma história muito inte
ressante e movimentada, a sua categoria de vila até a Inde
pendência do Brasil. 

Em 1753, fizeram parte do Senado da Câmara da Vi
gia Joaquim Fernandes Ataíde, Francisco da Rocha Ferra 
e João de Sousa Pinheiro. 

A primeira Câmara Municipal, eleita segundo a Lei 
geral de 1828, foi constituída por Carlos Sebastião Delga
do, presidente, e vereadores, Veríssimo José Roiz Barata, 
Martinho dos Santos Mendes, Francisco Eleutério Palheta, 
José Coelho Machado Fagundos de Melo, Inácio José de 
Miranda e José Santiago de Jesus, cujo mandato terminou 
em 1832. 

O período da Cabanagem passou-se no exercício da se
gunda Câmara (1833-1836), no qual serviram, como pre
sidente, Serafim dos Anjos Ferreira, e, vereadores, Frutuoso 
José Alves, Pedro Alexandrino Palheta, Pedro Antônio 
Raiol, Casemiro José Rodrigues e Amâncio Jesé Ferreira. 

Com a criação dos têrmos e comarcas da província 
do Pará, em 1833, ficou o município constituindo um têr
mo, compreendendo o Lugar São Caetano, a Vila Nova 
d'El Rei e a Vila de Colares, que perderam o predicamen
to, além de Pôrto Salvo e Penha longa. 

Em 1842, pelo Decreto Legislativo n.0 207, de 1.0 

de agôsto, constituiu têrmo separado sob a jurisdição de 
um juiz municipal. 

A Lei provincial n.0 252, de 2 de outubro de 1845, 
a elevou a cidade que logo foi instalada. 

Em 1871, com a Lei provincial n.0 674, de 21 de se
tembro, teve a categoria de comarca, classificada de 2.a 
entrância. 

A Vigia não escapou aos horrores do vandalismo do 
interior, na época de 1835. 

Nos últimos dias de maio de 1835, Bento Ferrão, à 
frente de um grupo de bandidos e sob a falsa imputação de 
amigos de Vinagre, apossou-se de armamentos e depÔS·· a. 
Câmara Municipal, então composta, dos cidadãos Frutuoso 
José Alves, José Caetano de Melo, Pedro Antônio Raiol, 
José Martinho Ribeiro e Antônio José Ferreira, que bus
cando o auxílio do Tenente-coronel Raimundo Antônio de 
Souza Alvares, conseguiu restabelecer a ordem pública e 
prender o chefe Bento Ferrão. 

A maior parte dos sequazes dêste, ao ver-se tomada de 
chôfre e sem govêrno, fugiu, refugiando-se no mato . 



Muitos dirigiram-se ao Pinheiro, donde procuraram an
gariar elementos para uma desforra tremenda, que de fato 
realizou-se . 

Reuniu-se uma expedição de perto de 500 homens, mu
nidos de armamentos bélicos e rumando para Vigia, de
sembarcaram em Pôrto Salvo, onde executaram o plano de 
dividirem-se e atacar a vila, por água e por terra. 

Avisada a Câmara, tomou providências, que só servi
ram para dilatar de horas a carnificina que marcou o dia 
23 de julho de 1835 e o dia 24 seguinte; pois, nesta data, 
apresentaram-se os bandidos na vila, tomaram-na de assal
to, não obstante uma resistência heróica, em que foram sa
crificados todos os seus próceres. Saqueadas as casas de 
comércio, retiraram-se, deixando atrás de si a desolação e 
as lágrimas. 

O socorro pedido chegou tardiamente e concorreu para 
o abandono quase completo da vila pelos moradores, receo
sos de novas investidas dos cabanas que se haviam retirado 
para Colares. 

Com a chegada ao Pará, do Marechal Soares de An
dréa, tomada a capital da província, Eduardo Angelin fi
zera partir, sob o comando de Antônio Pires da Gama, 
uma fôrça para tomar a vila de Vigia, tendo-a êle encon
trado abandonada quase de todo. Em vão procurou anga
riar a confiança dos habitantes, ainda em luto pelas víti
mas dos dias 23 e 24 de julho do ano precedente. 

Ainda assim, com os seus, constituiu uma efêmera Câ
mara e nomeou autoridades. 

Em 6 de fevereiro de 1836, o Marechal Soares de An
dréa ordenou ao Major Francisco Sérgio de Oliveira, que 
para lá partisse com o seu batalhão de caçadores. Em 10, 
tomou a vila, fortificando-a, perseguindo os rebeldes que 
haviam fugido para as matas. 

Com os vereadores sobreviventes reuniu-se a Câmara 
pela primeira vez, depois destas tristes ocorrências, no dia 
8 de março seguinte, em sessão extraordinária, para comu
nicar ao Marechal Andréa o restabelecimento da ordem e 
do regime legal. 

Os habitantes, pouco a pouco, voltaram aos seus labô
res e o município renasceu, prosseguindo no seu desenvol
vimento. 

A vereação de 1837-1840 ficou constituída por Luiz 
Esmeralda Trindade, presidente, vereadores, Ivo José Fer
reira, Manoel Sabino da Costa, Francisco do Carmo Barri· 
ga, Lucas Evangelista do Rêgo, e Albino Francisco Fer~ 
reira Alves. 

A vereação do quatriênio 1845-1848, representada por 
José Estevão Ferreira Guimarães, presidente da Câmara, 
e, vereadores, Francisco José do_ Carmo Barriga, Geraldo 
Francisco Bentes, João Bento de Miranda, Antônio Pe
drosa de Melo, Mariano Pedro Ferro da Conceição e· Albi
no Ferreira Alves, teve oportunidade de ver a sede do mu
nicípio elevada à categoria de cidade, em 1845 instalada. 

