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TERRITORIO DO ACRE 
'R ASPECTOS F!SICOS - Area: 152 589 km' 

(1950); altit ude da Capital : 136 m; em 
Rio Branco, temperatura m edia em °C 
das mdximas: 31; das minimas : 20; com
pensada: 25; precipita!(ao anual: 1 978 
mm. 

-c: POPULAC)AO - 143 266 habitantes (estima
tiva para 1.0-VII-1956). 

'R ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria ex
trativa (borracha e castanha-do-pardJ; 
produ!(ao de couros e peles; produ!(ao de 
madeiras e agropecuaria. 

'R EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 7 
agencias (das quais 2 na Capital, 2 em 
Cruzeiro do Sul, 1 em Tarauacci, 1 em Xa
puri e 1 em Sena MadureiraJ. 

'R ASPECTOS URBAN OS (sede) - 2 308 liga
!(6es eletricas (1 034 em Rio Branco), 7 
aparelhos telef6nicos, 7 hotets, 33 pens6es, 
7 cinemas, 5 teatros e 1 cine-teatro. 

-ti ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 10 hospi
tais gerais (5 na Capital) com 313 lei tos; 20 
medicos no exercicio da profissao (13 na 
Capital). 

'R ASPECTOS CULTURAIS - 152 unidades 
escolares de ensino primario fundamental 
comum, 8 de ensino medio, 5 tipografias 
(2 em Rio Branco), 2 livrarias, 12 biblio
tecas e 6 jornais (sendo na Capital: 1 li
vraria, 4 jornais, 6 bibliotecas e 1 emis
soraJ. 

-t.· ORC)AMENTO PARA 1956 (milhares de cru
zeiros) - receita prev ista total: 14 643; 
receita tributaria: 7 099 ; despesa fixada : 
14 643. 

'R REPRESENTAQAO POLITICA - 2 depu
tados tederais. 

'I'exto de Marcos Vinicius da Rocha, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A DMITEM os etnologistas que os primitivos 
habitantes do Acre f6ssem gentios da fa

milia Aruaque que dominavam as bacias do 
Purus e Jurua, o que foi confirmado em t6da 
a bacia puruense e seus galhos, mas n§ o 
quanto ao Jurua. Os primeiros exploradores 
teriam encontrado, no curso medio desse rio, 
gentio de outra nagao; antes disso, na ultima 
decada do seculo XVII, o padre Samuel Fritz 
registrava na margem direita do Ucaiali tabas 
consideradas da familia Panos (como os ex
tintos Auanateos, os Manamabobos e os Ca
nius). 

Ainda hoje, se bern que muito reduzidos 
os grupos indigenas da regiao, encontram-se 
algumas tabas, meio isoladas e outras em 
continuo intercambio com os civilizados. 

Por volta de 1852, o governo da Capitania 
do Rio Negro, desejando abrir vias de comu
nicag6es comerciais com a Bolivia, fez o per
nambucano Serafim Salgado subir os rios 
Aquiri e Iaco o qual ultrapassou-lhes a foz, 
no Purus, sem todavia reconhece-los. Em 
1858, o cametauara Joao da Cunha Correia, 
diretor de indios, sobe o Jurua, alcancando a 
boca do Juruamirim, ja em terras do atual 
Territ6rio. 

Nova expedigao, com o mesmo prop6sito, 
e entregue ao amazonense Manuel Urbano da 
Encarnac;ao, tambem diretor de indios, que, 
em 1861, alem de ultrapassar a a tual fron 
teira acreana, penetrou nos rios Aquiri, Iaco 
e Chandless. 

Por essa epoca, os ge6grafos e cart6grafos, 
que desconheciam a regiao, riscavam os rios 
acreanos segundo os informes dos gentios e 
seus catequistas. 

0 proprio Duarte Ponte Ribeiro, grande 
conhecedor de nossas fronteiras, alvitrava, em 
1844, que as "nascentes" do Javari com a dos 
Ferradores ou com a do Abuna "servissem de 
limites naturals em lugar de uma linha astro
n6mica", com a Bolivia. 

Muito embora a partir de 1852 f6sse o 
Acre desbravado pelos brasileiros, s6 muito 
mais tarde seria realmente incorporado ao 
solo pa trio. 

J. M. B. Castelo Branco assinala que "ao 
comegar o seculo XX, as terras que comp6em 
o atual territ6rio do Acre ja estavam explora-
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das e povoadas por brasileiros oriundos do 
nordeste do pais. 

"0 que se niio sabia era a quem pertencia 
o valioso trato de terra - se ao Brasil ou il 
Bolivia. Esta o disputava baseada no tratado 
assinado em 1867, e aquele na natural expan
siio de seus filhos em rios, cuja parte inferior 
nunca sofreu contesta((ao estrangeira." (A. T. 
Guerra). 

Para Castelo Branco, no tocante a "ques-
tiio acreana", distinguem-se duas fases: a di- ·r 
plomatica e a revolucionaria. "A primeira foi 
levantada pelo nosso demarcador da linha 
obliqua, que se iniciaria na origem do rio 
Javari e iria findar na confluencia Beni
Mamore, o coronel Gregorio Taumaturgo de 
Azevedo, o qual, ao come((ar os seus trabalhos, 
em 1896, notou que o Brasil ia perder uma 
vasta regiao povoada por brasileiros e protes-
tou contra o ato e como nao f6sse ouvido pelo 
Governo da Republica abandonou os trabalhos, 
depois de discutlr o caso pela imprensa e em 
relat6rios oficiais, tendo sido derrotado pela 
diplomacia boliviana." A segunda teve inicio 
somente ap6s o estabelecimento do governo 
boliviano no territ6rio, em 1899, quando se 
verificou o movimento encabegado pelo brasi-
leiro Jose Carvalho, que expulsou as autori-
dades bolivianas sediadas em Puerto Alonso, 
hoje Porto Acre. Restabelecida a administragao 
boliviana, a 6 de setembro de 1900, foi nova-
mente atacada, sem exito, no fim desse ano, 
por uma expedigao chefiada pelo engenheiro 
Orlando Correia Lopes. Placido de Castro 
chefiou outra expedi((ao iniciando-a a 6 de 
ag6sto de 1902, com a tomada de Xapuri, 
somente finda, ap6s varios combates, com a 
tomada de Puerto Alonso, principal reduto 
adversario (1903). 

Com relagao as lutas diplomaticas, ci
tam-se aos nomes de Ponte Ribeiro, Rego 
Monteiro, Lopes Neto, Rio Branco e Assis 
Brasil. 

Ponte Ribeiro, em 1841, e Rego Monteiro, 
de 1851 a 1858, nada conseguiram, por ter a 
Bolivia insistido na execu((ao do Tratado de 
Santo Ildefonso, que nao havia sido confir
mado pela paz de Badajoz, em 1801, entre 
Portugal e Espanha. 

Com o pacto de Aiacucho, o plenipoten
ci.!i rio brasileiro Lopes Neto conseguiu urn 
ajuste de cer~o modo vantajoso para o Brasil, 
uma vez que modificava o ponto de partida da 
linha fronteiri((a e reconhecia o principia uti-
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possidetis, princ1p10 este que o Barao do Rio 
Branco mais tarde indicaria para a discussao 
e solugao do caso. 

"Com esse convenio, o Brasil perderia a 
regiao que se chama, atualmente Acre, porem, 
o negociador brasileiro o assinou pensaBdo 
que essas terras ficariam para o Brasil, uma 
vez que segundo consta, baseou-se no "Mapa 
da Linha Verde" de Duarte Ponte Ribeiro e 
Isaltino J. de Mendonga Carvalho." 

Com o advento de Rodrigues Alves, Rio 
Branco consolidou nossos direitos sobre o 
Acre. A zona do futuro territ6rio incluiu-se 
efetivamente na area brasileira com o Tra
tado de Petr6polis, assinado a 17 de novem
bro de 1903. 

ASPECTOS GEO-SOCIAIS 

A INDUSTRIA EXTRATIVA da borracha no Acre 
se desenvolveu com imigrantes nordesti

nos que fugiam da seca na sua terra natal. 
Ao chegarem as matas acreanas, prepa

ravam a sua "colocagao", destinando cada urn 
para si uma certa area; mais tarde, conti
nuando a exploragao da mata, abriram novas 
clareiras; novas "colocagoes" se formaram, 
tornaram-se alguns donos do lugar, consti
tuindo os seringais. 

