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PERNAMBUCO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 309 km' 
(1950); altitude: 16 m; temperatura me
dia em oc das maximas: 28,5; das mini
mas: 25; precipitac;iio anual: 2188,4 mm. 

r:c· POPULAQ!W 33 074 habitantes (em 
1.0 -Vll-1958), segundo estimativa do De
partamento Estadual de Estatistica. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura, 
industria de transjormac;ao e pesca. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
cooperativa de credito. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 58 autom6veis e 78 cami
nh6es. 

, .. ASPECTOS URBANOS (sede) - 922 liga
<;6es eletricas, 6 hoteis e pens6es, 2 cine
mas e 1 cine-teatro. 

ASSISTE:NCIA MEDICA (sedeJ - 1 esta
belecimento com 70 leitos, 7 medicos, 1 
hospital de alienados, com 200 leitos. 

1.· ASPECTOS CULTURAIS - 23 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 2 de ensino secundario, 1 de en
sino agricola, 2 escolas de trabalhos ma
nuais e economia domestica e 1 escola de 
datilograjia, 1 tipograjia, 1 livraria, 4 bi
bliotecas com 2 870 volumes. 

,A. FINANCAS MUNICIPAlS PARA 1959: (mi
lhares de cruzeiros) - Receita total: 
9 0 53; despesa realizada: 7 907. 

REPRESENTAQAO POLiTICA- 9 vereado
res em exercicio. 

Texto de Jose Guimaraes Lobo, da Direto
ria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 
Desenho da capa de Francisco Xavier da Costa. 



HIST6RICO 

P oR uma concessao regia dt Portugal, no 
principia do seculo XVIII, existiu uma 

aldeia de indios, cujo cbefe se dizi"- descenden
te do grande Camarao e que ficava locali
zada onde hoje e o engenho Benfica, entao 
do Morgado do Cabo, concession:irio de uma 
sesmaria de cinco leguas de terra. A referida 
sesmaria comegava na Pedra de Conde, na 
praia de Tamandare, e, tomando para o sul, 
abrangia grande parte dos terrenos atuais do 
Municipio, onde foram erguidos os seus pri
meiros engenhos: Caragu e Buenos Aires . A 
referida aldeia ficava entre esses dois enge
nhos. Os indios faziam gran des e freqiientes 
estragos nas la vouras circunvizinhas. En tao, 
como uma medida protetora, o Morgado pro
curou conseguir do Goverr,o a permuta dos 
t errenos dos indios por outros mais pr6ximos 
do rio Una, onde eles pudessem vi'ler da pesca 
e da caca com relativa facilidade . Desloca
ram-se, entao, OS indios para as margens do 
rio Una e situaram-se no ponto mais elevado. 
Ai foi levantada uma capela, hoje em ruinas, 
sob a invocagao de Sao M~guel. 

No comego do seculo passado. Diogo Pais 
Barreto instituiu urn patrimonio a Santo An
tonio, abrangendo meia legua desses terrenos, 
sob a condigao de que nele se erigisse uma 
capela ao referido santo. Os seus herdeiros 
ratificaram essa disposigao e a capela foi edi
ficada, consoante o desejo do doador. Data 
dai o inicio do povoamento de Barreiros. 

Correios c Telegrafos 
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As escavag6es e depress6es feitas nas cir
cunvizinhangas pelos porcos do mato (caiti
tus) para seus espojeiros deram o nome a lo
calidade nascente, pois os indios comegaram 
a denomina-la de barreiros. Muito proximo 
a esses barreiros, o local onde comegou a cres
cer e fixar-se um nucleo populacional, anos 
depois, tornou-se a sede do Municipio . A an
tiga aldeia dos indios ficou, entao, conhecida 
pelo nome de Barreiros Velhos, enquanto que 
o local da atual cidade ficou sendo chamado 
apenas Barreiros. Em 1786, havendo na loca
lidade uma crescida povoagao. por delibera
gao da Mesa da Consciencia e Ordens, foi 
criada a freguesia de Sao Miguel de Barreiros 
em territ6rio desmembrado de Serinhaem. 0 
Padre Inacio Xavier da Costa foi seu pri
meiro vigario e a instalou em 1787 . Foi ex
tinta pela Lei n.0 175, de 1.0 de dezembro 
de 1846 e restaurada, com os mesmos limites, 
pela Lei n.o 238, de 26 de maio de 1849 . Ele
vada a categoria de vila pela Lei n.0 314, de 
13 de maio de 1853, galgou de!lOiS a de Ci
dade pela Lei n.0 38, de 3 de j'unho de 1892. 
0 Municipio foi in.stalado em 19 de julho de 
1860. Em virtude da Lei n .0 52. de 3 de ag-6s
to de 1892. constituiu-se munic'nio aut6no
mo em 23 de fevereiro de 1 8<l~. Seu primeiro 
prefeito foi o Dr. Nicolau Pereira dos Santos. 