O período seguinte . de 1865 a 1868, não obstante as 
vicissitudes advindas com o início da guerra do Paraguai, 
em que o interior muito sofreu com o recrutamento, a exis
tência municipal não teve grandes entradas. Para êsse tem
po a eleição fêz ascender à Câmara os vereadores Francisco 
José Dias Botelho, José Raimundo Cardoso, Raimundo Jo
sé de Souza Modesto, Augusto de Moura Palha, Serafim 
dos Anjos de Morais, José Joaquim Rodrigues Alves, Fe-

lizardo José Ferreira, Manoel de Oliveira Pantoja e Cas
siano Antônio de Souza Alvares. 

Em 7 de janeiro de 1873, para o quatriênio até 1876, 
tomaram posse, depois de juramentados, Agostinho Barriga, 
presidente, e, vereadores, Antônio do Carmo das Chagas 
Barriga, João Batista da Silva Beckman, Francisco José do 
Carmo Barriga, Manoel de Oliveira Pantoja, José Verís
simo Ferreira de Miranda e Jerônimo Viana dos Santos. 

No primeiro ano de exercício desta Câmara, a cidade 
da Vigia teve séria perturbação de ordem, motivada por 
um conflito entre o vigário, padre Dr. Maneio Caetano Ri
beiro e o Dr. Juiz municipal e de capelas, por causa dos ne
gócios referentes à confraria de N. s.a de Nazaré. A ex
tinção chegou ao ponto de desacatos públicos entre os par
tidários do vigário e do juiz, dando lugar às arruaças e pri
sões, fechamento do cemitério público, chegando-se até a 
enterrar cadáveres fora daquele recinto. 

A Câmara interveio, pedindo providências ao govêrno 
provincial contra o vigário, não cabendo nos estreitos limi
tes dêste trabalho a apreciação dêsses fatos e o estabeleci
mento da justiça às partes que nêles estiveram envolvidas. 

Com a Lei n.0 1 152, de 4 de abril de 1883, perdeu a 
Vigia a freguesia de Colares, constituída em município, de
pois extinto, e de novo incorporado ao primitivo, pela Lei 
n.0 752, de 25 de fevereiro de 1901. 

Com a proclamação da República, a Câmara Munici
pal da Vigia fêz a sua adesão ao novo regime em sessão de 
24 de novembro de 1889, comunicada ao govêmo provi
sório do Estado, por ofício da mesma data, subscrito por 
Afonso José de Farias, Laureano Antônio Gil de Souza, Ca
semiro José Ferreira, Antônio José do Carmo Barriga e Ma· 
noel Luiz da Silva. 

Com o Decreto n.0 32, de 5 de fevereiro de 1890, dis
solveu o govêrno provisório do Estado, a Câmara Munici
pal, criando pelo Decreto n.0 33, da mesma data, um Con
selho de Intendência Municipal, para o qual, no mesmo 
dia, nomeou presidente, Francisco de Moura Palha e, vo
gais, Pedro Ferreira Furtado, João do Espírito Santo Ma
deira, Manoel Domingos da Costa e Teodoro Antônio Fur
tado Ataíde. 

O Conselho, entretanto, só ficou completo em 25 de 
fevereiro, com a nomeação de Miguel José Ferreira e Ma
noel José de Souza. 

A Lei n.0 752, de 25 de fevereiro de 1901, extinguindo 
o município e distrito judiciário de Colares, anexou o res
pectivo território ao município de Vigia. 

Na reforma judiciária do Estado, criada pela Lei nú
mero 930, de 25 de outubro de 1904, o município vigiense 
ficou classificado como comarca de 2.8 entrância. 

O Decreto Estadual n.0 6, de 4 de novembro de 1930, 
em sua relação dos municípios paraenses, omite o de Vigia, 
que consta, entretanto, em seu artigo 2.0 , como tendo sido 
acrescido de parte do território do extinto município de 

Curuçá. Já pelo Decreto Estadual n.0 78, de 27 de de
zembro dêsse ano, Vigia se inclui entre os municípios man
tidos juntamente com o de Curuçá, e ao seu território in
corporou-se o do extinto São Caetano de Odivelas. 

No quadro de divisão administrativa re.lativo a 1933, 
Vigia figura constituído ainda de somente o distrito-sede. 

A Lei Estadual n.0 8, de 31 de outubro de 1935, enu
mera todos os municípios do Pará, consignando-se, entre 



êles, o de Vigia, que, nos quadros de divisão territorial da
tados de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 
1937, bem como no anexo ao Decreto-lei Estadual número 
2 972, de 31 de março de 1938, sE' apresenta composto de 
4 distritos: Vigia, Colares, Pôrto Sulvo e Santo Antônio. 

Dá-se o mesmo nas divisões territoriais do Estado, fi
xadas pelos Decretos-leis Estaduais números 3 131, de 31 
de outubro de 1938, e 4 505, de 31) de dezembro de 1943, 
para vigorarem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-
-1943 e 1944-1948. Deve-se observar unicamente que, em 
virtude do último Decreto-lei, o distrito de Santo Antônio 
passou a chamar-se Santo AntôniC> do Tauá, situação que 

perdura até hoje. 
O município de Vigia teve pa1·te do seu território des

membrada para constituir o município de Santo Antônio do 
Tauá, conforme Lei n.0 1 127, de 11 de março de 1955, a 
qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal em acórdão de 4 de outubro de 1955. O govêr
no do Estado do Pará em Decreto n.0 1 946, de 26 de ja
neiro de 1956, tornou insubsistente o desmembramento. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 
eleito Prefeito Municipal o Sr. Rui de Figueiredo Mendonça 
e constituída a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Vigia situa-se na zona fisiográfica do 
Salgado e limita-se com os municípios de São Caetano de 
Odivelas, João Coelho, Castanha! e Ananindeua. A sede 
municipal dista 77 km em linha rE,ta da capital do Estado 
colocando-se no 11.0 lugar em ord.em de distância de Be
lém, e possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 
0° 51' 16" de latitude Sul e 48° 08' 34" de longitude W.Gr. 

