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·~ ASPECTOS FiSICOS - Area: 65 853 km' 
(1958J; altitude : 130 m; temperatura 
media em oc das maximas: 33; das mini
mas: 21; compensada: 27; precipitar:;iio 
anual: 1 217 mm. 

·'" POPULAQAO - 41 556 habitantes (es tima" 
tiva do Departamento Estadual de Esta
tistica para 1.0 - VII -1958); densidade de
mogrlifica: 0,6 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Pecuriria. 

\ i· ESTABELECIJI/IENTOS BANCARIOS 1 
matriz e 5 agencias. 

" VEiCULOS REGISTRADOS rna Prejeitura 
Municipal! - 441 autom6veis e 242 cami" 
nh6es. 

' ASPECTOS URBANOS (sede! - 3 630 liga
c;6es eletricas, 467 aparelhos telef6n icos. 
5 hoteis, 5 pens6es, 3 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA rsede! - 1 hospital 
gercll com 146 leitos; 16 medicos no exer
cicio da profissiio . 

. ASPECTOS CULTURAIS - 36 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 4 de ensino secundario, 1 de co" 
mercial , 2 de artistico e 1 de pedag6gico; 
2 tipograjias, 4 livrarias. 4 bibliotecas, 1 
edit6ra e 2 jornais. 

FINANCAS POBLICAS EM 1956 rmilhares 
de criLzeiros! - receita total: 15 595; re
ceita tributdria: 10 540; despesa: 6 080. 

·!, REPRESENTAC)AO POLiTICA - 9 vereado" 
res em exercicio. 

Texto de Renato Rocha, da Diretoria de 
Documentagao e Divulga9ao do CNE. Desenho 
da capa de Q. Campofiorito. 



ASPHCTOS HISTORICOS 

~ EGUNDO alguns historiadores, teriam sido u os espanh6is os primeiros a visitarem o 
territ6rio do atual Municipio. Assim e que Juan 
Ayolas e seu sucessor Domingos Martinez de 
Irala, entre 1537 e 1538; Alvarez Cabeza de 
Vaca e, em 1547, novamente Irala, agora em 
demanda dos Andes. e.~tiveram nas terras do 
futur: Municipio de Corumba. 

Ate fins do seculo XVIII as fronteiras das 
posses~6es portuguesas e e.spanholas eram mal 
definidas. Dis.so aproveitou-se o Capitao Luis 
de Albuquerque de Melo Pereira e Caceres para. 
ap6s a violac;ao de tratado de limites pelos 
espanh6is, em 1774, garantir a posse de grande 
parte da margem direita do rio Paraguai e da 
esquerda do Guapore, expandindo o territ6rio 
da Capitania sob .seu governo. A 13 de setem
bro de 1775 lane; a os fun dam en tos do porto de 
Coimbra; cria no a no seguinte o forte Prin
cipe da Beira; e manda ocupar, em 21 de se
tembro de 1778, o local que hoje constitui a 
cidade. 

Em 1853, por decreta imperial, o porto de 
Corumba foi habilitado para o comercio, sendo 
dotado de mesa de rendas. A Alfandega e ins
talada em 1861. 0 Municipio e criado pelo 
Decreta n. 0 6, de 6 de julho de 1862, elevan
do-se a povoac;ao a categoria de vila. 

Durante a guerra com o Paraguai, Co
rumba foi teatro de algumas batalhas. A 28 de 
dezembro de 1864 apresentou-se diante do 
Forte de Coimbra o c01·one! paraguaio Vicente 
Barrios, com tres mil homens embarcad:::s, ini
ciando o ataque. 0 tenente-coronel Hermene
gildo de Albuquerque Porto Carreiro, com 157 
homens, opos resi.stencia aos invasores, sus
tentando !uta por 2 dias, findos os quais se 
retirou para Corumba. A 2 de janeiro de 1865 
a guarnic;ao militar evacua a cidade, seguindo 
para Cuiaba. Somente dois anos depois, aos 13 
de junho, e retomada pelos homens comanda
do.s pelo tenente-coronel Antonio Maria Coe
lho. A Alfandega que tinha interrompido seu 
funcionamento desde esse ano, por causa da 
ocupac;ao paraguaia. s6 volta a atividade en! 
1872, ano em que e fundado o Arsenal de Ma
rinha do Ladario. A imprensa local nasce em 
1877, com a edic;ao de "0 Iniciador". 