FORMACAO ADMINISTRATIV A 

0 DISTRITO de Barreiros foi criado pela Lei 
municipal n.0 5, de 30 de dezembro de 

1901 . Na divisao administrativa de 1911 o Mu
nicipio de Barreiros aparece ~onstituido pelos 
distritos de Barreiros, Coroa Grande e Praci
nha. J:\. no OIHtdro da divisao administrativa 
referente a 1933. constante do "Boletim do 
Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio", 
passa a figurar com os distrito.s de Barreiros. 
Sao Jose da Coroa Grande e Muitas Cabras. 

De conformidade com quadros de divisao 
territorial, datados de 31-12-1936 e 1937, bern 
assim com o Anexo ao Decreto-Lei estadual 
n.0 92. de 31 cle mar<;o de 1938, o Municipio 
permanece dividido nos tres distrit.os com as 
mesmas denominag6es. Essa s\tuacao , com re
ferenda ao numero de distritos. foi mantida 
na divisao territorial fixada pelo Decreto-Lei 
estadu~l n.o 235, de 9 de dezembro de 1938, 
para vigorar no per\odo de 19~9 a 1943 ; al
terou-se, porem, o nome do distrito de Sao 

4 - BARREIROS 



Vista parcial da Usina Central Barreiros, S/ A 

Jose da Coroa Grande que passou a denomi
nar-se Puiracu. Na divisao territorial admi
nistrativo-jucticiaria do Estado, estabelecida 
pelo Decreta-Lei estadual n.0 952, de 31 de 
dezembro de 1943, para vigorar no qiiinqiienio 
1944-1948, permaneceram os tres distritos, ape
nas com a modificar;ao do nome do distrito 
de Muitas Cabras que passou a ser chamado 
distrito de Carima. Esta situacao foi mantida 
ate 1958. Em 1959, continuou o Municipio di
vidido em 3 distritos, porem o de Puirar;u vol
tou a tamar sua primitiva deno:ninar;ao de 
Sao Jose da Coroa Grande . 

FORMA(,;AO JUDICIARIA 

A LEI provincial n .0 314, de 13 de maio de 
1853, criou o termo de Barreiros, com 

territ6rio desmembrado de Rio Formoso e com 
o da freguesia de Agua Preta, verificando-se 
sua instalar;ao em 19 de julho de 1860. 

A Lei provincial n .o 1 057, de 7 de ja
neiro de 1872, criou a comarca de Barrelros. 
Seu primeiro Juiz de Direito foi o Dr . Joao 
Francisco da Silva Braga . De ac6rdo com os 
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quadros da divisao territorial, datad-:>s de 
31-12-1936 e 31-12-1937, e o Anexo ao Decreta
Lei estadual n.o 92, de 31 de margo de 1938, 
o Municipio de Barreiros constituia termo 
judicb:trio da Comarca do mesmo nome. Na 
divisao territorial fixada pelo Decreta-Lei es
tadual n.0 235, de 9 de dezembro de 1938, 
para vigorar no qi.iinqi.ienio de 1939-1943, a 
Com?.rc::t era formada dos termos de Barreiros, 
Rio Formoso e Sirinhaem, tendo sido os dois 
u.ltimo~ transferidos da extinta comarca de Si- • 
rinhaem. Por f6rca do Decreta-Lei estadual 
n. 0 t-~o~. de 31 de dezembro de 1943, a Comarca 
de Barreiros perdeu os termos de Rio Formoso 
e Sirinhaem, que foram desmembrados para, 
juntos, formarem a nova Corparca de Rio For
moso . Em conseqi.iencia disso, no qi.iinqiienio 
1944-1948, a Comarca de Barreiros voltou a si
tuagao que lhe fora dada pelo Decreta-Lei es
tadual n.0 92, de 31-3-1938, isto e, constituir-se 
de urn s6 termo judiciario, formado pelo Muni
cipio, tendo como distritos correspondentes: -
Barreiros, carimii e Puirac,;u (hoje Sao Jose da 
Coroa Grande) . 

