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AMERICANA 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS- Area: 128 km' 11960J ; alti
tude : 528.5 m ; temperatura media. em °C: das 
mciJ:imw; - 35: das minimas - 12; compen-
sada - 26; p-recipitacd.o anual: 1 473 mm . 

POPVLAc;Ao - 37 856 habitcmtes fRecenseamento 
Geml de 1960); densidade demogr{t,fica: 296 ha
bitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrias: Textil 
r fiac;cio e tecelagem de raiom e algodao' e me
ciinica. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 matri.z e 5 
agendas bancarias. Caixas Econdmicas Estadual 
e Federal e 1 Cooperativa de Conswno. 

VEiCULOS REGISTRAD.OS rna. Prejeitura Munici
pal! - 704 autouwveis. 352 caminhoes. 31 dn i 
bus. 3 0~0 bicicletas e 332 ontros veiculos . 

ASPECTOS URBANOS (sede' - 7 081 7Jredios com 
abastecimento d'agua e 6 686 esgotados; 7 005 
ligcu;6es eletricas domiciliares , 903 apare/.hos te
lejdnicos, 8 hotCis, 3 restaurantes . 

ASSISTENCIA MEDICA (sedeJ - 1 hospital geral 
com 42 leitos: 11 medicos, 21 dentistas e 4 en
fenneiros no exercicio da projisscio: 12 droga
rias e jarmacias. 

ASPECTOS CVLTURAIS- 38 unidades escolares de 
en sino prima rio geral. 7 de ensino media; 3 f;i
pograjias. 1 lim·aria, 2 bibliotecas_. 1 jornal, 4 
cinemas, l estaqao radiodijusora. 

ORc;AMENTO MUNICIPAL PARA 1962 rmilhw·es de 
c1·u.zeiros) - receita pTevista total: 96 858; des
pesa fi.r:ada : 9G 858. 

REPRESENTAc;AO POLiTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer , da Diretoria de Do
cumenta<;ao e Divulga<;ao do CNE. Desenho da capa 
de Q . Campcfiorit.o. 



./ISPECTOS I-l!SJ'ORICOS 

A .~TUAL cidade de Americana teve origem na povoa
c;iio constituida em torno da Fazenda Machadinho, 
rcsto de antiga sesmaria doada a Domingos Machado 
em fins do seculo XVIII. Justifica-se o top6nimo 
pel a posterior infl uencia , ali, da colonizagao norte
-americana. 

Ap6s o termino da guerra da secessao 0861 a 
1865), nos Estados Unidos. o Coronel William 
Hutchinson Norris, norte-americana. veio ao Brasil 
para prcparar a chegada de uma leva de cidadaos 
do sui daquele pais. desgostosos com a vit6ria dos 
abolicionistas. Par sugestao de D. Pedro II , dirigiu
-se a Provincia de Sao Paulo, adquirindo. nas proxi
midades da entao vila da Constituigao, terras onde 
se estabeleceram. no ana imediato. vinte e seis fa
milias do Alabama. Iniciou-se, assim. um ciclo de 
coloniza~ao que se estenderia ate o ana de 1904, 
abrangendo t6da a regiao compreendida entre os 
atuais Municipios de Piracicaba e Campinas. No po
voado da Fazenda Machadinho, esses imigrantes ini
ciaram diversas culturas, principalmente de melan
cia e algodao, e introduziram metodos agricolas 
adia:ntados. seus usos e costumes. dando a reg1ao 
um cunho caracteristico. Posteriormen te afl uiram 
imigran tes i talianos e ucranianos. 

Em 1873, a antiga fazenda, entao pertencente a 
Inacio Correia Pacheco, foi adquirida pelos irmaos 
Antonio e Basilio Bueno Rangel, que em seguida a 
venderam em lotes a colonos brasileiros e estran
g.eiros. Em 27 de ag6sto de 1875. quando o povoado 
ja ern chamado de "Vila Americana", verificou-se 
importante acontecimento que lhe trouxe maior pro
gres·so: a inaugurac.ao da Estac.ao Santa Barbara, 
da Companhia Paulista de Vias Ferreas (antiga de
nominac.ao da Estrada de F erro Paulista, da Rede 
Ferroviaria Federal l . 

