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,>:, ASPECTOS FlSICOS - Area : 594 km' 
(1960); altitude: 10 m; temperatura me
dia em °C - das mdximas: 28; das mini
mas: 19. 

-tr POPULA<;JW - 18 760 habitantes; densida
de demogrdjica: 32 habitantes por quil6-
metro quadrado. 

/,· ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
(cana-de-a<;ucar e mandioca) . 

-::, VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 9 autom6veis e camtnh6es. 

1:? ASPECTOS URBANOS (sede) - 221 liga
<;6es eletricas (em 1957) e 2 cine-teatros. 

/:· ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 Posta 
de Higiene. 

·,':! ASPECTOS CULTURAIS - 26 unidades es
colares de ensino primdrio fundamental 
comum, 1 de ensino comercial. 

·tr OR<;AMENTO PARA 1960 (milhares de cru
zeiros) - receita total: 2 550; renda tri
butdria: 848; despesa: 2 770. 

,~, REPRESENTA<;A.O POL!TICA - 9 vereado
res em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de 
Aguiar, da Diretoria de Documentagao e Di
vulgagao do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

C AMARAGIPE, palavra de origem indigena, 
significa, segundo uns, "arvore amarela" 

(camara-juba), para outros, "rio dos cama
ras" (camara g-y-pe). 

As terras do atual Municipio eram habi
tadas principalmente pelos indios caetes e es
tao compreendidas na regiao onde Crist6vao 
Lins construiu diversos engenhos de agucar, em 
fins do seculo XVI. 

Mais ou menos 
na mesma epoca 
em que se formou 
o povoado de Ma
triz de Camaragi
be, em torno da 
igreja do Senhor 
B om Jesus, na 
margem esquerda 
do rio Camaragi
be, surgiu o ar
raial de Passo de 
Camaragibe, assim 
denominado p o r 
situar-se no ponto 
em que o rio ofe
recia mais facili
dade para passa
gem entre as Ca
pitanias de Per
nambuco e Ala
goas ou, de acor

Igreja matriz 

do com outra versao, pela existencia, ali, de 
urn grande armazem para dep6sito de gene
ros (principalmente ac;ucar) destinados a em
barque, comumente chamado "passo" . 

Em principios ou meados do seculo XVIII 
foi criada a freguesia de Matriz de Camara
gibe, com sede no povoado desse nome, abran
gendo o arraial de Passo. ~ste, no entanto, 
desenvolveu-se mais rapidamente, tornando
-se, em 28 de junho de 1852, vila e sede do 
Municipio de Passo de Camaragibe, constituido 
com territ6rio desmembrado de Porto de Pe
dras e que compreendia, tambem, as areas dos 
atuais Municipios de Matriz de Camaragibe, 
Flexeiras e Sao Luis do Quitunde. 

A 9 de junho de 1864 (Resoluc;ao 417), a 
sede da freguesia foi transferida para a sede 
municipal, sendo entao o orago do Municipio 
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- Senhor Born Jesus- modificado para Nossa 
Senhora da Conceigao, da igreja de Passo. 

A Lei n.0 842, de 14 de junho de 1880, 
elevou a vila a categoria de cidade. 

Varios acontecimentos relacionados com o 
dominio holandes verificaram-se no territ6rio 
onde hoje se encontra Passo de Camaragibe, 
entao pertencente a jurisdigao de Porto Calvo. 
Uma expedigao invasora, comandada por 
Lichtardt e guiada por Calabar, atravessou o 
povoado em 1632, efetuando saques e depre
dag6es. Em junho de 1645, Joao Fernandes Vi
eira estabeleceu-se na regiao, para preparar a 
ofensiva, e, em setembro do mesmo ano, Cris
t6vao Lins, r eunindo forgas nos diversos dis
tritos porto-calvenses, impos rendigao ao forte 
do Camaragibe, ocupado pelos holandeses. 