AREA 

Em 1.0 -VII-957, o C.N.G . calculou em 
309 km' a area do Municipio. 

LOCALIZA(:AO 

A SEDE do Municipio esta situada a 142 km 
de Recife, no trac,;ado da Rede Ferrovia

ria do Nordeste. Pertence a Zona Fisiografica 
do Litoral-Mata . As coordenadas geograficas 
sao: so 49' 05"' 5 de latitude sul, 35° 11' 47" 
de longitude W. Gr. Rumo 080. Altitude: 
16m. 
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CLIMA 

~ 

E QUENTE, umido, porem salubre e agrada-
vel, com estac;ao sika, de setembro a 

marc;o, compensada pelos totais elevados; chu
vas abundantes, com maior intensidade nos 
meses de abril a ag6sto. Na parte sudoeste 
do Municipio existe uma faixa estreita atin
gida por urn tipo de clima em que a tempera
tura, em grau centigrado, se representa pela 
media das maximas fixada em 28,5 e a das 
minimas em 25. Nao se tem, porem, a im
pressao de calor muito inte:::J.so em virtude dos 
ventos constantes que sopram do literal, do
minado durante todo ano pelos aliseos do 
Atlilntico Sul. 

A altura total da precipitac;ao no ano e 
de 2 188,4 mm . 

ACIDENTES GEOGRAFICOS 

0 s acidentes geograficos dignos de destaque 
sao alguns rios e suas quedas de agua 0 

No que se refere a rios podem ser citados o 
Una e o Carima, cuja primeira parte, ate o 
engenho Tibiri tern o nome de Carac;u . 0 rio 
Una :1asce no Municipio de Sao Bento do Una, 
passa pelos de Altinho, Sao Joaquim do Mon
te, Catende, Palmares, Agua Freta e Barreiros, 
desembocando no Oceano Atlantico, no povoa
do de Varzea do Una . Tern profundidade me
dia de 10 metros e largura media de 40 metros. 
E navegavel por lanchas e barca<;as ate a ci
dade de Barreiros, cerca de 10 km da foz . Alem 
do rio Carima, tern como afluentes principais os 
riachos Tibiri e Joao Mula to . As suas cachoei
ras impedem a navegac;ao dai para cima. 0 
rio Carima nasce no Municipio, no engenho 
Santa Cruz, e tern sua foz no rio Una, den
tro da cidade de Barreiros. A sua profundida
de media e de 2 metros e sua largura de 4 me
tros. As aguas de ambos podem ser barrades 
para instalac;ao de turbinas hidreletricas . 0 
Municipio e ainda banhado pelo pequeno rio 
Persinunga, que nasce no engenho Benfica e 
desagua no distrito de S~o Jose da Coroa 
Grande, servindo de limite entre Pernambuco 
e Alagoas . 

As principa.is quedas de agua captaveis 
para a produgao de energia, que ainda nao 
foram aproveitadas, se encontram nos enge-
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nhos seguintes: Piabas de Cima, pertencente 
a Usina Regalia, Arat;u, pertencente a Usina 
Central Barreiros, Linda Flor e a Cachoeira 
Alta. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

D E conformidade com os dados do Recensza
mento Geral de 1950, a popular;ao do Mu

nicipio era de 28 093 habitantes, predominando 
o sexo masculino com 14 735 representantes , 
enquanto o sexo feminino contava com 13 358. 

Atualmente, estima-se a popular;ao do Mu
nicipio em cerca de 33 400 habitantes. 

