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Cohrao de Monogra]itiS - N .o 113 

FLORIANO 

PIAUI 

-it ASPECTOS F!SICOS - Area: 9 477 km' 
(1950); altitude: 140m; 

-tt POPULAQli.O - 33 786 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrli
fica : 4 habitantes por quil6metro quadrado. 

-it ATIVIDADES PRINCIPAlS- Peculiria e ex
trat;;ao da cera de carnauba; comercio de 
mercadorias. 

-it ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
agencia. 

-it VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 30 autom6veis e jipes; 29 
caminh6es. 

iz ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi tal 
geral com 80 leitos; 10 medicos no exerci
cio da protissao. 

-it ASPECTOS URBANOS (sede) -397 ligat;;6es 
eletricas, 6 hoteis, 3 pens6es e 2 cinemas . 

-it ASPECTOS CULTURAIS - 15 unidades es
colares de ensino primlirio fundamental 
comum, 1 de ensino ginasial, 1 de ensino 
comercial e 1 de ensino normal; 4 tipogra
fias, 1 lim·aria e 2 jornais em circulat;;do. 

-it ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros) - receita total: 2 627; 
receita tributliria: 1 623; despesa: 2 609. 

-tr REPRESENTAQli.O POLfTICA - 7 vereado-
1·es em exercicio. 

0 desenho da capa e de autoria de Marcos 
Vinicius da Rocha . 



ASPECTOS HIST6RICOS 

E M 1873, o Governador Visconde da Parnai
ba mandou construir, a margem do Par

naiba, uma Escola de Artes e Oficios no local 
onde hoje esta instalada a Mesa de Rendas 
Estadual. 

A area, que pertencia a antiga fazenda, 
passou a chamar-se Colonia de "Sao Pedro de 
Alcantara", quando D. Pedro II mandou bus
car das Fazendas Nacionais, para a Escola, fi
lhos e netos de angolas e Ioandas. Depois da 
Aboligao, o estabelecimento ficou esquecido, 
porque OS aprendizes nao mais quiseram fre
quenta-lo . 

Por volta de 1890, ancoravam ali as princi
pais barcas carregadas de sal provenientes de 
Parnaiba. Essas barcas eram conduzidas pela 
forga de homens - os vareiros -, aos quais se 
referiu, em suas cronicas, Humberto de Cam
pos. Era o primeiro passo para a navegagao 
fluvial e que viria conquistar para a Colonia 
a categoria de vila (17 de junho de 1890) . 

A eleva<;ao a essa categoria deu-se depois 
que a sede municipal de Manga, que fora cria
da pela Resoluc;ao provincial n.0 543, de 20 de 
julho de 1864, perdeu esse titulo. 

Por forc;a da Lei estadual n.0 67, de 25 de 
setembro de 1895, foi suprimido o Municipio da 
Colonia de Sao Pedro de Alcantara e anexado 
ao de Jerumenha. A reinstalagao ocorreu a 13 
de ag6sto de 1896 . 

A sede municipal, sob a denominagao de 
Floriano, adquiriu foros de cidade pela Lei es
tadual n.0 144, de 8 de julho de 1897. 

Desde entao Floriano passou a ser ponto 
de convergencia do comercio do sal do Estado, 
atraindo, atraves do rio Parnaiba, grande par
te das trocas comerciais com a parte sui do 
Maranhao e a norte de Goias. 

De acordo com a divisao territorial vigente 
em 31 de dezembro de 1956, o Municipio de 
Floriano e constituido de 1 unico distrito . 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

0 MuNICiPIO de Floriano esta situado na 
chamada Zona Fisiografica do Medio 

Parnaiba. 
A sede municipal - que dista, em linha 

reta, 188 quilometros da Capital - tern as se
guintes coordenadas geograficas - latitude 
sui: 6° 46' 23"; longitude W . Gr.: 43° 01' 18" . 

FLORIANO- 3 



POPULA(:AO 

A POPULAg.Ao do Municipio atingia, em 
1°-VII-1950, par ocasiao do ultimo Re

censeamento Geral, 33 786 habitantes (16 138 
homens e 17 648 mulheres). 

No Estado do Piaui, dos 49 municipios que 
o comp6em, apenas 6 possuem popula~ao supe
rior a de Floriano. 