Corumba torna-se cidade em 15 de novem
bro de 1878. Novas perspectivas sao abertas ao 
progresso local quando. a 3 de maio de 1908, e 
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iniciada a constrU<:;ao da Estrada de Ferro 
Itapura-Corumba, com o lanc;amento da pe
dra fundamental na Estac;ao de Porto Espe
ranc;a e sua conclusao em 1914. Atualmente e 
parte da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

Segundo a divisao administrativa vigente 
em 31 de janeiro de 1958, o Municipio com
p6e-se de 7 distritos: Corumba, Albuquerque. 
Amolar, Coimbra, Nhecolfmdia, Paiaguas e 
Porto Esperanc;a. 

f"OCALIZA(:AO DO Ml!'VfCiPIO 

A SEDE municipal, situada na Zona da Bai
xada Sui, encontra-se aos 130 59' 48" de 

latitude sui e 57° 39' 17" de longitude W. Gr. 
Dista 410 km, em linha reta, da Capital do 
Estado. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

C ORUMBA contava, na data do Recensea
mento Geral de 1950, 38 734 habitantes 

(20 096 homens e 18 638 mulheres). 
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0 Departamento Estadual de Estatistica 
estimou a populac;ao para 1.0 -VII-1958 em 
41 556 habitantes. 

Analisando-se 
a populac;ao lo-
cal segundo o 
credo religioso, 
observa se que 
90% e cat6lica 
e 5% espirita 
• no quadro es
tadual e bastan
te alta esta cota 
de espiritasJ . 
Quanto a cor, 
pouco mais da 
metade do nu-
mero de habi
tantes (51 % J 
era parda, 4 % 
preta e 45 o/c 
branca. Os na
turalizados e os 
estrangeiros to-
taJizavam 6%. 

OUAORO 

OUAORO 

OUADRO 

URBANO . ..... 
SUBURBANO ~ 17 •;. 

RURAL E2l 3 7 "A. 

Em Corumba ha predominancia urbana: 
na cidade, estao 48% da populac;ao e nas vi
las, 15%. 

PRINCIPAlS ATIVJDADES 

fCONOMICAS 

0 PRINCIPAL ramo de atividade - "agricul
tura, pecuaria, e silvicultura" - abrange 

um contingente de pessoas que se pode estimar 
em 35 % do total da populac;ao de 10 anos e 
mais, exclusive os habitantes inativos, os que 
exercem atividades domesticas nao remunera
das e discentes e os que nao puderam ser in
cluidos em qualquer outro ramo de atividade. 
S6bre o mesmo total, o grupo ativo na indus
tria de transformac;ao representava 18%; em 
transporte, comunicac;6es .e armazenagem a 
percentagem eleva va-se a 11 %; 0 fa to e atri
buido a importancia de Corumba como cruza
mento de varios roteiros fluviais e ponto de 
junc;ao das duas U.nicas ferrovias do Estado: a 
Brasil-Bolivia e a Noroeste do Brasil. 

Quanto a "prestac;ao de servic;os", embora 
22 % declarassem exercer atividade nesse ramo, 
a verdade e que apenas 12 % trabalhavam em 
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Outro aspec to de Corumba, vendo-sc, em primeiro plano, 
a parte baixa da cidade, onde esta localizado o porto 

no rio Paraguai; ai, tambem, se localiza 
o comCrcio grossista. 

estabelecimentos devidamente instalados; os 
demais ou eram empregados domesticos ou 
exerciam atividades particulares. 

A percentagem de 9% atribuida ao ramo 
"Defesa Nacional e Seguram;a Publica" e mo
tivada pela existencia de uma base de marinha 
em Ladario , que , a epoca, era distrito de Co
rumba . 

Agricultura e pecuaria 

A IMPORTANCIA do ramo para a economia 
local e motivada pela pecuaria, uma das 

mais importantes do Estado. 
Corumba faz parte da grande planicie de 

aluvi6es quaternarios, a aproximadamente 200 
metros acima do nivel do mar (segundo alguns 
autores) , que se limita a leste, norte e sul pela 
encosta do planalto central e a oeste por eleva
<;6es que se prendem ao sistema andino. :E o 
Pantanal, -regHio inundada em grandes exten
s6es na epoca das chuvas, "cujo relevo, vege
tac;ao e economia resultam de atividades flu
viais". Periodicamente inundado pelo Paraguai 
e seus afluentes, e area exclusiva de cria<;ao, 
sobressaindo-se como nucleo pecuario o dis
trito de Nhccolandia, Ljue possul nao so ricas 
pastagens como salinas, para ali)rienta<;ao do 
gado. 