Em 1950 a composir;ao demografica du 
municipio, quanto a cor, se apresentava com 
as seguin tes percen tag ens: brancos 50%; par
dos 41 %; pretos 9% . Com referencia a reli
gili.o notava-se uma predominancia multo 
acentuada de cat6licos com 93% de adeptos, 
enquanto os protestantes figuravam com pou
co mais de 5% e os de outras religioes ou sem 
religiao totalizavam quase 2%. 

No quadro rural se fixava a maior parte 
dos habitantes, representados por 66 % do to
tal municipal; no quadro urbano 22%, e no 
suburbano 12 % . 

POPULAcAO OE BARREIRO$ 
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o ritmo do crescimento da populagao de 
Barreiros tern sido em con.stante ascensao. 0 
grat1co apresenta sua evolugao demografica 
de 1372 a 1958, sendo 0 ultimo ci.ado baseado 
em estimativa do Departamento Estadual de 
Estatistica de Pernambuco. 

Como se observa a populagao do Munici
pio quase quadruplicou. Passou de 8 724 em 
1872 para 13 034 em 1900, e, sucessivamente, 
para 17 363 em 1920, 21 630 em 1940, 28 093 em 
1950 e 33 074 em 1958. :E muito provavel que 
no recenseamento de 1960 atinja 35 000 habi
tantes. 

ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIAL 

A BASE da economia do Municipio, desde os 
tempos coloniais ate o presente, tern 

sido a cultura e industria da cana-de-agucar. 
Em meados do seculo XVIII, ja existiam nos 
terrenos do atual Municipio, 58 engenhos de 
agucar, cuja produgao, no que excedia ao con
sumo local, era levada em barcos para a praga 
do Recife. :Esses engenhos, com o surto das 
usinas, ou foram por elas comprados para 
simples plantio de cana, ou, pela desvanta
gem da concorrencia, se transformaram, tam
bern, em meros fornecedores de cana para as 
usinas mais pr6ximas. 

As duas usinas existentes no Municipio 
(a do Rio Una e a Central Barreiros S. A.) 
substituiram, com vantagens econ6micas, as 
rudimentare.s e antigas maquinas dos bangti.es. 
A de Rio Una produz cerca de 28 000 sacos de 
60 auilos e a Central Barreiros S. A., a maior 
do Estado, eleva sua prodU<;ao a mais de ... 
800 000 sacos por a no. Uma terce ira, de pe
queno porte, denominada Regalia, seguiu o 
exemnlo dos engenhos e. hoje, se limita a 
plantar cana para fornece-la as outras duas. 

A produgao de alcool em 1958 foi a se
guinte: 

Uslna Central Barrelros 
Uslna Rio Una ....... . 

Quantldade Valor 
(1 000) (Cr$ 1 OOOl 

6 799 
3 536 

47 594 
24 750 

As culturas do c6co-da-baia e da banana, 
se bern que em franco desenvolvimento, ain
da sao feitas em pequena esc ala. Mesmo as-
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sim, ja contribuem de modo expressivo para 
a economia do Municipio . Alem dessas cul
turas, plantam-se feijao , milho e mandioca, 
apenas para consumo interno . 

Na fabricac;ao de ac;ucar e de alcool esta 
resumida a principal produgao industrial de 
Barreiros . Essa e a maior quota do Municipio 
para o progresso economico do Estado . 

Os graficos seguintes representam a mar
cha qtiinqtienal da produc;ao de agucar e al
cool, no periodo de 1940 a 1960. 

Produccio de Acucor 
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A produgao de agucar, conforme se obser
va no grafico, manteve um ritmo sempre cons
tante de crescimento. Da safra de 1939-40 a 
de 1959-60 o aumento foi muito expressivo: 
225%. No ultimo qtiinqtienio, porem, a &seen
sao foi quase nenhuma. 
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lgreja Matriz de Sio Miguel 

Quanto ao alcool , nota-se que a produc;ao 
caiu urn pouco na safra de 1944-45. Dai por 
diante se mostra em uma consta:1te ascensao, 
de 1950 para 1955 bastante acentuada, cres
cendo de 151,19%. De 1955 a 1960 a elevacao 
foi muito pequena. · 

Alem da industria do ac;U.car e do alcool, 
que e a principal, ha fabricas de fuba, tor
refag·ao de cafe e 2 fabricas de bebidas. 