C 6R - Em Floriano ha predominaneia das 
pessoas que se declararam de cor parda : 

18 210. 0 grupo dos brancos era o segundo em 
n umero: 8 234. 0 total dos pretos ascendia a 
7 269; 73 pessoas nao declararam a cor. 

NACIONALIDADE - Em 1950, OS estrangeirOS 
totalizavam apenas 35 e as brasileiros 

naturalizados, 15 pessoas. 

RELIGIAO - Dentre OS 73 786 habitantes 
recenseados, 33 448 declararam-se cat6-

licos (99% do total), 158 protestantes e 34 
espiritas; havia 2 pessoas de outras religi6es, 
60 nao declararam a que professavam e 84 
nao tinham religiao. 

Aglmnera~oes urbanas 

E xrsTrA no Municipio, na mesma epoca, 
1 aglomeragao - a cidade de Floriano 

- com 9 101 habitantes (quadros urbano e 
suburbano) . 

Localiza~iio da popula~iio 

D os habitantes re
censeados em 

1950, 5 718 localiza
vam-se no quadro 
urbano, 3 383 no 
quadro suburbano e 
24 685 no rural. Co
mo se ve, o Munici
pio e preponderan
temente rural com 
73% de sua popula
gao localizada nessa 
zona. Em todo o Es
tado do Piaui 84% 
da popula<;ao locali
za-se no quadro ru
ral. 
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PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECON6MICA 

0 PRINCIPAL ramo de atividade econ6mica 
no Municipio e o da "agricultura, pe

cuaria e silvic,lltura", que congregava, em 
1950, 6 761 homens e 316 mulheres: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pccu:l.ria. c silvicult.ura ... . 
IndUst.rias extrat.ivas ...................... . 
Indl1strias de trans formaciio . . . 
ComCrr.io de mercadorias. . . ...... . 
ComCrcio de im6vcis r. va.lore.s mobil iirios, crC~ 

di to, scguro-3 e capitalizaciio .. 
Prest.:tciio de scrvicos. . ... 
Tran'3portcs, comunicacUes e armazcnagem .. 
ProfissOes libcra.is... . .......... . .. . . 
Atividadcs sociais .... . .................... . 
Administracao pUblica, Lcgislativo, Justica .. 
Defcsa nacional c Scguranca pU blica ..... . 
Atividadros dom6sticas nao rcmuncradas c ati-

vidales escohrcs discentes.. . ..... 
A ... ividades nao compreendidas nos demais ra

mos, atividades mal definidas ou n3.o dec!a-
radas .... ....... .......... . 

CondicOcs inativas .. 

TOTAL ..... 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Totnl Homens Mulheres 
- -- - -----

7077 6 761 316 
44 ~ 3 I 

580 485 95 
570 504 66 

24 24 
1 248 415 S33 

357 344 13 
23 17 6 

169 45 124 
109 105 4 

16 16 

10 8S7 791 10 09G 

II II 
1 992 I 307 685 

23 107 10 368 12 239 

Do total de 23 107 habitantes de 10 anos e 
mais convem subtrair os dados relativos aos 
tres ultimos ramos (ao todo 12 890 pessoas) . 
Resultam 10 217. As 7 077 pessoas ativas no 
ramo "agricultura, pecuaria e silvicultura" re
presentam 69 % s6bre esse ultimo total. 

Das 1 248 pessoas que decla raram exercer 
atividade no ramo "prestagao de servigos", 
apenas 150 estavam ocupadas em estabeleci
mentos devidamente instalados (as demais 
ou eram empregados domesticos ou dedica
vam-se a atividades particulares) . 

Agricultura e pecuaria 

A LAVOURA e pOUCO desenvolvida no Muni
cipio ; seus produtos nao sao suficientes 

para o consumo da populagao, que n :>corre , 
par isto, a municipios vizinhos, principalmen
te os do Estado do Maranhao. 
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A atividade pecuana, porem, tern signi
ficagao econ6mica para Floriano, que chega 
mesmo a exportar gada, embora em pequena 
escala, para as capitais do Piaui e Pernam
buco. 

Dentre os estabelecimentos agropecuarios 
do Municipio, cerca da metade explorava si
multaneamente a agricultura e a pecuaria ; 
dos demais , grande parte dedica-se a pecua
ria e urn pequeno mimero a a tividades uni
camente agricolas (segundo o Censo Agricola, 
em 1950 existiam 428 estabelecimentos agro
pecuarios no Municipio) . 