No Municipio ha uma parte montanhosa, 
relativamente pequena, a margem direita do 
rio Paraguai, a oeste do territ6rio; outra pan
tanosa, por extravasam.ento dos rios Sao Lou
renc;o, Paraguai, Taquari, Negro, Miranda e 
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Terere, alem de uma parte semi-alagada, nas 
regi6es afastadas dos cursos de agua. Pode-se 
destacar urn pantanal baixo, alagavel pelas 
cheias peri6dicas dos rios, de solo argiloso ou 
silico-argiloso, possuindo suas forragens maior 
valor nutritivo pela maior fertilidade do solo; 
outro alto, alagavel em parte pelas aguas plu
viais, onde as terras sao arenosas, com algu
mas manchas de argila, nao faltando o humus, 
depositado pelas plantas que se desenvolvem 
na estac;ao das chuvas. 

Os mais pr6spero.s rebanhos de gada vacum 
habitam os pantanais corumbaenses, sendo a 
indiana, destinada a corte, a ra<;a predominan
te. 0 comercio dessa especie processa-se de dois 
modos: pel a industrializagao ou pel a exporta
<;ao, esta em forma de boiada. Para o gada em 
pe, o maior comprador e Sao Paulo; para o 
charque, alem do Estado bandeirante, os do 
Rio de Janeiro e alguns do Nordeste. 

Corumba e tambem grande comprador de 
gada de Municipios vizinhos, de modo que sua 
exporta<;ao excede a capacidade de seus reba
nhos. 

Em 1957. estavam assim di.scriminados os 
rebanhos: 

Quantidade Valor 
!cabeQas) (Cr$ 1 0001 

Bovill08 I 700 000 4 165 000 

Sui nos 77 000 26 950 

Eqlli!10S 42 000 105 000 

Caprinos 86 000 30 960 

Muares 920 3 404 

Ovlnos 75 000 28 500 

Aspecto do Jardim Publico de Corumba. A direita, tre
cho da rua Frei Mariano, onde esta localizado o grande 

comercio varejistc. corumbaense. 



A prodw:;ao de leite elevou-se a 1 600 000 
litros, no valor de 10 400 milhares de cruzeiros. 

A safra local e liderada pela banana e pela 
cana-de-ac:;ucar, sem que haja destaque dessas 
produc:;6es no quadro estadual. Mesmo assim 
mantem, dentro do Estado, urn dos maiores 
volumes de exportac:;ao de produtos agricolas, 
muito embora provenientes de outras regi6es. 
0 principal mercado importador e a Bolivia, 
atraves da Estrada de Ferro Brasil-Bolivia. 

Segundo o Servic:;o de Estatistica da Pro
duc:;ao, as principais culturas eram as seguin
tes, em 1956: 

PRODUTOS 
AGRiCOLAS 

Banana .. 

C'ana-Je-at;t'Jtar 

}.fm1Jioc:a man:;a 

Arroz com ease a 

Laran.ia. 

Outros 

TOTAL 

Area 
(hal 

1 

111:1 

:2():) 

;,j 

IHO 

;s 

:~(); 

010 

VALOR DA PRODUCAO 

NUmeros f.'' s6bre 
absolutos 0 total 

(Cr$ 1 0001 

I ~no I 2-\4:2 

·• (\()() :21,:):) 

2 :2.)() 1:1.:H 

I 0:2li n.n' 
!l(i() .~.l_i\1 

I :215 25 \.') 

16 881 1J~,oo 

A cultura de banana e cana-de-agucar 
as.sim se desenvolveu: 

BANANA CANA-DE-.~CUCAR 

ANOS 
- --

Quanti clade 

I 

Valor Q:.Jantidade I Valor 
(cacho ·. (Cr$ 1 ODJI (tl (Cr$ 1 ODJ> 

-

10.1:2 ISII 01111 I ·> 70:1 11 ~ () l)l) :-: on:1 
lH5:) lG:! 000 I !):1() li 10"1 2 !)'i~ I 

1!1.\". ;o o:u : 
., lOD I II Oil 2 IUJ 

1\l.ij I 112 000 I I IISU I :H)() ·> ,)S:J 
J!l.i() _. 1211 01111 I I S!IO li ()()() ·• fiO!I 

lndzlstrias de transformru;iio 

P RATICAMENTE, metade do valor da industria 
local corresp:mde a produtos alimentares, 

onde a maior parcela e a relativa a produgao 
de charque. Embora parte dos rebanhos seja 
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exportada, e assinala vel a importfmcia da pe
cuaria local na preponderfmcia dessa classe. 