SITUAÇÃO 

'r 

CRosso 

Posição do Município em relação ac1 Estado e sua Capital 

ALTITUDE - 6 metros na sede municipal, sendo o 28.0 

em ordem de altitude no Estado do Pará. 

CLIMA - O município apresenta o clima comum da Ama

zônia: equatorial superúmido, com muitas chuvas no pe

ríodo de janeiro a junho. 

ÁREA - 1 156 km~. É Vigia c1 45.0 município em ex
tensão territorial . 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Os principais acidentes 
geográficos são os rios Barreta, Açaí, Ubintuba, Tauapará, 
Tauá, Tupinambá, Guarimã, Furo da Laura ou Guajará-Mi
ri e ilha de Colares. Rio Tauá- Nasce no município de João 
Coelho, percorre o município de Vigia, numa extensão apro
ximada de 30 quilômetros, desembocando na baía do Sol. 
Dentro do Município é navegável para embarcação de pe
queno calado, servindo ainda de limites com os municípios 
de João Coelho e Ananindeua. Rio Baicu - Nasce no 
Município, o qual percorre com profundidade variável, nu
ma extensão de 18 quilômetros para desembocar no furo 
Guajará-Miri. É navegável em tôda sua extensão. Rio Tu
pinambá- Nasce na ilha de Colares, o qual percorre cêrca 
de 16 quilômetros, para desembocar na baía do Marajó. É 

navegável por embarcações de pequeno calado, numa ex
tensão aproximada de 10 quilômetros; Rio Guarimã- Nas
ce no distrito de Pôrto Salvo, serve de limites entre êste 
distrito e o distrito de Vigia, desemboca no furo Guajará
-Miri ~ É navegável para embarcações de pequeno calado. 
Furo Guajará-Miri - Situado entre a ilha Colares, distrito 
de Pôrto Salvo e Vigia, tendo aproximadamente 20 quilô
metros de extensão. Serve a cidade de Vigia e a Vila de 
Pôrto Salvo. É navegável em tôda sua extensão. Ilha de 
Colares - Tem aproximadamente 600 quilômetros qua
drados, limitando ao norte e a leste com o furo Guajará
-Miri, ao sul com a baía do Marajó. Encontram-se nesta 
ilha os rios Tupinambá e Tauapará, bem como a Vila de 
Colares, os povoados Jaçarateua, Mocajuba, Ariri, Mara
cajó, Fazenda e Guajará. Forma ainda dita ilha o distrito 
de Colares. 

RIQUEZAS NATURAIS - A argila destaca-se como prin
cipal riqueza mineral. Madeira em geral constitui a riqueza 
vegetal. Peixes como a gurijuba, piramutaba, pirapema, 
pescada, camarim, xaréu e uritinga, constituem a mais im
portante riqueza animal. 

POPULAÇÃO - A população de Vigia segundo o Re
censeamento Gera! de 1950, era de 23 768 habitantes e ti
nha a seguinte distribuição: homens - 11 818; mulheres 
- 11 950; brancos - 5 325; pardos - 18 159; pretos -

276 e nenhum da raça amarela. Das pessoas de 15 anos e 
mais em número de 13 571, 6 794 eram solteiros; 5 811 ca
sados; 956 viúvos e 2 desquitadps. Existiam apenas 20 es
trangeiros e 6 brasileiros naturalizados. Predominavam os 
que se declaravam católicos romanos que eram 23 543; as 
outras religiões possuem adeptos em pequena escala. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956 é de 
26 792, sendo 8 337 no distrito de Vigia, 5 539 no distrito 
de Colares, 6 298 no distrito de Pôrto Salvo e 6 618 no dis

trito de Santo Antônio de Tauá. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município possui de

zesseis aglomerações urbanas - a cidade de Vigia, com 

4 920 habitantes (2 256 homens e 2 664 mulheres), a vila 

de Colares, com 796 habitantes (395 homens e 401 mu

lheres), a vila de Pôrto Salvo com 7·12 habitantes (321 
homens e 391 mulheres) e a vila de Santo Antônio de Tauá 

com 379 habitantes (205 homens e 174 mulheres) confor

me dados do Recenseamento de 1950, e os povoados de 

Espírito Santo do Tauá (''vila do Prego"), com 120 ca-
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sas e 600 moradores; Juçarateua do Tupinambá, com 120 
casas e 600 moradores; Mocajutuba com 100 casas e 500 
moradores; Fazenda, com 95 casas e 450 moradores; Bor
ralhos, com 80 casas e 450 moradores; Ariri, com 80 casas e 
450 moradores; Baiacu, com 70 casas e 400 moradores; 
Itapuá, com 70 casas e 400 moradores; Janipaúba da Laura, 
com 65 casas e 350 moradores; Tracuateua da Ponta, com 
60 casas e 350 moradores; Santa Maria do Guarimã, com 
60 casas e 300 moradores e Maracajó, com 70 casas e 400 
moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município assenta sua 
economia principalmente na produção de peixes, cuja ex-
portação em 1955 atingiu a 318 705 kg, valendo ....... . 
Cr$ 3 187 050,00, seguindo-se. a farinha de mandioca com 
723 760 kg, valendo CrS 1 206 600,00, arroz beneficiado 
com 125 700 kg, valendo CrS 754 200,00, caranguejo com 
9 770 centos, valendo CrS 488 500,00. 