A area desses estabelecimentos abrange, 
aproximadamente, 1/ 5 da area total do Mu
nicipio, sendo que 63% da mesma correspon
de aos estabelecimentcs pecuaristas, 31% aos 
de exploragao mista e apenas 6% aos agri
colas. 

Dentre os estabelecimentos com modali
dade mista de exploragao, predominam os 
que a exercem em pequena escala e, na pecua
ria, os que se dedicam a pecuaria em grande 
esc ala. 

Em dez.~mbro de 1955, contavam-se no 
Municipio 11 100 bovinos, 2 300 eqiiinos, 2 600 
asininos e 830 muares; do gada menor, exis
tiam 6 800 suinos, 3 600 caprinos e 3 200 ovi
nos. 0 valor do gado maior foi estimado em 
28 milh6es de cruzeiros e o do gado menor, 
em 5 milh6es de cruzeiros (dados do Servigo 
de Estatistica da Produgao) . 

No Estado, excluindo-se os grandes cen
tros criadores do gado bovino - Campo Maior, 
Castelo do Piaui e Jaicos - e, ainda os muni
cipios com efetivos dessa especie da ordem de 
40 000 a 50 000 cabegas, poucos sao aque1es 
cujos mimeros ultrapassam 30 000. Assim, Flo
riano - com 11100 bovinos, situa-se em po
sigao de realce no quadro estadual. 

Quanto a agricultura, assinale-se que, se
gundo os resultados censitarios de 1950, os es
tabelecimentos agropecuarios eram escassa
mente dotados de maquinas agricolas (trato
res, arados, grades, semeadeiras, pulveriza
dores e polvilhadeiras) . 

A produgao agricola do Municipio em 1955, 
conforme dados do Servigo de Estatistica da 
Produgao, foi a seguinte: 
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Milho .. 
Feijao .. 

PRODUTOS AGRJCOLAS 

Arroz com casca ... 
Mandioca ..... 
Cana-de-acllcar 
Outros .... 

TOTAL ..... . 

VALOR DA 

NUmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

I 845 

788 

547 

455 

108 

369 

4 112 

PRODUCAO 

% sobre 
o total 

44,87 

19,16 

13,30 

11 ,07 

2,63 

8 ,97 

100,00 

Alem das culturas temporaria.s que figu
ram na tabela, em "outros" incluem-.se pe
qu.~nas plantagoes de cebola, fumo, mamona, 
melancia, melao, tomate, banana, c6co-da
Bahia, laranj a, limao, manga, algodao e ba
tata-doce. 

0 valor da produgao de milho e feijao 
representou cerca de 64 % do valor total. 

A produc;ao de milho apresentou o seguin 
te de.senvolvimento no periodo 1950/55 : 

ANOS 
AREA 

CULT!VADA ' PRODUCAO VALOR 
(ha) (t) (Cr$ 1 000 ) 

1950 . . . ...... ......... G30 480 400 

1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 384 576 
19.)2. . . . . . . . . . . . 627 456 760 

19.53 . 626 186 430 

1954 . 630 534 I 3:J5 

1955 . 531 738 I 845 

ProdU<;iio extrativa vegetal 

A EXTRAg.ii.o da cera de carnauba constitui 
grande fonte econ6mica do Municipio 

que ocupa, alias, lugar de destaque no quadro 
estadual. 

Em 1955, OS principais produtores da cera 
de carnauba no Piaui (SEP) foram os munici
pios seguintes : 

Castelo do Piaui .. 
Oelras .... .. ... . 
Jose de Freitas 
Campo Malor 

Produ9iio ( tone!adas) 

. ..... . ... 148 
137 

F LORIANO .............. . . 

128 
68 

114 
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A produQao global desses mumc1p1os 
481 toneladas - representa 35 % da produgao 
do Estado. 

0 valor da produQao de Floriano foi de 
2 350 milhares de cruzeiros, o que representa 
5% do valor de toda a produgao estacl.ual no 
mesmo ano. 

Outros prod;.1tos nativos sao tambem ex
traidos no Municipio, embora em menor quan
tidade: borracha, manigoba, resina de jatoba 
e madeiras par'l construgao. 

