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PORTO NACIONAL 
GO lAS 

-ti ASPECTOS FiSICOS - Area: 15 306 km' 
(1960); altitude: 237 m; temperatura me
dia em °C; das maxim as : 32; das mini
mas: 20; precipitar; ao anual: 2 074 mm. 

'"' POPULAQAO - 23 005 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento de 1960 ); 
densidade demograjica: 2 habitantes par 
quil6metro quadrado . 

. ,, ATIVIDADE PRINCIPA.L - Pecuaria . 

''"" ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
agencia . 

;':.r VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 10 autom6veis e caminh6es. 

;"i ASPECTOS URBANOS (sede) - 191 ligac;6es 
eletricas, 4 hoteis, 2 pens6es e 1 cine
-teatro. 

,·: ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
geral com 26 leitos ; 2 medicos no exercicio 
da projissao. 

<r ASPECTOS CULTURAIS - 33 estabeleci
mentos escolares do ensino primario e 2 de 
enstno media; 1 tipograjia e 2 jornais . 

"'-' ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista: to
tal, 2 934 e tributaria, 426 ; despesa fixada: 
2 934. 

-ti REPRESENTAQAO POLiTICA - 15 verea
dores em exercicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6, da Direto
ria de Documentac;ao e Divulga.c;ao do CNE. 
Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



RESUMO HIST6RICO 

S OBREVIVENTES dos an tigos arraiais do Carmo 
e do Pontal, que haviam sido atacados pe

los indios X·erentes, em fins do seculo XVIII , 
buscaram refugio em urn lugar a margem di
reita do Tocantins, onde se agruparam nova
mente. Aquele local ja era, desde algum tempo, 
o porto natural de onde os mineradores, vin
dos !]elo rio, se langavam a busca dos terrenos 
auriferos da regiao. Pela denominagao "Porto", 
ficou entao conhecido o povoado, a margem do 
Tocantins , unica via de penetragao livre do 
assedio dos silvicolas. 

Em 1810, D. Joao VI interferiu diretamen
te a fim de preservar para a Coroa o rendi
mento que a exploragao das minas poderia 
proporcionar. Nesse sentido fez transferir para 
Porto Real (como era designada a povoagao 
aquela epoca) a cabega do Julgado de Sao 
Joao das Duas Barras ou Sao Jose do Araguaia 
e determinou que para ali se transportasse o 
Corregedor Joaquim Teotonio Segurado. 

Em razao do desenvolvimento a lcangado o 
arraial foi elevado a categoria de Municipio 
pela Lei provincial de 11 de novembro de 
1831, como nome de Porto Imperial , sendo ins
talado a 24 de abril de 1833. Dois anos depois 
foi criado o distrito (Lei ou Resolugao provin
cial n .0 14, de 23 de julho de 18351. A oede mu
nicipal a lcangou a categoria de cidade por 
efeito da Lei provincial n.0 333, de 13 de julho 
de 1861. 

Proclamada a Republica, os habitantes so
licitaram as autoridades do novo regim e mu
danga do nome do Municipio. Assim o toponi
mo foi alterado para Porto Nacional , pelo De
creto estadual n° 21 , de 7 de margo de 1890. 

Colegio e capela Sagrado Cora~iio de Jesus 



FORMA(:AO ADMINISTRATIVA 

AP6s sucessivas altera<;oes em sua composi
<;ao administrativa, o Municipio aparece 

hoje, s·egundo o quadro da divisao territorial 
-a dministrativa para vigorar no quinquenio 
1959/63, formado de apenas dais distritos: o 
da sede, de mesmo nome, e o de Monte do 
Carma. 0 tlltimo desmembramento, ocorrido 
em novembro de 1958, resultou na perda dos 
distritos de Brejinho de Nazare, Novo Acordo 
e Ponte Alta do Norte, que passaram a catego
ria de Municipio . 

FORMA(:AO JUDJCIARJA 

P ElRTo Nacional e sede de comarca, da qual 
sao termos 0 proprio Municipio e OS de 

Bre jinho de Nazare, Duere , Gurupi , Novo Acor
do, Pium e Ponte Alta do Norte. 

