
~~ 

JAGUAR! BE 
CEARA 

IBGE- CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



ColefiiO de Monografias- N.o 263 

JAGUARIBE 

CEARA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1 891 km' U960J; al
titude: 122 m; temperatura media em °C; das 
maxima: 38; das minimas: 28; precipitar;iio 
pluviometrica (janjmai): 500 mm. 

POPULAc;Ao - 21 357 habitantes (dados pre/imina
res do Recenseamento Geral de 1960!; densidade 
demogrlifica: 11 habitantes par quil6metro qua
drado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria e ertrar;iio 
vegetal ( oiticica) . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 25 autom6veis e jipes, 70 caminh6es e 
8 outros veiculos . 

ASPECTOS URBANOS (sedei - 400 ligac6es eletri
cas, 3 hoteis e 2 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 12 leitos; 1 P6sto de Saude; 1 enjermeiro. 
1 dentista e 1 medico no exercicio da projis
siio; 2 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 78 unidades escolares de 
ensino primririo geral e 3 de ensino media. 

ORC:AMENTO MUNICIPAL PARA 1963 - irnilhares 
de cruzeiros) - receita prevista total: 12 000. 
despesa jixada: 12 000. 

REPRESENTAC:AO POLiTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6 e desenho da ca
pa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do CNE . 



ASPECTOS HIST6RICOS 

RAIMUNDO Girao e Antonio Martins Filho, do Insti
tute do Ceara, ap6iam-se na opiniao do Barao de 
Studart como a mais correta na interpreta~;ao do 
significado do toponimo: Jaguar = on~;a; e = agua; 
be ou pe = no; ou seja, no rio da onga. Jaguaribe
-mirim, como inicialmente se chamou o nucleo, era 
denomina~;ao do riacho, bra~o do Jaguaribe (poste
r.iormente Catingueira e Santa Rosa), transmitido 
ao sitio a sua margem, cuja constru~;ao e atribuida 
aos irmaos Francisco e Manuel Martins, vindos de 
Pernambuco. As terras, devolutas. foram mais tar
de concedidas em sesmaria ao capitao Joao da Fon
seca Ferreira, possuidor do sitio Santa Rosa desde 
1697. tendo sido urn dos primeiros povoadores da 
regiao. Ja em principios do seculo XVIII Fonseca 
Ferreira doou o Jaguaribe-mirim a seu genro, co
ronel Manuel Cabral, que o vendeu ao padre Do
mingos Dias da Silveira, cura da vila do Ic6. Mais 
tarde, arrematada em Ieilao pelo padre Joao Mar
tins de Melo, a propriedade foi doada a Francisco 
Eduardo Pais de Melo, por escritura de 25 de maio 
de 1786, para constituir seu patrimonio de orde
na~;ao. Com a morte deste, o sitio foi dividido entre 
14 credores por despacho de 9 de fevereiro de 1813, 
do Ouvidor Antonio Manuel Galvao. Com o desen
volvimento do povoado, que se estendeu pela mar
gem direita do rio Jaguaribe, desapareceu de sua 
designa~;ao a particula mirim, resultando o nome 
atual, que e o mesmo do rio. 

FORMA(AO 
ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA 

o MUNiciPio foi criado pela Resolu~;ao Provincial de 
6 de maio de 1833, com sede em Riacho do Sangue 
(atual Municipio de Frade), e transferida deste 
para a povoac;ao de Cachoeira (atual Solon6pole) 
pela Lei n .o 518, de 1.0 de agosto de 1850. Em 8 
de novembro de 1864, em virtude da Lei provincial 
n.0 1121 (ou 1 221)' a sede foi mudada para 0 nu
cleo de Jaguaribe-Mirim, hoje Jaguaribe, sendo fi
nalmente elevada a cidade pela Lei n.0 1 532, de 
12 de agosto de 1918. Na composic;ao atual do Mu
nicipio incluem-se os distritos de: Jaguaribe (sede) , 
Mapua, Feiticeiro e Nova Floresta. 