Oleos e gorduras vegetais 

A POPULA((AO local dedica-se ainda a extra
gao do oleo de babagu e de caroc;o de 

algodao. 
Em 1954, foram produzidas 11 toneladas 

de oleo de babagu, 44 toneladas de oleo de ca
roc;o de algodao , alem de 172 toneladas de re
sidues. 0 valor global dessa produgao foi pouco 
superior a 1 milhao de cruzeiros. 

PrestUl;ao de servigos 

0 sEGUNDo r amo de maior numero de p essoas 
ativas em Floriano e o de "prestac;ao de 

servigos". Das 1 248 pessoas que declararam 
exercer atividade nesse ramo, 150 estavam 
ocupadas em estabelecimentos devidamente 
instalados Cas demais ou eram empregados 
domesticos ou dedicavam-se a atividades par
ticulares) . 

Segundo o Censo dos Servic;os, em 1°-I-1950 
existiam 74 estabelecimentos no Municipio, nos 
quais trabalhavam 77 empregados e 73 pessoas 
na administrac;ao . 

No ano de 1949, esses estabelecimentos au
feriram 1,6 m Hh6es de cruzeiros de receita, da 
qual a maior parcela foi proveniente dos ser
vigos de confecgao, conservagao e reparagao 
(cerca de 49 % da receita total) . 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MuNiciPIO de Floriano liga-se aos muni
cipios vizinhos e as capitais estadual e 

federal pelos seguintes meios de transporte: 
Amarante - Rodovi!J.rio : 76 km. 
Oeiras - Rodoviario: 117 km. 
Nazare do Piaui- Rodoviario: 48 km. 
Guadalupe - Fluvial: 120 km. 
Capital Estadual - 1) Rodoviario, via 

Amarante, ja descrita. Dai a Teresina- rodo
viario: 170 km ; 2) Fluvial: 330 km; 3) Aereo: 
t92 km. 
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Capital Federal- via Teresina, ja descri
ta. Dai ao DF - Aereo, via Petrolina, PE: 
2 262 km; ou via Lapa, BA: 2 003 km. 

~ 

Transporte aereo 

\ 

OCEANO 

ATLANTICO 

'd 

0: 

d. 

w 
u 

E M 1954, de acordo com a Diretoria de Ae
ronautica Civil, o aeroporto local apre

sentou o seguinte movimento de passageiros, 
bagagem, carga e correio, correspondente aos 
342 pousos de avi6es no Municipio: 

Passageiros transportados 
Embarcados .. 
D ese1nbarcados 

Bagagem (kg) 
Embarcada 
Desembarcada 

Carga (kg) 

Embarcada 
Desembarcada 

Correia (kg) 
Embarcado .. 
Desembarca.do 

2104 
2159 

34 285 
30 329 

35 864 
33 917 

572 
662 
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Convem assinalar que o Estado do Piaui 
possui apenas do is gran des aeroportos: o de 
Parnaiba e o de Teresina. 0 aeroporto de Flo
riano e 0 terceiro do Estado; nele pousa cer
ca de 1/4 do numero de avi6es que descem em 
Parnaiba, o mais movimentado aeroporto do 
Estado . 

Alem desses campos, o Piaui possui outros 
pequenos que, em conjunto, nao totalizam 100 
pousos an uais . 

M ovimento bancario 
, 

E RELATIVAMENTE intenso o movimento ban
cario do Municipio. Pode-se dizer mes

mo que Floriano, depois de Teresina e Parnai
ba, e das mais importantes pragas do Estado. 

Em 31 de julho de 1955, as principais contas 
do ativo e do passivo atingiram as seguintes 
cifras: 

Saldo em 31-VII-55 

(Cr$ 1 000) 

Calxa em moeda corrente. 1222 
Emprest!mo em C/C . . . 21 659 
Titulos descontados . . . . . . . . . . . . 20 658 
Dep6sltos a vista e a curto prazo 9 737 
Dep6s1 tos a prazo . . . . . . . . . . . 300 

Os dados referentes aos emprestimos em 
conta corrente e a titulos descontados repre
sentam, respectivamente, 37 % e 46% dos cor
respondentes dados para a Capital Estadual; 
os 9,7 milh6es de cruzeiros em depositos a vis
ta e a curto prazo, 13 % do correspondente sal
do verificado em Teresina. 