O valor da exportação em 1955, somou ........... . 
Cr$ 7 625 970,00. 

Existem no Município 8 estabelecimentos industriais, 
sendo uma serraria, duas olarias, uma usina de beneficia
mento de arroz, duas fábricas de calçados e duas fábricas de 
foguetes; além de pequenos estabelecimentos que se dedi
cam ao fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa (10 anos e mais), 27,5% 
estão ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura. 

A produção de origem vegetal, é representada pela ex

tração de semente de andiroba, semente de açaí, madeira 
e lenha, cujo valor em 1956, somou Cr$ 1 337 000,00. De 

origem animal, por peixes de diversas espécies e grude de 
peixe, cujo valor total em 1956 somou Cr$ 6 354 000,00. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa

ções comerciais com a praça de Belém, de onde importa 

quase tôdas as mercadorias consumidas no município. Há 

no município 134 estabelecimentos comerciais do sistema 
comum da Amazônia: atacadista e varejista ao mesmo tem

po, sendo 52 na sede municipal. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - Li

ga-se a cidade de Vigia às sedes municipais limítrofes e à 
Capital do Estado pelos seguintes meios de transporte: São 

Caetano de Odivelas: rodoviário, 24 km; João Coelho (ex

-Santa lzabel): rodoviário, 54 km; Castanha!: rodoviário, 
86 km; Ananindeua: rodoviário, 82 km; Capital Estadual: 

rodoviário, 91 km. O município não se comunica direta
mente com a Capital Federal da qual dista 2 328 km. Exis

tem uma Agência Postal-telegráfica, uma Agência Postal
-telefônica e uma Agência do Correio do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Vigia que fica à 
margem oriental do Furo da Laura ou Guajará-Miri, conta 

com 39 logradouros públicos, 1237 prédios e segundo os 

dados do Recenseamento Geral de 1950, 4 920 habitantes. 
É servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 25 logradouros e a domiciliária conta com 315 ligações. 
Entre os seus principais logradouros públicos destacam-se as 

Avenidas Comandante Castilhos, João Pessoa, General 
Gurjão e ·Rio Branco; Praças da Independência e Monse
nhor Argemiro Pantoja e as ruas de Nazaré e Generalíssi-

mo Deodoro. Os seus edifícios mais importantes são: lHa

triz de N S.8 de Nazaré, Prefeitura Municipal, Grupo Es

colar, Pôsto Médico, Ginásio Bertoldo Nunes e Colégio 
N. S.8 das Neves. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA - Um Pôsto de 

Saúde de finalidade geral, mantido pelo govêrno do Estado 

e um Pôsto Médico de finalidade especializada de comba

te às helmintoses, mantido pela Divisão de Organização Sa

nitária, prestam assistência médica à população. Exercem 

a profissão na cidade: um médico, um enfermeiro, três guar
das, um técnico de laboratório, dois farmacêuticos práticos 

licenciados. No interior do município existem três Postos 

Sanitários atendendo às necessidades da população local 

com um guarda em cada Pôsto. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COOPERATIVISMO-- Exis

te na cidade de Vigia um Pôsto da Legião Brasileira de As
sistência. 

Existem no município as seguintes instituições: Socie

dade Beneficente 21 de Outubro, fundada em 1947, con
tando com 149 sócios e tendo como finalidade prestar au
xílios pecuniários aos seus associados; Sociedade Literária 

e Beneficente 5 de Agôsto, fundada em 1871, contando com 
257 sócios e tendo como finalidade prestar auxílios pecu

niários aos seus componentes; Sociedade Beneficente São 
Sebastião, fundada em 1901, contando com 282. sócios e 

tendo como finalidade prestar auxílios pecuniários aos seus 
associados; Grêmio Marítimo Vigiense, fundado em 1927, 

contando com 195 sócios e tendo como finalidade prestar 

auxílios pecuniários aos seus componentes. Sociedade Bene
ficente Artística Vigiense, fundada em 1925, contando com 

402 sócios e tendo como finalidade prestar auxílios pecu
niários aos seus associados . 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 consta
tou a existência de 20 023 pessoas de 5 anos e mais sendo 

que 7 492, ou 37,4%, sabiam ler e escrever. Destas, 4 092 

eram homens e 3 400, mulheres. Na sede municipal, das 
4 153 pessoas de 5 anos e mais 2 378 sabiam ler e escrever 

e destas 1 105 eram homens e 1 273, mulheres. 

ENSINO- Em 1956 funcionaram em Vigia 29 estabeleci

mentos de ensino primário fundamental comum com a ma
trícula geral de 1 770 alunos. No mesmo ano, na sede mu

nicipal, funcionaram dois estabelecimentos de ensino extra
-primário: o Ginásio Bertoldo Nunes, possuindo o Curso 

Ginasial, com 19 alunos do sexo masculino, 23 alunos do 
sexo feminino e 8 professôres e o Educandário N. S.8 das 

Neves, possuindo o Curso de Bordados, com 30 alunos do 

sexo feminino e 1 professor . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem 7 asso

ciações culturais sendo 3 de caráter esportivo; 1 cinema com 
capacidade para 300 lugares; 1 biblioteca pública com 500 

volumes e 1 jornal com periodicidade mensal, denominado 
"Avante". Existe a Liga Esportiva Municipal Vigiense 

(L. E. M. V. ) composta de 5 clubes que promovem o cam
peonato municipal de futebol e toma parte no torneio inter
municipal do Estado, despertando interêsse da população. 