"Enriquecidos os seringalistas, substitui
ram sua barraca de paxiuba pelo barracao de 
madeira; melhoraram o padrao de vida; im
portaram novos nordestinos e tornaram-se os 
patri5es. 0 dono do seringal nao era urn sim
ples proprietario empregador, mas o contro
lador comercial de suas terras." (Nelson C. de 
Oliveira). 

0 seringueiro nao podia plantar; seus ali
mentes, seus objetos de trabalho como a bacia, 
o boiao, a espingarda ou o rifle, o balde, o 
tergado, o querosene para a "poronga", suas 
roupas, remedios, enfim tudo de que necessi
tava era adquirido na sede do seringal, abrin
do o patrao urn crectito ilimitado a seus ho
mens. "0 dono de seringal exercia ainda as 
fungoes de apaziguador de familia, policia, de 
juiz e praticava a medicina caseira". 

Grupos de caucheiros bolivianos e pe
ruanas invadiam freqtientemente a mata 
acreana onde derrubavam e sangravam as 
arvores de caucho; nao se fixavam, entre
tanto, ao lugar. 
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Transportada a semente da Hevea brasi
liensis para o Oriente, comegaram as colonias 
inglesas e holandesas a concorrer com a bor
racha nacional, iniciando-se, entao, o decli
nio da nossa industria. 

Cuidaram, entlio, os seringueiros, da ex
ploraglio de peles silvestres, da castanha, de 
madeiras e da agricultura. Nasceram os cam
pos de milho, de mandioca e os canaviais; 
apareceram as moendas de engenho e as 
casas de farinha. No verlio, plantavam o mi
lho, o feijao, o jerimum, o mellio e a batata
doce. 0 cafe e o tabaco, tambem. Hoje no 
Jurua acreano nao ha importaglio desses pro
dutos. 

0 comercio ambulante dos rios passou a 
ser feito pelos "regatoes", em sua maioria 
sirios - que, em embarcagoes carregadas com 
generos e mercadorias de primeira necessi
dade as trocavam por borracha e peles sil
vestres. 

"Atualmente, o seringueiro quando chega 
ao Acre, recebe sua "colocaglio", faz a queima
da, levanta sua barraca, prepara o rogado para 
o plantio da macaxeira, do canavial, de arvo
res frutiferas, caga para o seu alimento e 
para obter peles silvestres, explora a casta
nha. Nos meses de janeiro a abril, trabalha 
nos rogados, na quebra de castanha-do-para 
(Alto Purus), e os que habitam nas margens 
dos rios navegaveis, no corte de lenha para 
consumo das embarcagoes a vapor; alguns, 
nos campos de criaglio de gado. Passando po
rem, 0 periodo em que a umidade e forte, 
voltam suas atividades para a industria ex
trativa". 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRITORIO DO ACRE esta situado na 
grande Regiao Norte do Brasil, sendo por 

lsto tambem chamado de "Amazonia Acrea
na". Possul 2 183 quilometros de linha divl
s6rla com o estrangeiro (1 565 km com o Peru 
e 618 com a Bolivia). 

Sua posigao geografica e a seguinte: 

Latitude sui 
fExtremo Norte: 70 07' 08" 

[Extrema Sul: 11° 08' 45" 

. fExtremo Este: 66° 37' 45" 
Longitude W. Gr. 

lExtremo Oeste: 730 59' 32' 
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0 Territ6rio tern 152 589 km' de area total, 
o que corresponde a pouco menos de 10% da 
area do Estado do Amazonas; os territories 
de Rondonia e Rio Branco tern area superior 
a sua e o do Amapa, inferior. Dos 7 estados 
componentes da Regiao Nordeste, apenas o 
Maranhao e o Piaui tern area superior a do 
Acre. 

A planicie amaz6nica, levemente incli
nada ao acercar-se das terras acreanas, varia 
de 110 a 150 metros acima do mar, verifican
do-se, nos limites com o Peru, menos de 200 
metros nas ribas do Purus e pouco mais do 
que isso nas do Jurua. 

0 solo do Territ6rio e argiloso e silico
argiloso. Nas baixadas, e comum a existencia 
de massape (tijuco) e nas matas, de barro 
vermelho. A camada de humus que cobre a 
vasta regiao florestal e a causa da fertilidade 
de suas terras. 

Estudos ja realizados assinalam a existen
cia de petr6leo na Serra do Moa, municipio 
de Cruzeiro do Sui. 

Nos municipios de Xapuri e Rio Branco, 
encontram-se extensas jazidas de gesso (gip
sita) ainda nao exploradas. 

Uma superficie estimada em 90 % da area 
do Territ6rio e coberta por densas e imensas 
florest as tropicais, das mais ricas do Pais. 

Entre a grande variedade de madeiras de 
lei sao encontrados o aguano, cedro, massa
randuba, aquariquara, amarelinho, cumaru, 
louro, itauba, pau-amarelo, pau-mulato, pau
-marfim, pau-ferro, angelim, castanheira, ma
tamata, aroeira, carvalho, embureira, su
cupira, balsamo, copaibeira, andiroba, balata, 
enviveira, jacaranda, pau-brasil, etc. 

Possui o Acre urn bern ramificado sistema 
hidrografico que cobre todo 0 territ6rio e e 
constituido pelas bacias dos rios Purus e Ju
rua. A primeira tern como tributaries os rios 
Acre e Iaco e a segunda, os rios Embira, Ta
rauaca e Jurua. 

Constituem esses rios, praticamente, a 
unica via de comunicac<ao utilizada no Acre. 

0 clima dessa por~tao sudoeste da bacia 
do Amazonas era considerado urn dos mais 
rudes para o homem. "Esta no~tao muito di
fundida adveio do fato de se pensar que cho
via diariamente no Acre e alem do mais a 
elevada taxa de umidade relativa existente no 
ar tornava-o excessivamente penoso a vida 

TERRrr6RIO DO ACRE -- 7 



humana". Nao existem, entretanto, grandes 
oscilac;6es de temperatura, permanecendo esta 
mais ou menos estavel durante o ano inteiro. 
Apenas nos meses de maio a setembro ocor
rem as vezes baixas temperaturas, produzidas 
por ventos frios que vern do sui ocasionando 
o chamado fen6meno da "friagem". 

As estac;6es sao denominadas de "inverno" 
e "verao", segundo se esteja no periodo chu
voso ou no periodo seco, nao correspondendo 
ao verao e inverno astron6micos. 

"~ste tipo de clima quente e U.mido, aliado 
a outros fat6res, condiciona o desenvolvi
mento do complexo patogenico tropical com 
grande propagac;ao da febre palustre, para
sitos intestinais, etc.". 

EXTREMO OCIDENT AL 

E HORA LEGAL 

N o territ6rio acreano, no divisor de aguas 
Ucaiali- Jurua (Serra de Contamana), 

esta localizado o marco 76, o ponto extrema 
mais ocidental do Brasil; suas coordenadas 
sao as seguintes: 07° 33' 12",85 de latitude 
sui e 73° 59' 32",45 de longitude W. Gr. 

Em relac;ao a hora legal, o territ6rio apre
senta fuso horario com diferenc;a de menos 5 
horas em relac;ao a hora de Greenwich, ou 
seja, de menos 3 horas em relac;ao ao extrema 
leste do Brasil. 

DIVISAO TERRITORIAL 

N A divisao territorial do Brasil vigente em 
31 de dezembro de 1956, o Territ6rio e 

formado por 7 municipios: Brasileia, Cruzeiro 
do Sui, Rio Branco (capital), Feij6, Sena Ma
dureira, Tarauaca e Xapuri. 

Brasileia, Feij6 e Xapuri sao constituidos 
de 1 s6 distrito; Sena Madureira e Tarauaca, 
de 2; Rio Branco subdivide-se em 3 distritos 
e Cruzeiro do Sui, em 4. 

POVOAMENTO 
, 

E ESCASSA a populac;ao do Territ6rio. Seus 
152 589 qu!l6metros quadrados de area 

estariam ocupados, em 1.0 -VII-1956, por cerca 
de 143 266 habitantes (estimativa do Labora-
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t6rio de Estatistica do IBGE, baseado nos 
censos de 1940 e 1950 e na hip6tese de cons
tancia da taxa media geometrica anual de 
incremento entre as datas desses dois censos) . 