A Comarca foi criada pela Lei provincial nu
mero 1 476, de 3 de dezembro de 1872, e compre
endia entao os termos de Jaguaribe-Mirim, Cachoei
ra e Pereira. Atualmente, Jaguaribe e sede de Co
marca de segunda entrancia, que inclui ainda os 
distritos judiciaries de Feiticeiro, Mapua e Nova Flo
resta. 
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LOCAL/ ZA(.AO 

JAGUARIBE, wn dos tres municipios compreendidos 
na Zona Fisiografica do Sertao do Media Jaguaribe 
(completam-na, Jaguaretama e Jaguaribara), esta 
situado a leste do Estado, na margem direita do rio 
de mesmo nome . Confina com os Municipios cita
dos, ao norte, e com os de Pereiro, a leste; Or6s e 
Ic6, ao sui; Solon6pole, a oeste e, ainda, numa pe
quena faixa a sudoeste, com o de Iguatu . :E de 233 
quilometros. em linha reta, a distancia entre a sede 
municipal e a Capital do Estado, no rumo 2° 03' 50". 
A posic:;ao da sede e fixada pelas coordenadas geo
gnificas de 5° 52' 07" de latitude Sui e 38° 35' 53" 
de longitude W . Gr . 

ASPECTOS F1SICOS 

MUNiciP]O tipicamente sertanejo, Jaguaribe tem o 
solo revestido de carrascos (mata ana, de arbustos 
de caule e ramos duros e esguiosl, alternados com 
densos oiticicais. 0 rio Jaguaribe, onde desaguam 
inumeros riachos, tern o leito pedregosa, o que da 
maier velocidade as suas aguas. Muito em bora se 
reduza a urn filete inexpressive por ocasiao das Ion
gas estiagens, 0 Jaguaribe e formador de urn sis
tema de agudagem que beneficia boa parte do Es
tado. No Municipio estao os ac;udes Joaquim Tavo
ra, com 24 100 000 m• de capacidade, o Nova Flo
resta, com 7 618 500 m•, e o Velame, com 2 555 900 m' . 

As temperaturas medias variam entre minimas 
de 28° e maximas de 38°C, verificando-se ma ier 
ocorrencia de chuvas no periodo de janeiro a maio. 
quando a precipita<;ao pluviometrica alcan<;a de 500 
a 600 mm . 

/ lSPEC"f'OS DEMOGRAFICUS 

SEGUNDO os resultados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, havia em Jaguaribe 21 357 ha
bitantes, a metade da populac;ao de toda a zona 
do Sertao do Medic Jaguaribe. Em relagao ao censo
anterior (1950), houve urn crescimento demogratico 
da ordem de 26 %. 0 maior crescimento absoluto 
verificou-se no Distrito-sede - mais 2 177 habi
tantes -. e, percentual, no de Nova Floresta : 44 % 
Em Feiticeiro registrou-se a menor taxa de incre
mento demografico no decenio intercensitario: 15 % 
Mapua acrescentou 1133 habitantes, em 1960, aos 
existentes em 1950 (27 %). 0 distrito mais populo.so 
e o da sede, com 47% do total, seguindo-se Ma
pua, 25%; Feiticeiro, 2C % ; e Nova Floresta, 8%. 
Em todo o Municipio, 76 % dos habitantes estao no 
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Aspecto da. cidade 

quadro rural, e, particularmente nos distritos de 
Mapua e Feiticeiro, essa predominancia e ainda 
mais acentuada: no primeiro, apenas 3% estao na 
Vila e, no segundo, 20% . Foram contados 3 527 do
micilios, assim distribuidos: 1 626 em Jaguaribe (se
de), 838 em Mapua, 760 em Feiticeiro e 303 em No
va Floresta. A densidade demografica e de 11 habi
tantes por qui16metro quadrado. A cidade cresceu 
de 44%, e as vilas de Nova Floresta, de 21%, a de 
Feiticeiro, de 24%, e a de Mapua perdeu 45% de 
sua popula<;ao. no intervalo censitario. 

ATIVZDADES ECONOMICAS 

DENTRE as atividades econ6micas exercidas em Ja
guaribe, a pecuaria e a extrac:;ao vegetal (oiticica) 
situam-se em primeiro plano, contribuindo com re
sultados mais significativos. A agricultura e a ex
plorac.ao industrial, sao tambem praticadas. embora 
com menor desenvoltura. 

