
MACAU 
Rio Grande do Norte 

IBGE -- CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



MACAU 
Rio Grande do Norte 

~- - ASPECTOS FJSICOS - Area: 1185 km': 
altitude: 5 m; temperatura media em oc 
das mdximas: 35; das mini mas: 16; com 
pensada: 30; precipitac;iio anual: 390 11mL 

POPULA9AO - 15 259 habitantes (Recen
seamento de 1950) . D ensidad·e demogni-
tica: 13 habitantes por quil6metro qua
drado. 

ATIVIDADES PRTNCIPAIS- Industria ex
trativa do sal. 

<: VEJCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 4 autom6veis e 18 cami
nh6es. 

ASPECTOS URBANOS !sedel - 551 liga
q6es eletricas, 1 hotel, 2 pens6es, 1 cinema. 

ASSISTi:NCIA MEDICA (sede) 1 p6sto 
de saude; uma rnaternidade: 3 medicos 
no e.rercicio da protiss{io_ 

ASPECTOS CULTURAIS - 35 unidades 
esco!ares de ensino primdrio fundame ntal 
cornum. 1 de ensino media e 1 biblioteca. 

·• OR()MENTO MUNICIPAL PARA 1957 (mi
lhares de cruzeiros) - receita orqada 
toial: G 604; receita t r ibutdria: 5163 ; des
pesa tixada: 6 604. 

·:, REPRESENTAQAO POL!TICA - 14 verea
dores em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti , da 
Diretoria de Documentagao e Divulgacao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPRCTOS HJST6RJCOS 

A EXTRA<;A.o do sal foi um dos principais 
fatores que determinaram o povoamento 

do Rio Grande do Norte. Documentos do 
inicio do seculo XVII ressaltam as riquezas 
de suas salinas e a excelencia do sal ali exis
tente. Entre essa.s salinas encontravam-se as 
que viriam pertencer ao Municipio de Macau. 

A 20 de agosto de 1605, Jeronimo Albu
querque concedia aos seus filhos Antonio e 
Matias "uma data que sao duas salinas que 
estao corenta leguas daquy para a banda do 
norte ... nem a terra serve pera causa nenhu
ma mas que pera o sal que por sy se cria''. 
"Essas salinas", diz Luis da Camara Cascudo, 
"quarenta leguas ao norte, em terras que ape
nas para 0 sal se prestam e onde este e for
mad::: espontaneamente, pela disposigao do 
terreno. foram identificadas pelo Des. Luis 
Fernandes como sendo as salinas de Macau". 

No seculo XVIII, a extragao do sal no Ric 
Grande do Norte, entao importante centro 
pecuario, ficou intimamente ligada a produ
gao de "carne-de-sol", produzida em grande 
escala pelas "oficinas" instaladas no baixo 
Agu. Essa industria primitiva, porem, foi 
inesperadamen te in terrompida em 1786 por 
determinagao da Camara de Natal, sob alega
gao de que a exportagao de carne acarretava 
prejuizus a Fazenda ReaL uma vez que c:
barcos nao p::tgavam o subsidio de sangue re
ferente a matanga do gado. Aquela industria 
quase desapareceu entao, e c porto das "ofi
cinas" entrou em decadencia. 

Ainda no sel:ulo XVIII a metr6pole criou 
o monop6lio do sal e as salinas do Nordeste, 
especialmcnte as do Rio Grande do Norte, si
tuadas nos atuais Municipios de Agu, Macau, 
Areia Branca, Mossor6 e Touros, foram rele
gadas ao abandono, recomegando a explora
c;ao somente em 1802. 

Entretanto, foi a partir de 1889, com o 
regime republicano, que a industria do sal no 
nordeste tomou certo impulso, sobretudo no 
Rio Grande do Norte, onde, em alguns Muni
cipios, entre os quais se incluia Macau, as con
di<;6es do terreno e dos ventos se apresentam 
extraordinariamente favoraveis. Com a conces
sao feita a Antonio Coelho Ribeiro Roma, em 
26 de outubro de 1889, para instalar maquinas 
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Pra<_;a da Conceil;fi.o 

de explor8.c;ao e purificaGii.O do sal em ter
renos devolutos do Rio Grande do Norte, houve 
uma consideravel valorizacao da regiao sali
neira do Estado, cujas riquezas saliferas pas
saram a despertar maior interesse entre os 
hom ens de neg6cios. 

