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BAHIA 

-R ASPECTOS F!SICOS - Area : 832 km' 
(1956); altitude: 150 m . 

-R POPULAQAO - 54 379 habitantes (estima
tiva do Departamento Estadual de Esta
tistica, para 1957); densidade demogrri
fica : 65 habi tantes par quilometro qua
drado. 

-R ATIVIDADES PRINCIPAlS - Lavoura de 
cacau. 

t:t ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 
agencias. 

-i~ VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 17 autom6veis e jipes e 19 
caminh6es. 

t:t ASPECTOS URBANOS (sede) - 400 liga
tr6es eletricas, 5 hoteis, 3 pens6es, 2 cine
mas e 1 teatro. 

i:r ASSISTP:NCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 16 leitos; 11 medicos no 
exercicio da profissao. 

t:t ASPECTOS CULTURAIS - 48 uni dades .es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 1 estabelecimento de ensino me
dia; 1 tipografia, 1 livraria, 2 bibliotecas 
publicas e 1 jornal semanal. 

t:t ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzei ros) - receita pr evista 
total : 6 000; receita tributliria: 4 560 ; des
pesa fixada: 6 000. 

>':l REPRESENTAQAO POL!TICA 
dares em exercicio. 

12 verea-

Texto de Marcos Vinicius da Rocha, da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulgagao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

N ADA se sabe ao certo quanta a primeira pe
netrac;ao do territ6rio municipal, em

bora se admita que o local tenha sido cami
nho de "bandeiras", oriundas da zona sul e 
que demandavam o alto sertao. 

Regiao de grandes matas, habitada por 
indigenas da tribo Tapuia, era procurada, c·om 
frequencia, por criminosos e aventureiros. Dai 
o primitivo nome de Rapa-tic;ao, top6nimo que 
significava "roubo de tic;6es", ou, segundo 
outra versao, "barulho ou desordem", quando 
o tic;ao foi usado como arma. 

Por volta de 1913, Raimundo dos Santos 
veio localizar-se na regiao que hoje constitui 
a vila de Ibirataia (ex-Tesouras), entao habi
tada por duas mulheres e urn foragido de 
Castro Alves. Nas cercanias havia, ainda, duas 
ou tres fazendas de plantac;6·es de cacau. 

Praticando, tambem, a lavoura cacaueira, 
Raimundo dos Santos vendia a produc;ao local 
aos que por ali transitavam. Em 1916, pre
vendo o desenvolvimento da regiao, foi a Ca
mamu, onde conseguiu a criac;ao de urn Dis
trito de Paz no povoado, nao com a denomi
nac;ao que pretendia (Rio Novo), mas com a 
de Alfredo Martins. 

A excelencia do solo para a cultura ca
caueira conduziu para a regiao novas levas de 
colonizadores. 

A parte norte foi povoada por habitantes 
da regiao sertaneja, principalmente de Jequie 
e Nossa Senhora da Conquista; a parte sul, de 
desbravamento mais antigo, provavelmente 
foi atingida por habitantes de Ilheus, ao su
birem o Rio das Contas em busca de novas 
terras para o plantio de cacau; a parte leste 
teria recebido povoadores oriundos de Camamu 
e Santarem. 

Os primeiros movimentos referentes a 
emancipac;ao da vila datam de 1924, quando 
o distrito estava em franca prosperidade, pos
suindo ate 1 jornal (passou a sede a categoria 
de subprefeitura com o nome de Rio Novo em 
1930). 
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Vista parcial da Prao;a Rui Barbosa 

Pelo Decreto estadual n.0 7 455, de 23 de 
junho de 1931, o distrito foi desmembrado do 
Municipio de Camamu e anexado ao de Je
quie, fato confirmado por outro decreto esta
dual, o de n.0 7 479, de 8 de julho de 1931. 

0 Decreto estadual n.0 8 725, de dez-embro 
de 1933, elevou Rio Novo a categoria de vila 
e criou o Municipio do mesmo nome, com ter
rit6rio desmembrado de Jequie. A nova co
muna passou a denominar-se !piau, em vir
tude do Decreto-lei estadual n.0 141, retificado 
pelo D~creto estadual n.0 12 978, de 1.0 de 
junho de 1944. 

Em 1950, !piau figurava com os distritos 
de Barra do Rocha, Ibirataia e Ubata, alem 
da sede. 