Pecu!mu 

Os REBANHos existentes em 1961 totalizavam 91 355 
cabegas, avaliadas em 246 milh6es de cruzeiros. 
Desses totais. 32% das cabegas e 70% do valor cor
respondem a especie bovina; 27% e 8% aos ovinos; 
25% e 7% aos caprinos. 0 restante engloba os 
eqiiinos (valor: 15 milh6es de cruzeiros), muares 
(11,5 milh6es), suinos (6,4 milh6es) e asininos (4,2 
milh6es) . Entre os bovinos, a raga zebu e a pre
ferida pelos criadores. Foram produzidos 4 milh6es 
de litros de Ieite, no valor de 40 milh6es de cru
zeiros. 

Em 1961 foram abatidas 683 cabecas de bovinos, 
791 de suinos, 1 278 de ovinos e 1138 de caprino:s. 
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A produc;ao de carnes e derivados alcangou 165 to
neladas de produtos diversos, no valor total de 17 
milh6es de cruzeiros. Para esses totais, coube maior 
participac;ao a carne verde de bovina (91 toneladas; 
/11 milh6es de cruzeiros); carne verde de suino 124 
toneladasj 2 milh6es); toucinho fresco (16 tonela
das/ 1,3 milhao) ; e carne verde de ovino (15 ton.e
ladas/ 1,1 milhao) . Foram produzida.s, ainda, carne 
verde de caprino, couro seco de bovina. peles secas 
de ovino e caprino. 

A criac;ao de aves oferece os seguintes resulta
dos (numero de cabegas/ valor - Cr$ 1 000): ga
limiceos - 52 200/5 670; palmi pedes - 3 200/ 320 . 
A quantidade de avos de galinha ascendeu a 50 mil 
duzias e o valor a 1,8 milhao de cruzeiros. 

Extrarao vegetal 

EM 1961 o Municipio contribuiu com cerca de 6";, 
para o valor da produgao estadual de oiticica, ten
do figurado como terceiro produtor cearense e bra
sileiro dessa oleaginosa, com 2 480 toneladas, avalia
das em 22,3 milh6es de cruzeiros, produgao infe
rior, apenas, as dos Municipios de Santa Quiteria e 
Batoque. Essa produc;ao representou urn aument0 
de 110 toneladas em relac;ao a do ana anterior 

Agric1tltura 

A PRoougJ{o agricola municipal, em 1960, alcanc;ou 
o valor de 20 milh6es de cruzeiros, dos quais 48 % 
estao representados pelo algodao, sendo 11 mil ar
robas/4,4 milh6es do algodao herbaceo e 13 mil ar
robas/5,2 milh6es do arb6reo. Deste ultimo tipo ha
via 2 300 000 pes em florescencia. Completam a pau
ta o feijao - (17% do valor da produgao), bata
ta-doce (14 %) e banana (10%). Com menor par
ticipagao, sao cultivados ainda arroz, c6co-da-baia .. 
laranja. melancia, melao, milho e tomate. 

Os RESULTADos preliminares do Censo Agricola, no 
mesmo ana, indicaram a existencia de 1 255 esta
belecimentos (havia 1111, em 1950), com 188 575 
hectares de area total 065 573 em 1950), dos quais 
apenas 5 744 ha ( 4 675 em 1950) ocupados par la
vouras. 66% dos estabelecimentos possuiam areas 
compreendidas na faixa de 10 a menos de 100 ha 
(20 % da area total) e 24%, na de 100 a menos de 
1 000 ha (51% da area), restando 82 estabelecimen
tos (7% do numero total) de menos de 10 ha, com 
581 ha (equivalentes a menos de 1% de toda a area 
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Matriz de N . S . das Candelas 

agricola) e 33 no grupo de 1 000 a menos de 10 000 
ha, com 53 393 ha (3% da quantidade e 28% da 
area total). Estavam em atividade no campo 5 713 
pessoas (2 516 em 1950) e havia 1 trator e 4 arados 
disponiveis (15 em 1950) . 