Renhida disputa travou-se, nos primeiros de
cimios do seculo passado, entre as Camaras das Vilas 
de Sao Carlos (atual Campinas) e da Constituigao 

• 1 atual Santa Barbara do Oeste), pela posse do ter
rit6rio, que. par ac6rdo firmado em 1883, passou 
entao a integrar a primeira das referidas vilas. 

0 top6nimo "Vila Americana" foi adotado oficial
mente em 1.0 de janeiro de 1900. Decreta estadual 
alterou-o. em 1938, para Americana . 

Americana foi distinguido, em 1957, com o di
ploma de honra de o "Municipio de Maior Progresso 
do Brasil", em concurso instituido pelo Instituto 
Brasileiro de Administrac.ao Municipal e o Ponto IV. 
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DIVISAO 

ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA 

0 DISTRITO de Santo Antonio de Vila Americana foi 
criado pela Lei estadual n.0 916, de 30 de julho de 
1904, no Municipio de Campinas, e a sede distri tal 
recebeu foros de vila em 19 de dezembro de 1906 (Lei 
n.0 1 038) . A Lei estadual n.0 1 983, de 12 de novem
bro de 1924, criou o Municipio de Vila Americana, 
com territ6rio desmembrado do de Campinas, ele
vando a vila a categoria de cidade. A primeira Ca
mara Municipal tomou posse a 15 de janeiro de 1925. 
0 Decreta-lei estadual n.0 9 775, de 30 de novembro 
de 1938, deu ao Municipio a denominagao atual e 
dividiu-o em dois distritos: Americana e Nova 
Odessa . :Este distrito foi posteriormente desmem
brado, pela Lei estadual n.0 5 285, de 18 de fevereiro 
de 1959, para constituir outro Municipio, restando 
em Americana o distrito desse nome . 

Ate 30 de dezembro de 1953, Americana foi termo 
da Cc~1arca de Campinas quando, pelo Decreta es
tac!ual n ° 2 456, foi elevado a Comarca de 2.a en
trancia, com jurisdi<;ao, tambem, no Municipio de 
Nova Odessa. 

LOCALIZAC:AO D O l\JUN IC!PIO 

o MuNICiPIO esta localizado na zona fisiografica de 
Rio Claro (mna das 33 regi6es em que se divide o 
Ests do de Sao Paulo) , dentro do tragado da E.F. 
Paulista. L'mites municipais: Limeira (N) , Cosmo
polis (N, NE) , Campinas (E), Sumare (S), Nova 
Odessa (S) , Santa Barbara d'Oeste (OJ . A cidade 
de Americana, a 22° 44' 20" de latitude sui e 47° 
19' t51" de longitude W. Gr ., dista da Capital do 
Estado 117 km, em linha reta, rumo NNO . Altitude: 
528,5 m etros . 

ASPECTOS FlSICOS 

TRES rios, nao navegaveis, banham o Municipio: Ati
baia, Jaguari e Piracicaba, este formado pelos dois 
primeiros, em terras da Fazenda S aito Grande . A 
parte central da cidade e a travessada pelo ribeirao 
do Quilombo, afluente do Piracicaba. Area: 128 km"; 
a topografia apresenta algumas elevag6es e depres
s6es. As temperaturas observadas na sede sao, em 
media, de 35°C, maxima, e 12°, minima. A precipita
gao anual e de 1 473 mm. 
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Vista acrca da cidadc. 

/ lSPfiCTOS DEj\lOGR.~FTCOS 

0 REcENSEAMENTo de 1960 encontrou em Americana 
37 856 habitantes. Acentuada a predominancia da 
populagao urbana, que compreendia 85 % (32 mil ha
bitantes) daquele total, contra :5% (5 8561 na zona 
rural. Foram contados 7 443 domicilios. A cidade 
cresceu de 140% em 10 anos, passando de 13 330 
para 32 000 habitan tes. 

A'l'JVID/ lDfS I:CONOi\ITCAS 

Prodttftlo Zlldtt.rlri(d 

0 ESTEIO da atividade economica local e a indtlStria 
de transformaGao que apresentou, em 1961, os se
g·uinies quantitati vos e val6res: fabricas <total) -
360; openirios (sindical izados 1 - 12 000 ; produgao 
(estimadaJ -· 2,5 bilh6 es de cruzeiros. 