Em 1952, a Lei estadual n .o 514 elevou o 
distrito de Ubata a categoria de Municipio; 
em 1953, foi criado o distrito de Algodao. 

Segundo o quadro administrativo, vigente 
em 1.0 de janeiro de 1958, !piau compoe-se das 
seguinte.s unidades: !piau, Algodao, Barra do 
Rocha e Ibirataia. 

Advertencia - A modificac;ao territorial 
ocorrida em 1952 e da qual resultou a eleva
gao do distrito de Ubata a categoria de Muni
cipio imp6e algumas r·essalvas na apresenta
c;ao dos elementos e.statisticos. 

Na par ~e demografica, porque os dados se 
refiram a situac;ao em 1950, ficam incluidos 
os habitantes de Ubata; a discriminac;ao, por 
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distritos, da populagao abrangida pelo Censo, 
porem, permite formar uma icteia do resultado 
da desanexagao de Ubata. 

Em relagao a agricultura e a pecuaria, OS 
dados apresen·tados reportam-se a atual con
figuragao; quanta a industria, nao havendo 
grandes estabelecimentos no Municipio, as 
observag6es ficam aproximadamente valida.o. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

P ERTENCE Ipiau a Zona Cacaueira, uma das 
16 regi6es fisiograticas em que o Estado 

da Bahia esta dividido e da qual fazem parte 
mais 20 municipios, entre os quais Ilheus, 
Itabuna, Canavieiras, Belmonte, Itacare, 
Una, etc. 

PERNAMBUC O 

·~ 

MI N A S GER A IS 

A distfmcia da sede municipal a Capital 
do Estado e de 188 km em linha reta. As 
coordenadas geograficas da cidade sao 14° 08' 
21" de latitude sul e 39° 44' 02" de longitude 
W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

GEOLOGICAMENTE, grande parte da faixa de 
territ6rio em que se produz cacau no 

Estado da Bahia, situa-se no complexo crista-
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lino, onde predominam rochas gnaissicas ou 
de granito. 

No tocante aos solos, o terreno e quase 
desconhecido, tanto que os agricultores se 
orientam por determinadas indicag6es, na es
colha das terras para a formagao das lavoura.s. 

"Embora a area ecol6gica do cacau esteja 
teoricamente situada nos terrenos re.sultantes 
da decomposigao de rochas cristalinas, o ca
caueiro e plantado, tambem, em larga escala, 
nas varzeas e nos terrenos aluvionais, cuja 
fertilidade e renovada. pelos .sais carreado.s, 
nas enchentes peri6dicas, do.s planaltos baia
nos e mineiros" (Clovis Caldeira, in "Fazen
da.s de Cacau na Bahia", 1954) '. 

No revestimento floristico de !piau, pre
dominam os bosques agricolas do cacau, os 
cafezais e o.s terrenos apropriados para as 
pastagen.s. Ha, tambem, matas e capoeiras. 

No sistema hidrografico, alem do Rio das 
Contas - principal rio que banha o Munici
pio -, registram-se alguns de seu.s afluentes: 
Agua Branca, C6rrego de Pedras e Ribeirao 
do Rocha. 

0 clima da regiao e agradavel, sendo a 
temperatura media da ordem de 27° centi
grados. 

Com o desmembramento do di.stri~o de 
Ubata, a area do Municipio ficaria reduzida 
de 1 048 para 800 quil6metros quadrados, .se
gundo estimativas locais. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EM 1950 foram recenseadas no Municipi'o 
48 056 pessoas (24 086 hom ens e 23 970 

mulheres), com a seguinte discriminagao por 
di.stritos: 

!PIAU .. ............. .. 

Barra do Rocha 
Ibi,.ataia . . ........ . . . . .. . 
Ubata .............. . ..... . .. . ... .... . . . 

22 828 

7 021 
13 576 

4 631 

A populagao de Ubata correspondia a 10% 
do total dos ipiauen.ses recenseados; os habi
tantes dos distritos de !piau, Barra do Rocha 
e Ibirataia somavam, em conjunto, 43 425 
pessoas. · 

0 Departamento Estadual de Estatistica 
estima para o Municipio uma populagao de 
54 379 habitantes, em 1957. 
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Em rela<;ao a cor, o Municipio refletia, 
cern grande s.proximac;ao, o quadro estadual: 

cerca de 29 % de 
habitantes de cor 
branca, 21 % de cor 
preta e 51% de 
pardos. Declararam 
professar a religiao 
cat6lica 96% (no 
Estado, 98%) e a 
espirita, 4%. Nao 
ha praticamente es-

auAoRo URBANO B 17% trangeiros. 
No quadro rural, 

QUADRO SUBURBANO - II% Jocalizam-Se 72% de 
auAoRo RURAL t:SSl 72% pessoas, no urbano, 

17% , e no suburba
no 11% (no Estado ha 74% de habitantes no 
quadro rural) . 