0 povoamento de Macau foi inciado na 
ilha de Manuel Gom;alves, que em 1825 co
mec;ou a ser invadida e obstruida pelas aguas 
do Atlantica. A ilha era, nesse tempo, habi
tada par portugueses, dedicados a explorac;ao 
e ao comercio do sal. Em 1829, tornando-se 
impossivel a permanencia desses habitantes 
na ilha, decidinm ele8 transferir-se para DU
tro local, escolhendo en tao a ilha de Macau, 
na foz do rio Ac;u. 

Os fundadores do povoado de Macau fa
ram os portugueses Capitao Martins Ferreira, 
quatro genros destes - Jose Joaquim Fer
nandes, Manuel Jose Fernandes, Manuel An
tonio Fernandes e Antonio Joaquim de Sousa 
- e ainda Joao Garcia Valadao e o brasileiro 
Joao da Horta. 

Macau e uma corruptela da palavra chi
nesa Ama-ngao, que significa abrigo au porto 
de Am a, deus a dos na vegan tes. 

Macau tornou-se Municipio pela Lei n. 0 

158, de 2 de outubro de 1847. A ComarcJ. foi 
criada pela Resoluc;iio n.o 644, de 14 de dezem
bro de 1871. A lei n.0 761, de 9 de outubro de 
1875, concedeu a sede do Municipio foro.s de 
cidade. 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 1.0 de janeiro de 1958, o Municipio 
e constituido de urn (mica distrito, o da sede. 
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LOCAUZ.H;A·o DO MU!VICiPIO 

0 MUNiciPIO esta localizado no litoral ao 
norte do Estado. A sede municipal dista, 

em linha reta, 174 km da Capital Estadual. 
Sao as seguintes as suas coordenada.s geogra · 
ficas: 5° 06' 56'' de latitude sul e 36o 38' 08" 
de longitude W. Gr. 

PARAi'BA 

ASPRCTOS FiSICOS 

H A, no Rio Grande do Norte, duas zonas 
salineiras distintas - uma ao norte e 

outra na costa oriental. 
A primeira abrange os Municipios de Ma

cau, Areia Branca, Mossor6 e A<;u. As salinas 
destes Municipios, situados entre o delta do 
rio AGU e a foz do rio Mossor6, ou Apodi, cons
tituem o maior parque salineiro do BrasiL 
abrangendo uma area superior a cn1co milhoes 
de metros quadrados. Essa parte do Estado e 
semh'trida e apropriada para o sal. A escassez 
de umidade desse trecho favorece a formac;ao 
de excelen tes salinas. Ali, alem das condit:;oes 
climaticas favoriveis, a evapora<;ao e faeili
tada pela natureza do terreno, que, sendo im
permea vel e pouco profunda, nao armazena 
bastante agua. 

l\i[acau e centro das grandes salinas do 
Pais e seus depositos saliferos estendem-se ao 
Iongo clas margens dos rios A<;u. Ca valos e 
Amargosa. 

0 litoral e baixo e a desembocadura do 
rio A~u e recortada par varios bragos, gam-
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boas e igarapes. Assim, as aguas da mare 
avangam pelas regioes baixas e formam os 
"rios salgados" . Prosseguindo. as aguas che
gam as planicies argilosas deprimidas, em cuj 0 
solo impermeavel se depositam. Os .sedimento!:. 
em suspensiio da mare , cuja ampli tude e 
sempre normal, invadem as bacias de evapo
rac.ao, o que se processa com faci!idade em 
v irtude da pouca a! tura da costa. En tan os 
elementos climaticos agem e favorecem a ni
pida evapora<;iio . 

. -l:iPECTOS DJ<;!VLOGRAFICO:i 

0 MUNICiPIO tinha, na data do Recensea 
mento Geral de 1950, 23 553 habitantes. 

Posterior mente Macau sofreu de.smembra 
mento do distrito de Pendencias, que cont~w?. , 
naquela data, 8 294 h abi tan tes . Assim . a po
pulac.iio do Municipio de Macau seria, em 1950. 
de 15 259 h abitanteo; - 7 493 homens e 7 766 
mulheres. 

Condderando-se a divisiio territorial vi
gente em 1950, verifica-se que , segundo o credo 
religiose, o Municipio reflete a mesma com
posiao do conjunto estadual - 98 % de cat6-

OUA DRO URBAN(;! 

licos. Qunto a cor, a 
composic.ao munici
pal difere ligeira
mente da estaclual: 
45 % de h abitantes 
de cor branca e 55 <:; 
de cor preta ou par
da , para 49 % e 51 SL 
respectivamente. no 
conjunto do Estado. 