Censo induJtrial 

0 CENSO Industrial de 1960 constatou a existencia 
de 14 estabelecimentos de indii.strias de transforma
gao (8, de produtos alimentares; 3, de minerais nao 
metalicos e 3 de vestuario, calgado e artefatos de 
tecidos) . Havia 42 pessoas ocupadas, das quais 28 
eram operarios, 46% deles na industria de produ
tos alimentares . 0 valor total da produgao atingiu 
6 366 milhares de cruzeiros, incluidos nesse valor 
1 898 milhares referentes ao custo da transformagao 
industrial. 

Produfao lndu.rtrial 

Levantamento cadastral procedido pela Agen
cia de Estatistica local, referente a 1962, registrou 
31 estabelecimentos industrials com predominancia 
da fabricagao de queijo e creme, exercida nas fa
zendas do Municipio. 0 valor total da produgao 
foi de 42,9 milhoes de cruzeiros e a media de ope
rarios de 63. De modo geral, a excegao do ma
tadouro mantido pela Prefeitura Municipal, trata
-se de pequenos estabelecimentos, em que o nii.
mero medio mensa! de operarios raramente ultra
passa a 3 . Alem desses, existem ainda cerca de 30 
pequenos produtores de farinha de mandioca. 20 de 
queijo e 15 a 20 curtidores de couro. 
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EM JAGUARIBE estao instalados 6 estabelecimentos do 
comercio atacadista e 86 do varejista. Os princi
pais compradores da produc:;ao local de algodao e 
oiticica sao as prac:;as de Or6s (Usina Eliba1 e For
taleza (Brasil Oiticica S.A.). Realizam-se na ci
dade, aos sabados, movimentadas feiras, na qual a 
populac:;ao se abastece de produtos expostos a ven
da diretamente pelos produtores, como queijo, cre
me de leite , peixe, galinhas, ovos, farinha, produ
to.s agricolas, etc. 0 Municipio nao disp6e de recte 
bancaria, utilizando-se de estabelecimentos sediados 
em comunas vizinhas. Como indice de intensidade 
do comercio local, registre-se a arrecadac:;iio do Im
p6sto de Vendas e Consignac:;6es (de incid{mcia s6-
bre as vendas realizadas por comerciantes), que 
rendeu ao Estado, em 1962, 3 177 milhares de cru
zeiros. Em 1960 estavam registradas no Servic:;o de 
Economia Rural duas Cooperativas de Consumo de 
Produtos Farmaceuticos e a Agricola Mista . ambas 
localizadas no Distrito-sede. 

t\1EIOS DE TRANSPORTES 

0 SISTEMA rodoviario do Municipio inclui 88 km de 
estradas federais, BR-13 (64 km) e BR-23 <24 kml: 
2 km da rodovia estadual, CE-6, e 287 km de ro
dovias municipais . A BR-13 leva a Capital do Es
tado em 7h e 30 m, em media, num percurso de 
322 km. 0 percurso ate Brasilia, DF, faz-se atra
ves da mesma BR-13 e as BR-4, BR-41 e BR-42, em 
oito dias, num total de 2 766 km. Quanto as liga
c;6es com as comunas vizinhas, assim se des~revem : 

leo - (BR-13! 77 km em 2 horas; Jaguaretama 
(estrada carroc:;avel) 55 km em 2 horas; Jaguari
bara, (via carroc:;avel e BR-13), 43 km em 1 h e 
30m; Pereiro (BR-13 e CE-6), 42 km em 1 he 30m; 
Solon6pole (via carroc:;avel e BR-23); 72 km em 
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Pra«;a Tenente Barreira 

2 horas e 30 minutos. Em 31 de dezembro de 1962, 
estavam registrados na Prefeitura 25 autom6veis e 
jipes e 70 caminhoes, alem de 8 outros veiculos. 

ENSINO 

EM 31 de dezembro de 1962, havia 78 unidades es
colares do ensino primario geral, onde lecionavam 
86 professores e estavam matriculados (no inicio 
do ano) 2 065 alunos. Do ensino media, contavam
-se 3 unidades escolares, nos seguintes estabeleci
mentos: Ginasio e Escola Normal Carmela Dutra e 
Ginasio Clovis Bevilaqua. No primeiro, sao mi
nistrados os cursos ginasial e normal, e no segundo, 
apenas o ginasial. Seus efetivos, em conjunto, cons
ttiuiam-se de 22 professores e 188 alunos, matricu
lados no inicio do ano letivo. Terminaram seus cur
sos, no ano anterior , 37 estudantes (14 o normal e 
23 o ginasia.l l . 