Segundo dados provis6rios do Departa
mento Estadual de Estatistica, ·as principais 
classes de industria assim se discriminavam, 
em 1955: 

INDUSTRIAS DE 
TRANSFORIV:A({AO 

Tran:-;fomta~·ao de minrrai:
niio nwt:ilico~. 

:\lrtahirgiea. 
.\latcria\ de tran~portc (con:>-

truc;fio e montag('!ll) 
:.tadeira. 
:\[o\Ji!i:'triD 
(Juirni!·a e farmaeC'Jtica 
Produtos alimcrlt.are~. 
Behidas. 
Editorial e grMiea 

TOTAL GERAL 

VALOR DP 
Numero d< Operarios PRODU({AO (1 1 

estabAie- ocupados ~~ ~--------
cimentos 31-XII-55 

II 

(x} 

(xJ 
(xi 

!IH\ 
(..;) 

2:J 

Cr$ 1 000 ! '~ ~~~~~· 

II 780 
(xl 

I xi 
" !! !>: 
(xi 
(xi 

SG 180 
(xi 
1 1 :~u 

(X. 

(.xi 
;){), 10 

(xi 
l,Vl 

36 916 153 333 100,00 

NOTA -- Dados provic:r'Jrios apum~_hs pPlo Drp:trLlnH'ttto Estadual 
de Estatisti('a. 

(xl Ht>:mlbulo omitido a !'im d!' l'Vit.:tr in·Jividualizac;<10 de informa~Or3 
lis d:tdos omitidos a('ham-s!· incluidos no::; tobis. 

Inclusive rceeit':l prrn·pnicntP ell' "::;rn·ip,; indust.riais prest.ados 

A industria mato-grossense e bastante re
duzida e quase que inteiramente restrita a pro
dw:;ao de artigos para consumo local e ao be
neficiamento de produtos agricolas e florestais. 
0 parque fabril corumbaense constitui uma das 
excegoes a este quadro. Embora OS totais nao 
possam ser revelados, convem assinalar ainda 
a produgao de ferro-gusa, exportado em grande 
parte para Sao Paulo, atraves da Noroeste; 

Grupo Escolar Luis de Albuquerque. 
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Vista parcial da cidade, podendo-se observar parte do 
rio Paraguai , com embarca<;oes tipicas e alguns 

dos estaleiros navais. 

uma usina de cimento, com distribuic;ao par 
t6da a zona ocidental do Estado, alem de urn 
moinho de beneficiamento de trigo, e f:ibrica 
de bebidas. 

Os grandes depositos de ferro e minerio de 
manganes localizados no morro Urucum, a 25 
quil6metros da cidade, com reservas calculadas 
em mais de urn bilhao de toneladas, sao das 
maiores riquezas de Mato Grosso , embora sua 
explorac;ao nao constitua ainda urn ramo im
portante da industria local. 

Convem esclarecer que os dados expostos 
referem-se apenas a estabelecimentos que 
ocupavam 5 ou mais pessoas. 

Campo Grande e Corumb:i sao OS dais 
grandes centros de abate de gada em Mato 
Grosso. Em 1956, totalizaram 38% do abate de 
bovinos ha vi do em todos os Municipios (17% 
sao devidos a Corumb:il. 

Quanto a produc;ao de carnes, alem da 
importancia dessas duas comunas, deve assi
nalar-se a de Aquidauana. 