FORMA(;AO ADMINISTRATIV A 

E JUDICIARIA 

P ELA Lei n.O 197, de 28 de junho de 1852. 
foi constituido o Municipio. 0 territ6rio 

de Porto de Pedras foi-lhe anexado em 1864 
e desanexado em 1868. Em 1879, verificou-se 
nova alteragao: Passo de Camaragibe perdeu 
parte de seu territ6rio, em virtude da cria:gao 
do Municipio de Sao Luis do Quintunde; do 
qual saiu posteriormente o Municipio de Fle
xeiras. Ultimamente a Lei estadual n.0 2 093, 
de 24 de junho de 1958, que criou o Municipio 
de Matriz de Camaragibe, retirou-lhe o ciis
trito desse nome e parte do distrito de Urucu. 
~ste distrito e o da sede sao os dois atual
mente existentes no Municipio. 

o termo judiciario de Passo de Camara
gibe foi criado a 9 de julho de 1853, subordi
nado a Comarca de Macei6. Passou a comarca 
em 4 de julho de 1864, pela Lei n.0 438. 

LOCALIZA(;AO DO MUNICiPIO 

S ITUADO na zona fisiografica do litoral, uma 
das 6 regi6es em que se divide Alagoas, 

o territ6rio camaragibano limita ao norte 
com os Municipios de Porto de Pedras, Ma-
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triz de Camaragibe e Colonia Leopoldina, a 
oeste com Uniao dos Palmares, ao sul com 
Flexeiras e Sao Luis do Quintunde, e a leste 
com o oceano Atlantico. 

A sede municipal, com 10 metros de alti
tude, dista 53 km, em linha reta, de Macei6 
(direc;ao 28° 40' NE) e e cortada pelas se
guintes coordenadas geogrlificas: go 15' de la
titude sul e 35° 31' de longitude W.Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRIT6RIO e, em geral, plano e baixO, en
contrando-se, principalmente na parte li

toranea, numerosos brejos. 
Os acidentes geogrlificos mais importan

tes sao o rio Camaragibe, com uma queda 
d'agua de potencial superior a 7 000 H. P. (a 
queda "Serra d'Agua", a 2.a do Estado em po
tencial) ; o rio Sao Antonio Grande e o Uru
cuzinho, este com potencial hidraulico de 30 
H. P. ; as serras da Torre e do Galho do Meio. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

N 0 RECENSEAMENTO de 1950 0 Municipio COn
tava 26 434 habitantes e, no de 1960, 

18 760 habitantes, de ac6rdo com os dados pre
liminares. A reduc;ao explica-se pelo desmem
bramento havido em 1958 para a formac;ao do 
Municipio de Matriz de Camaragibe, onde o 
Censo de 1960 encontrou 9 987 pessoas. A soma 
da populac;ao de um e outro Municipio, em 
1960, perfaz 28 747 habitantes, total que cor
responde a um acrescimo de 8,8% sobre a po
pulac;ao existente em Passo de Camaragibe em 
1950. 0 distrito de Urucu, por haver perdido 
parte de seu territ6rio, sofreu sensivel decres
cimo: de 12 212 pessoas, em 1950, passou a 
9 891, em 1960. 0 distrito sede, nao afetado 
territorialmente com o desmembramento, teve 
sua populac;ao aumentada de 6 424 para 8 869 
nesse decenio. 

A populac;ao e predominantemente rural: 
82% em ambos os distritos. Foram contados 
3 865 domicilios: 1 860 no distrito sede e 2 005 
em Urucu. 
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A cidade de Camaragibe possuia 1 492 ha
bitantes, em 1950; em 1960 apresentou 2 248, 
registrando-se urn acrescimo de 51% . A vila 
de Urucu passou de 531 habitantes para 1 090, 
isto e, urn acrescimo de 105% entre OS dois 
censos. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 

A PRINCIPAL atividade econ6mica do Muni
cipio e a agricola, cujo valor atingiu, em 

1959, 250,3 milh6es de cruzeiros. Os produtos 
principais sao a cana-de-ac;ucar (304 mil to
neladas, no valor de 109 milh6es de cruzei
ros), a mandioca (65 mil toneladas, 104 mi
Ih6es de cruzeiros) e, mais distanciado, o c6co
-da-baia (303 mil centos, no valor de 15,5 mi
Ih6es) . Sao ainda produzidos fumo, caju, fei
jao, milho, banana, cafe, arroz, abacaxi, al
godao, batata-doce, fava, Iaranja, Iimao, man
ga, melancia e tangerina. Era de 14 513 hec
tares o total da area cultivada, no referido 
ano. 