PESCA 

U MA das atividades eccnomic3.mente mais 
importantes. no Municipio , e a pesca. Em

bora os rios de Barreiros sejam ·::>em piscosos, 
a pe.sca e realizada princi:;:>almente nas mar
gens do Atliintico onde as especies sao de 
maior porte e mais cotadas comercialmente. 
Ja existe uma Colonia de Pescadores (Z-9) e 
um frigorifico para peixe, insta~ados na vila 
de Sao Jose da Coroa Grande. 

As principais especies de pescado sao: Ara
baiana, Biquara, Cavala, Carapfba, Dourado, 
Garopa, Guaiuba, Camorim, Pescada, Sirigado, 
Xareu, Tainha, Sardinha, Polvo e Pitu, do rio 
Una. que e muito apreciado ate no Recife . 

ENERGIA ELETRICA 

S li.o em numero de 3 as principais usinas ge
radoras no Municipio, pertencentes a Usi

na Central Barreiros, a Usina Rio Una e a 
Prefeitura Municipal. A produc;ao de energia, 

BARREIROS - 11 



em 1958, foi da .ordem de 4 174 000 kwh, assim 
distribuidos, em 1 000 kwh: 

Usina Central Barreiros . . . . . . . . . . . . . . 2 074 
Usina Rio Una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 
Prefeitura Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO e servido pela Rede Ferrovia
ria do Nordeste, que chega ate Barreiros, 

pur linhas de 6nibus intermunicipais e par 
barca<;as. A estrada de ferro liga Barreiros a 
Ribeirao, onde passa a linha principal . Dai 
segue para o norte ate Recife, ou para o sul 
ate Macei6, passando, quer num sentido, quer 
noutro, por varias cidades . 0 transporte para 
as sedes dos Municipios vizinhos e para as ci
dades do Recife e Rio de Janeiro e feito da 
seguinte forma: para Agua Preta em rodovia, 
numa distancia de 50 km, em lh e 30m; para 
Rio F'nrmoso, em rodovia, percorrendo 28 km, 
em 40m; para Maragogi, AL, tambem via ro
doviaria, num percurso de 40 km, em lh e 15m. 
Para Recife a viagem pode ser feita pela 
estrada de ferro (RFN) percorrendo 142 km 
em 6h e 30m, com baldea<;ao em Ribeirao, ou 
em 3h e 40m em rodovia, percorrendo 118 km. 
Para o Rio de Janeiro se viaja via Recife, 
como ficou descrito. Dal. o trajeto se faz de 
3 formas: maritima, viajando 2 082 km em 
6 dias, por Via aerea percorrendo 1 910 km, e, 
finalmente, par via rodoviaria (via Feira de 
Santana, BA) com 2 599 km. 

Barreiros possui, tambem, urn campo de 
pouso, pPrtencente a Usina Central Barreiros, 
para avioes do_ tipo "Bonanza". As usinas lo
cais mantem urn porto de embarque d" a<;u
car pelo Oceano Atlantica, na uovoadio de 
Gravat.a. Nao ha, entretanto, linhas regulares 
de navega<;ao maritima. 

BANCOS E COMERCIO 

0 MUNICIPIO nao pOSSUi ag€mcias de estabe
lecimentos bancarios . Existe uma coope

rativa de credito. 
Na cidade de Barreiros se localizam 7 ca

sas atacadistas e 80 varejistas. 0 comercio 
local mantem transa<;oes com as pracas do Re
cife, Palmares, Caruaru, Cupira e Ribeirao . 
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Prat;a Domingos Tenorio 

ASPECTOS URBANOS 

EXISTEM 82 logradouros. Desse.s, 15 sao to
~ talmente pavimentados a paralelepipedos. 

A parte pavimentada cobre uma area de . . 
19 800 m2

, assim distribuidos: 17% em alame
d:ts, 54 % em ruas, e 29% em largos e praga11 

A iluminagao publica e domiciliaria e ele ·· 
t.rica. servindo a 43 logradouros e abrangendo 
9:02 Jigag6es nos domicilios. 

0 Municipio conta com uma Agencia Pos
tal Te'egrafica do DCT. o telegrafo da esta
<;~o da Rede Ferroviaria do Nordeste e urn 
aparelho radiotransmissor da Policia Militar 
do Estado. 