ASPECTOS FiSICOS 

Area - Porto Nacional teve sua area ter
ritorial diminuida de quase 6 vezes nos ulti
mos quinze a nos: dos 85 897 km' que possuia 
em 1945 ficou reduzido a 15 306 km' por su 
cessivos desmembramentos de antigos distri
tos. Dessa area, calculada pelo CNG, 10 753 
quilometros quadrados correspondem ao dis
trito-sede e 4 553 km' ao de Monte do Carma. 
0 Municipio ocupa, aproximadamente, 3% da 
area do Estado de Goias. 

Localizca;cio - 0 territ6rio estende-se pela 
margem direita do T ocantins , na Zona Fisio
grafica do Norte Goiano, confinado entre 
Pium , Miracema do Norte , Tocantinia, Lizarda, 
Novo Acordo , Ponte Alta do Norte, Natividade 
e Brejinho de Nazare. A cidade esta a 10° 42' 
24" de latitude sui e 48° 25' 11" de longitude 
W. Gr., distante 666 km de Goiania , em linha 
reta , na dire<;ao 7° 54 ' NE. 

Altitude e Clima - A sede municipal esta 
a 237 metros de a ltitude e o Municipio , em me
dia , a 600 metros. 0 clima esta classificado 
como de tipo "tropical umido" e a tempera
tura media. no ultimo ano. variou entre mi
nimas de 20 e maximas de 32 graus centigra
dos. Ainda em 1960 a precipita<;ao pluviometrL 
ca acusou o indice de 2 074 mm . 
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Acidentes geograj'lcos - 0 rio Tocantins 
limita o Municipio, em t6da a extensao de sua 
parte oeste. Serve de divisa com os Municipios 
de Pium, Natividade, Brejinho de Nazare e Mi
racema do Norte. Apesar do curso acidentado, 
e navegavel por barcos motores ate 25 tonela
das, no periodo de novembro a abril. Outro rio 
digno de registro e o das Balsas, tributario do 
rio do Sono, que serve de limite com o Mu
nicipio de Lizarda. Inumeros ribeir6es e c6r
regos cm·tam ainda o solo de Porto Nacional. 

Carma, Taquarw;u e Lajeado sao os names 
das principais eleva<;6es do relevo portuense. 
A serra do Carma atinge 300 metros de al
titude. 

POPULA(:AO 

0 s resultados preliminares do Recenseamen
to Geral de 1960 acusaram a popula<;ao de 

23 005 pessoas, distribuida pelos 2 distritos e 10 
povoados que integram o Municipio. No distri
to da sede, .estao 80 % desse total. 

LOCAL! ZA~AO DA PO PU LA~AO 

I ) OISTRIBUic; Ao POR ZON A 2) DISTRIBUIQAO POR DISTRITO 

UR BA N~ 

SUB U R 6ANA 

RURA l 

~21% 
-I% 

c::::J78 % 

MONTE DO CARMO - 20% 

PORTO NACIONA L ~ 80 % 

A Zona Rural, onde se localiza quase 78% 
da popula<;ao recenseada, e a mais densamente 
povoada. Na Zona Urbana, 21 %, e na subur
bana, apenas 1%. 

No mesmo ana, os cart6rios de registro ci
vil registraram o seguinte movimento: 

Nasciinentos 
Casan1en tos 
6bitos 

650 
60 
64 
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ATIVIDADES ECONOlVIICAS 

P EcuARrA- Representa a pecuaria o e:emen_ 
. to mais importante pa-ra a economia locaL 
Os 597 milhoe.s de cruzeiros em que foram ava
liados os rebanhos existentes em 1958 repre
sentam mais de 10 veze.s o valor da prodU<;ao 
agricola no ano anterior. Os grupos mais nu
merosos for am os de bovinos ( 120 000 cab e<;as) 
e os de suinos (100 000 cabec;asl, cujo valor 
alcanc.a 50% da totalidade do gado exi.stente . 
Posteriormente, com a perda dos distritos de 
Brejinho de Nazare, Novo Ac6rdo e Ponte Alta 
do Norte, os efetivos pecuarios foram r·eduzi
dos, nao perdendo, contudo, a sua represen
tatividade entre as fontes de riqueza. A Agen
cia de Estatistica local estimou-os, para 1959, 
nos seguintes quantitativos e valores: 