Pecuaria 

A POPULAgAo pecuaria era constituida, em 
1959, por 41 310 cabec;as, no valor de 89,6 

milh6es de cruzeiros, com a seguinte discri
minagao: bovinos, 9 mil cabec;as, no valor de 
49,5 milh6es; eqiiinos, 3 700, 13 milh6es; sui
nos, 10 mil, 15 milh6es; ovinos, 10 mil, 4 mi
lh6es; muares, 1 500 cabegas, no valor de 5,3 
milh6es; caprinos, 7 mil, 2,8 milh6es; e asini
nos, 110 mil, 143 milh5es. 

0 plantel avicola era de 90 mil cabegas, 
no valor de 9,6 milh5es de cruzeiros, predo
minando as galinhas, com 75 mil unidades, 
no valor de 6,6 milh5es. 

Prodw:;iio industrial 

E M 1958 havia 5 estabelecimentos que ocupa
vam 5 pessoas ou mais. Produziram mer

cadorias no valor de 87,6 milh6es de cruzei
ros e deram trabalho, em media mensa!, a 
276 operarios. Os estabelecimentos de menor 
efetivo (60 establecimentos) produziram 5 mi-
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lh6es e no mes de maior movimento ocupa
ram 126 operarios. As principais atividades 
industriais sao a produgao de agucar, farinha 
de mandioca e alcool. 

Estao localizadas no Municipio as usinas 
de agucar "Camaragibe" e "Santa Amalia". 

Do gado abatido - 558 bovinos, 1 242 sui
nos, 535 ovinos e 569 caprinos - resultaram 
155,2 toneladas de produtos de matadouro, em 
1958, no valor de 5,5 milh6es de cruzeiros. Os 
principais produtos sao as carnes verdes de 
bovino (72 toneladas, 2,7 milhoes de cruzei
ros) e de suino (34 t e 1,3 milh6es) . 

Produ<;iio do pescado 

N o POVOADo de Barra de Camaragibe esta 
a Colonia Z-22, de pesca, com 215 pes

cadores. Em 1959, a produgao de pescado al
cangou 99,6 toneladas, no valor de 2,5 milh6es 
de cruzeiros (colonia: 24,6 t., no valor de 734 
mil cruzeiros). As principais especies sao a 
muqueca, a garassuma, peixes pequenos de ar
ribagao, tainha e sauna. 

Comercio 

N lio ha estabelecimentos bancarios, no lo
cal; o movimento e feito na praga de 

Macei6. Funcionam na cidade cerca de 5 es
tabelecimentos atacadistas e 20 varejistas. A 
exportagao no comercio de cabotagem regis
trou, em 1958, 20 toneladas de carga e 11,2 
milhares de cruzeiros de frete. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO de Passo de Camaragibe e ser
vido pela BR-11 (Joao Pessoa, PB- Fei

ra de Santana, BA), asfaltada desde Macei6 
ate a Capital paraibana. Ha, ainda, a estrada 
que margeia o litoral, para o sui e para o 
norte, a que passa pela sede e vai, tambem, 
ate a capital estadual (AL-11), alem de ou
tras, carrogaveis. 

Do porto fluvial, no rio Camaragibe, na
vegam barcagas e outras embarcag6es que fa
zem a pequena cabotagem do litoral alagoano 
e Estados vizinhos. 
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Da cidade, leva-se, em rodovia, 30 minu
tos ate Matriz de Camaragibe; 1 hora ate Sao 
Luis do Quitunde; 1 hora e 30 minutos ate 
Porto de Pedras, 2 h e 45 mate Macei6; a ca
valo, 11 horas, ate Colonia Leopoldina. 