Segundo o Servic;o de Estatistica da Pro
duc;ao, em 1956, as principais parcelas da pro
duc;ao de origem animal foram as seguintes: 

Quantldade Valor on 
produzlda produQao 

(t) (CrS 1 000) 

Cha rque de bovina .... 1 364 49 296 

Carne verde de bovina .. 2 061 35 095 

Cour o sa lga do de bovina 393 4 881 

Sebo 245 4 281 
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TRANSPORTES 

H COillUNICA(:OES 

A REDE hidrognifica nessa paTte do territ6rio 
mato-grossense, que ja servira a penetra

<;ao dos colonizadores, constitui o caminho na
tural que facilita o intercambio econ6mico 
entre as comunas da regii'io. Corumba esta as 
margens do Paraguai e assim usufrui da sua 
navegabilidade que se estende ate Montevideu. 
As cheias deste rio tern sido aproveitadas pelo 
homem, nao s6 fecundando os campos, como 
facilitando a alimenta<;ao do gada, atraves do 
alargamento dos barreiros, que suprem de sal os 
rebanhos. Durante esse periodo, o transito das 
canoas alcanga lugares mais distantes e a na
vega<;ao intensifica-se, pais os navios de maior 
calado tern facilitada a navegagao. Corumba 
se coloca em situagao privilegiada como cru
zamento de varios roteiros fluviais - onde se 
destaca o Paraguai, principal via de exporta
<;ao da parte ocidental de Mato Grosso. 
Centro distribuidor, articula-se com a ferrovia 
e as vias de comunicagao de Cuiaba e Ca
ceres, ao norte, e ·cs portos platinos, ao sui. 
Embora o rio sirva a vasta regiao da baixada, 
o volume do trafego fluvial sofre a concorren
cia da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
Esta ferrovia, com a Brasil-Bolivia, e a {mica 
estrada que serve Mato Grosso e constitui-se 
em elo internacional do Brasil com a Bolivia 
e Paraguai, sendo meio de transporte entre as 
regioes costeiras do leste e esses paises vizinhos. 
Estabelece, tambem, liga<;ao entre a costa leste 
e as regioes produtoras de gada, cafe e cereais 
de Mato Grosso. E em Corumba que a Noroeste 
junta-se a Estrada de Ferro Brasil-Bolivia, 
permitindo acesso brasileiro aos campos petro
liferas de Santa Cruz de la Sierra. 

Vista aerea parcial da cidade. 



Corumba torna-se, desse modo, o centro re
cebedor e distribuidor do oeste de· Mato Grosso. 
Comunica-se com os municipios vizinhos e as 
Capitais estadual e federal pelos seguintes 
meios de trans porte: 

Aquidauana - 1) Aereo: 260 km; 2) Fer
roviario: 380 km. 

Caceres - 1 l Aereo: 320 km; 2) Fluvial: 
730 km. 

Coxim- Fluvial: 320 km. 
Pocone - Aereo: 430 km. 
Porto Murtinho 1) Aereo: 290 km; 2) 

Fluvial: 480 km. 
Santo Antonio de Leverger - Fluvial: 

824 km. 

Capital Estadual - 1) Aereo: 415 km; 2) 
Fluvial: 864 km. 

Capital Federal - 1) Aereo: 1 623 km; 2) 
Misto - a) fluvial, ate Porte. Esperanc;a: 180 
km; b) ferroviario: 2 599 km. 

COMERCIO E BANCOS 

C oNFORME se depreende do capitulo referente 
a agropecuaria, Corumba e importante 

centro comercial, seja como importador e ex
portador de gado, seja como redistribuidor de 
produtos agricolas provenientes de outras re
gi6es. Em 1956, funcionavam 14 estabelecimen
tos atacadistas e 482 varejistas. 

0 movimento bancario e tambem intenso, 
sendo, com Campo Grande, o principal do Es
tado. Dados do Servi<;o de Estatistica Econ6-
mica e Financeira relativos a 1957 permitem 

Ginasio Estadual Maria Leite. 
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Vista do porto de Corumbii. 

estabelecer comparaqao entre estas d uas pra
c;as: 

PRINCIPAlS CC'NTAS 

Empn:•s timos I ' Ill (' ·t . 

Titulns J1·:-cont:do.')_. 
D epl1si tos :'t \'ist:t I' a c·u rt r) pra ~o. 
Dep/>.'5i tos a Jlra :m . 

SALDOS EM 
30-IV-1957 

Corumi13. CJmpo 
Grnn:le 

\.) i Ii i ; 1;).) Iii .~ 

:!11·1 S~l-1 :! 12 !1!10 
1 ;:r ; :10 :!S . ..: ::o.) 

:) f) ;-) -1 ~ :~ . ...: ; 

·; de 
Campo 
Grande 
s6bre 

Corumbii 

!!i l, :!ii 
!ll i.':!IJ 
• i~ . :-: I 
iiO.:!! i 

Operam no Municipio a matriz do Banco 
Financial de Mato Grosso e as agencias dos 
bancos: do Brasil , Comercio e Industria de Sao 
Pa ulo, Itau, Lavoura de Minas Gerais, Nacional 
do Comercio e Produ<;ao. 