FINANÇAS PÚBl.ICAS 

RECKITA ARRECADAO. ~ (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS 
Federa I Estadual 

Te 

Municipal NO 
MUNICIPIO 

>tal Tributária 
(Cr$ 1 000) 

1950 ...... ' 154 269 711 398 730 
1951 ....... 189 287 943 466 842 
1952 ....... 183 298 I 242 668 I 212 
1953 ....... 220 274 2 387 753 1 779 
1954 .. 269 217 1 307 741 2 491 
1955 .... ' .. 370 I 355 728 I 161 
1956 ...... . .. (1) 399 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES E MONUMENTOS HISTóRI
COS- Como monumentos históricos podemos citar a Igre
ja Matriz de N. S. a de Nazaré ele Vigia, situada à Praça 
Monsenhor Argemiro Pantoja. Su::l construção. conforme es
critos existentes, data de 11 de junho de 1702, pelos pa
dres da Companhia de Jesus e CC•nstitui uma obra de arte 
inequívoca. Esta Igreja está in<:orporada ao Serviço de 
Patrimônio Histórico Nacional e nela funcionou também 
o Colégio da Mãe de Deus, onde o:; jesuítas ensinavam além 
das primeiras letras, o latim, a filosofia racional e moral 
e tôdas as matérias necessárias ao sacerdócio. Presos os 
jesuítas e remetidos para Portugal, a coroa real incorporou 
seus bens por carta régia de 11-VI-1761 e a mesma se 
erigiu em paróquia. As maiores c:uriosidades históricas do 
município estão encerradas na construção e nas relíquias 
dêste templo. Existem, também, na sede municipal, 2 co
lunas, a primeira situada na Pra•;a do Expedicionário eri
gida em homenagem à Fôrça E1:pedicionária Brasileira e 
a segunda, I)a Praça da Bandeira •em homenagem aos filhos 
ilustres da Vigia. 

MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS .E 
EFEMÉRIDES - A principal fe:;ta religiosa do município, 
é a de N. S . a de N azaré, padroeira da cidade de Vigia, 
que data de 1750, conforme se vE:rifica do compromisso da 
antiga irmandade, sendo uma das mais tradicionais e po
pulares não só do Pará como de todo o Brasil. Iniciada no 
segundo domingo do mês de setE:mbro com a romaria de
nominada "Círio" nela figuram além da Berlinda de Nossa 
Senhora de Nazaré, carros alegóricos evocando milagres 
da mesma santa e o escaler São J•)ão Batista, reconstituição 
do naufrágio de uma barca portuguêsa do qual, por inter
cessão de N. S. a de Nazaré, fora:m salvos seus tripulantes. 

VULTOS ILUSTRES. - Vigia, especialmente no século 
XIX, foi berço da intelectualidade paraense e seus filhos 
ilustres elevaram-na a uma proje•;ão florescente no cenário 
da literatura brasileira, chegando a receber o honroso título 
de "Atenas Paraense". Os grandE:s vultos que galardoam a 
sua história de inteligência são: Domingos Antônio Rayol 
(Barão de Guajará), Presidente da Província do Ceará e 
da Província de São Paulo, Deputado Provincial do Pará 
e Deputado Geral pelo Pará, sendo o primeiro vigiense que 
pisou na Câmara Alta do País. A êsse escritor deve o Pará 
a conservação, em grande parte, de sua história política na 
primorosa obra "Motins Políticos", em 5 volumes e na "His
tória Colombial do Pará", inacab::lda; Vilhena Alves, poeta, 
educador e filósofo; Bertoldo e Fl'ancisco Quintino de Araú
jo Nunes, professôres de nomeada e fundadores d9 colégio 
"Ateneu Paraense"; Cândido Ho:landa de Lima, cônsul da 

Bolívia; Diogo Holanda de Lima; Engenheiro Inocêncio Ho
landa de Lima; Professor Augusto Ramos Pinheiro; Teo
doro Rodrigues, poeta e professor; Evaristo Ferreira, poeta 
e historiógrafo; Abrahão Ataíde, educador e . historiógrafo; 
José Augusto Corrêa, escritor de nome mundial; Laureano 
Gil de Sousa, orador fluente e político prestigioso; Alves 
de Sousa, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Aca
demia de Recife, Deputado Federal pelo Pará, Secretário
Geral do Estado no Govêrno João Coelho, jornalista e di
retor do grande órgão que circulou na capital da República 
"O País"; professôres Otávio Pires e Otávio Pires Júnior 
que juntamente com Teodoro Rodrigues fundaram o colé
gio Santana Nero, na cidade de Manaus; Monsenhor Arge
miro Maria de Oliveira Pantoja; professor Tertuliano Bra
sil; professor Cândido Vilhena e Francisco Henrique e An
tônio Botelho de Moura Palha, políticos prestigiosos e 
outros. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- A secular Igreja Matriz de 
N. S. a. de N azar é, com alicerces lançados em 11 de junho 
de 1702, pelos Padres da Companhia de Jesus, representa 
uma jóia de arquitetura antiga no seu fino estilo barroco. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do 
município denominam-se "vigienses". Vigia é topônimo de 
étimo português. Da criação de um pôsto fiscal. na antiga 
aldeia de Uruitá, lhe veio a denominação de Vigia. 

Os naturais se chamam "vigienses" e as embarcações 
provenientes de Vigia - "vigilengas". 

"Uruitá", a aldeia original, sofre as decomposições: 
Uru - itá que significaria "pedra de galinha", sem sentido, 
e uru - etá, "galinhas" ou "conjunto de galinhas", provável. 

O eleitorado é de 7 481 eleitores. 
É sede de Comarca, com 8 distritos judiciários. 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Vigia- C.N.E. - 1948. -Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará. (Junho de 1957).) 