A densidade demografica situa-se, par
tanto, em nivel extremamente baixo: 0,9 ha
bitantes por quil6metro quadrado. 

Em 1950, na data do Recenseamento, 
quando sua popula<;ao era de 114 755 habitan
tes (62 612 homens e 52 143 mulheres) a den
sidade do territ6rio acreano era de 0,8 habi
tantes por quil6metro quadrado, inferior a do 
Estado do Para, mas bern superior a do Ama
zonas (0,3 hab./km' ) e as dos outros Terri
t6rios Federais. 

As demais Unidades Federadas apresenta
vam esse indice demografico variando entre 4 
e 56 habitantes par quil6metro quadrado (em 
1950). 

Convem observar que as popula<;oes dos 
outros t errit6rios da Regiao Norte (que reu
nidos abrangem 610 946 km' de area) nao ul
trapassam, em conjunto, a do Acre. 

Vivendo a popula<;ao, na sua quase tota
lidade, em fun<;ao da industria extrativa ve
getal, esta atividade condiciona a dispersao da 
popula<;ao a localiza<;ao dos pes de hevea. 0 
isolamento do habitat e feito de modo linear, 
seguindo em grande parte, o curso dos rios. 
:E preciso assinalar, porem que a dispersao do 
coletor de latex e do de castanha tambem se 
realiza, embora em menor quantidade, no seio 
da floresta, seguindo os "varadouros". No 
baixo Amazonas a popula<;ao se dispersa pra
ticamente ao longo dos rios; no Acre, os se
ringais estao na "terra firme" o que facilita 
a dispersao dentro da floresta. 

No municipio de Rio Branco, encontra-se 
o maior centro populacional - a cidade de 
Rio Branco, capital do Territ6rio. ll:ste e, nao 
s6 o centro urbana mais importante da bacia 
do Purus, como de t6da a Amazonia Acreana. 

E-stimativas populacionais do Conselho 
Nacional de Estatistica assinalam para a ca
pital acreana, em 1.0 -VII-1956, 39 897 habitan
tes, o que corresponderia a quota de 28 % da 
popula<;ao do Acre. 
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Cruzeiro do Sui 
e o 2.o Municipio 
em populagao (pro
vavelmente, c 0 m 
15% do total) ; se
guem-se-lhe Tarau-
aca, Feij6, Xapuri ~ 
e Brasileia. 

A atual distri
buigao da popula
gao pelas cidades, c 1 0 A 0 E s w 18% 

vilas e quadro ru- -
1 

. ,. 
ral pode ser esti- v 1 LA s " 
mada, adotando-se nuA oR o RURAL ~ 81% 

as quotas verificadas no ultimo censo: 18%, 
1% e 81 % do total, respectivamente. 

Outros aspectos demograficos 

0 NUMERO de estrangeiros que vivem no 
Territ6rio representa, aproximadamente, 

0,9% da populagao acreana. 
Dentre os brasileiros natos, cerca de 74% 

nasceram no proprio territ6rio; sao naturais 
do Ceara 13% e do Amazonas 6%; a quota 
conjunta dos que nasceram no Rio Grande do 
Norte, Para e Paraiba e estimada em 5% e 
em outras Unidades, em 2%. 

A elevada percentagem de naturals dos 
Estados nordestinos revela a influencia que os 
mesmos tiveram no povoamento do Territ6rio. 

Em relagao a religiao, predomina a cat6-
lica, com 97 % do total; na composigao demo
grafica da populagao segundo a cor, ha pre
dominancia dos que se declararam de cor 
parda, com 65%; segue-se o grupo dos bran
cos com 30%. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

A mscRIMINAglio da populagao (estimada 
em 1956) segundo ramos de atividade 

pode ser aproximadamente reconstruida, ado
tando-se as quotas observadas no ultimo Re
censeamento - percentagem de cada ramo 
em relagao ao total dos habitantes presentes 
de 10 anos e mais (exclusive os inativos, os 
que exerciam atividades domesticas nao re
muneradas e escolares discentes e aqueles 
cujas atividades nao ficaram compreendidas 
em algum ramo). 
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Assim, exerceriam atividades extrativistas 
cerca de 29 157 pessoas: 60% do numero esti
mado das pessoas atualmente ativas no Ter
rit6rio; dedicam-se a atividades agropecua
rias 10 691, ou seja, 22% (em 1950, esses nume
ros eram, respectivamente, de 23 382 e 8 383 
habitantes). 

Nos municipios de Rio Branco e de Cru
zeiro do Sui, as quotas de pessoas que se de
dicam as industrias extrativas sao as meno
res: respectivamente 48% e 54% do total das 
pessoas economicamente ativas nesses muni
cipios. 

Na Capital, ha urn pequeno deslocamento 
de habitantes para a industria de transfor
ma~ao (9%). 

Em Cruzeiro do Sui a quota de pessoas 
que se dedicam a agropecuaria e mais ele
vada (30%) que as correspondentes verifica
das nos outros municipios. 

Agricultura e pecuaria 

As atividades agropastoris nao estao sufi
cientemente desenvolvidas no Territ6rio, 

acarretando importa~oes apreciaveis de gene
ros alimenticios. Os trabalhos da Iavoura sao 
descurados por causa dos altos pre~os com
pensadores da goma elastica (nao ha, prati
camente, nenhuma cultura agricola cujos 
pre~os alcancem valores compensadores como 
os da borracha) . 

"A pecuaria s6 agora come~a a ser de
senvolvida; todavia, e ainda insuficiente e 
nao tern capacidade para suprir as necessida
des do mercado interno no que diz respeito ao 
consumo de carne, leite, manteiga e queijos." 

"Nao se encontram no Acre grandes em
preendimentos particulares que se dediquem 
as atividades agropecuarias. A lavoura e, em 
geral, de subsistencia e as fazendas sao mais 
propriamente fazendas com poucas cabegas de 
gada (os lavradores e criadores de gado dedi
cam-se, tambem, as atividades extrativas) ." 

0 Governo do Territ6rio, depois do ano 
de 1946, aproximadamente, por intermedio do 
seu Departamento da Produgao, vern desen
volvendo grande esforgo no sentido de dar 
maior incremento a agricultura; 0 referido 
Departamento distribuiu aos colonos terras do 
seringal "Empresa" (propriedade do Governo 
Territorial) situado em zona rural mais pr6-
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xima da Capital do Territ6rio. Tern tambem 
entregue a pre<;os medicos motores para 
"casas de farinha". 

Em 1955, a produ<;ao agricola do Territ6-
rio do Acre foi de 111 milh6es de cruzeiros, o 
que corresponde a cerca de 47 % do valor da 
produgao de borracha. 

As principais culturas do Territ6rio sao as 
da mandioca, milho, feijao, arroz, cafe, cana
de-a<;U.car e fumo: 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS AGR[COLAS 

Mandioca. ...... .... ...... ...... . 
Milho ... . 
Fe:jao .. ... . .... .......... ... . . . .. . .. . 
Arroz com casca. . . . ..... . .. .. . .. .. . .. . 
Uate .. . . . 
Fumo .. .... ...... ..... . . . .... . .. ... . . . 
Cana-de~acUcar. .. . . . . . . . . . . . .... . 
Banana .. .......... . . . ... . .. . . ...... . 
COco-da·bala . . .. .. . 
Abl.CHL . . .. . .. . 
Larania . .. . . . . 
Me!ancia .. . 
Batata-doce .. 
Tan~eri n a . 
Abacate .. 
Outros . . 

TOTAL . 

Nlimeros % sObre 
abeolutos o total 

(Cr$ 1 000) 

38 540 34,7 
13 194 11,9 
12 950 11,7 
10 807 9,7 
6 923 6,2 
6 493 4,9 
4 9G7 4,5 
3 052 2,7 
2 185 2,0 
I 807 1,6 
1 940 1,7 
I 756 1,6 
1 643 1,5 
I 216 1,1 
1 193 1,1 
3 415 3,1 

111 081 100,0 

Destacam-se no Territ6rio, entre os pro
dutos agricolas, a mandioca mansa e a brava, 
cuja producao total em 1955 (58 454 tonela
das valia 39 milh6es de cruzeiros. 