0 
18

% Em relagiio a nacio
nalidade, apenas 9 

OU ADRO SUBURBANO - 23% peSSOaS declar a ram-
OUADRO RURAL ISJ 59% -se, na epoca do 

Censo, estrangeiras . 
Levando-se em conta o desmembramento 

ocorrido, observa-se que a cidade de Macau 
congrega 50 % dos habitantes do Municipio -
25% no quadro urbana e 25 % no quadro su
burbano. No quadro rural localiza-se 50 % da 
populac.iio. 

Em todo o Estado do Rio Grande do Norte 
74 % dos habitantes loca lizam-se no qu'adro 
rural. 
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PRINCIPAlS ATIVIDADES 

J;;COVOMICAS 

C ONSIDERANDO-SE 0 total das pessoas de 
10 anos e mais e excluindo-se destas os 

habitantes inativos, os que excercem ativi
dHdes domesticas nao rem uneradas e disc en
tes e os que nao podem ser incluidos em ramo 
algum, verifica-se que sao tres os principais 
ramos de atividades : "agricultura e pecuaria", 
·'industrias extrativas" e "transportes, comu
nicac;6es e armazenagem". 0 primeiro ramo 
congrega 44% da populac;ao considerada. o 
segundo, 25%, e o tercero, 11% . 

A{!.ricultura e peczwrw 

E MBORA a "agricultura e pecuaria'' con
gregue o maior numero de pessoas ati

vas, a agropecuaria nao tem expressao na 
economia local, que encontra na extragao do 
sal sua maior fonte de riqueza. 

A importancia economica da agricultura 
decorre, principalmente, do cultivo do algodao 
e feijao, cujos valores representaram, em 1955, 
80% de todas as culturas agricolas. Segundo 
o Servic;o de Esta tistica da Produc;ao, a.ssim se 
discriminava a safra municipal: 

VALOR DA PRODU({AO 
Area 

PRODUTOS AGR:COLAS rullivada NUmeros 
(ha' absolutos % sabre 

(Cr$ 1 COO) 

I 

o total 

\lg;odclo l!JO 2 415 
I 

40,65 
h·ijiio I 040 2 ,175 10,60 
(_'(l(·o-da- IJ:t la 2:3 I 080 17,7:J 
'-lilho .. 40 

"I I o,:I!I 
.\lelancia Ill 20 o.:n 
\lci<1(J 10 15 0,25 

TOTAL I 613 6 089 I 100,0 
I 

Apenas o algodao e exportado para o 
Muncipio de Pedro Avelino. 

A pecuaria e pouco desenvolvida, desta
cando-se apenas os rebanhos ovinos e capri
nos, sem. contudo, haver exportac;ao. 
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Prefeitura Municipal 

Em dezembro de 1956, a popu!a<;ao ovina e 
caprina era estimada, respectivamente , em 
12 200 e 20 100 cabecas. Contava ainda o Muni
cipio 1 900 bovinos: 260 eqtiinos, 170 asininos, 
100 muares e 5 000 suinos. 

Industria extrativa 

M ACAU e centro de grandes salinas. 0 Rio 
Grande do Norte concorre com aproxi

madamente 70% para o total da produqao do 
sal do Pais, contribuindo o Municipio com 45 % 
da produc;ao estadual. 

0 sal, de excelente qualidade, e conside
rado, pela pureza, igual ou superior ao de Ca
diz. As analises mais rigorosas mostram que, 
se de mais de urn ana . contem quase 99% de 
cloreto de s6dio, sendo minima a percentagem 
do cloreto do magnesia, a mais perniciosa de 
suas impurezas . 

A iaditstria cxtrativa do sal em Macau P.ll

contra-se atualmente em plena fase de racio
nalizac;ao. Uma salina unica, ("Salina Uni
dos"), organizada em sistema de cotas pelos 
produtores locais e apoiada pelo Instituto Bra
sileiro do Sal, ja construiu os principais edifi
cios onde serao instaladas as maquinas que 
a colocarao dentro dos moldes da moderna 
industria salineira. 

Como principal centro salineiro do Pais, 
Macau produziu, em 1957, 227 935 toneladas 
de sal. 