ASSISTENCIA iHED!CO-SANIT ARIA 

0 MuNiciPio dispoe de urn hospital geral, com 12 
leitos mantidos pela Sociedade Sao Vicente de Pau
lo. Entre os recursos da especie contavam-se ainda 
2 farmacias e entre OS profissionaiS, 1 mediCO, 1 den
tista e 1 enfermeiro. 

FINAN(AS 

EM 1962, a despesa municipal (7 210 milhares de 
cruzeiros) ultrapassou a receita (6 485 milhares) 
- 22% produzidos pela renda tributaria. As arre
cadalfoes federal e estadual alcanGaram, respectiva
mente, 2 178 e 7 031 milhares de cruzeiros . Para 
1963, a receita orlfamentaria municipal estava pre
vista em 12 milhoes de cruzeiros, tendo sido fixa
da despesa no mesmo valor. 
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ASPECTOS URBANOS 

JAGUARIBE tern , em seu tra~ado urbano, 23 logradou
ros (19 ruas, travessas e becos e 4 pra~as), dos 
quais 8 sao pavimentados a paralelepipedos . A rua 
Savino Barreira, principal arteria da cidade. cons
titui trecho da estrada federal BR-13, que liga For
taleza ao sul do Pais . 

A energia eletrica, em corrente de 220 volts, e 
fornecida por usina termeletrica pertencente a mu
nicipalidade . Nos perimetros urbano e suburbano 
alinham-se 956 predios, 400 deles ligados a rede 
de energia eletrica . Existem, na sede, 3 hoteis e 2 
restaurantes. 

As fortes chuvas caidas em 1960, inundando 
todo o Vale do Jaguaribe e provocando o arromba
mento parcial do a~ude Or6s, na cidade do mesmo 
nome, ocasionaram ao Municipio elevados prejui
zos: cerca de 500 prectios foram destruidos pelas 
aguas, que atingiram a altura de 3 metros no cen
tro comercial, enquanto animais morriam afogados 
e a popula~ao buscava refugio em pontos de maior 
altitude. 

Realizam-se festividades em hom:a da padroeira, 
Nossa Senhora das Candeias, no dia 2 de fevereiro , 
todos os anos. A passeata dos vaqueiros, manifes
ta~ao folcl6rica que se registra a 29 de julho, quan
do os cavaleiros se apresentam em seus trajes tipi
cos, e outra festividade tradicional. 

Acha-se instalada em Jaguaribe uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante da rede 
de coleta do IBGE. 

FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria, fornecidas pela Agencia Municipal de Es
tatistica de Jaguaribe, colhidas pelos Agentes 
Eduardo Silva, Itinerante, e Osorio Casemiro de Al
buquerque da IR do Ceara; utilizados, tambem , da
dos procedentes dos arquivos de documenta~ao mu
nicipal, da Diretoria de Documenta~ao e Divulga
~ao do CNE, de 6rgaos do sistema estatistico na
cional e do livro "0 Ceara", 2.a Ed.-1945, de Rai
mundo Girao e Antonio Martins Filho. 
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EST A publicw;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
·tagiio e Divulgagiio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
luc;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagiio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao comuns em assuntos dessa nature
za, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboragiio, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Pres ident<,; Roberto Bandeira !\cc ioli 

Secretario-Geral Paulo Rangel 

Diretoria de Docnmenta~lio e Oivulga~iio do CNE 

Diretor : Nelson de Souza Lima 

COLE<;:AO DE MONOGRAFIAS 

(3." serle) 

200 - Cai~ara . 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte . 206 - Itubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto d e Campos . 
. no - Barreirinhas. 211 - .Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupli. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simlio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule . 
:?27 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sahara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 

Acabou-se de imprimi1·, no Servir;o Grdfico do 
I BGE, aos dez dias do mes de dezembro de mil 
11 ovecentos e sessen ta e tres . 