A produ<;flo de texteis (fiagiio e tecelagem de 
raicm e algr,diio 1 , ccm cerca de 6 mil tea res insta
lados em io3 estabelecimentos de mais de 5 pessoas, 
contribuiu com 79 % (em 19,58) para o valor de t6da 
a prodw;iio fabril do Municipio. Nesse ramo indus
trial Americana ocupa a 4.a posic;ao no Estado de 
Sao Paulo, seguindo-se a Capital, Sorocaba e Santo 
Andre e, no quadro n acional, e o sexto produtor de 
tecidos, com a inclusfw do Rio de Janeiro, GB (2. 0 

lugar) e Recife (4.o lugar ) na ordem de Municipios 
citada. Entre 10 e 24 de novembro de 1963 reali
z::; u-se a Ill Feira Industrial de Americana (FIDAMl, 
visitada por 142 342 pessoas. Durante o certame 
foram vendidos mais de 100 milh6es de metros de 
tecidos, avaliados em cerca de 150 milh6es de cru
zeiros. 

Os estabelecimentos de maior porte sio a Fia<;ao 
Brasi:c i t·a de R::tiom S.A.- FIBRA; a CITRA -Cia. 
Industrial de Tecid os Raiom de Americana; DIS-
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TRAL S.A. - Distribuidora de Tecidos Raiom cle 
Americana S.A. ; IRASA - Industrias Reunidas de 
Americana S.A. 1 tecelagem de raiom) ; Industrias 
Texteis Najar S.A. 1 fitas de raiom); Nichibo (fiac;ao 
de algodao); TOIOBO lfiac;ao de algodaol. Na in
dustria mecaniea merece referencia a Industria de 
Maquinas Agricolas Nardini S. A., que construiu o 
primeiro tear mecanico "super-rapido" nacional . 
Produz ainda tornos e maquinas agricolas. 

Na defesa dos interessE's dos trabalhadores texteis. 
atuam em Americana o Sindicato dos Trabalhadores 
na Indtlstria de Fia<;ao e Tecelagem e a Deleg~cia. 
do Sindicato dos Mestres e Contramestres nas In
dust rias de Fia<;ao e Tecelagem do Estado de Sao 
Paulo. 0 Servir;o Social da Industria ISESIJ man tern 
um Centro de Aprendizado Industrial. 

Energia Elhriut 

A ABUNDANCIA de energia eh~trica, a pre<;os relativa
mente baixos, muito contribui para o desenvolvi
mento industrial. A energia e fornecida pela 
Cia Paulista de F6rc;a e Luz, com 2 usinas no 
Municipio: Termeletrica Carioba 1 bairro Sao Je
ronimo) e Hidreletrica Americana (bairro Salta 
Grande) . Potencia total instalada, ate dezembro de 
1960, de 61 352 kW, energia produzida, 120 milh6es 
de kW. Corrente prim aria de 11 mil volts; ao con
sumidor, de 120 volts para luz e 220 para f6r<;a. 
Elas operam em sistema interligado 1.66 mil volts) 
com as Usinas de Peixotos e Avanhandava, garan
tindo ao Municipio a reserva energetica necessaria 
ao seu crescimento industrial. 

Produfao agricola 

EsTIMATIVAs das principais safras para 1961: cana
-de-a<;ucar - 70 000 toneladas'/45 ,5 milh6es de cru
zeiros; algodao - 495 toneladas/ 22,1 milh6es; la
ranja - 60 mil centos/ 6,3 milh5es; banana - 18 
mil cacbos/3,1 milh5es ; e cafe - 90 toneladas/ 2,4 
milh5es. Ha, ainda, produt;ao de uva, milho, aba
caxi, feijao, arroz, abacate. mandioca e melancia. 

A cana e exportada para os municipios de Santa 
Barbara d 'Oeste e Cosmopolis. onde e industrializada .. 

Censo .1grfcola de 1960 

SEGUNDO resultados prelimina res do Censo agricola 
de 1960, havia 118 estabelecimentos agropecuarios 
(205, em 1950) com 9 528 ha de area total, sendo 
3 550 ha de lavouras. Dos estabelecimentos recen
seados, 42 possuiam areas de menos de 10 ha, cada 
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Jgreja Matriz. 

urn; 60, de 10 a menos de 100; 14, de 100 a menos 
de 1 000; e 2, de 1000 a 10 000. Havia 951 pessoas 
ocupadas nestes misteres (1139 em 1950), 33 trato
res, 108 arados; em 72 estabelecimentos criavam-se 
bovinos (64, com menos· de 100 cabec;as, cada urn) . 