0 quadro seguinte, elaborado com elemen
tos fornecidos pelo Instituto Brasileiro do Sal , 
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permite verificar a quantidade de sal expor·
tada por via maritima, no periodo 1952/56: 

1\15~ 
l \),);~. 
1!1.51 
l!l;);) 

l!l.ifi 

ANOS Quant:dade (t; 

~ I>) :~; 1 
:? D:) 7 ~ If; 
217 .i'i7 
:?2!") fi \~1 

:2Ml l!i'-' 

Em 1956, discriminada por portos de des
tina, foi a seguinte a quantidade de sal expor
tada (dados do IBSl : 

PORTO DE DESTINO 

Hio c:rand1· do \ t>rtf' 

Paralba ... 
J>erml!JillUI'O 

:\hu~nas. 

Hio dt• .lal!l'iru 

J)i; .. :t.rito F1·d1T.d 

Sao Paulo 
Parana. 
Santa l'atari11a 

Hio ( :randt• dn ...;u[ 

TOTAL 

QJantidade (t 

I:!:;; 

7G :?:;f', 

llllllltl 

4 IIIII 
I :)()!1 

:1:2 :m-.: 

239 468 

No total da exportaGao de sa1 aos princi
pai.s centros produtores do Pais, consideran
do-.se, aqui, Camocim. Fortaleza. Aracati, Areia 
Branca, Macau e Natal, a contribuiGiio de Ma
cau no quinquenio 1952/ 56 foi, em media, de 
45% anualmente. 

ProdZL{'iio de fJescado 

A PESCA e praticada intensamente COlllO ati
Vidade econ6mica, sendo Macau urn dos 

principais produtore.s de pescado do Rio Gran
de do Norte. Essa atividade, praticada tanto 
nos rios como na costa maritima, e excercida 
por col6nias de pescadores. 

Em 1955, o Municipio produzm 221 313 
quilos de pescado, no valor de 2 808 milhares 
de cruzeiros. As principais especie.s de peixe 
sao: cavala, xareu. agulha. voador, cacao, 
sioba e dentao. 
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Igreja-Matriz 

1'ransJwrte.~- com un tc(l(;oes 

e armazenagem 

() 
RAMo "transportes, comunica<;6es e ar

mazenagem", que se inclui entre as tres 
n;ais importante.s atividade.s, esta intimamente 
ligado a industria extrativa do sal, cujo comer
cia depende de dois fat6res principai.s : arma
zenamen to e transporte. 

Macau, principal centro de exportaqao de 
sal do Nordest e, disp6e de dois portos; um ma
ritima e outr:J fluvial. 0 primeiro tern anco
radouro externo no oceano Atlantica , e o se
gundo, ancoradouro interno na embocadura 
do ric Acu. de onde partem as pequena.s em
barcac6es que fazem o carregamento dos na
vios de grande calado, ancorados naquele 
porto maritima. 

Segundo elementos do Servico de Estatis
tica Economica e Financeira, o movimento de 
porto, no periodo 1953 / 57 , foi o seguinte : 

I!J5:J. 
1!15" 
l!Hl.5 
1056. 
1(>57 ( I . 

ANOS 
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NUmcro Tonelagem 
de de registro 

navios (1 000 t • 
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~:ti 11;' 
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M RIOS J)f; TRANSPORT£ 

M. ACAU l~ga-se aos Municipios vizin~os e ~s 
Capitals estadual e federal por mterme

dio dos seguin tes meios de trans porte: 
A<;u - Rodoviario: 79 km. 
Afonso Beze rra - Rodoviario: 67 km. 
Joao Camara - Rodoviario: 110 km. 
Pedro Avelino - Rodoviario : 60 km. 
Pendencias - Rodov iario : 30 km. 
(;apital Estadual- 11 Maritima: 294 km: 

2! Rodoviario: 202 km; 3 1 Misto - a) rodo
via rio , ate Pedro Avelino : 60 km - bl ferro
viario <EFCRNI: 176 km. 

Capital Federal - Via Natal , j a descrita. 
Dai ao DF - 1 _1 Mari timo: 2 356 km; 2 1 Aereo : 
2 168 km; 31 Rodoviario: 2 98 2 km. 

Macau possui um campo de pouso, ma~ 
na o conta com linha regular de transporte 
aere0. 

SALiRIOS 

0 sALARIO-minimo, em vigor clesde 1.0 de 
ag6sto de 1956, fo i fixado para as Unida

des da Federar;ao segundo as regi6es em que 
as mesmas foram divididas. 