Pcpula~iio Valor 
( cabe~as) (CrS 1 000) 
B o vinos 35 000 70 000 
Suinos .... . ..... . . 30 000 45 000 
Eqi.iinos 10 000 30 000 
Asin inoE: ··· · ···· · · 2 000 5 000 
Muares . . . . . . . . . . . 8 000 64 000 
Ovinos . . 1 500 4.50 
Capri nos 3 000 600 

Em 1960 foram exportadas 8 000 cabe
c;as de bovinos, 2 000 de suinos, 300 de eqi.ii
nos e 120 de muares , alem de 2 000 av·es. Os 
criadores estao empenhados na melhoria das 
rac;as, para esse fim importando r epro::lutores 
de outros centros pecuaristas. 

Aparece ainda a pecuaria como propicia
dora de uma outra atividade: a de produtos de 
matadouro, cujo valor , em 1958, alcanc;ou cer
ca de 19 milhoes de cruzeiros, cabendo a "carne 
verde de bovino" e ao "toucinho fr·esco" uma 
participac;ao de 61 % e 21 % do referido total, 
respectivamente. Foram abatida.s 6 234 cabe
c;as de bovinos, 3 851 de suinos e 440 de outras 
especies. 

Agricultura - A agricultura, em 1957, re
gistrou produc;ao da ordem aproximada de 56 
milhoes de cruzeiros. Os produtos de maior va
lor sao a cana-de-ac;ucar e o arroz, que abran
gem 54 % do citado valor. Cultivam-se ainda a 
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Catcdral de Nossa Senhora das Merccs 

mandioca (14 200 toneladas) , representando 
cerca de 9 milh6es de cruzeiros, o milho, va
lendo pouco mais de 6 milh6es, e, com menor 
par ticipaqao, melancia, manga, feijao , abacate, 
abacaxi , algodao , alho, amendoim, banana, ba
tata-doce, cebola , fava , fumo em folha , laran
ja, limao, mamona, melao e tangerina. 

VALOR DA PRODUCtO 

ESPEC/F/CA!;:iio Area 
NUmeros Nl1meros c:ultivada 

(ha) ab!'OIUlOS relatives 
!CrS 1 0001 ('~, ) 

----
Produc ?i o :-~gr ico la .... . .. . .. . .. . 11 150 55 6GB 100 

Cana-dr-;v;llcar .... ... . . .• . 3 000 l.' 150 28 
:\rroz com casca ... . . ... . .. 2 noo 1•/ 500 26 
( ~ til r: • :-.. 1 rP.!utos .. . 5 250 2!; 1/G •16 

Outras ativ idades econ6micas - Sem grande 
participac;ao para a economia do Municipio , 
pra ticou-se, em 1958 , a pequena industria de 
transformacao de min erais nao m etalicos (ti
jolos: 860 1nilheiros, val endo 756 milhares de 
cruzeiros) e a de produtos a limentares e be
bidas (acuca r : 30 tone lad as e 450 milha r es de 
cruzeiros· de valor; aguardente: 42 mil litros 
valendo quase um e m eio milhao; rapadura: 
90 mil quilos e valor de 1 milhao e 350 mil cru
zeiros; farinha de mandioca: 4 500 toneladas 
no valor de 45 milh6es de cruzeiros) . Sao in-
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dustrias cuja prodtH;ao e consumida no pro
prio Municipio. 

Tambem a atividade extrativista alcam;ou 
valores pouco expressivos em 1960. Dentre os 
produto.s de origem mineral estao a pedra pa
ra con.strugao (1 e meio milhao de cruzeiros), 
areia e argila (3,5 milh6es), e, entre os de ori
gem vegetal, o babagu (cerca de 2 milh6es) e 
madeiras diversas (3 milh6es de cruzeiros). 

COMERCIO E BANCOS 

I NSTALADos em Porto Nacional existem 6 es
tabelecimentos do comercio atacadista e 

32 do varejista. A abertura da estrada BR-14 
fez derivar para as pragas de Anapolis , Goia- · 
nia e Sao Paulo o rumo dos neg6cios do Mu
nicipio, antes mantido preferencialmente com 
Belem, no Para, e Carolina, no Maranhao. 