Pecuaria e _/lvicultura 

ENTRE os rebanhos municipals destacam-se, em 1961, 
pelo valor economico, o bovino (5 mil e 500 cabec;as/ 
/5~ milh6es de cruzeiros), o eqiiino e o muar (1 800 
cabec;as/15,2 milh6es) e o suino (2 500 cabec;as/7,5 
milh6es) . 0 rebanho bovino e caracteristicamente 
leiteiro, sendo mais comum a raga holandesa. Foram 
abatidos 5 012 bovinos e 3 431 suinos, resultando a 
produc;ao de 1 383 toneladas de carnes e derivados, 
no valor de 174,9 milh6es. Predominou a carne ver
de bovina, com 1 002 toneladas e 135,3 milh6es de 
cruzeiros, seguida do toucinho fresco, 153 tone
ladas/20,3 nilh6es. Foram produzidos 2,6 milh6es 
de litros de leite, no valor de 46,8 milh6es; e 140 
mil duzias ce ovos, valendo 8,4 milh6es. 

0 plancel avicola alcanc;ava 31 200 cabec;as (30 
mil galinhas), valendo 6,5 milh6es de cruzeiros. 

Comercio e Bancos 

0 MuNiciPIO mantem transac;6es comerc1ms princi
palmente c·om Campinas, Nova Odessa, Limeira, 
Santa Barbara d'Oeste, Cosmopolis, Sao Paulo. Con
ta com cerca de 350 estabelecimentos atacadistas e 
varejistas 0961) e 6 estabelecimentos bancarios: 1 
matriz (Banco da Cidade de Americana) e 5 agen
clas: do Ba::1co do Brasil, Economlco da Bahia, Co
mercia e Industria de Sao Paulo, Mercantil de Sao 
Paulo e do Estado de Sao Paulo, alem de agencias 
das CaixaS' Economicas Estadual e Federal. Movi-
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mento bancario, segundo os saldos das principais 
contas em 31 de dezembro de 1961 (milh6es de cru
zeiros) : caixa em moeda corrente - 72,3; empres
timos em contas correntes - 207,9 (comercio, 5,6; 
industria, 181,9; lavoura, 15,3; pecuaria, 4,7; e par
ticulares, 0,4); titulos descontados- 758,2 (comercio, 
47 ,2; industria, 701,4; lavoura, 0,2; pecuaria, 0,1; e 
particulares, 9,3) ; depositos a vista e a curto prazo 
- 608,6; e depositos a prazo - 7,0. 

!\ILIOS DH TRANSPORTES 
E COiHUNICAc;oES 

0 MuNICIPIO e servido pela Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro e por estradas de rodagem . A 
BR-33, rodovia Anhanguera, asfaltada, atravessa o 
territ6rio municipal, ligando-o a capital do Estado e 
a Brasilia. Outra rodovia (estadual) , asfaltada, parte 
do Municipio, indo ate Santa Barbara d'Oeste e Pi
racicaba. 

Americana liga-se, por ferrovia, a Sao Paulo, em 
2 horas; a Campinas, em 31 minutos; a Limeira, 21 
minutos; a Nova Odessa, 6 minutos; a Sfmta Bar
bara d'Oes~e, 24 minutos (baldeac;ao em Recantol; 
e a Sumare, em 14 minutos . Por rodovia , a Sao Pau
lo (onibus} 2 horas e 8 minutos; a Brasilia, via Co
lombia , Frutal (MG) e Goiania (GOl, em 16 horas 
e 26 minutos, ou, via BR-33 e 106, Uberaba (MG) 
e Goiania (GO l , em 17 horas; a Campinas, de onibus, 
em 34 minutes; a Cosmopolis, via Anhanguera, 28 
minutos, ou, via Usina Ester, em 38 minutos; a Li
meira, de onibus, em 28 minutos; a Nova Odessa, em 
rodagem municipal, em 12 minutos; a Santa Barbara 
d 'Oeste, de onibus, 6 minutos; a Sumare, via Nova 
Odessa, em 24 minutos, ou pela Anhanguera, em 
18 minutos. 

·~ ~ ····;h 
-··~ t ...... h h••• 

... , ... p . .. , .... 