A prodw;ao dos mandiocais do Alto Jurua 
foi de 43 360 toneladas (Tarauaca e Cruzeiro 
do Sul sao OS principais produtores) ; a do 
Alto Purus de 15 094 toneladas. 

Outros produtos importantes da lavoura 
temporaria sao o feija.o, o arroz e o milho. A 
produ<;;ao total dessas culturas, no Territ6rio, 
em 1955 foi a seguinte: 

ZONAS FISIOGRAFJCAS 
PRODUCAO (saco de 60 kg) 

Alto Purus 
Alto Jnruli .. 

ACRE .. 

f ei j3o 

24 250 

5 140 
29 390 
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Arroz 

32 020 
15 9RO 
48 000 

Milho 

i4 900 
20 550 
95 450 



As culturas de feijao, arroz e milho estao 
mals difundidas na zona do Alto Purus, prin
cipalmente em Rio Branco (17 000 sacos de 
feijao, 17 500 sacas de arroz e 29 500 de milho) . 

Em relar;ao a pecuaria, contava o Acre, em 
31-XII-1955, com 29 600 cabegas de gada bo
vina e 69 500 do suino. Valia o gada bovina 88 
milhoes de cruzeiros e o suino, 64 milhoes. 

Em Rio Branco, Tarauaca, Xapuri e 
Felj6 estao localizados os malores efetivos de 
gada bovina (ao todo, 23 700 caber;as) ; em 
Sena Madureira encontra-se o maior contin
gente de gada suino do Terrlt6rlo: 15 000 ca
begas; depois, vern Feij6, Rio Branco e Cru
zeiro do Sui respectlvamente, com 14 200, 
12 ooo e 10 100. 

Na mesma data, contava ainda o Acre com 
11 800 ovlnos e 1130 caprlnos, 2 120 eqiiinos, 
3 830 muares e 90 asinlnos. 

INDOSTRIAS EXTRATIV AS 

Borracha 

A "HEvEA BRASILIENSIS" e 0 principal estelo 
da riqueza amaz6nica, em geral, e o do 

Territ6rio do Acre, em particular. 
Ap6s conhecer o fastigio em sua primeira 

fase de explorar;ao, a borracha passou por 
Iongo periodo de crise, desvalorizando-se ate 
1933. 

Com a alta do prer;o da borracha, verlfi-
'• ca-se o ressurglmento da reglao acreana que 

pode agora oferecer melhores indices de pro
gresso. 

Durante cinco meses, de junho a outubro, 
a produr;ao cujo unico meio de escoamento e 
o fluvial, fica praticamente armazenada ou 
entao e transportada lentamente, devido a 
pouca navegabilidade de seus rios. 

Gragas as leis que concederam ao Banco 
de Credito da Borracha o monop6lio da aqul
sir;ao do produto, a goma elastica goza dos be
neficlos dos pregos estaveis a nivels bastante 
elevados, com o armazenamento dos exceden
tes par conta dos recursos flnancelros forne
cidos pelo Tesouro Nacional. 

Quando se verificou a malar produr;ao de 
borracha, existiam em atividade no Territ6-
rio cerca de 15 mil trabalhadores; segundo os 
resultados censitarios, em 1950, declararam 
exercer ativldades extrativistas mals de 23 mil 
habitantes. 
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Em 1955, o Territ6rio do Acre - principal 
produtor de borracha (hevea) no Pais -
apresentou a produ!fao de 10 301 toneladas 
(dados do Servi!fO de Estatistica da Produ
cao): 

Unldades da Produclio 
Federaclio ( t) 

ACRE . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 10301 
Para . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5 652 
Amazonas . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 267 
Rondonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 807 
Mato Grosso . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 019 
Outras . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 681 

BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 27 727 

A producao acreana (que representou 
37% do total nacional) estende-se por todos 
os municipios; ados municipios do Rio Branco, 
Sena Madureira e Xapuri, em conjunto, corres
ponde a 63% do total do Territ6rio. 

Eleva-se o valor da produ!faO acreana a 
235 milh6es de cruzeiros. 

Segundo o Servi!fo de Estatistica da Pro
du!fao, sao OS seguintes OS dadOS relatiVOS a 
borracha extraida no Territ6rio do Acre e no 
Brasil, nos U.ltimos 5 anos: 

QUANTI DADE (I ) VALOR (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Brasil Terrlt6rlo Brasil Terrlt6rlo 

do Acre do Acre 
----

1951 27 677 8 276 484 682 141 633 
1052 ...... . ...... 30 342 7772 597 542 132 556 
1953 .... . . ....... 31 873 10 484 658 527 194 133 
1954 ... 32 183 10 231 688 121 217 806 
1955 ............. 27 727 10 301 728 832 234 705 

Castanha-do-pani 

R EPRESENTA a coleta de castanha-do-para 
outra atividade basica para a economia 

do Territ6rio. 
As safras, entretanto, nao sao regulares, 

fato de que decorrem serios inconvenientes na 
economia acreana. 

No que diz respeito a prodU!fii.O extrativa 
vegetal e interessante assinalar que a coleta 
da castanha-do-para s6 e feita na zona do 
Alto Purus, porquanto no Alto Jurua nao 
existe a castanheira. 

o coletor da castanha, isto e, o casta
nheiro, realiza a tarefa nos meses de "inver
no", na epoca das chuvas. 0 castanheiro e, 
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:tambem, seringueiro, porem nem todo serin
gueiro pratica a coleta da castanha. 

A posi~ao do Territ6rio como produtor de 
castanha-do-para e a seguinte (dados para 
1955, do Servi~o de Estatistica da Produ~ao) : 

Unld a des d a ProduQI!.O 
F ed er aQI!.o ( t) 

P ari . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . 15 933 
Amazonas . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 520 
ACRE ...••••.•.•...•...•.•......••.. .. .. 4742 
RondOnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370 
Outras • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . • . . 1 028 

BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 593 

A produ~ao acreana, que representou, no 
referido ano, 13 % do total nacional, atingiu 
32 milhoes de cruzeiros. 

No trienlo 1953/55 a posi~ao do Territ6rio 
em rela~ii.o ao Pais foi a seguinte: 

ANOS 

1953 ......... . .... .. .................. . 
i9M ........... .. .... ....... ... .. ..... . 
1955 .. ......... . . . ............. . ...... . 

Couros e peles 

QUAN'fiDADE (IJ 

Bras il 

30 612 
31 878 
35 593 

Torrlt6rlo 
do Acre 

2 323 
4 005 
4 742 

A INDUSTRIA de couros e peles representa 
fonte de riqueza potencial do Territ6rio. 

Na verdade, a ca~a nao constltui na regiii.o, 
como em outras areas, ocupa~ao economlca 
especifica. Nao existem grupos que vivam 
apenas da ca~a, embora as peles de animals 
silvestres pesem senslvelmente na balanl(a de 
exporta~tao do territ6rio. 

E praticada a cal(a por todos os que habi
tam a zona rural a fim de obter carne fresca, 
aproveitando-se por conseguinte o couro. 

Estima o Departamento de Geografla e 
Estatistica acreano que, em 1954, o total de 
quilos de carne de animais silvestres abatidos 
e consumidos pela populal(ao rural extrati
vista corresponde ao total de 91 265 bovinos. 
Inclulndo o consumo do tipo "embiara" (cal(a 
miuda) e de outros animals cujas peles nao 
sao exportadas, essa estimativa flcaria au
mentada de mais 30%. 
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Segundo a mesma fonte, em 1954 foram 
abatidos 42 763 caititus, 4 233 queixadas e 
53 000 veados. A produc;ao de carne de ani
mals selvagens, no mesmo ano, foi de 1 265 
toneladas, no valor de 13 milhoes de cruzeiros. 

A exportac;ao de peles no qillnqiienio 
1950/54 foi a seguinte: 

PELES EXPORTAOAS (I) 
ANOS 

Caililu Quelxad& Voado 

1950 •.....• .. .. 31 69 
1P51.. ..... . .. . 29 54 
1952 . . . . ......... . 32 66 
1953 ...... .• . 40 2 78 
1954 •.... . .•....•... 43 4 80 

0 valor das peles exportadas em 1954 foi 
estimado em 4 milhoes de cruzeiros. 