VISEU-PA 
Mapa Municipal na pág. 321 do 1.0 Vol. 

HISTóRICO- Os franceses foram os primeiros europeus 
que pisaram no. atual município de Viseu, quando, no co
mêço do século XVII, estabeleceram-se no Maranhão. Man
tiveram êles relações com os Tupinambás no rio Piriá. 

Em 1613, com a vinda de Diogo de Campos e de Je
rônimo de Albuquerque, mandado por Gaspar de Souza 
para desalojar os franceses, insistiu o primeiro com o último 
para fortificar o Piriá e pela aliança com os índios Tre
membés, inimigos dos Tupinambás, que eram amigos dos 
franceses. 

O primeiro povoado dêste município, fundado em 
1620, por ordem de Francisco Coelho de Carvalho, era uma 
aldeia de índios Apitiangas, e se assentou à margem do rio 
Gurupi. 

O território de Viseu fêz parte da Capitania de Gu
rupi, doada por Felipe 111 de Espanha, por carta de data 
de 9 de fevereiro de 1622, a Gaspar de Souza, governador 
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geral que fôra do Brasil, de 1612 a 1616, capitania que es
tendia-se do rio Caeté ao rio Turiaçu, com 20 léguas de 
fundos. 

Francisco Coelho Carvalho, na viagem que fêz a Be
lém, entrou no rio Gurupi, para visitar a povoação de Vera 
Cruz, e desrespeitando a carta régia de Felipe III, doou, nes
se ano, a seu filho Feliciano de Carvalho a mesma capi
tania. 

A côrte de Madrid, entretanto desaprovou o ato do 
governador Francisco de Carvalho, a requerimento de Ál
varo de Souza, filho de Gaspar de Souza e seu herdeiro. 

A Feliciano Coelho de Carvalho, em compensação, fo
ram doadas as terras do Camutá, onde êle fundou a vila 
Viçosa de Santa Cruz. 

Álvaro de Souza fundou Souza do Caeté à margem do 
rio Caeté, lançando os alicerces da atual sede de Bragança, 
erigida depois, acima da antiga vila do primeiro donatário. 

O povoado deVera Cruz pouco se desenvolveu. 

Já em 1758 era criada a freguesia de N. S. 8 da Con
ceição de Viseu. 

Como freguesia passou para a Independência . 

Com a divisão de têrmos e comarcas da província do 
Pará, nas sessões de 10 a 17 de maio de 1833, do conselho 
do govêrno provincial, as freguesias de Viseu, Piriá e São 
José do Gurupi, foram incor.poradas ao município de Bra
gança, do qual fizeram parte até 1856, quando a Lei nú
mero 301, de 22 de dezembro, deu à freguesia de Viseu 
a categoria. de vila, erigindo seu território em município. 

Em ofício de 22 de junho de 1857, o presidente da 
província Tenente-coronel Henrique Beaurepaire Rohan de
terminou à Câmara Municipal de Bragança, então constituí
da, entre outros, por Joaquim Inocêncio Santiago, presiden
te, e, vereadores, Manoel Antônio da Silveira, Francisco 

Igreja Matriz 

Antônio da Cunha, Francisco Antônio Martins e João Ma
noel Conde, que desse as providências necessárias para as 
eleições de vereadores, a fim de dar cumprimento à Lei 
301, de 1856 e instalar o mais breve possível o novo mu
nicípio criado. 

Com a proclamação da República, o govêrno provisó
rio do Estado do Pará dissolveu a Câmara Municipal pelo 
Decreto n.0 116, de 26 de março de 1890 criando pelo De
creto n.0 117, da mesma data, Conselho de Intendência Mu
nicipal. 

Em ato ainda de 26 de março de 1890, foram nomea
dos para o Conselho de Intendência Municipal, José Lopes 
de Queiroz, presidente, e, vogais, Pedro Fernandes Alves, 
Otávio Antônio Pinheiro, José dos Santos Ferreira, Fran
cisco Amorim Travasses, Marcos dos Reis e Silva e Olím
pio José Pereira. 

No triênio (1915-1918), exerceu o cargo de intendente 
municipal Bruno de Oliveira Lisboa. 

A Lei n.0 28, de 30 de julho de 1892, criou a comarca 
de Viseu, que a Portaria de 9 de dezembro, do mesmo ano, 
mandou instalar no dia 10 do mesmo mês. 

Teve Viseu os foros de cidade pela Lei n.0 324, de 6 
de julho de 1895, sendo instalada a 16 de novembro se
guinte, conforme o Decreto n.0 146, de 4 de novembro de 
1895 também. 

Os Decretos Estaduais números 6, de 4 de novembro 
de 1930 e 78, de 27 do mês seguinte, suprimiram o muni
cípio de Viseu, cujo território ficou sob a jurisdição direta do 
Estado. Restaurou-o, porém, a Lei Estadual n.0 8, de 31 de 
outubro de 1935, ao consigná-lo em sua relação dos muni
cípios existentes no Pará. 

Segundo os quadros de divisão territorial datados de 
31-12-1936 e 31-12-1937 o município em aprêço subdivide
-se em 4 distritos: Viseu, Emboramunga, São José do Gu
rupi (Gurupi, simplesmente, de 1936) e São José do Pi
riá (em 1936, São João do Piriá). Mais tarde o distrito 
de Emboramunga passou a chamar-se Fernandes Belo. 