0 DCT mantem agencia de correios e telegrafos 
e a Estrada de Ferro urn pasta telefonico em Sao 
Jeronimo . 
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Ate dezembro de 1961 estavam registrados, na 
Prefeitura, 704 autom6veis, 352 caminh6es, 31 6nibus, 
3 000 bicicletas e 332 outros veiculos. 

/ lSP[CTOS CULTUR/ l!S 

lin.rino 

DISPOE o Municipio dos niveis primano e media de 
ensino. Ate dezembro de 1961, o numero de unida
des escolares, no ensino primario geral, atingiu a 38 
tern 7 grupos escolaresl, onde se distribuiam 4 476 
alunos e 132 professores. 

Nos cursos de nivel media havia 7 unidades (2 
de ensino comercial; 2 de normal; 2 do ginasial; e 
1 do colegiall ; 200 professores (70 do sexo femini
no); e 1 745 a lunos matriculados, em 1962 : 521 no 
comercial 043 alunas) ; 101 no normal (96 a lunas) ; 
982 no ginasial (514 alunas); e 141 no colegial (63 
alunasl . Concluiram cursos, no ana anterior, 88 
alunos do curso comercial (32 alunas); 10, do nor
mal (9 alunas); l15, do ginasial (72 alunas); e 15, 
do colegial (9 alunas) . 

Destacam-se, entre os est abelecimentos de ensi
no, o Instituto Salesiano D. Bosco (ensino primario); 
o Educandario Divino Salvador-Instituto Feminino 
de Educa<;ao e Assist€mcia Social (ensino primario, 
ginasial e normal) ; o Instituto de Educac;ao-Ginasio 
e Escola Normal Estadual (ensino primario, ginasial, 
colegial, normal, e didatico) ; a Escola Tecnica de 
Comercio D. Pedro II I ensino comercial , b:isico e 
tecnicoJ ; a Escola Artesanal; o Centro de Aprend\
zado Domestico do SESI; e o Conservat6rio de Mu
sica "Gomes Cardim''. 

Outros A.rfiedus 

PRINCIPAls 6rgaos de divulgac;ao: um jornal l bl-se
manariol, o "Liberal" e uma estac;ao radiodifusora: 
Radioclube Americana - ZYR-32, irradiando na fre
qi.iencia de 1 490 quilociclos. Duas bibliotecas: Mu
nicipal e Mariana, t otal izan do cerca de 4 000 volu
mes. Quatro cinemas (Brasil, Cacique, Gloria, Ca
riobal, com lotac;ao total de 4 050 espectadores. 
Tres tipografias e 1 livra ria. Ha 2 associa<;oes es
portivo- recreativas, 1 cultural, 2 filantr6picas e 6 de 
classe; 7 advogados, 2 engenheiros e 1 agronomo no 
exercicio cle suas profiss6es. 

/'lSSISTFNCIA JHEDICO-SANIT ARIA 

AMERJOCANA disp6e do Hospital Sao Francisco, geral 
com 42 le:tos, mantidos pela Irmandade da Miseri
cordia. Pres tam assistencia a popula<;ao 11 medi
cos, 21 clcntistas .. 4 enfermeiro.s, o p6sto de Saude 
e 11 farmacias e drogarias . 
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FINAJ\'(,;"AS POBLICAS 

A RECEITA federal. ern 1961, alcan<;ou 418,9 milh6es 
de cruzeiros, a estadual, 315 milh6es, e a municipaL 
72 ,8 milhiies. 0 on;amento municipal, para 1962, pre
via 96,9 milh6es de cruzeiros para a receita e fixava 
igual despesa. Estao instaladas uma coletoria fede
ral e outra estadual. Em 1962 foram concluidos pelo 
governo estadual, 2 grupos escolares e 1 ginasio, 110 
montante de 50 milhoes de cruzeiros . 

.-lSPL'CTOS URB/lNOS 

A CIDADE esta situada em terreno plano, com ruas e 
a vcnidas (165) asfaltadas. !ogradouros dotados de 
arborizacao. na maioria. A Praca Comendador MUl
ler 1com.Monumento ao Soldado Constitucionalista). 
no centro da cidade. e a mais importante entre as 
22 existen tes. 