Pescado 

A PEscA e praticada em pequena escala. Em 
1955, foram produzidas 355 toneladas de 

pescado no valor de 4 milhoes de cruzeiros. 
Representa essa quantidade cerca de 1/20 da 
quantidade pescada no Amazonas; e superior 
as quantidades produzidas nos territories de 
Rondonia, Rio Branco e Amapa. 

No trienio 1953/ 55 a produc;ao nao se 
modificou senslvelmente, embora apresente 
acresclmo: 

ANOS Quanti dado Valor 
(I) (Cr$1 000) 

1953 .• .. ..........•.... 304 2 366 

1954 ...... . ..•...... . . 324 2 835 

1956 .......... . ....•.. 355 4474 

Prodw;iio de madeira 

G RANDE e a variedade de especies de ma
deiras exploradas na regiao. Todavia, 

duas sao mais importantes: aguano e cedro. 
Nos dados estatisticos, encontramos estas 
duas especies discriminadas po.r municipio ; 
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as outras (ma~aranduba, cumaru, mulateiro, 
itauba, etc.) estao incluidas na categoria ge
nerica de "outras madelras". 

A exporta~ao do Terrltorlo no ano de 
1951 fol de 36 387 metros cubicos, no valor de 
quase 14 milhoes de cruzeiros. 

De aguano e cedro, foram exportados, 
nesse ano, 26 140 metros cubicos. 

0 Municipio de Rio Branco e o principal 
produtor; segue-se o de Feijo. 

0 transporte de teras de madeiras e felto, 
em geral, por urn "engenho", ate a beira do 
rio e dai sao elas carregadas em forma de 
balsas pela propria correnteza. T6da a produ
~ao de madeira provem de serrarias manuals, 
j a que nao existem serras eletricas. 

0 Territorio produz ainda lenha, carvao 
vegetal, palhas e fibras diversas, paxiuba e 
oleos vegetais. 1l:sses produtos, entretanto, tern 
menor importancla econ6mica. 

PRODUf;AO INDUSTRIAL 

A INDUSTRIA no territorio acreano reduz-se 
praticamente a transforma~ao de alguns 

produtos agricolas felta de forma alnda rudl
mentar. 

A farinha de mandioca e o a~ucar bangue 
SaO OS principals produtos da industria de 
transforma~ao. 

Nas col6nlas mais importantes do Alto 
Jurua, ou mesmo em locals que possam aten
der a varias col6nlas, estao lnstalados "con
juntos mecanlcos" pertencentes quase t6das 
ao Governo. No Alto Purus sao mais numero
sos os conjuntos mecanlcos. 

Nos conjuntos mecanlcos encontram-se 
maquinas para debulhar 0 milho, descortlcar 
o arroz, ralar, prensar e cozer a mandloca, 
alem de moendas e taches para o fabrico de 
a~ucar de cana. 

Segundo elementos do "Registro Indus
trial", o municipio de Rio Branco, em 1955, 
possuia 15 estabelecimentos industrials que 
ocupavam 5 ou mals pessoas. 0 valor da pro
du<;ao desses estabelecimentos atlngiu 16 mi
lhoes de cruzeiros, sendo a principal parcela 
a referente as industrias de transforma~ii.o de 
produtos alimentares (princlpalmente, came 
verde de bovines) . 
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ELETRICIDADE 

S EGUNDO o Departamento Nacional da Pro
du~ao Mineral (Divisao de Aguas), ha

via no Territ6rio, em 1954, 11 empresas de 
eletricidade, com 10 usinas geradoras termo
eletricas (todas fornecedoras) e 1 termo
eletrica privativa. 

A potencia total e de 725 kW. 

TRANSPORTE 

D o ponto de vista das vias de transporte 
entre OS diferentes nucleos populacio

nais, distinguem-se duas zonas economicas 
enquadradas nas duas bacias hidrograficas -
a do Alto Purus e a do Alto Jurua (as liga~oes 
comerciais dessas 2 zonas nao sao feitas entre 
si e sim independentemente com outros cen
tros, como e o caso de Mana us e Belem) . 

........ \ .......... ,/:.y ... , .. 
·::··=····, ...• 
\ ....... 

A comunica~ao com o exterior e feita 
pelos rios Jurua e Purus em cada uma dessas 
zonas. 

No Alto Purus devemos saUentar que e no 
municipio de Rio Branco onde se encontra a 
estrada de maior percurso - Rodovia Placido 
de Castro, com 105 quilometros. 

Somando-se os diversos trechos das estra
das existentes, observavam-se que em Rio 
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Branco ha ainda 61 quilometros; com 5 qui
lometros em Sena Madureira, da 171 quilo
metros para o total da zona. 

Na Zona do Alto Jurua, e praticamente 
nulo o sistema rodoviario. Apenas no muni
cipio de Cruzeiro do Sul existem 27 quilome
tros de via de penetra~tao. 

Sao os rios as unicas vias de transporte 
utilizadas pelos grupos humanos que ai vivem. 

A cidade mais proxima de Rio Branco e 
Xapuri, que fica a 238 quilometros por via 
fluvial, levando os "gaiolas" ou as lanchas 30 
horas para veneer tal distancia, enquanto o 
aviao reduziu o percurso para 100 quilome
tros (25 minutos de viagem) . Da mesma ma
neira, para se ir de Rio Branco a cidade de 
Tarauaca, no rio do mesmo nome, leva-se 20 
a 40 dias por via fluvial, pols sao mais de 5 000 
quilometros a veneer, ao passo que por aviao 
sao requeridas apenas 2 horas de voo. 

Os dados adiante apresentados, elabo
rados pelo Departamen to de Geografia e Es
tatistica do Territ6rio, estabelecem a dife
ren~ta de horas de viagem fluvial no periodo 
seco e no periodo chuvoso: 

Horas de v lagem 

Dlstiint:la 
no perlodo 

ITINERARIO (km) 

dezembro ~ malo a 
a abrll RDvembro 

Manaus a LBbrea . . ... ... ...... I 421 192 216 a 265 
Labrea a Boca do .\ere . . ..... . . 757 288 288 a 432 

Baea do Acre a Rio Branco .. . . 322 72 120 a 168 
Rio Branco a Xapuri. . . ....... 238 72 120. 168 
Xapuri a Brasil6ia . ... . ..... .. . 65 48 72 • 120 
Mana us a Brasil6ia . . ....... .. .. 2 658 999 864 a I 200 
LAbrea a Rio Branco . .... . . .. , I 075 367 480 • 572 
Ubrea a Xapuri. ... . . . ....... 1314 486 620 • 720 
Labrea a Brasil6ia ..... . .... . .. 1 397 572 720 a 840 

A cidade mais distante da capital do 
Territ6rio e Cruzeiro do Sul, que lhe esta mais 
ou menos a 4 horas, por via aerea. Utilizan
do-se, porem, os transportes fluviais pelos 
rios Purus, Solimoes e Jurua, em condi~t6es 
normais, a viagem e feita em quase 30 a 50 
dias. 

Quanto aos transportes aereos, na pri
meira dessas zonas, todas as sedes munici
pals sao servidas de campos de avia~tao , onde 
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descem avioes da FAB. Quanto aos Servi({os 
Aereos Cruzeiro do Sui e Panair do Brasil, 
temos a considerar que esta ultima, no Alto 
Purus, serve apenas a Boca do Acre e Rio 
Branco, enquanto a primeira alem de descer 
na capital do 'Ierrit6rio, val, tambem, ate a 
cidade de Xapurl. 

No Alto Jurua, a Panair do Brasil man
tern uma linha que val do Jurua ate a cldade 
de Cruzeiro do Sui, e a Companhia Cruzeiro 
do Sui Ltda. serve as seguintes cidades: Cru
zeiro do Sui, Sena Madureira e Tarauaca. Na 
cidade de Feij6, no verao descem os avioes da 
FAB e da Cruzeiro do Sui. A FAB e a Cruzeiro 
do Sui ligam semanalmente os centres popu
lacionais das duas zonas, isto e, das duas 
bacias hidrograficas. 

Transporte fluvial 

0 TRANSPORTE fluvial e feito pelos Servi~OS 
de Navega({ao e Administra({ao do Porto 

do Para <SNAPP) e empresas particulares. 
Possui o rio Acre 15 portos, o rio Jurua 20 

e o rio Purus 33. No territ6rio acreano locali
zam-se 13 portos, todos fluviais. 