ASPECTOS ·CULTURAIS 

lnstru(_;ao publica 

C oM base nos dados censitarios de 1950, 
_.-4 pode-se estimar que atualmente a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio e superior a 11%, quota observada na
quele ano (calculada sobre 0 total das pessoas 
presentes de 10 anos e mais) . Essa quota e 
inferior a correspondente ao Estado, que era 
de 24 %. 

Ensino primario 

E M 1959, o ensino primario fundamental 
comum contava com 26 unidades: 7 es

taduais, 16 municipals e 3 particulares; 27 
professores: 8 estaduais, 16 municipals e 3 
particulares; e 1017 alunos matriculados: 224 
estaduais, 688 municipals e 105 particulares. 

Ensino medio 

H A UMA escola de ensino comercial - Es
cola Comercial Nossa Senhora da Con

ceigao (particular). Em 1959 estavam matri-

8 - PASSO D'E CAMARAGIBE 



culados 37 alunos ( 15 rapazes e 22 m6gas) e 
havia 4 profess6res e 3 profess6ras. 

Outros aspectos culturais 

H A. 2 casas de espetaculo, com lotagao para 
780 pessoas. Em 1957 deram 2 370 espeta

culos. Na sede municipal funciona o teatro 
"Oscar Lima", com capacidade para 380 es
pectadores, de propriedade da Prefeitura. 

FINAN(:AS PUBLICAS 

E M 1959, a Uniao arrecadou em Passo de 
Camaragibe 1,8 milhao de cruzeiros, o Es

tado 5,7 (Venda e consignag6es, 4,1 milh6es) 
e o proprio Municipio 2,8 milh6es (renda tri
butaria, 1,1 milhao). 0 imp6sto s6bre indus
trias e profiss6es e a principal rubrica da 
renda tributaria da Municipalidade (mais de 
90%); e, na despesa, os itens de maior vulto 
sao os servigos de utilidade publica (24%), 
administragao geral (20%) e servigos indus
triais (15%) . 

0 orgamento municipal para 1960 previa 
2,6 milh6es de cruzeiros para a receita, sendo 
848 milhares de renda tributaria, e 2,8 milh6es 
para a despesa. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICiPIO 

A sEnE municipal esta localizada a margem 
direita do rio Camaragibe, construida em 

terreno plano. E dotada de iluminagao ele
trica. 

A assistencia medico-sanitaria e prestada 
por urn P6sto de Higiene Estadual. 

Ha uma Agencia Municipal de Estatistica, 
6rgao integrante do sistema estatistico brasi
leiro, e Agencias Postais e Telegrafica na sede 
e na vila de Urucu. 

Na cidade funciona uma cooperativa es
colar. 

Os festejos populares que se realizam sao 
o Pastoril e as Baianas, geralmente de de
zembro a janeiro. A mais importante festa 
tradicional e a de Born Jesus, padroeiro da 
Cidade. 

As pessoas nascidas em Passo de Cama
ragibe sao conhecidas como camaragibenses. 
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FONTES 

As informag6es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, compiladas e forne
cidas pela Agencia Municipal de Estatistica 
de Passo de Camaragibe. 

Outras fontes : 

- Arquivos de documentagao municipal, 
da Diretoria de Documentagao e Di
vulga~ao do CNE, e "Enciclopedia dos 
Municipios Brasileiros"; 

- Conselho Tecnico de Economia e Fi
nanc;as e Servigo de Estatistica Econo
mica e Financeira, do Ministerio da 
Fazenda; 

- Servigo de Estatistica da Produgao, do 
Ministerio da Agricultura; 

- Servigo de Estatistica da Saude, do Mi
nisterio da Sa ude; 

- Servigo de Estatistica da Educagao e 
Cultura, do Ministerio da Educagao e 
Cultura; 

- Registro Industrial, do CNE. 
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E ST A publicagao taz parte da sene de mo
nograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentagao e Divulgagiio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, s6bre aspectos da evolugiio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opiniao, comuns em as
suntos dessa natureza, nao sendo raros os 
equivocos e erros nas pr6prias tontes de pes
quisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboraqao, especialmente 
de historiadores e ge6grafos. 
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