Oo; recursos de hospedagem cifram-se em 
2 hoteis e 4 pens6e.s. A diaria atual dos hoteis 
na cidade de Barreiros e de Cr$ 200,00 e, em Sao 
Jose da Coroa Grande, de Cr$ 150,00 . 

.-LSSISTENCIA MEDICO-HOSPIT ALAR 

CONTA com 2 hospitais com urn total de 270 
leitos , sendo um de psiquiatria com ca

p otcidade para 200 enfermos. 0 hospital San
ta Francisca possui urn ambulat.:'Jrio, um dis-
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pensano, uma farmacia , um aparelho de 
Raio-X, uma sala para partos, uma para ope
rar;oes e outra para esterilizar;ao . o hospital 
para alienados conta com uma farmacia, um 
laborat6rio de analises clinicas e outro para 
microscopia . 

Vivem no Municipio sete medicos, quatro 
den tistas, tres farmaceuticos. 

Nos dois estabelecimentos referidos aci
ma trabalham 5 medicos e 4 enfermeiras di· 
plomadas . 

INSTRU(;AO E ENS/NO 

A s pessoas cern mais de 10 anos que vivem 
no Municipio, sabendo ler, escrever, re

presentam 30 % da popula«:;ao. A percentagem 
geral do Estado e de 27 ,5% , segundo o Re
censeamento de 1950. 

0 ensino primario fundamental comum, 
em 1957, contava com. 22 unidades escolares, 
nas quais se achavam matriculadas 2 524 crian
«:;as . Havia tam bern 2 estabelectmentos de en
sino supletivo com 76 alunos . Depois foram 
abertas mais 4 escolas, ·uma do ensino prima
rio fundamental comum e 3 do supletivo . 
. . O·ensino ginasial, em 1959, ocupava 7 pro
fess6res para 179 alunos, enquanto que o agri
cola tinha em atividade 21 profess6res para 212 
discipulos. Funcionam tambem duas escolas 
de trabalhos manuais e economia domestica e 
uma de datilografia. 

FINAN(;AS POBLICAS 

N o periodo de 1955-1959, as finan«:;as do Mu
nicipio apresentaram as seguintes cifras 

(dados fornecidos pela Inspetoria Regional de 
Estatistica) : 

FINANt;:AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecad a da Saldo ou Despesa 
realizada ' 'deficit' ' 

Total Tributaria do balanco 
~ ···------ --- ----- - ---- --- - ---

1!155 . . . ... 5 500 3 98G 5 310 + 190 
1!)56 .. 5 581 6 114 - 533 
1957 . .. 7 607 1 694 + 2 913 
1!158 .. .. . · · · · · 7 317 . . . (j 990 + 327 
1959 . .. . 9 053 1 7 907 r+ I 146 
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A arrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados, 
para o period a de 1955-1959: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1955 .. 3 750 13 752 5 501 
1956 .. 12 u3D 14 !!IS .5 5Sl 
1957. 26 9!11 20 86!l 7 G07 
1958 ... 15 454 22 4u5 7 317 
1959 ... 20 248 25 322 n 05:3 

FESTEJOS POPULARES 

Os remanescentes festejos populares se rea
lizam por ocasiao das grandes datas re

ligiosas, comemoradas no Municipio. Apresen
tam-se sob as modalidades de "Bumba-Meu
Boi'', "Cavalo Marinho" e pastoris infantis e 
de adultos. Assinalam a sobrevivencia de r:os
tumes, tradig6es e sentimentos dos antepassa
dos com as modificag6es reclamadas pela evo
lu<;ao econ6mico-social. Segundo o escritor 
Julio Belo, em suas "Mem6rias de urn Senhor 
de Engenho", as tradig6es, os festejos e o fol
clore da regiao sul da mata de Pernambuco, 
se encontram em decadi'mcia, devido a trans
formagao de sua estrutura econ6mica, produ
zida pelo advento das usinas de agt!car e a 
conseqi.iente morte dos engenhos de bangi.ie. 