Em 1955, o movimento dos portos de Cam
pinas, Cruzeiro do Sui, Purus, Rio Branco e 
Sena Madureira foi o seguinte : 

PORTOS N6mero do 
navlos 

Tonolagom 
de registro 

(1 000 I) 

----------------------1-------- -------
Campinaa ........ ..... . ........ . ...... . 
Cru1eiro do Sui . .. . . . ... ..... . ... . .. . . . 
Purus ........... . . . ........ . .. . . ... . . 
Rio Branco .......... . .... , .. . . . . .. . .. . 
BE:na Madure1ra . . .. . . ..... . ....... . .. . 

TOTAL ........ . . .••........ •....... 

621 
107 

628 

17 
3 

20 

No ano de 1955, nao houve entradas de 
navios nos portos de Campinas, Cruzeiro do 
Sul e Purus. 

A comunica({ao entre Rio Branco e as lo
calidades vizinhas, Manaus, Belem e a Capi
tal Federal, cobre as seguintes distancias e 
respectivos tempos: 
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DESTINO 01st3m::ia Tempo 
(km) (hora) 

Sen a Madureira ..... . 594 72 
Xapuri.. .. . ........... . 274 25 
B3ca do Acre, AM ... . 3GO 36 
Ma.naus, AM . ....... . 2 501 172 
Bclem, PA .. a 150 250 
Capital Federal . . . 5 845 4R5 

A comunica~ao entre Rio Branco e Porto 
Velho e feita com escala em Manaus. 

Transporte aereo 

S EGUNDO dados da Diretoria de Aeronau
tica Civil, em 1955, os aeroportos do Acre 

apresentaram o seguinte movimento: 

PASSAGEIROS BAGAGEM (kg) 
NUmero 

AEROPORTOS de 
Desem .. Embar- Desem- Embar-pousos 

barcados cados bare ada cad a 
-------· -----------
Cru3eiro do Sui ..... . . . 100 570 567 10 830 9 277 
Rio Branco. 297 2 659 2 659 52 117 44 391 
Scna Madureira ..... 4 25 5 408 30 
Tarauaca .. .. ...... 84 219 175 3 942 2 588 
Fcij6 ..... ........ 2 - - - -
Xapuri .. 55 878 843 14 14~ 11 840 

Brasi\Ci~.-- 53 521 460 8 969 7 OP7 

Em conjunto, nos aeroportos pousaram 
596 avi6es, ou seja, aproximadamente 41% 
do numero de pousos verificados, em 1955, em 
Mana us. 

Os aeroportos mais movimentados sao os 
da capital do Territ6rio e o de Cruzeiro do 
Sul. 

MOVIMENTO BANCARIO 

E M 30-VI-56 o total das agencias banca
rias em funcionamento elevava-se a 7, 

distribuidas pelos seguintes municipios: Cru
zeiro do Sul e Rio Branco, cada uma com 
uma agencia do Banco do Brasil s . A. e do 
Banco de Crectito da Amazonia S .A. Deste 
ultimo Banco, ha 1 agencla em Tarauaca, 
uma em Xapuri e outra em Sena Madureira. 
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0 movimento bancario em 1956 assim se 
discriminava: 

Emprestimos em C/ C ............ . 
Tltulos descontados ............... . 
Dep6sl tos a vista e a curta prazo 
Dep6s1tos a prazo ... ......... .. .. . 

Saldos em 
30-VI-1956 
(Cr$ 1 000) 

129 296 
17114 
64825 
1582 

0 Banco do Brasil efetuou emprestimos 
para o desenvolvimento das atividades eco
namicas do Acre, em 1955, no total de cerca 
de 24 milhoes de cruzeiros. 0 mesmo banco 
concedeu aos que exercem atividades econa
micas 168 financiamentos, dos quais 162 refe
rentes ao ramo agricola e 5 ao pecuario. 0 
total do valor dos saldos dos crectitos foi de 
6 milhoes de cruzeiros. 

COMERCIO 

0 OOMERCio do Territ6rio se caracteriza 
por uma grande importa~ao, de produ

tos manufaturados e mesmo de generos ali
menticios. Os produtos exportados, restrin
gem-se aos de origem extrativa (borracha, 
castanhal, as madeiras, as peles e couros sil
vestres. Os portos de Manaus e Belem sao os 
dois centros que realizam o maior numero de 
opera~:oes comerciais com o Acre, entretanto, 
do Sul do Brasil seguem para o Acre produ
tos diversos, inclusive generos alimenticios. 

Para apreciar o comercio do Territ6rio 
convem recorrer aos dados sabre o "giro co
mercia!", ou sej a, o valor total das vend as 
mercantis, que e calculado a base da arre
cada~iio do impasto sabre vendas e consigna
~oes, constituindo a unica exce~ao de certo 
porte as efetuadas pelos pequenos agricul
tores : 

ANOS 

1945 .. ····· .. .. . . . ..... •............ ... 
1948 . .. ..... ......•....•....•.....•.... 
1952 .. . . . .. .. • .. . ••• . . ......• ... . .• . ... 
1953 .. ...... ..•••. • .•••...•.••.•...... 
1954 . .... . . . . .•••........ .. . . .... 
1955 ..... . ••. .. •..........•. . ... .. .... 
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GIRO COMERCJAL 
(Cr$ 1 000 000) 

Territ6rlo Munlcfplo de 
do Ac;re Rio Branco 

44 
97 

229 
132 
291 

44 
47 
98 

124 
141 
192 



0 giro comercial verificado no Municipio 
da Capital registra elevadas percentagens 
sabre o do Territ6rio. 

COMERCIO DE CABOT AGEM 

S EGUNDO o Servi~o de Estatistica Econ6mica 
e Financeira, em 1954, a exporta~ao do 

Territ6rio atingiu 15 373 toneladas no valor de 
291 milhoes de cruzeiros; a importa~ao ele
vou -se a 10 259 toneladas no valor de 173 mi
lhoes de cruzeiros. 

CUSTO DA VIDA 

0 s numeros indices calculados pelo Ser
vi~o de Estatistica da Previdencia e 

Trabalho mostram que a capital do Acre 
situa-se dentre as que apresentam indices 
mais elevados. 

No primeiro semestre de 1956, o indice do 
custo de vida observado em Rio Branco ele
vou-se a 336 (foi utilizada como base (100) a 
media no Brasil referente a janeiro de 1948) ; 
Porto Velho, Manaus, Belem, Joao Pessoa, 
Salvador, Belo Horizonte, Sao Paulo, Distrito 
Federal, Niter6i e Cuiaba tiveram indice su
perior ao da capital acreana. 

0 confronto desse indice (total das des
pesas) com os relatives aos diversos itens da 
despesa assinalam a contribui<;ao acentuada 
das despesas com alimenta~ao e higiene: 

N(jmeros ind ices 
(media do Bra•ll 

ITENS DA DESPESA em 1948-100) 
(junho de 1956) 

AlimentapAo... . . . . . . . . . . . . . . . 384 
Habit.apAo.. ... .. ..... . . 253 
Vestuario.... ...... 310 
Higiene. ...... ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . 346 
Transporte . . .... . ....... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Luz e combustive!.......................... 193 

TOTAL ....... .. . ............ . .. .. . ..... .... 336 

PREDIOS EXISTENTES 

C ONTAVA o Acre, em 1954, nas cidades 4 342 
predios, dos quais 2 805 na zona urbana 

e 1 537 na suburbana. 
Em Rio Branco havia 1 472 prectios (918 

na zona urbana) . Eram de alvenaria 178; 914 
de madeira e 380 de outros tipos. 
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MELHORAMENTOS URBANOS 

Iluminar;ao publica - No Territ6rio, 8 Io
calidades (as 7 cldades e 1 povoado) possulam, 
em 1954, iluminac;ii.o publica ou domiciliaria 
( eletricidade) . 

Possuiam as cidades 128 Iogradouros com 
iluminaGiio p(tblica e 125 com domiciliaria. A 
capital, cuja iluminac;ao foi inaugurada em 
1916, possui 38 Iogradouros com iluminac;ii.o 
publica e domiciliaria. 

As 7 cidades, em seus 128 Iogradouros ilu
minados, tinham 2 112 focos e 1 704 ligac;oes 
domiciliarias (1954). 