Pelo disposto no Decreto-lei Estadual n.0 3 131, de 31 
de outubro de 1938, que fixou a dívisão territorial do Esta
do, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de Vi
seu passou a abranger mais um distrito, o de Camiranga, 

criado com território desligado do de São José do Gurupi. 
Assim, nessa divisão o compõem 5 distritos: Viseu, Cami
ranga, Fernandes Belo, São José do Gurup_i e São José do 
Piriá, o que também se observa na divisão territorial do 
Estado, vigente no qüinqüênio 1944-1948, e estatuída pelo 

Decreto-lei Estadual n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943, 

situação que perdura até hoje. 

A atual legislatura foi constituída em 1955, tendo sido 

eleito Prefeito Municipal o Sr. Raimundo Moacir Bogéa e 
constituída a Câmara Municipal de 7 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Viseu situa-se na Zona 
Fisiográfica do Gurupi e limita-se com os municípios de Ca

pim, Ourém, Bragança e com o Oceano Atlântico e o Esta
do do Maranhão . A sede da comarca dista 263 km em linha 

reta da Capitàl Estadual e fica em 35.0 lugar em escala de 
distância de Belém, tendo as coordenadas geográficas de 
1° 12' 34'' de latitude Sul e 46° 08' 17" de longitude W.Gr. 



SITUAÇÃO 

c R osso 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - O município regi:;tra a maior altura na sede, 
com 8 metros, sendo o 27.0 em or-dem de altitude no Estado. 

CLIMA - O município apresenta o clima natural da Ama
zônia, superúmido. Sem estação meteorológica no municí
pio, não foi calculada a tempeutura . 

AREA- 17 312 km2 • É Viseu o 15.0 município em ex
tensão territorial. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - Principais acidentes 
geográficos: rio Gurupi, nasce no Estado do Maranhão; 
corre em direção norte, deságua no Oceano Atlântico; é 
navegável por lanchas a motor de maior calado até o dis
trito de São José do Gurupi e até Camiranga por pequenas 
embarcações; suas águas banham Viseu e os distritos de 
São José do Gurupi e Camiranga, localidades marginais; 
serve de limites do Pará com o Maranhão; rio Piriá, nasce 
ao sul do município; corre rumo norte e desemboca no Ocea
no Atlântico; navegável por pet1uenas embarcações, até a 
sede distrital de São José do Pi::iá; rio Emboranunga, nas
ce ao sul do município; corre para norte, desaguando no 
Oceano Atlântico; navegável por pequenas embarcações até 
o povoado de Açaiteua; suas á;~uas passam pelo referido 
povoado e outros lugarej!ls; é limite com o município de 
Bragança. Cachoeiras: de Santo Antônio; Algibeira, Tapi
-Açué, Itacupém, tôdas com uma média de 200 a 300 metros 
de comprimento. Serras: do Pil"iá com uma elevação cha
mada Peito de Môça (500 metros). 

RIQUEZAS NATURAIS- O ouro aparece como princi
pal riqueza mineral; madeiras em geral constituem as ve
getais. Peles de animais silvestr1:is destacam-se como a ani
mal. 

POPULAÇAO - A população ele Viseu, segundo o Recen
seamento Geral de 1950, era de 19 893 habitantes e tinha 
a seguinte distribuição: homen:; - 10 411, mulheres -
9 482, brancos - 1 993, pardos 17 568, pretos - 294, ne
nhum da raça amarela. Das pes;oas de 15 anos e mais, em 
número de 11 164, 6 606 eram solteiros; 4 840 casados; 704 

Aspecto da Frente da Cidade 

v1uvos e 2 desquitados. Existiam apenaS' 9 estrangeiros e 
4 brasileiros naturalizados. Religiosamente predominam os 
que se confessaram católicos romanos, que eram 19 636; 
as outras religiões acusam ínfimo número de adeptos. 

Segundo estimativa do Departamento Estadual de Es
tatística, a população do município em 31-12-1956, era de 
22 423, sendo 6 857 no distrito de Viseu; 1 749 no de Ca
miranga; 6 085 no de Fernandes Belo; 1 170 no de São 
José do Gurupi e 6 562 no de São José de Piriá. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- O município possui cin
co aglomerações urbanas principais: a cidade de Viseu com 
1 189 habitantes (547 homens e 642 mulheres); a vila de 
Camiranga com 189 habitantes (96 homens e 93 mulheres); 
a vila de Fernandes Belo com 666 habitantes ( 345 homens 
e 321 mulheres); a de São José do Gurupi com 427 habi
tantes (232 homens e 195 mulheres) a de São José do Pi
riá, com 824 habitantes (397 homens e 427 mulheres) con
forme dados do Recenseamento de 1950. Além da cidade e 
vilas, existem os seguintes povoados: Fazenda Real, com 30 
casas e 160 moradores; Limondeua, com 62 casas e 400 mo
radores; Brasília, com 70 casas e 350 moradores; Açaiteua, 
com 600 casas e 2 500 moradores; Braço Verde, com 90 ca
sas e 300 moradores; ltá-Açu, com 40 casas e ·200 mora
dores; Centro Alegre, com 20 casas e 100 moradores. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A indústria extrativa 
está assim constituída: de origem vegetal - madeiras em 
geral; mineral - somente ouro; animal - peixes e peles 
de animais silvestres. 

O município assenta sua e.conomia, principalmente, na 
produção de fibras, cuja exportação em 1956 atingiu a 
371 925 kg, no valor de CrS 3 483 660,00, seguindo-se o 
gado suíno com 1 797 cabeças, rendendo CrS 687 210,00; 
arroz com casca com 131 940 kg, somando CrS 425 494,00; 
gado bovino, com 90 cabeças, perfazendo CrS 306 500,00; 
e farinha de mandioca, com 67 655 kg, atingindo 
CrS 267 650,00. 

O valor global da exportação, em 1956 somou 
CrS 5 759 732,00. 