Ao Estado do Rio Grande do Norte, com
preendido na 6.a regiao, correspondente urn sa
larios mensa! de 1 800 cruzeiros para a 1a sub
-regiao, a 4ue pertence apenas o Municipio da 
Capital, e 1 250 cruzeiros para a da sub-regiao 
a que pertencem os demais Municipios, in clu
sive Macau . 

As percentagens para efeito dos descon
tos esta belecidos em lei sao: ali m en tacao 
55 % ; h a bitacao , 27 % ; vestuario 11 7< : higiei1c:. 
6°k. : t ransporte . 1%. -

Salinas Londe Pereira Carneiro 
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COMERCIO 

1\11; ACAU mantem transag6es comerciais com 
1 l' as pragas de Pend€mcias, Agu, Mossor6 e 
Natal. 

0 porte do comercio atacadista e modesto 
em relacao a outros Municipios do Estado; 
quanto ao comercio varejista, entretanto, in
clui-se entre os cinco Municipios norte-rio
-grandenses que apresentam maior volume de 
vendas. 

Conta com 12 estabelecimentos atacadistas 
e 180 varejista:o . 

INSTRU(:AO PUBLICA 

C oM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que atualmente a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 35%, quota observada na
quele ano (calculada s6bre o total das pessoas 
presentes de 10 anos e mais) . A quota corrPs
pondente ao Estado era de 32%. 

Ensino 

E M 1956, havia, segundo elementos do Ser
vigo de Estatistica de Educagao e Cultura, 

35 unidade.s escolares de ensino primario fun
damental comum. 0 numero de matricula ge
ral foi, nesse ano, de 2 182 alunos. 

Quanto ao ensino medio, Macau conta com 
uma unidade de ensino normal, na qual con
cluiram o curso, em 1955, 8 pessoas. Em 1956 
o numero de matriculas foi de 13 alunos. 

FINAN(:AS PUBLICAS 

N o periodo 1953/ 57, as finangas munici
pais atingiram as seguintes cifras (da

dos fornecidos pelo Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finan<;as) : 

Fl NAN(/AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada 

~ ~ --~~~-b-~~:__ 
I 95:J. :J ·1 66 2 438 
1~5~ . 3 028 2 OH 
1\155. :l 378 2 4 0 ~ 
1\156. 5 308 3 977 
!!157 (1 ' 6 604 5 163 

(1 ) Dados do on;auJCnto. 
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Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit" 

do balan(o 

;~ ,j27 - Gl :l HI,- 113 
3m - 96 
:J 635 +- 1 673 
6 60-! 



AB principais contas em que se decomp6e 
a receita total on;ada para 1957 sao as seguin
tes : 

Tribu t li.ria 

I mpostos 

T erritorial 

Predia l 

S6bre indUstrias e profi ssoes 
De llcen Qas 
Jugos e d i versOe~ 

Selo 

Tax as 

ExpPdiente 

FisccllizaGlio e se rvic;os ctiv e rsos 
Lin1peza pl:blica 
Ou t ras 

I Cr S 1 000 ) 

5 163 

5 110 

10 

60 

.'i 000 

10 

20 

10 

53 

10 

3 

20 

20 

A. despesa municipal se ach a va assim 
dist.ribuida: 

Despesa to tal 

Adn1lnistra~ao genu 

I Cr$ 1 000 

6 604 

94 1 

Exa<;ao e fiscalizagao finnn cetra 613 

Seguran <;a pUblica e assistencin socia l 129 
Ed ucaGao pUblica 
Saltde p ublicr. 

F omentu 

'Servic;os industrials 
D ivida publica 

S erviqos de utilid:::.de p (lhli ct, 

Enca rgos diversos 

!> 14 

102 

116 

J. 011 

500 

2 179 

.100 

A arrecadaGao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
f)a ra o periodo 1953/ 57 : 

1953 '' 
1!15i ' 
!955.. . 
1956 ' 
105i . 

ANOS 

R:::CEJTA ARRECADADA iCr$ 1 000) 

Fell era! 
Ill 

s .'~;) .j 

H ·!: l2 
11 :)liU 
·I ,i 711 

Munic tpol 

(t) Dados da I nsp~tori a Regional cl c> E~tat ist i(: a :vlunieipa \. -
(2) Oe .ianeiro a abriL --- (:!) De ja11 eiro :~ 1naio. 
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f)/VERSOS ASPECTOS 

nA VIDA MUNICIPAL 

CoMo todo centro salineiro. Macau tem em 
suas salinas um ponto de atragao turis

tica. Essas salinas ficam pr6ximas da cidade 
e oferecem ao visitante, sob multiplos aspectos, 
um panorama curiosa. 