ASSIST£NCIA 

MEDICO-SANITARIA 

H A em todo o Territ6rio do Acre 10 hospi
tals; 5 em Rio Branco, 1 em Cruzeiro do 

Sui, 2 em Feij6, 1 em Sena Madurelra e 1 em 
Xapuri. 

Em conjunto, os 10 hospitals totalizam 
313 leitos; 20 medicos, 13 dos quais localizados 
na capital acreana, exercem a profissii.o na 
regiao. 

Os beneficios da saude publica, todavia, 
sao dificilmente irradiados. As atividades pro
dutoras contribuem para uma situac;ao das 
mais dificeis, por se achar a pooula'ii.O disse
minada, floresta a dentro, pontilhando quase 
t6da a area acreana com redutos humanos 
separados uns dos outros por horas e dias de 
caminhadas. 

Cabe a malaria parte da responsablli
dade no baixo rendimento do trabalho do 
homem acreano. 0 paludismo e fator de tao 
grande importancia que, quase sempre, ocupa 
o primeiro Iugar no obituario do territ6rio. 

No periodo de 1945 a 1950, foi observada 
a existencia de 2 354 casas positives de mala
ria em Rio Branco causados pelas seguintes 
especies de parasitas: Vivax, Falciparum e 
Malariae (dados de um trabalho do Dr. Vag
ner Eleuterio). 

A malaria contribui com ponderavel peso 
no obituario infantil. Ainda em relac;ao a Rio 
Branco, entre as crianl(as menores de 1 ano, 
verificou-se que no periodo 1940/50 a malaria 
concorreu com 13% no c6mputo geral da mor
talidade !nfantil. 
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Tern havido, entretanto, decrescimo na 
mortalidade em Rio Branco produzida pela 
malaria, possivelmente em virtude de actli.o 
mais eficiente dos novos quimioterapicos anti
paludicos. 

Depois do impaludismo, as doen<;as intes
tinais sao as mais serias, embora de gravi
dade bern menor. 

A falta de esgoto e de agua encanada, na 
cidade de Rio Branco, impede o controle efi
ciente da propaga<;lio da disenteria amebiana 
de carater endemico. 

Quanto a tuberculose, escreve o professor 
Pierre Govrou "a tuberculose exerce nesta re
giao os mesmos efeitos que em outras, nao 
sendo portanto urn fator geografico original". 

Em relactlio ao mal de Hansen, assinala o 
governador do Acre em relat6rio (1951) : 
"Existem 2 leprosarios de emergencia, urn em 
Cruzeiro do Sul, que serve a bacia do Jurua e 
outro em Rio Branco que serve a bacia do 
Acre". 

ALGUNS ASPECTOS 

CULTURAIS 

lnstrw;iio publica 

C oM BASE nos resultados do ultimo Recen
seamento, pode-se estimar que a quota 

de alfabetiza<;li.o do Territ6rio seja urn pouco 
superior a 34%, percentagem verificada no 
referido Censo (calculada sobre o total de 
habitantes de 10 anos e mais) . 

Em Rio Branco, esse indice ficaria urn 
pouco mais elevado, provavelmente superior a 
41%. Nos quadros urbano e suburbano da Ca
pital as correspondentes quotas estariam pr6-
ximas de 69% e 63 % e no rural, apenas atin
giria 27%. 

Ensino primario 

S EGUNDO elementos fornecidos pela Inspe
toria Regional de Estatistica Municipal 

existiam no Acre, em 1956, 152 unidades esco
lares de ensino primario fundamental comum. 
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Dessas unidades, 41 locallzavam-se na 
Capital e 49 em Cruzeiro do Sui. 

Ensino Medio 

A s unidades escolares de ensino secundario 
sao raras no Territ6rio: 3 na Capital, 1 

em Cruzeiro do Sui e 1 em Xapuri. De ensino 
normal, ha 2 escolas (1 em Sena Madureira e 
1 em Xapuri). Rio Branco possui: 1 uni
dade escolar de ensino comercial. 

Bibliotecas, livrarias e tipografias 

E M 1956, havia apenas 1 livraria na Capi
t al e 1 em Xapuri. Contavam-se 12 bi

bliotec!!.s: 6 em Rio Branco, 3 em Cruzeiro do 
Sui, 1 em Feij6, 1 em Tarauaca e 1 em Xa
puri. Apenas Rio Branco, Cruzeiro do Sui e 
Xapuri possuem tipografias: 2, 1 e 2, respec
tivamente. 

Das bibliotecas da Capital, a Publica e de 
carater geral e possuia 11141 volumes (em 
1955) : a Olavo Bilac, tambem de carater geral, 
e destinada a profess6res e estudantes secun
darios (3 100 volumes) ; a Biblioteca do De
partamento de Geografia e Estatistica, espe
cializada em obras de estatistica e geografia, 
possui 6 800 volumes. 

Diversoes publicas 

C ONTAVAM-SE no Territ6rio, em 1956, 13 
casas de espetaculos. Rio Branco possui 

3 cinemas e 1 teatro; Cruzeiro do Sui, 1 ci
nema e 1 teatro; Brasileia, 1 cinema; Feij6, 
1 cine-teatro e Xapuri 2 cinemas e 3 teatros. 

lmprensa periodica 

HAVIA, em 1956, 6 jornais em todo o Terri
t 6rio, sendo 4 na Capital (2 semanarios 

e 2 quinzenais) , 1 em Cruzeiro do Sui e 1 em 
Xapuri. 

Radiodifusiio 

H A. no Acre uma radioemissora- a ZYD-9, 
Radiodifusora Acreana, localizada no 

municipio da Capital. 
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M eios de hospedagem 

N o Territ6rio existiam, em 1956, 7 hoteis e 
33 pensoes. Rio Branco possuia 4 hotels, 

Tarauaca, 2 e Cruzeiro do Sui, 1. Quanto as 
pensoes, a grande maioria esta Iocalizada em 
Rio Branco (10) e Cruzeiro do Sui (12). 

FINAN(:AS 

0 ORQAMENTO do Territ6rio previa, para 
1956, uma receita total de, aproximada

mente, 15 milhoes de cruzeiros, dos quais 7 
milh6es resultantes da tributa~ao (dados do 
Conselho Tecnico de Economia e Finangas). 

A maior parte da receita prevista cabe ao 
municipio de Rio Branco (43%); tambem, em 
relagao ao total da receita tributaria o muni
cipio da Capital deve contribuir com parcela 
preponderante (49%). 

Em 1956, nao foram previstos saldos ou 
"deficits". A despesa fixada para os munici
pios iguala sempre a receita orgada para os 
mesmos: 

FINAN CAS (Cr$1 000) 

MUNICfPIOS Receita prevista Saldo ou 
Despesa ''defl~it'' 

Total Tributiria 
llxada de b!lanco 

---------
Brasilllia . .. I 210 427 I 210 
Cruzeiro do Sui 2 156 I 130 2 156 
Feii6.. ........ I 479 618 I 479 
RIO BRANCO .. . 6 267 3 449 6 267 
Sena Madureira I 374 578 I 374 
Tarauacii. .... 040 334 940 
Xapuri. ...... l 217 563 I 217 

ACRE •.... 14 643 7099 14 843 

Em 1955, dentre as capitals dos territ6rios, 
Rio Branco foi a que apresentou menor re
ceita arrecadada: 

Capitals 

POrto Velho 

Recelta 
arrecadada 
(CrS 1 000) 

7 617 
Boa VIsta . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5 797 
Macapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 4 016 
RIO BRANCO . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . 3 416 
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No periodo 1952/56 a receita total do 
Territ6rio passou de 7 417 rnilhares de cruzei
ros, em 1952, para 14 643 rnilhares, em 1956; 
embora refiram-se os dados de 1952 as recei
tas arrecadadas e os de 1956 ao on;amento, 
pode-se estimar, atraves dos mesmos, o acres
elmo nas arrecada!(6es do Territ6rio no refe
rido periodo: 97%. 