0 Banco de Crectito da Amazonia mantem 
uma agencia em Porto Nacional, e o Banco 
comercial do Estado de Goias, urn correspon
d·ente. Anuncia-se para breve a instalagao de 
agencia do Banco do Brasil. Em 1959, as apli
ca<;6es bancarias destinaram maior soma a 
pecuaria <24 milhoesJ, ao comercio (13 milhoes 
de cruzeiros) e a industria (12 milhoes de cru
zeiros). A lavoura coube :apenas 1 milhao de 
cruzeiros. 

Os saldos das contas de maior importan
cia , no m·esmo ano, assim se apresentaram: 

Emprestimos em c ;c .... 
Titulos descontados 
DepOsitos a vista e a curta 

prazo .... 

Dep6si tos a prazo 

M.EIOS DE TRANSPORTE 

(CrS 1 000) 
45 980 

6 219 

3 311 

21 

EM 1960, verificaram-se 908 pousos de avi6es, 
com 3 017 passageiros desembarcados e 

2 877 embarcados. Foram descarregadas 26 to
neladas de mercadorias e embarcadas 12 tone
ladas. A Real, a Vasp e o Correia Aereo Na
cional mantem linhas regulares em Porto Na
cional. 
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Grupo Escolar Pedro II 

A navega<;ao pelo Tocantins e passive! 
apenas -em determinados trechos e em certa 
epoca do ano. A abertura da BR-14 (Belem
-Brasilia l , que pas sa a pequena distancia da 
sede municipal, pelo !ado da margem esquerda 
do Tocantins, trouxe maiores possibilidades 
quan to as liga<;6es rodoviarias. 

Sao as seguintes as liga<;6es de Porto Na
cionaJ com os Municipios mais proximos e as 
capitais estadual e federal: 

Brejinho de Nazare - ROdoviaria: 54 km. 

Lizarda - Misto : a) aerea ate Pedro 
Afonso, 270 km; b l estrada carro<;avel, 300 
quilometros . 

Miracema do Norte- Rodoviaria: 180 qui-
16metro.s ; Aerea: 140 km. 

Natividade- Rodoviaria: 180 km; Aerea: 
120 quilometros. 

Pium - Rodoviaria : 120 km ; Aerea: 90 
q uil6metros. 

Tocantinia - Rodoviaria: 180 km; Mis
ta- a ) aerea ate Mirac-ema do Norte 140 km; 
b) fluvial: 500 metros lpas.sagem do Tocan
tins). 

Capital Estadual - Rodoviaria, via Guru
pi: 859 km; Aerea: 666 km. 

Brasilia, DF - Rodoviaria , via Gurupi e 
Anapolis: 968 km; Aerea, via Anapolis: 746 
quil6metros . 

ASPECTOS CULTURAIS 

ENSINo - Deve-se aos padres dominicanos 
Frei Miguel e Frei Domingos Nicollet a 

introdu<;ao do ensino organizado em Porto 
Nacional. 
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No inicio do ano letivo de 1960, havia 1 957 
alunos matriculados nas 33 escolas de ensino 
primario (12 mantidas pelo Estado, 15 pelo 
Municipio e 6 por particulares). 

0 ensino medio disp6e de 2 estabelecimen
tos , nos quais havia 395 alunos matriculados 
em marc;o de 1961, sendo 357 nos ginasios e 38 
no curs-a Normal. A esses estabelecimentos 
acon·em tambem estudantes de municipios vi
zinhos. 

Outros aspectos culturais - A imprensa 
est a r epresentada por 2 peri6dicos: "Norte de 
Goias" , e "Estado do Tocantins" , de circulac;ao 
quinzenal. Ha 1 cine- teatro. 

ASSISTENCIA A SAUDE 

ALEM do Hospita l Lais Neto dos Reis, manti
do pela Conferencia de Sao Vicente de 

Paulo, com 26 leitos e adequadas instalac;6es , 
funcionam ainda no Municipio um pasto do 
Servic;o Especial de Saude Publica (SESPJ e o 
P6sto de Puericultura Dom Domingos Carre
roth . Em 1960 havia 2 medicos em atividade, 
bem como 2 dentistas , 5 farmaceuticos e 8 en
fermeiras . 