COMERCIO LOCAL 

0 MUNiciPIO de Floriano e importante pra
ga comercial do Estado em face de sua 

favoravel posigao geografica: as margens do 
Parnaiba e nas fronteiras do Maranhao. 

0 comercio local mantem transagao com 
as pragas de Recife, Fortaleza, Campina Gran
de, (PB), Salvador, Sao Paulo e Capital Fede
ral. Importa as seguintes mercadorias : quero
sene, gasolina, oleos (combustiveis e lubrifican
tes) ; maquinas de costura, pegas para veiculos 
motorizados, motores de explosao, ferragens; 
cafe em grao, agucar; tecidos, lougas, perfu
mes, etc . 
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Segundo o Censo Comercial de 1950, as 
vendas de mercadorias em 1949 nos 22 estabe
lecimentos atacadistas de Floriano atingiram 
26 milh6es de cruzeiros, e nos 193 dedicados ao 
comercio varejista, 14 milh6es de cruzeiros. 

No comercio varejista, o Municipio desfru
ta situagao de realce no Estado, sendo o 4.0 

centro em valor das vendas: 

T ereslna 
Parnaiba 
Campo Maior 
FLORIANO . . 

Valor das vendas 
(Cr$ 1 000) 

99 234 
54 034 
14 341 
13 715 

0 valor global das vendas nesses 4 centros 
representa 62 % do correspondente total esta
dual. 

Em relagao ao atacadista, a posigao e ain
da favoravel (3.0 centro, em valor das vendas, 
no Estado): 

Parnaiba 
T eresina 
FLOR I ANO 

Valor das vendas 
(Cr$ 1 000) 

363 900 
71251 
26 556 

Observe-se que o valor das vendas reali
zadas nesses tres municipios representa 81% 
do correspondente dado em todo o Estado . 

INSTRUf;AO PUBLICA 

0 s RESULTADos censitarios de 1950 revelam a 
situagao do Municipio quanta ao nivel de 

instrugao geral (pessoas de 10 anos e mais) : 

PESSOAS PRESENTES 
DE 

ESPECIFICACAO 
10 Alii OS E MAIS 

NUmeio % s6bre 
o total 

Sabem Icr c cscrevcr ·· ········ . . . . 7 024 30,40 
Nao sabcm ler e cscrcvcr .. . . .. . . .. . .. . 16 003 69,26 
Scm dcclaracao . .... 80 0,34 

TOTAL ... . .. ... ..... ..... .. .. .... 23 107 100,00 

Eram alfabetizadas no Municipio 30% das 
pessoas presentes de 10 anos e mais . 

A percentagem de alfabetizagao correspon
dente ao Estado atinge 26% . 
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Ensino 

E M 1950 existiam no Municipio 14 unidades 
escolares de ensino primario fundamen

tal comum, nas quais, no inicio do mesmo 
ano, estavam matriculadas 1435 criangas. 

A base dos dados censitarios, verifica-se 
que a quota de pessoas em idade escolar atinge 
20 % em Floriano ; a percentagem correspon
dente uara o Estado era tambem de 20% (% da 
matricula geral s6bre pessoas de 7 a 14 anos) . 

Em 1953, segundo o Servigo de Estatistica 
da Educagao e Cultura, o numero de unidades 
escolares elevou-se para 15, com 1 869 alunos 
matriculados . 

Do ensino nao primario, existem no Muni
cipio 1 unidade escolar de ensino ginasial, 1 de 
normal e 1 de comercial (1956) . 

FINAN(JAS PUBLICAS 

EM 1956, a receita municipal total orgada 
foi de 2 627 milhares de cruzeiros, dos 

quais 1 623 correspondentes a tributaria; a 
despesa prevista foi de 2 609 milhares de cru
zeiros . 

No periodo 1951/56, as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras: 

Fl NANI;AS (Cr$ 1 OOa) 

ANOS Rec eit a ar rec ada da Saldo ou Despe.sa 
realizada ''deficit' ' 

Total Tributaria do balanco 
---

1951 ... . 1 590 995 1 742 152 
1952 ... 1 707 1 170 1 544 T 163 
1953 . . .. 2 492 1 304 2 252 + 240 
19.54 .. 2 227 1 596 2 567 :J40 
1955 .. 2 775 1 84 7 2 056 + 119 
1956 (1) 2 627 1 623 2 6J9 + 18 

(1) Dados do crcamento . 