As festas religiosas realizadas com maior 
brilhantismo no Municipio sao: a de Sao Mi
guel, padroeiro da cidade, a de Nossa Senhora 
da Saude, a Semana Santa e as festas nata
linas. Na vila de Sao Jose da Coroa Gran~'!e 
se celebra a festa de Sao Jose e no povoado 
Varzea do Una e festejado Sao Sebastiao pela 
populagao local, quase toda de pescadores. 

Nessas ocasi6es armam-se, nas pra<;as pt!
blicas, carrosseis, barracas para vendas de 
prendas e para jogos de azar. 

Outra festa que se desenrola com grande 
animagao e o carnaval. Revestem-se de par
ticular importancia os bailes dos Clubes "Ta
noeiro.s", "Caiadores", e sociedades recreativas. 
As usinas "Central Barreiros" e "Rio Una" or
ganizam festas para os seus operarios; parti
cipam tambem, do cortejo carnavalesco, ao 
lado dos dois clubes prir.cipais, no qual se 
exibem carros aleg6ricos sob o ritmo regional 
dos frevos. 
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Muito concorrida, nos mese.s de novembro 
a marr;o, e a praia de Sao Jose da Coroa Gran
de, para onde afluem veranistas de Municipios 
vizinhos e ate do Recife. 

Outros aspectos da vida municipal 

A POPULAQlio se constituiu de elementos ge
nuinamente nacionais e ate hoje con

serva esta caracteristica. Nenhuma corrente 
imigrat6ria estrangeira, afora a portuguesa, 
contribuiu para sua constituir;ao. 

Os habitantes rurais nao costumam cmi
grar para outros Estados. 0 fa tor principal 
da fixar;ao da popular;ao do Municipio tern 
sido a cultura da cana-de-ar;ucar, quer na 
fase dos engenhos bangiies, quer na fase atual 
das usmas . 

Seus costumes e usos se confundem com os 
dos Mumcipios do litoral sui de Pernambuco. 

A instalar;ao das usinas de ar;ucar marca 
o advento da industria ar;ucareira em alta es
cala e sob processos modernos, porem e uma 
f6rr;a monopolizadora da agricultura e do co
mercia, determinando com isso uma profun
da modificar;ao social. 

A popular;ao rural sofreu as conseqiien
cias desse surto de progresso, sentidas, prin
cipalmente, no desaparecimento gradativo das 
tradir;6es populares e folcl6ricas . 

Par motivo da venda ou arrendamento dos 
engenhos as usinas, as casas-grandes ou foram 
fechadas definitivamente, ou perderam sua in
fluencia no meio ambiente. 

VULTOS /LUSTRES 

0 MUNciPIO tern dado homens ilustres, po
dendo-se destacar o Dr. Estacio de Al

buquerque Coimbra, Governador do Estado e 
Vice-Presidente da Republica no Governo do 
Presidente Artur Bernardes, par motivos da 
morte subita do en tao Vice-Presidente Dr. Ur
bano dos Santos. No Municipio nasceu tam
bern Julio de Albuquerque Bela, senador es
tadual e Governador interino de Pernambuco; 
escritor, publicou o livro "Mem6rias de urn Se
nhor de Engenho" e era proprietario do en
genho Queimadas; Domingos Jacinto Tenorio, 
deputado estadual em 3 legislaturas e prefeito 
do Municipio 4 vezes. 
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FONTES 

As informac;6es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria compiladas e forneci
das pela Agencia Municipal de Estatistica de 
Barreiros . 

Outras fontes: 

Hist6rico- Documentos existentes nos Ar
quivos de Documentac;ao Municipal da 
Diretoria de Documentac;ao e Divul
gac;ao (Secretaria-Geral do CNE) ; da 
"Enciclopedia dos Municipios Brasilei
ros"; do Dicionario Corografico His
t6rico e Estatistico de Pernambuco, de 
Sebastiao de Vasconcelos Galvao. 

Demografia - Estimativas do Departa
mento Estadual de Estatistica. 

Finanr;as Publicas - Conselho Tecnico de 
Economia e Financ;as (Ministerio da 
Fazenda) e Inspetoria Regional de 
Estatistica. 

Ensino - Servic;o de Estatlstica da Edu
ca<;ao e Cultura CVIinisterio da Edu
cac;ao) . 

Assistencia medico-sanitaria - Servic;o de 
Estatistica do Ministerio da Saude. 