A cidade de Ipiau congregava cerca de 
15 % dos ipiauenses. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

A INTENSA atividade na lavoura cacaueira 
pode ser caracterizada pela elevada 

quota de pessoas que declararam exercer a 
ocupa<;ao principal no ramo "agricultura, pe
cuaria e silvicultura": 66 % do total de pessoas 
ativas de 10 anos e mais (indice calculado 
com exclusao dos habitantes inativos, dos que 
exercem atividades domesticas nao remune
radas, discentes e daqueles cuja atividade nao 
foi declarada ou foi mal definida) . 

Feira 
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No.s ramos "industrias de transformagao" 
e "comercio de mercadorias" sao tambem ele
vadas as respectivas quotas: 10% e 7%. 

Convem observar que a quota verificada 
na industria niio reflete a existencia de gran
des e.stabelecimentos fabris (em 1955 havia 
apenas 2 que ocupavam mai.s de 5 pessoas). 
Provavelmente aquele efetivo e conseqtiencia 
de pequenos estabelecimentos fabris e da in
dustria caseira. 

Agricultura e pecuaria 

A cuLTURA do cacau e a principal fonte de 
renda do Municipio. Niio obstante o 

carater monocultor do cacaueiro, registram-se, 
ainda, na lavoura, apreciaveis plan:ag6es de 
cafe e mandioca ; na pecuaria assinalam-se 
pequenos efetivos de gada. 

Em 1955, o valor da produgiio agricola 
ipiauense atingiu 82 milhoes de cruzeiros, dos 
quais 72 milh6es resultantes do cacau (dados 
do Servigo de Estatistica da Produgao) : 

PRODUTOS AGR[COLAS 

Cacau em fa va . 
Cafe . ......... . 
Mandi">Ca ..... . . 
Outros (1) ... . 

TOTAL .. 

VALOR OA PRODUCAO 

NUmeros 
absolutes 

(Cr$ 1 000) 

72 000 
1 992 
3 225 
I 386 

a1 :soa 

% sabre 
o total 

88,23 
6,12 
3,95 
1,70 

100,0() 

(1) Em "outros" estao incluidos fumo em fOlha, laranja, limao, 
milho, abacaxi, banana, bltata-doce e fdj ao. 

Nos 18 900 hectares plantados com ca
caueiros foram produzidos 60 000 sacos de 
cacau em fava no referido ana. 

Os principais Municipios produtores da 
Zona Cacaueira - Ilheus, Camamu, Itabuna, 
Canavieiras e Itajuipe --'- tiveram produgiio 
compreendida ent re 496 800 sacos (Ilheus) e 
185 100 (Itajuipel ; seguem-se as produgoes de 
Ibicarai, Belmonte, Uruguca e Ubaitaba (entre 
83 300 sacos e 128 000); ainda, quanta a quan
tidade, sucedem-se Itubera, Una e Ipiau. As 
demais unidades da regiao produziram menos 
de 52 500 sacos - safra de Itacare - , sendo 
que Taperoa registrou o minima : 6 200 sacos. 

8 - IPii\U 



Convem csclarec2r que Ip!au perdeu o 
distrito de Ubata, cuja produc;ao atingiu 
20 000 sacos em 1955. 

Dois processos sao usados para a adapta
c;ao de terrenos a lavoura cacaueira. 

"P.elo processo da mata derrubada, o solo 
e inteiramente desmatado abatendo-se a 
foice, machado e facao as arvor 2s, os arbustos 
e as plantas herbaceas. Como invariavel
mente sao fei;as culturas intercalares ate o 
segundo ano da vida do cacaueiro, o terreno 
fica parcialmente protegido contra os efeitos 
da insolac;ao intensa e das enxurradas. 0 solo, 
por outro lado, quando a derrubada da vege
tac;ao nao e seguida pela sua queima, torna-s2 
enriquecido pela aposic;iio de detritos" (Clovis 
Caldeira, livro citado). 