SALARIOS 

0 DECRETO que fixou os novos niveis de sa
lario minima pa ra o trabalhador adulto, 

em vigor desde 1.0 de ag6sto de 1956, classificou 
o E.stado de Mato Grosso na 20.a regiao, que 
compreende 2 sub-regi6es. Na primeira delas 
esta Corumba. 

0 salario minima estipulado para a 1.n 
.sub-regiao foi d2 2 300 cruzeiros. 

INSTRU(AO PVBLICA 

0 s dados censitarios de 1950 permitem esti
mar em mais de 67 % a quota atual das 

pessoas pre.sentes de 10 anos e mais alfabeti
zad2s no Municipio. 

En sino 

c ONTAVAM-SE em 1956, 36 unidades do ensino 
primario fundam enta l comum. 
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Os corpos docente e discente estavam 
assim discriminados segundo a entidade man
tenedora da.s unidades e.scolares: 

DADOS NUMER!COS 

ENTIDADE MANTENEDORA 1 Alunos 
I matriculados 

no ir:icio 
do ano 

Pr0fess6res 

L-ud() 5!1 I flSi 
~1 t miclpio 2.j ;-o:J 
]'articular. ,4 I 2 HIJ 

TOTAL 163 4 BOO 

Do ensino medio existem 4 unidade.s de 
ensino secundario, 1 de comercial, 2 de artistico 
e 1 de pedag6gico. 0 pessoal em atividade era 
o seguinte no ensino secundario e normal: 

CURSOS 
NUmero 

de 
profess6res 

ALUNOS MATRIGULADOS 
(1957) Conclus?:o 

de curs~s 
em 1956 

Tot;.! Homens ! Mulheres 

Sc·r·lJnd<irio fi>i 72!! :3~1 :llc I I 

Corne;rcial I" 1\0 12 :~p 21 

~orrnal. 2\J 2H 

FINAN(;AS PUBLICAS 

No periodo 1952/56, as finangas do Municipio 
atingiram as seguintes cifras (dados da 

Inspetoria Regional de Estatistica Municipal) : 

FINAN CAS (Cr$ 1 ODD, 

ANOS Receita arrecadada 
Despes1 
realizada 

Total I Tributi;ia 
--- 1 -

1\!:"J? li 0-L2 :J \12 -1 " ,-.:;-' 1\15:-: !I 7-12 5 ~2 \ s OS--! 
]q.).J ll :z:Jo ' ~>m li \1]:) 

]!):);) t:\ Iilli 

I 

!I :U::\ !I :?0:) 
1U5'_i (!J 15 ,)!15 10 510 lj oso 
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"do:>ficit" 

do balan~!l 

I ~l:)() 

+ ! C5~ 

+ ' :117 
t- I :l!IS 

+ !I 515 



As principais contas em que se decompoe 
a receita tributaria arrecadada em 1956 sao as 
seguintes: 

Trlbutarla 

Impostos 

Territorial 

!CrS 1 000) 

10 540 

6 854 

1 368 

Predia l 

S6bre indl1strias e profiss6es 

De li ce>wa 

Jogos e Divers6es 

Si\lo 

Outros 

1 985 

1 563 

1 152 

15 7 

Taxas ....... . 

192 

438 

3 686 

1 81 9 Custas judiclitrias e emolumentos 

Expediente 

Fiscallza~iio e servi90s eli versos 

Limpeza p(l blica ... 

Via9tio 

72 

585 

421 

789 

A despesa municipal, em 1956. se acha dis
tribuida do seguinte modo: 

Despesa total .. 

(CrS 1 000) 

6 080 

Administravtio geral 925 

Exa~ao e fi scalizagao finan ceira 121 

Seguran9a publica e assist encia social 230 

Educa~ao p(lblica 402 

Satlde publica 

Servlvos industria is .. ... ... . 

Servi9os de utilida cl e pill)lica 

Encargos div er sos .. 

30 

1 01 3 

2 500 

859 

A arrecada<;ao da receita federal , estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/ 55: 

1951 

1!15:2. 

195:! . 

1951 .. 
195.3 . 

A :II OS 
RECEITA AR:'l~C .·~~MD.~ (Cr$ 1 001 ) 

Federal 
- - ----- .I 

l l 275 ! 