...__ 
' 

E sta publicar;iio jaz parte da serie de mo
nograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentar;iio e Divulgac; iio do 
Conselho N acional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, s6bre aspectos da evolur;iio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiz:a no sentido de sintetizar, com adequada 
;;istematizac;iio, elementos espa1·sos em dijeren
tes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
iessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias jontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
\jualquer colaborar;iio, especialmente de histo
riadores e ge6grajos, a jim de que se possa 
d.ivulgar de futuro, sem receio de controver
sias , o escorr;o hist6rico e geograjico dos mu
nicipios brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO CONSELHO 

NACIONAL DE ESTATISTICA 

Encic lc·pedia dos Mun icipios Brasileiros - Gada 
volume . . . . . . . . . . 600,00 

A nucirio Estatistico do Brasil - 1959 . . . . . 300,00 

Vocabdcirio Brasileiro de Estatisrica - MILTON 
DA SILVA RODRIGUES 

Pontos de Estat istica - VI VEIROS DE CASTRO . . 

Exe rc icios de E statistica - VIVEIROS DE CASTRO 

Bib:ioqrajia Geogr(;Jico-Estatistica Brasi l eira 
( 1936/50 ) .... .. .... 

Teoria dos Levantamentos por Amost ragem -
WILLIAM MADOW ...... . . . . 

Ferrovias do Brasil . . ..... . .... . . ....... . 

0 Mundo em Numeros . . . . . . . . . . .. . 

Nomenclatura Brasileira de M ercadorias 

A Fect:ndidade da Mulher no Brasil - GIORGIO 
MORTARA 

Curso Ele>nentar de Estatistica Aplicado d Admi
nistrariio - GroRGIO M o RTARA 

Brazil Up-tc-Date ...... . . . 

Bresil d ' AUjO'Lrd'Hui . . .. .. . ... . . 

Vida e Me>rte nas Capitais Brasileiras - - LINCOLN 
DE FREITAS 

Andlis€ Matemcitica d.~ Estilo - TuLo HosTiLro 
MONTENEGR0 

Geografia dos Pre905 -- MOACYR MALHEIROS DA 
SILVA . . ... . 

D iv>siio Territorial de· Brasil - 1. 0 -VII-955 

Estct is!ica do Comercio Exterior volumes tri -
7ne.s trais, cada ....... ... . 

Brazilian Commodity Nomenclature 

Bra sil Censo D emogrrijico 

Brasil - Censo Agricola 

BraJi l - Censo Industrial 

F6rm uias Em.piricas - T. RUNNI~G 

P ERI6DICOE 

Revista Brasil eira de Estat i st ica 
anual ) 

Rev'sta Brasi/eira dos Municipios 
a nual ) 

Asslnatura 

Assinatura 

Boletim Estatistico (assinatura anual) . . 

150,00 

250,00 

250,00 

130,00 

120,00 

100,00 

100,00 

100,00 

90,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

70,00 

60,00 

50 ,00 

50,00 

50,00 

50,00 

40 ,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Vendas pelo reemb6 iso postal au mediante remessa 
da llnJ:.Jrt:lncia en1 chequ e o u vr-:.le posta l, a favor de 
CONSELHO NACION AL DE ESTATISTICA (Av. Frankl i n Roose
velt . 166 - Rio de J aneiro). Os fu:1cimui.r:os do 
sistem ~e estatistico, cs p~ofess6res e alunos de cursos 
oflclais de estatistica e os s6clo& qult es da Sociedade 
Bras!leira de E st a t is:ica tem d i reito a um d escon to 
de 50% , exceto para o Anuario Est a ti s ti co e p o:i6dico·; 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Hildebrando Martins 

COLECKO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - An

tOnio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 

206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 -

Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Ja

paratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pom

bal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de 

Minas. 218 - N. S." das Dores. 219 - Serra Negra. 220 

Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 

Sao Gabriel. 224 - Simao Dias . 225 - Recife . 226 

Cacule. 227 - Paudalho . 228- Palmeira dos indios 

229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 

Acabou-se de imprimir 110 Ser·vifo Grdjico do IBGE, 
<lOS quatorze dias do mi:'s de _julho de mil novecentos 

e sessenta. 