Ainda, segundo o mesmo autor, no sistema 
da mata cabrocada, "elimina-se, pela roga
gem e derrubada, a totalidade das arvores de 
pequeno porte, arbustos e plantas herbaceas, 
deixando-se de pe somente as arvores maio
res. Todavia, antes de se plantarem os ca
caueiros, procede-se a urn desbaste onde as 
arvores se apresentam mais densas, supri
mindo-se por vezes urn terc;o ou mais das 
arvore.s pelo .sistema do roletamento" (descor
tigamento integral de determinada superficie 
do tronco - a morte das arvores permi~e mais 
ampla aeragao e iluminagiio mais regular). 

A poda do cacaueiro e pra:icada, em 
grande parte da regiao, do mes de setembro 
ao de dezembro de cada ano (ou de dois em 
dois anos, nos cacauais ja beneficiado.s) e o 
desbrotamento, no decorrer da safra, por oca
siao das colheitas. 

As variedades cultivadas na Bahia per
tencem geralmente ao tipo "Cacau Foras
teiro" (Theobroma leiocarpa BerJ, o qual se 
subdivide nas variedades Comum, Maranhao 
e Para, e.ste com varias denominag6es, segundo 
as caracteristicas que apresenta : casca de 6vo, 
maracuja, especial, etc. 

Normalmente, o cacau apresenta duas co
lheitas ou "colhas", no linguajar regional: a 
do "temporao" (de abril-maio a ag6.stoJ e a 
da safra propriamente dita (setembro a de
zembro-janeiro). 

Os produtos agricolas de !piau sao expor
tados para Salvador e para o porto de Ilheus. 
E apreciavel a exportac;ao de cafe e farinha 
de mandioca para o norte do Pais (Juazeiro 
da Bahia, Campina Grande, Pernambuco, 
etc .). 
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Em relagao a pecuaria, havia, em 1956, 
14 000 bovinos, 30 000 suinos, 4 000 equmos, 
1 500 asininos e 5 500 muares (alt~m de 1100 
ovinos e caprinosJ. 

Nao ha exportagao de gado ; ao contrario, 
a maior parte da carne vacum para o abas
tecimento da populaqao provem dos municipios 
de Boa Nova e Ibaitaba. 

Ha regular produqao de leite: 400 000 li
tros em 1956, no valor de 2 milh6es de cru
zeiros. 

Outras utividades 

A ATlVIDADE industrial de Ipiau reduz-se a 
de pequenos e.stabelecimentos: sapata

ria, olaria , fabrica de mo.saico e de farinha 
de mandioca. 

Apenas dais desses estabelecimentos con
tavam, em 1955, mais de 5 operarios. 

Embora nao constitua atividade regular
mente exercida, pratica-.se a pesca, em pe
quena escala, de trairas , acaris, piaus, etc . 

ME/OS DE TRANSPORT£ 

I PIAU liga-se as cidades vizinhas e as Capi
tais estadual e federal pelos seguintes 

meios de trans porte: 

Boa Nova - Rodoviario: 158 km. 
Itubera- Rodoviario, via Gandu: 125 km. 
Jequie - Rodoviario: 74 km. 
Ubaitaba - Rodoviario: 100 km. 
Ubata - Rodoviario (pela BR-5) : 47 km. 
Capital Estadual - Rodoviario: 423 km. 
Capital Federal - Rodoviario: 1 395 km. 

COM ERCIO E BANCOS 

A QUOTA relativamente elevada de pessoas 
que exercem a atividade principal no 

comercio de mercadoria.s e urn indice da in
tensidade da.s transa<;6es comerciais do Mu
nicipio. 

0 principal produto e o cacau. Dele de
pende o equilibria econ6mico de Ipiau - se 
ha boa safra; se os pregos sao compensadores, 
o Municipio atravessa periodos de desenvol
vimento em todos as setores. 
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Ao lado de 302 estabelecimentos de co
mercia varejista (em 1956) anotam-se 32 de
dicados ao comercio atacadista. 

Ainda como urn reflexo da lavoura ca
caueira, verifica-se acentuado movimento 
bancario. Em 30 de abril de 1957, os bancos 
apresentavam os seguintes saldos r2ferentes 
as principais contas: 

CONTAS 

SALDOS EM 30 DE 
ABRIL DE 1957 

(Cr$ 1 000) 

I 
Municipio de .I Municipio de 

Juazeiro I piaU 
-- - - - - - ----- - ---·I - - - -

Ernpr('stimos em C.t C .. . 
Titulos descontados . . 
Drp6sitos :\ vista e a eurto prazo .. . . 
DepOsitos a pra1.o . . 