Os homens que ali trabalham sao geral
men te cabocloo; . As condic6cs de trabalho ain
da nao sac das melhores: mas a agao do Ins
titute Brasileiro do Sal oferece boas perspecc 
tivas para aquela industria e consequente
mente para o trabalhador. 0 atual processo 
de mecanizac.;ao das salinas livrara o elemento 
humane dos sacrificios decorrentes do traba
lho primitive, permitira um maior rendimento 
econ6mico, bem como elevara o nivel de vida 
do trabalhador. 

Atualmente conta o Municipio com um 
p6sto de saude e uma maternidade. Tres me
dicos e quatro dentistas exercem a profissao. 

A cidade possui 41 ruas , 21 becos, 2 
a venidas e 4 pragas. Desses logradouros pu
blicos, ha calgamento em 3 ruas, 4 becos e 2 
pragas. Existem ainda mais 5 ruas e 5 be cos 
calc.;ados parcialmente. Macau disp6e de 551 
ligag6es eletricas, 1 hotel, 2 pens6es e 1 cinema. 

Em funcionamento a biblioteca publica 
"Rui Barbosa", com cerca de 2 000 volumes. 

Reahzam-se em Macau, anualmente, duas 
festas religiosas - a de Nossa Senhora da 
Conceigao, padroeira do Municipio, e a de 
Nossa Senhora dos Navegantes. A primeira 
tem inicio em 28 de novembro e termina no 
dia 8 de dczembro. A segunda co mega no dia 
11 de ag6sto e termina no dia 15 do mesmo 
mes. 

Na pra<;a da Concei<;ao foi erig·ida , em 1922, 
a "Coluna da Liberdade", inauguracfa naquele 
ano em comemoracao ao centenario da Inde-
pendencia. " 

Acha-se instalada em Macau. uma Ag·encia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema est a tistico brasileiro. 
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E sta publicar.;do jaz parte da :;erie de mo
nogTafias municipais organizada pela 

DiTetmia de DoculnentiU,-'iio e Divulgar;iio do 
Conselho Nacional de Fstatistica. A nota in
tTOdut6ria, sabre aspectos da CiHJ[ur;iio hist6-
rica do J11unicipio, cone.ljJOnde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizrn-, rom adequada 
sistematizar;iio, elementos espaTSos em difeTen
tes documentos. OcorTem, ern alguns casus, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natttTeza, nlio sendo TaTos os equivocos 
e erros nas pT6prias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior inted'ssc 
qualquer colaborar;lio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
divulgar de futuTO, sem Teceio de contTOver
sias, 0 eSCOT!fO histOTlCO e geogTafico dos mu-
11 icipios brasileiros. 



IBGE CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presiden te: Moacir Malheiros Fernandes Silva 

Secretario-Geral em exercicio: Valdemar Cavalcanti 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

(2.• serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudentiipolis. 105 - Sao Fidelis. 106 -

Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossorii. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cipii. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Guagui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiiinia. 118 - Caxambu. 
119 - Joiio 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 - Agu. 129 - Lengiiis. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajub[t. 136 - Buquim. 
137 - Conceigiio do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 - Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 ~icui. 143 - T~rrV"rio do Acre. 144 - Russas. 
145 - T;es Pontas. 146 -.:..: J~1itz~iro. 147 - Sao Lourengo. 
148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 - Barra 
Mansa. 151 - l\iarques de Valenga. 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 - Estrela do Sui. 165 - Gara
nhuns. 166 - Itacoatiara. 167 - Nazare. 168 - Tapes. 
169 - Alem Paraiba. 170 - Espirito Santo. 171 - Na
tal. 172 - Sao Francisco do Conde. 173 - l'assos. 174 

- Senhor do Bonfim. 175 - Ipia\1. 176 - Remanso. 
177 - Santa Maria. 178 - Joaima. 179 - Braganc;a. 180 
- Itatiba. 181 - Jequitinhonha. 182 - Caraguatatuba. 
133 - Ribeira do Pombal. 184 - Formiga. 185 - Caxias. 
186 Araxa. 187 - Corumb:i. 188 -· Nova Petriipolis. 
l89 - Haguai. 190 - 1\Tacau. 

Acabou-se de imprimir, 770 Srn:i~·o Grdjico 

do lEGE, aos quatorze dias do mes de outubro 
de mil nm)ecentos I' cinqiienta e oito. 