Existem no município 8 estabelecimentos industriais, 
sendo uma serraria, dois engenhospara fabricação de aguar
dente, uma fábrica de sabão, três pequenos curtumes e uma 
olaria, além das pequenas . instalações que se dedicam ao 
fabrico de farinha de mandioca. 

Das pessoas em idade ativa ( 10 anos e mais), 30,4% 
estão ocupados na agricultura. pecuária e silvicultura . 
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COM:S:RCIO E BANCOS- O comércio mantém transa
ções comerciais com as praças de Bragança e Belém, no 
Pará e Carutapera, no Maranhão. Há no município 49 es
tabelecimentos comerciais do sistema natural da Amazô
nia: atacadista e varejista ao mesmo tempo. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇOES - Vi
seu comunica-se com os municípios limítrofes: Bragança: 
108 km, marítimo e fluvial; Carutapera, no Maranhão: 
por via marítima; Capital Estadual: 336 km, marítimo, flu
vial e ferroviário, via Bragança. Para suas comunicações 
conta com uma Agência Postal-telegráfica na cidade e ou
tra do Correio no interior, ambas do D. C. T. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Viseu tem 24 lo
gradouros públicos; 306 prédios e segundo os dados do Re
censeamento Geral de 1950, conta com 1 189 habitantes. 
Jt servida de luz elétrica. A iluminação pública se estende 
a 17 logradouros e a domiciliária conta com 120 ligações. 

ASSISttNCIA MÉDICO-SANITARIA - Existe um Pôs
to Sanitário, mantido pelo Govêrno Estadual, para os ser
viços de assistência médica em pequena escala, por um 
guarda sanitário. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 verificou 
a existência de 16 770 pessoas de 5 anos e mais, sendo que, 
4 063, ou 24,2 %, sabiam ler e escrever. Destas, 2 360 eram 
homens e 1 703, mulheres. Na cidade das 1 031 pessoas de 
5 anos e mais, 597 sabiam ler e escrever, e destas, 251 eram 
homens e 346, mulheres. 

ENSINO - Em 1956 funcionaram 65 unidades de ensino 
primário fundamental comum, com a matrícula total de 
4 189 alunos, na cidade e no campo. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Contam-se vários 
clubes de futebol na cidade e no interior do município. As 
dificuldades de transporte e comunicações não permitem 
maior intercâmbio esportiv~, com os municípios vizinhos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$ I 000) 

Total TributAria 

1950 ....... - ... 852 327 653 
1951 ....... - 81 686 626 
1952 ....... - 141 895 ... 719 
1953 ....... - 129 I 536 294 I 245 
1954 ....... - 133 1 295 246 I 706 
1955 ....... - 117 1 159 528 993 
1956 (1) ... - I 037 383 1 on 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇOES RELIGIOSAS, FOLCLóRICAS E 
EFEMÉRIDES - A festa religiosa tradicional de Viseu é 
o "Círio" de Nossa Senhora de Nazaré, realizado em no
vembro e que atrai os católicos de todo o município e dos 
vizinhos. Festeja-se, também, São Benedito e São Sebastião 
que, embora tradicionais, contam apenas com os romeiros 
da cidade. 

VULTOS ILUSTRES - Destaca-se o Dr. Mariano Antu
nes, Bacharel em Direito e jornalista, que ocupou por muitos 
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anos o cargo de Juiz de Direito em várias Comarcas do in
terior e na Capital do Estado. Em 1938, presidiu a Comis
são Revisora de Divisão Territorial do Estado. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - A baía da foz do Piriá com 
o famoso e temido "quebra-pote", agitação provocada pelo 
encontro das águas do rio com as do oceano, é sem dúvida 
motivo de interêsse turístico . 

A foz do rio Emboranunga, limite municipal com Bra
gança é um belo espetáculo. As praias do município, prin
gança, é um belo espetáculo. As praias do município, prin
(transferido para Salinópolis) são de grande beleza. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes do lugar recebem o nome de "viseuenses". 

É sede de comarca e têrmo com cinco distritos judi
ciários. 

O eleitorado conta com 5 093 eleitores. 

Viseu é o município mais oriental do Estado, e é vizi
nho do Maranhão. A influência dos costumes maranhenses 
é bem acentuada. A vida é relativamente barata, quanto a 
alimentação, bem farta de peixes e mariscos, embora escassa 
de carne de gado bovino. 

A ausência de ligação terrestre com o resto do Esta
do, ainda não permitiu maior desenvolvimento no municí
pio. Somente por via fluvial e marítima, em embarcações 
de pequeno calado (motores, lanchas e canoas veleiras) é 
feito o transporte entre Bragança e Viseu, em mais de doze 
horas de viagem enfrentando o oceano. A futura rodovia, 
já em construção (BR-22 ), proporcionará fugir da atual 
situação de isolamento . 

Viseu - topônimo de origem lusa. Quer significar 
"lugar aUo ou elevado", de onde se avista ao longe. "As 
formas documentadas Veseo, século VII, Veseum, durante 
o califado de Córdova (séculos VIII e seguintes) e Viseo, 
no século X, mostram a evolução morfológica do vocábulo e 

• d · " " - " " (I Xavier que ele eve ser escrito com s e nao com z . . 
Fernandes - Topônirnos e Gentílicos). 

(Bibliografia - Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do 
Pará - Tomo Nono - João Palma Muniz - 1916. - Sinopse 
Estatística do Município de Viseu- C.N.E. - 1948. -Arquivo 
da Agência Municipal de Estatística. - Documentação da Inspetoria 
Regional de Estatística do Pará; Elaboração da Inspetoria Regional 

de Estatística do Pará (Junho de 1957).) 
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