' 
2 :l76 i 

Of ()f .f I 
:!0 R!IQ 1 

2 0:?:! I 

·15 202 
ii i 600 
38 637 
2 05.> 

Ha 4 estabelecimentos bancarios : Banco 
da Bahia S.A., Banco do Brasil S.A., Banco 
Econ6mico da Bahia S.A. e Instituto de Fa
menta Econ6mico da Bahia. 

SALARIOS 

CoM relacao ao salario minima do traba
lhador adulto (vrgorante a partrr de 1.0 

de ag6sto de 1956) , o Estado da Bahia esta 
subdividido em 4 sub-regi6es. Na r.a sub-regiao 
(Municipios de Salvador, Ilheus e Itabuna) o 
salario minima e de 2 700 cruzeiros: na n.a, 
de 2 400 cruzeiros; nas nr.a e rv.a. respectiva
mente, 2 200 e 2 000 cruzeiros. 

!piau pertence a n.a sub-regiao, junta
mente com mais 27 unidades municipais. 

INSTRUl;AO PUBLICA 

COM base nos dados censitarios referentes 
a 1950, pode-se estimar que atualmBnte 

a percentagem de pessoas alfabetizadas no 
Municipio seja superior a 28 %, quota obser
vada naquele ana (calculada sabre o total ctas 
pessoas presentes de 10 anos e maisJ. :Este 
indice e inferior a percentagem correspon
den te para o Estado l32 % ) . 

IPIAU - 11 



Correios e TeJegrafos 

linsino 

EM 1956, havia no Municipio 48 unidades 
escolares de ensino primario fundamen

tal comum. Contava ainda 1 unidade escolar 
de ensino gina.sial e 1 de pedag6gico. 

FINAN<;AS POBLICAS 

EM 1956, a receita total orc;;ada foi de 6 000 
milhares d·e cruzeiros, dos quais 4 560 

correspondentes a tributaria; a despe.sa pre
vista nes.se ano foi de 6 000 milhares de cru
zeiros. 

No periodo 1951/56, as financ;;as do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras ( dados 
fornecido.s pelo Conselho Tecnico de Econo
mia -e Financ;;asl : 

Fl NAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS 

1Y51. 
1Y52. 
1953. 
1954 .. 
1955. 
1056 (I) 

Receita arr ecada da 

--~~J Tributiir ia 

:l 1.!JU I 2 i40 
:j 168 2 420 
·I 700 , 3 667 

u1u1 'l 7 no2 
i 390 n 023 
(i 000 4 560 

I 

( I ) Dado:-: do or~:al u l' nt o . 
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Oespesa 
realizadcc. 

Saldo ou 
.. deficit'' 

do balanco 

'2 Ti5 + 421 
3 000 + 168 
4 700 
5 i07 + 3 ·154 
5 1i4 + 2 21fi 
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As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria prevista para 1956 sao as 
seguintes: 

Tributaria 

Impastos 

Territorial 

(CrS 1 000) 

4 560 

4 249 

0 
Predial . . . . . . . . . . . . . . 319 

S6bre industrias e profiss6es 2 778 

De Jicenc;;as . . . . . . . . . . . . 166 

Jogos e diversoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Selos 941 

Taxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

Assistencia e seguranc;;a social 101 

Expedlen te . . . 22 

Fiscalizac;;ao e servic;;os di versos 34 

Limpeza pttbllca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Outras . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 121 

A despesa municipal, em 1956, se acha 
distribuida da seguinte forma : 

(CrS 1 000) 

Despesa total ..... . .............. ... ... . 6 000 
822 

653 
341 
850 
144 
51 

Administra<;ao geral .. . ...... . 
Exa<;il.o e fiscaliza<;il.o financeira 
Seguran<;a publica e asslstencla social 
Educa<;ao publica ............ . 
Saude publica . ............ . ... . . . . .. . 
Fomento 
Servicos industria is .......... ... .. ... . 
Divida publica ...... . . ..... . ........ . . 
Servic;;os de utilidade publica 
Encargos dlversos ...... ...... ... . 