FINANf;AS PUBLICAS 

E M 1960. a Uniao arrecaclou em Porto Nacio
nal 1 e meio milhao de cruzeiros, o Estado 

de Goias cerca de 4 milhoes e a municipali
dade, cerca de 3 milh6es, aproximadamente. 
Da renda municipal , 15 % correspondem a re
ceita tributaria (impostos e taxas). 0 impasto 
sabre industrias e profiss6es , 0 de licenc;a e 0 

predial contribuem com os maiores indices -
31%, 26 % e 22 %, respectivamente - sabre o 
total arrecadado. Dentre as taxas, as de me
lhoram entos (39 % ), de expediente e as rodo
viarias (20 % cada) foram as de maior par
ticipac;ao. 

A despesa prevista no orgamento para 1960 
- cerca de 3 milh6es de cruzeiros- destinava 
1,2 milhao de cruzeiros para os "servic;os de 
utilidade publica" e 784 milhares para "admi
nistrac;ao geral". A "educac;ao publica" desti
navam-~e 210 milhares de cruzeiros. :Esses tres 
itens da despesa, em conjunto, perfazem 74 % 
do total. 
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OUTROS ASPECTOS DO 

!VIUNICiPIO 

P ORTO Nacional e urn dos Municipios de 
maior desenvolvimento do norte goiano, 

surgindo cada ana novas realiza<;6es. 
Em 1944 inaugurou-se a iluminacao ele

trica com uma pequena usina de 25 HP. Em 
principios de 1961 instalou-se a Usina F6rca 
e Luz de Taquaru<;u, com um grupo gerador 
de 145 HP. No rio Taquaru<;uzinho existe uma 
cachoeira com 25 metros de altura e potencia 
calculada em 500 HP. Visando ao .seu aprovei
tamen to, est a sendo construida nova usina, 
com a potencia de 250 HP. 

Tambem recentemente foram cor~ struidos 
novo pn§dio para o Grupo Escolar D. Pedro II 
e o primeiro Mercado Publico MunicipaL 

Merecem especial referencia o predio do 
gimisio e a capela do Sagrado Cora<;ao de Je
sus . o Ginasio Estadual, dP linhas o6brias, do
tado de modernas instala<;6es, e a Catedral de 
Nossa S 21; hora das Merce.s, em estilo manue
lino, :o>.inda par concluir. Na vila de Monte do 
Carma acha-se uma igreja cujas alfaia.s , t6das 
de pra ta fin a, foram fabricadas na Bahia, em 
1776. 

Como pontos de interesse turistico podem 
ser mencionada.s as cachoeiras de Fuma<;a , 
Itabr " ~ e T8nuarucuz inh CJ . o proprio rio To
cantins e a ilha do Cachimbo. A palmeira de 
baba<;u , constante em t6da a paisagem, iden-

Barca no rio Tocantins 
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tifica-se com a r·egiao, de cuja flora e o princi
pal especime. 

Realizam-se festividades de cunho folcl6-
rico e religioso. Entre as primeiras, as chama
das "Festas do Imperio" e "Reinado com Con
gados", na vila de Monte do Carma, em 17 e 18 
de julho, todos os anos. As principais come
moraG6es religiosas celebram-se em honra de 
N. S . das Merces , padroeira da cidade , a 24 de 
setembro; de Oorpus Christi, em data m6vel , 
e de N. S. do Carma, a 16 de julho. 

0 CNE possui uma Agencia de Estatistica 
instalada no Municipio. 
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FONTES 

As informag6es divulgadas neste trabalho 
forarr., na sua maioria, compiladas e forneci
das pela Ag€mcia Municipal de Estatistica de 
Porto Nacional. 