II 573 

l "l 35!) 

HI tiOl 

Estadual 

I :i "~ ·: I 1.1 -ln."l 

:!1 ;;,j'j 

:..'1 7fi i ! 

M :.mi cip:.l 

G ~ ii l 

6 ~ 1 - 1! 

97 \1 
I 1 2:1 1 

J:i 601 
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nJvt;usvs ASPt;crvs 
J)A VIDA MUNICIPAL 

0 TRA<,:ADo da cidade data de 1859, quando o 
presidente da Provincia, almirante Joa

quim Raimundo Delamar2, mandou "tirar-lhe 
a planta e demarcac os lugares para as ruas, 
pragas e edificios publicos", Sendo dos princi
pais entrepostos comerciais do Estado, abriga 
algumas das mais importantes firmas atacadis
tas, abastecedoras nao somente da zona norte 
de Mato Grosso. via fluvial, como de area boli
viana, atraves da Estrada de Ferro Brasil-Bo
livia. ,A cidade esta edificada num planalto, 0 
Paraguai corta seus campos na diregao norte a 
sui e ao passar pela sede municipal muda dedi
regao. Esse rio nao e somente a arteria par onde 
circulam as riquezas do Municipio, mas o divi
so-r das duas caracteristicas essenciais do solo 
da comuna: a grande baixada da margem es
querda e o planalto da direita. Aquela, ocupan
do a maior area, forma OS grandes a!agados 
que alimentam as lagoas de Caceres, Mandiore, 
Guaiba e Uberaba - que ostentam a vegeta
gao tipica dos pantanais mato-grossenses: a 
vit6ria regia e o caranda. Ai se estabeleceram 
as grandes fazendas de gado. 0 planalto e 
t6da a regiao representada pela faixa fronteira 
a Bolivia. onde existem especimes flores
tais impCJrtomtes e onde afloram o manganes e 
especies calcarias adequadas a produgao de 
cal e cimento. Dada a diminuta inclinagao do 
SOlO, OS riOS nao Oferecem pOSSibilidades de 
aproveitamento para produgao de energia ele
trica em bases econ6micas. 

A area em que se acha Iocalizado o Muni
cipio e centro de regiao criadora. Em bora 
nao sendo provavel urn grande desenvol
vimento da agricultura, a criagao de gado e s 
exploragao de recursos minerais tern, ainda, 
perspectivas de maior desenvolvimento. 

As obras do molhe acosta vel do porto, 



0 Pantanal, malgrado sua denvmina<;:ao. 
que da a falsa impress.S.o de uma zona perma
nentemcnte alagada e inabitavel. e. na reali
dade, territ6rio extremamente fe rtil . t' uma 
das maiores planici es de nivel de base do 
mundo. 

Apesar da inundac;ao peri6dica. sua lmpor
tancia econ6mica e grande, sobretudo para a 
pecuaria que adota ainda sistema muito pri
mitivo. A quantidade de pastas e a exist€mcia 
de ban·eiras com agua salobra favorecem o 
carater extensivo da criac;ao; em certas pro
priedades, onde existem "barreiros" , o gado 
s6 e recolhido aos currais duas vezes ao a no: 
em junho, quando e marcado, e em clezembro. 
quando os bezerros sao assinalados com um 
pequeno corte na orelha . Se a fazenda nao se 
acha favorecida pelas salinas, entao os reba
nhos sao recolhidos mensalmente. 

Acha-se instalada no Municipio uma Agen
cia de Estatistica, 6rgao coletor do sistema rs 
t.a tistico brasilei ro 
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E STA publica<;iio jaz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Do

cumenta<;iio e Divulga<;iio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolu<;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematiza<;iio, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opinido, comuns em assuntos dessa natureza, ntio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora<;iio, especialmente de his
toriadores e ge6grajos, a fim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o esc6r(!o his
t6rico e geogra.jico dos municipios brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO 
CONSELHO NAC IONAL DE ESTATiSTICA 

Estatistica Geral e Aplicacla- CROXTON e CowDEN 
Enciclopedia dos Municipios Brasileiros - Cacla 

volun1e ..................... . 
A nudrio Estatistico do Brasil - 1957 ......... . 

Vocabuldrb Brasileiro de Estatistica - MILTON 
DA SILVA RODRIGUES ......... . 

Anudrio Estatistico do Brasil - 1956 e 1955 ... . 