323 

10 
1959 

847 

A arrecadagao da receita fed-eral, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/ 56: 

ANOS 

1951. 
1952 . 
1953 .. 
1954. 
1955 . 
1956. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

Federa l 
(1 ) 

I Hi 
I .)05 
I 731i 
l 569 
:s 385 
·I 062 

Estad ual 
(1) 

·IR5 
a 5·15 
9 :!.12 

19 097 
17 034 
12 877 

Muni cipal 

l !l(i 
!fiX 

<1 iOO 
9 Hil 
7 :mo 

(!) 6 000 

(I ) Dauos da lnspcwria Regiona l de Estat;"lica Municipal. - (Z) 
Dados do or~;arnrnto. 
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DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

A CIDADE de Ipiau conta atualmente 6 rua.s 
calgadas com paralelepipedos e uma 

cujo cal<;amen:o e de pedras brutas. Duas sao 
as prac;as calc;adas; a de Rui Barbosa possui 
jardim em estilo moderno. 

Em 1940. instalou-se a iluminacao ele-
trica. · · 

Em 1956, o Municipio foi dotado de campo 
de pouso com pista de 1 200 metros. 

A principal festa da cidade e a de seu 
padroeiro, Sao Roque, no dia 16 de agosto, a 
qual atrai a populac;ao de localidade.s vizinha.s. 

Quadro tipico de Ipiau, como de toda a 
regiao cacaueira, e o das "colhas" do cacau, 
invariavelmente feitas com o podao, instru
mento recurvo de dais gumes, adaptado a uma 
vara. Os frutos, uma vez derribados, vao sendo 
reunidos em monticulos, denominados ban
deiras, as quais, reunidas em porc;6es maio
res, formam as rumas. u:ili.za-se, ne.ssa tarefa, 
indiferentemente, o trabalho de homens, mu
lheres e ate meninos, que transportam o cacau 
em sacos ou grandes cestas. 

0 fruto do cacau e cortado com certeiro 
golpe obliquo na sua parte superior, que se 
desprende juntamente com as am€mdoas, indo 
cair. sobre urn pano estendido no solo, onde 
vai apanha-lo o tirador ou tiradeira. 

· 0 cacau e transportado em caixas, no 
lombo de muares, den:ro de cac;uas, para os 
cochos de fermentac;ao da fazenda. 

Parte ainda desse quadro peculiar a re
giao e a atividade humana nos cochos: desde 
o revolver do cacau mole ai depositado, o 
escoamento do mel, a operac;ao de secagem ao 
sol, na barca(fa ou nos tabuleiros (esta opera
gao e, tambem, realizada em estufasJ. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 
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ESTA publicar;iio faz parte da serie de mo-
nografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentar;iio e Divulgar;iio do 
Conselho Nacional de Estatistica_ A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolur;iio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em diferen
tes document as. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivor:us 
e erros nas p1·6prias fontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;iio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controvh-
sias, 0 escorr;o hist6rico e geogrdfico dos mu
nicipios brasileiros. 



lBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Moacir Malheiros Fernandes Silva 

Secretario-Geral em exercicio: Hildebran do Martins 

COLE<;ii.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 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua<;ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiania. 118 - Caxambu. 
119 - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui, 127 - 0 Vale do Ca
riri. 128 - A<;u. 129 - Len<;6is. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - ltajuba. 136 - Buquim. 
137 - Concei<;ao do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 - Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 - Picui. 143 - Territ6rio do Acre. 144 - Russas. 
145 - Tres Pontas. 146 - Juazeiro. 147 - Sao Louren<;o. 
148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 - Barra 
Mansa. 151 - Marques de Valen<;a. 152 - Osorio. 153 
- Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 - Vassouras. 
157 - Mage. 158 - Cantagalo. 159 - Santarem. 160 -
Araraquara. 161 - Pau dos Ferros. 162 - Itambe. 163 
- Sao Carlos. 164 - Estrera do Sui. 165 - Garanhuns. 
166 - Itacoatiara. 167 - Nazare. 168 - Tapes. 169 -
Alem Paraiba. 170 - Espirito Santo. 171 - Natal. 172 
- Sao Francisco do Conde. 173 - Passos. 174 - Senhor 
do Bonfim. 175 - Ipiaii. 176 - Remanso. 177 - Santa 
Maria. 178 - Joaima. 179 - Bragan<;a. 180 - Itatiba. 181 
- Jequitinhonha. 182 - Carag!latatuba. 183 - Ribeira 
do Pombal. 184 - Formiga. 

Acabou-se de imprimir, no Ser·vifo Grdjico 
do IBGE, aos norve dias do mf.> de sete711bro 
de mil no·vecentos e cinqiienta e oito. 