A arrecadagao da receita federal , estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados pa
ra o periodo 1951/55: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-------------1--------1---·----------
1951. . . ... .......... . 
1952 ......... . .. .. . .. 
1953 ....... . .. .. . .. .. . . . 
1954 
1955 ............. . 
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2 333 
1 239 
1 277 
1 529 
2 245 

4 467 
4 195 
6 200 
7 375 
g 359 

1 ,;go 
I 707 
2 492 
2 227 
2 775 



DIVERSOS ASPECTOS DO 

MUNICiPIO 

0 MUNiciPIO de Floriano esta situado na 
margem direita do rio Parnaiba. 

Grande parte da area do Municipio e com
pasta de serranias, cujo principal pico e o 
"Morro do Pontal", com altitude aproximada 
de 1 000 metros. 

Regam o territ6rio diversos rios, riachos 
e lagoas . Alguns rios sao peri6dicos, ficando 
recluzidos a pequenos poc;os no verao, quando 
nao secam completamente. 

Quanta a flora, encontram-se macleiras de 
lei em abundancia, variadas plantas medici
nais e fibrosas; destacam-se, dentre estas, o 
caroa e o tucum. As malvaceas e leguminosas 
florescem, tambem, em abundancia. 

Em relagao as riquezas minerais, embora 
nada se possa afirmar, assinalam alguns a 
existencia de indicios reveladores de crista!, 
salitre, ferro e malac:;.cheta; outros teriam 
constatado, tambem, balsas petroliferas no 
leito do riacho Taboquinhas. 

Ha no Municipio dais campos experimen
tais agricolas que, entretanto, pouco produ
zem por causa das secas. 

A cidade - que congrega 27 % da popula
gao do Municipio - possui ruas espagosas, em
bora nao tenham sido tracadas em obediencia 
a urn plano urbanistico; "algumas sao calga
das e arborizadas. 

Em 1952, tinha a sede municipal 2 372 pre
dios e 77 logradouros. Nessa mesma oea~iao, a 
iluminac;ao publica estendia-se por 13 dos lo
gradouros e os focos eram em numero de 160; 
a domiciliar contava 262 ligag6es. Hoje as li
gag6es eletricas elevam-se a 397. 

Quanto ao aspecto cultural, conta o Muni
cipio com 46 unidades de ensino primario ge
ral, das quais 15 do ensino primario fundamen
tal comum, 1 de ensino secundario, 1 de en
sino normal e 1 de ensino comercial. Ha 2 jor
nais em circulagao, 4 tipografias e 1 livraria. 

Possui o Municipio 1 hospital geral com 
80 leitos e 10 medicos estao no exercicio da 
profissao. 

Na sede, existem 6 hoteis, 3 pens6es e 2 
cinemas. 
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Den tre os festejos locais, citam-se a festa 
do Boi e a de Congos; as prociss6es tradicio
nais sao as do Padroeiro da Cidade (Sao Pedro 
de Alcantara) e do Senhor Morto. 

Acha-se instalada em Floriano uma Agen
cia Municipal, 6rgao integrante do sistema 
estatistico brasileiro . 

FLORIANO - 14 



E STA publicat;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Do

cumenta<;ao e Divulgat;ao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, siibre aspectos da 
evolut;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizat;ao, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos . Ocorrem, em alguns casos, divergencias de 
opiniiio~ co1nuns em assuntos dessa natureza., nlio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6pTias jontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborat;ao, especialmente de his
toriadores e ge6gratos, a tim de que se possa divulgaT 
de futuro, sem r eceio de controversias, o escllrt;o his
t6rico e geogra.tico dos municipios brasileiros . 



IBGE - CONSEJ,HO NACIONAL DE BSTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Luiz de Abreu Moreira 

COLE!;A.O DE MONOGRAFIAS 
(2.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudentopolis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossoro. 
110 - Quixeramobim . 111 - Cip6. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 
116 Ponte Nova. 117 Goiiinia. 118 Caxambu. 
119 - Joao Pessoa. 120 - Mariana . 121 - Jaboatao. 

Acabou-se de impTimir no Servifo Grdjico do 
IBGE, JOS cmco dias do mes de Fevereiro de 
mil noverentos e cinqiienta e sete. 