B i b l i o gratia Geogrdjico-Estatistica Brasi-
leira (1936/50) .......... . 

Teoria dos Levantarnentos par A112ostragem, -
WILLIAM G. MADOW .... , ........ . 

Ferrovias do Brasil ...... . 
0 Mundo em N1imeros 
A Fecundidade da Mulher no Brasil - GIORGIO 

MORTARA 

Curso Elcmentar de Estatistica Aplicad.a a Admi
nistrac;do - GIORGIO MORTAR:\ .. 

Grd,ficos: ConstruQ{io e EmprCgo - ARKIN 

COLTON 

Brazil Up-to-Date .. 
Bresil d'A ujourcl' Hui 
Vida e Marte nas CapitaL~ Brasileiras LINCOLN 

500.00 

400.00 
220,00 

150,00 
150,00 

130.00 

120,00 
100,00 
100,00 

90,00 

80.00 

80,CO 
80,00 
80,00 

DE FREITAS . . 80,00 
Analise Matemcitica do Estilo - TULO HOSTILIO 

Iv1oNTENEGRO 

Geograjia dos Prec;os - MOACYR MALHEIROS SILVA 

Divisdo Territorial do BrasiZ - 1. 0 -VII-955 
Estatistica do Comercio Exterior do Brasil (ja-

neiro a junho cle 1953) 
Idem (janeiro a setembro cle 1953) 

Idem (janeiro a clezembro cle 1953) ....... . . . 

Idem (1954), volumes trimestrais, cacla 

Idem (1955), volurnes trimestrais, cada 

Idem ( 1956), volumes trimestrais, cada 

Idem ( 1957), volumes trimestrais 

Brazilian Cont?nodity Nontenclature 

Brasil - Censo Denrogrrijico ........ . . 

Brasil - Censo Agric.'Jla .... . .. . .• 

Brasil - Censo Industrial 

FOrmulas Entpiricas - T. RuNNING 
Nomenclatura Brasileira de MercadoTias 

PERI6DICOS 

Rel:ista Brasileira de Estatistica 
Ret:ista Brasileira dos Municipios 
noletim Estatistico (anual) 

(anual l 
) 

80,00 

80.00 
70,00 

70,00 
70,00 

60,00 

60,08 

60,00 

60,00 

60,00 

50,1)0 

50,00 

40,00 

50,00 

40,00 

100.00 

80,00 

80,00 
80,00 

Venclas pel a reern b6lso postal ou tneclian te re1nessa 
do nun1er8.rio corre.spondente, en1 cheque, vale postal I)U 

com valor declaracto, a favor do CoNSELHO NAcroNAL DE 
ESTATISTICA (AV. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, DF) . Os funcionUrios do sisterna estatistico, 
os profess6res e al unos de cursos oficiais de esta tistica 
e os s6cio3 quite.s da Sociecladc Bra'5ilelra de Estati~:dca 
tern direito a um de scan·. o de 5Qr,d, exceto para o 
An uUrio Est a tistico e peri6dicos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Hildebrando Martins 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

(2."'"' 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 - Cipo. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 

116 Ponte Nova. 117 - Gohinia. 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 
Cariri . 128 - A~u. 129 - Len~ois. 130 - Born Jesus. 
131 - Cangussu. 132 - Juitzeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - ltajuba. 136 - Buquim. 
137 - Concei~ao do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 Dois Corregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 Picui. 143 - Territorio do Acre. 144 - Russas. 
145 Tres Pontas. 146 - Juazeiro. 147 - Sao Lou-
ren~o. 148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 -
Barra Mansa. 151 - Marques de Valen~a. 152 - Oso
rio. 153 - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 -
Vassouras. 157 - Mage. 158 - Cantagalo. 159 - San
tarem. 160 - Araraquara. 161 - Pan dos Ferros. 162 
- Itambe. 163 - Sao Carlos. 164 - EstrHa 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 - Ipiau. 
176 - Remanso. 177 - Santa Maria. 178 - Joaima. 179 
- Bragan~a. 180 - Itatiba. 181 - Jequitinhonha. 182 -
Caraguatatuba. 183 - Ribeira do Pombal. 184 - Formi
ga. 185 - Caxias. 186 - Araxa. 187 - Corumba. 

.. 
Acabou-se de zmprimir, no Servi~o ' ~r 

fico do lEGE, aos cinco dias do mes de feve I 
dr mil novecentos e cinqiient,l e nove. 