Outras fontes: 

- Conselho Nacional de Geografia; 
- Arquivos de documentagao municipal, 

da Diretoria de Documentacao e Divul-
gagao do CNE; -

Conselho Tecnico de Economia e Fi
nangas; 
Servigo de Estatistica da Produgao, do 
Ministerio da Agricultura; 

- Servico de Estatistica Econ6mica e Fi
nanceira, do Ministerio da Fazenda; 
Servico de Estatistica da Saude (Minis
terio ,da Saudel ; 

Servigo de Estatistica da Educagao e 
Cultura (Ministerio da EducaQao e Cul
tural. 
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E sta publicac;;ao taz parte da serie de mo
nogratias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentac;;ao e Divulgagao do 
Conselho N acional de Estatistica . A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evoluc;;ao hist6-
rica do Municipio, c01-responde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqao, elementos esparsos em dijeren
tes documentos . Ocorrem, em alguns casas , 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 
e en·os nas pr6prias jontes de pesquisa . Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborac;;ao, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa. 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, o escor go hist61·ico e geografico dos mu
nicip ios brasileiros . 



PUBLICACOES A VENDA 
NO 

CONSELHO NACIONAL DE ESTATTSTICA 

PERI6DICOS 

Anuario Estatistico do Brasil - 1960 
Revista Brasileira de Estatistica 

Revista Brasileira dos Municipios 
Boletim Estatistico ................. . 

ESTUDOS DE ESTATtSTICA 

Curso Elementar de Estatistica Aplicada d 

400,00 
40,00 
40,00 
50,00 

Administra9a0 - GIORGIO MORTARA . . . . . . . 80,00 
Formulas Empiricas - T. RUNNING 40,00 
Pontos de Estatistica - LAURO SODIIE VIVEIROS 

DE CASTRO (10." edi9ii.O) 400,00 
Exercicios de Estatistica - LAuRo SooRE VI-

VEIRos DE CASTRO (6." ediQaO) 400,00 
Teoria dos Levantamentos par Amostragem 

- WILLIAM MADOW . . . . . . . . . . 120.00 
Vocabulario Brasileiro de Estatistica 

MILTON DA SILVA RODRIGUES 150,00 

PUBLICAQ6ES DIVERSAS 

Atlas do Brasil - Edi9ao de b6!so .. 
Atlas de Rela96es Internacionais 
Bibliografia Estatistico-Corogratica Brasilei-

ra ( 1936-1950) 
Divisao Territorial do Brasil - 1960 
Ferrovias do Brasil ........... . 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias 
0 Brasil em Numeros ....... . 
0 Mundo em Nitmeros .. . 
ProduQao Industrial Brasileira - 1955, 1956 

e 1957, cad a ..................... . 
ProdUt;ao Industrial Brasileira - 1958 
Td.buas Itinenirias Brasileiras .... 
Tecnica da Chejia e do Comando - CELso 

DE MAGALHAES (4." edi9ii.0) 
Manual do Agente Municipal de Estatistica 
Flagrantes Brasileiros ......... . 

200,00 
600,00 

130,00 
250,00 
100.00 
100,00 
250,00 
100,00 

200,00 
300,00 
200,00 

100.00 
250,00 

20,00 

Vendas mediante remessa da importancia em cheque 
ou val~ poste.l, a favor do CONSELHO NACIONAL DE 
ESTATiSTICA (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, GB). Sao concedidos os segulntes descontos: 
de 50% - para funciomirios do sistema estatistico-geo
gr8.flco brasileiro, profess6res e alunos de escolas ou 
gimisios oflciais ou oficiallzados e s6clos quites da So
ciedade Brasileira de Estatistica, exce9ii.o feita para 
o "Atlas do Brasil" (edi9ii.o de b6lso), ao qual e con
cedido 30%; de 30% - para li vreiros revendedores, com 
pagamento a vista, sem conslgnaQiiO. Para ambos os 
casas nii.o sao concedidos descontos na venda e assi
natura de peri6dicos e na venda do "Anuario Estatistico 
do Brasil" e de "Produgao Industrial Brasileira - 1958". 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

l'residente : Rafael Xavier 

Secretario-Geral: Raul Lima 

Acabou-se de imprimir, - 110 ·ser·Vifo Grcijico 
do IBGE, aos do:.e dias do mes de _julho de Tnil 
novecentos e sessenta e wn. 