0 Servic;o de Aguas (criado em 1947) contava, 
atr~ 31 de dezembro de 1960, com 1 800 metros de 
lin has adutoras; 73 560 metros de linhas distribui
doras 1 urbanas e suburbanasJ ; uma estac;ao eleva
to ria de 76 c. v. e 550 m '/horal; quatro reservat6-
rios com capacidade total de 3 100 m". Ha via 150 
logradouros e 6 229 prcdios abastecidos, 1 349 hidr6-
metros , c 4 880 ligac;oes diretas. Media dbiria de agua 
distribuida: 6 500 m". 

0 servic;o de esgotos data de 1949, sendo adotado 
o sistema unitario. Atingiu a rede (urbana e subur
bana >, em 31 de dezembro de 1960, a 40 425 metros. 
Eram 96 os logradouros servidos e 4 278 os predios 
esgotados. 

Havia 6 203 ligac;oes eletricas domiciliares, com 
corrente de 120 volts; e 1 000 aparelhos telefonicos 
instalados . 

Americana e sede de 3 par6quias, pertencentes 
ac bispado de Campinas: Santo Antonio de Padua 
( ereta em 19001, Santa Catarina de Sena e Born 
Jesus . 

Entre as repartic;6es publicas instaladas mencio
n a m-se: Agencia Municipal de Estatistica (IBGEl, 
Casa da Lavoura, Agencia Postal-Telegrafica do 
DCT, Agencias do IAPI e IAPC, e Junta de Alista
mento Militar. 

T URJSJ1f0 

CoM o r epresamento do rio Atibaia (Represa Saito 
Grande e Hidreletrica Americana! , cria ram-se lo
cais pitorescos, pr6prios para turismo, como as 
"Praias" Azul e dos Namorados, distantes oito qui-
16metros da cidade, dotadas de moderno hotel, bar-
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racas de praia e lanchas a motor. de aluguel. Rea
lizam-se pescarias na represa. poi:s e grande a va
riedade de peixes . Esses locais sao visi.tados pelos 
americanenses e par t.uristas das cidades de Campi
nas, Limeira e Santa Barbara d'Oeste. Na confluen
cia do rio Jaguari com a represa Salta Grunde, fica a 
Fazenda Sal to Grande . Merecem ser ai visitadas 
a barragem e a casa-grande da antiga fazenda. 

Outro local, no mapa turistico de Americana: 1, 

bairro Carioba, a 3 quil6metros do centro da cidadr· 
(com a Avenida dos Bambus) . Bairro aut6nom c• 
i'propriedade particular da empresa J .J. Abdala.i . 
com cinemas e clubes recreativos, banhado em t6da 
sua extensiio pelo rio Piracicaba e dotado de todos 
os melhoramentos urbanos . Toclos estes locais estao 
servidos par linhas regulares de onibus. 

Celebra-se tradicionalmente a festa do padroei
ro. Santo Antonio, no mes de junho. com grande 
procissiio no dia 13 . 

Americana disp6e de 8 hoteis. 0>: principais: 
Grande Hotel Americana, Hotel Roial. Avenida Hotel , 
Hotel Central, Hotel dos Viajantes. Total de 102 
quartos e 33 apartamentos; com alojamento para 
260 h6spedes . 3 restaurantes: Americana. Palermo. 
Colla. 

FOJ\'1LS 

As INFORMACfOES divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia 
Municipal de Estatistica. de Americana . Utilizados. 
tambem, na sua elaboraciio, dados procedentes dos 
arquivos de documentaciio municipal. da Diretoria 
de Documentac;ao e Divulgac;ao t'Secretaria-Geral do 
CNE 1 e de diversos orgaos do sistema estatistic(; 
brasileiro. 

• EST A publicaqao jar.. paTte da ~>ene de monograjia:, 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgac;:ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria. sabre aspectos da 
evoluc;ao hist6rica do Municipio . corresponde a zmza 
tentativa no .sentido de ~>intetiza r, C'om adequada 
sistematizac;:fio. elementos esparsos e11t diferentes 
documentos . Ocorrem , em alguns casas. divergen
cias de opinitio, comuns em assuntos dess(t natureza. 
nao sendo ntros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa . Por isso. o CNE acolheria com 
o mai01· interesse qualquer colabomc:rio . especial
mente de historiadores e ge6grafos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT:tSTICA 

Presidente: Roberto Bandelra Accloli 

Secretario-Geral: Paulo Rangel 

Dlrctoria de Documenb.~ao e Divulgac;iio do CNE 

·Dire tor: Nelson dt> Souza Lima 

COLE(:AO DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 
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