As arrecadact6es federais nos municipios 
acreanos podem ser apreciadas pelos dados 
seguintes, alguns dos quais referentes apenas 
a parte do ano ( Conselho Tecnico de Econo
mia e Finan!(as e Inspetoria Regional de Es
tatistica Municipal) : 

MUNICfPIOS 
Receita em 1956 (Cr$ 1 000) 

Federal Municipal 

BrasiJeia ..... (I) 351 1 210 
Cruzeiro do Sui. . . .......... . . . . . . . (2) 3400 2 156 
Feij6 ...... .. . 1 479 
RIO BRANCO .................. . (1) 4 517 6 267 
Sen& Mndureira . ............ . .... . . (1) 738 1 374 
Tarauac3 .. ........... . ... . (3) 1 000 940 
Lpuri. (2) 520 1 217 

(1) Primeiro semestre. - (2) Orramcnto. - (3) Receita. arre· 
cOOada ate julho. 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA REGIONAL 

A DISTANCIA em que se encontra o Territ6-
rio do Acre das capitals litoraneas, o meio 

fisico bastante diverso do da orla maritima, 
asseguram-lhe posigao distinta nos quadros 
do Pais. 

0 observador que nao sai de bordo da em
barca!(ao pensa haver somente dois elemen
tos: agua e vegeta!(ao, tal o dominio de am
bos na epoca da alagagao. 

No estio e que se pode calcular como a 
terra predomina, se bern que sobrepujada pela 
maj estade da floresta. 

No verao, outros elementos comp6em o 
cenario; havendo a agua escoado, emergem 
praias, barrancos escuros e, nestes, fi16es de 
argila. 

Nao existem lagoas no interior acreano. 
Apenas os terrenos mais baixos sao alagados 
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pelas cheias, havendo lagos pr6ximos as mar
gens dos caudais, alguns com varios qu!lome
tros de extensao, conservando suas bordas o 
mesmo aspecto dos rios de que se desprende
ram pelo seccionamento chamado "sacado". 

Sao quadros tipicos da regiao o da extra
'<iio do latex e o transporte da borracha, ge
t·almente feito das sedes dos seringais para os 
centros comerciais em balsas de borracha au 
em batel5es na epoca do estio. 

As cidades acreanas estao na quase tota
l!dade localizadas na zona de fronteiras . Ao 
longo da linha Cunha Gomes, nos limites com 
o es~ado do Amazonas, encontram-se as ci
dades de Cruzeiro do Sui, Tarauaca, Feij6 e 
Sena Madureira. Na fronteira com a Repu
blica da Bolivia, ja no Alto rio Acre se encon
tra a pequena cidade de Brasileia. Fazem ex
ce<;iio a esta regra a Capital do Territ6rio do 
Acre e a cidade de Xapuri, ambas localizadas 
nas margens do rio Acre. 

Desses niicleos populacionais, os dois cen
tros mais importantes sao Rio Branco e Cru
zeiro do Sui, o primeiro na bacia do Purus e 
o outro na do Jurua. 

A capital do Territ6rio Federal do Acre 
esta localizada as margens do rio Acre, ao 
longo de vastos meandros encalxados. 

As margens do rio nao estiio ocupadas 
com instalact5es humanas, o que se deve, em 
parte, ao forte declive e as inunda<;5es a que 
estao sujeitas. Por ocasiao das cheias as aguas 
sobem as vezes a mais de 10 metros. As areas 
do leito maior sao aproveitadas pelos caboclos 
para pequenas "culturas de praia". isto e, 
"culturas de vazante". 

As instala<;5es da c!dade se desenvolvem 
principalmente a partir da quota de 160 me
tros, aproximadamente, subindo em direciio 
aos niveis mais altos. -

Na morfologia urbana da cidade de Rio 
Branco, observa-se que apenas o bairro de 
Penapolis teve uma planta organizada e pre
viamente tractada, com algumas ruas arbori
zadas (mangueiras), enquanto os outros bair
ros (Empresa, Quinze, Papouco e a "Zona 
Ampliada") se desenvolveram espontanea
mente. 

Na margem esquerda do rio Acre, no 
bairro de Penapolis, encontram-se os predios 
mais impor~antes da administra<;iio: Palacio 
do Governo, Quartel da Guarda Territorial, 
Departamento de Geograf!a e Estatistica, De-
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partamento de Educac;ii.o e Saude, Mercado 
Municipal, etc. 

Possui a cidade iluminac;ao eletrica pro
duzida por urn grupo diesel. Nao existem ser
vic;o de agua potavel e rede de esgoto em Rio 
Branco e em nenhuma cidade acreana. 

Na zona urbana de Rio Branco, ha peque
nas industrias: sapatarias, usinas mecanicas, 
serrarias manuais, fabricas de giHo e pada
rias. Nos locais mais afastados do centro 
urbano, area suburbana ou mesmo rural, 
acham-se instaladas varias olarias e casas de 
farinha. No bairro da Empresa, estao as casas 
de comercio misto (a varejo e por atacado). 

Quanto aos meios de transporte no cen
tro urbano, embora a cidade seja extensa, 
ainda nao existe urn servic;o organizado de 
veiculos para o transporte coletivo (ha, no en
tanto, urn 6nibus). Assim, em maior numero, 
os deslocamentos sao feitos a pe. 

Conta a Capital 19 logradouros pavimen
tados (quase todos de tijolo e areia; alguns, 
entretanto, tern pavimento de concreto). 

Sao dignos de nota no municipio de Rio 
Branco o obelisco comemorativo da Revoluc;ao 
Acreana (uma fonte lumincsa), a nova Ca
tedral e o Palacio do Governo. 

Circulam na Capital 4 peri6dicos: "0 
Acre", "0 Liberal" (semanarios), "Renovac;ao" 
e "Jornal do Povo" (quinzenarios). Ha, na 
sede do Municipio, 6 bibliotecas e 1 radioemis
sora - a ZYD-9, Radiodifusora Acreana 
<unica no Territ6rio). 

Dos 10 hospitals existentes, 5 estao loca
lizados na Capital; dos 20 medicos que no 
Territ6rio exercem a profissao, 13 estao na 
Capital. 

Destacam-se, no plano de assistencia 
medico-social, a Santa Casa de Misericordia, 
o asilo para filhos de Hansenianos e o Edu
candario Santa Margarida, todos em Rio 
Branco. 

Quanto ao ensino, conta o municipio de 
Rio Branco com 41 unidades escolares de en
sino primano fundamental comum (nos 
demais municipios ha 111 dessas unidadesl; 
das 8 unidades escolares de ensino media exis
tentes no Territ6rio, 3 pertencem ao munici
pio da Capital, que conta, ainda, com 1 escola 
comercial. 

Os meios de hospedagem sao reduzidos: 
4 hoteis na Capital, 1 em Cruzeiro do Sul e 

30 - TERRIT6RIO DO ACRE 



2 em Tarauaca; 10 pensoes em Rio Branco e 
mais 23 pensoes nos demais municipios. 

Em relactiio aos meios de divers6es, possui 
o Territ6rio 7 cinemas (3 na Capital), 5 tea
tros e 1 cine-teatro. 

Sao tradicionais nas localldades acreanas 
as festas religiosas e o carnaval. Os festejos 
juninos apresentam quadros tipicos: foguel
ras e "bailes da rocta"; ha largo consumo, 
nessas festas, de alua, pe-de-moleque, canjica, 
etc. 

0 governo do Terrlt6rio mantem urn De
partamento de Geografia e Estatistica, 6rgiio 
integrado no sistema estatistico brasileiro, e o 
Conselho Nacional de Estatistica, uma Inspe
toria Regional de Estatistica Municipal. 

EST A publ!Ca9li0 jaz parte da ser!e de mcmogratias 
regionals organlzada pel4 Dlretorla de Do

cumenta9ilo e Dlvulga9ilo do Ccmsellt.o Naclonal de 
Estatlstlca. A nota i ntrodut6rla, s6bre aspectos da evo
h>9ilo lt.ist6rica do Territ6rio corresponde a uma ten
tatlva no sentldo de sintetizar, com adequado siste
matiz49ilo, elementos esparsos em dijerentes docu
mentos. Ocorrem, em alguns casas, dtverg~ncias de 
opintiio, comuns em assuntos dessa. natureza, n4o 
.:rendo raros os equtvocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesqulsa. Por tsso, o CNE acollt.erla com o malor 
inter~sse qualquer col4bora9ilo, especlalmente de lt.lsto
rtadores e ge6gratos, a flm de que se possa divulgar 
de futuro, sem receto de controverstas, o escDrco his
t6rtco e geograjlco dos munic!pios brasileiros . 
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