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ALA GO AS 

ASPECTOS FiSICOS - Area; 515 km' <1960); al
titude: 54,65 m; precipitac;ao pluviometrica 
anual: 1 453,2 mm. 

POPULA(:AO - 34 370 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogr{tfica: 66 habitantes por quilome
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agro-industria ac;u
careira. 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - 80. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 11 autom6veis, 33 jipes, 180 caminh6es, 
20 camionetas, e 6 motonetas e motociclos. 

ASPECTOS URBANOS (sede ) - 315 ligac;6es eletri
cas, 2 hoteis, 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA lsedel - 2 postos de sau
de ; 1 medico, 1 dentista, 1 entermeiro no exer
cicio da projissao; 1 tarmc£cia . 

ASPECTOS CULTURAIS - 32 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum, 1 de en
sino ginasial, 1 biblioteca. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros l - receita prevista: 35; despesa jixa
da: 35. 

REPRESENTA(:AO POLfTICA - 9 vereadores em 
em exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck, da Di
retoria de Documentac:;ao e Divulgac:;ao do CNE. De-· 
senho da capa de Q. Campofiorito. 
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A ,\REA hoje ocupada pelo Municipio de Ata laia foi 
primitivamente conhecida como Arraial dos Pal
mares. 

Acredita-se que os fundamentos do atual Mu
nicipio foram lant;ados pelo paulista Domingos Jor
ge Velho, que ai estabeleceu o centro das operat:6es 
no combate ao Quilombo dos Palmares. Coube-lhe 
devassar suas terras, abrindo caminho para as tro
pas. Terminada a luta foram distribuidas sesmarias 
aos vencedores, tendo Domingos Jorge Velho esco
lhido sua parte no local onde se acha o Municipio 
de Atalaia. Foi ele quem erigiu a primitiva igreja 
sob a invocat:ao de Nossa Senhora das Brotas, dan
do inicio ao povoamento da regiao. 

Em meados do seculo XVIII Alexandre Jorge da 
Cruz e sua mulher, sucessores de Domingos Jorge 
Velho, par escritura de 19 de jullho de 1742, doa
ram meia legua em quadra no lugar chamado Bu
rarema a favor do patrim6nio de N . S. das Brotas 
da Vila Nova do Arraial dos Palmares . A fregue .sia. 
porem. s6 surgiu em 1763 e, no ano seguinte, a Vila 
de Atalaia, a quarta criada em territ6rio alag·oano. 

0 nome de Atalaia, dizem, foi motivado pelo 
fato de ser ai o lugar onde as forcas contra os Pal
mares fica ram de atalaia. De acordo com outra 
versao, os habitantes do lugar . ao solicitarem a 
criacao da vila, desejavam dar-lhe o nome de "Vila 
Real de Bragan<;a". com o objetivo de homenagear 
a clinastia entao reinante em Por tugal. Sua Alte
za atendeu a suplica, e agradecendo a homenagem, 
transferiu-a ao Visconde de Atalaia, e com esse no
me elevou o arraial a vila. 

Em 1890 foi inaugurada a linha ferr ea de Lou
!'enc:o Albuquerque a Atalaia e em 1891 , o segu ndo 
trecho, a tr Vit:osa. 

ATALAIA - 3 



FURJHA(~O 

/lDi\liNISTRATIVO-JUDICIARIA 

A FREGUESIA foi criada em 31 de julho de 1763 e o 
Municipio a 1° de fevereiro do a no seguin te. o De
creta n.0 88, de 5 de marc;o de 1891, concedeu a sede 
municipal foros de cidade. A 23 de abril de 1833 
criou-se a comarca de Atalaia, desmembrada da de 
Alagoas. Atualmente o Municipio e formado por 
do is distritos: o da sede e o de Sapucaia, este ul
timo criado em 1954 com parte do territ6rio do pri
meiro. 

LUC.ALI Z.-1 (.-I U 

SITUAoo a margem esquerda do rio Paraiba do Meio, 
o Municipio de Atalaia pertence a zona fisiografica 
da Mata . Com area de 517 quil6metros quadrados, 
limita-se com os Municipios de Capela, Murici, Pi
lar, Rio Largo, Vi<;osa, Cajueiro, Pindoba e Mari
-bondo. A sede municipal, aos 54,65 metros de al
titude, dista 35 quil6metros de Macei6 e possui as 
seguintes coordenadas geograficas: 9.0 29' 40" de la
titude sul e 36° 00' 45" de longitude W Gr . 

• -1.SPECTOS FlSICOS 

0 SISTEMA hidrografico e formado pelOS riOS Pa.rai
ba do Meio, Satuba, riachos Tamoata, Porang·aba, 
Lajes etc. e por diversas quedas de agua, citando-se 
a do Espelho (8 metros de altura ) , Satuba. e Sao 
Francisco (2 metros) . 

Entre as serras municipais destacam-se a de 
Nacea, urn dos pontos culminantes da faixa litora
nea do Estado, de Urupema, Dais Irmiios, Azul, Pre
gui<;a, Cigarra, Ban anal etc. 

0 clima e quente e umido e 0 periodo das chu
vas vai de margo a ag6sto. A precipita<;ao (media 
anual) e de 1 453,2 mm. 

POPVLA(JiO 

SEGUNDO os resultados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, havia em Atalaia 34 370 ha
bitantes registrando-se urn acrescimo demografico 
de 3% , em rela<;ao ao censo anterior . 

Em todo o Municipio. 90% dos habitantes viviam 
na zona rural. No distrito sede concentram-se 47 % 
(16 012 pessoas) da populagao municipal e no de 
Sapucaia, 53% 08 358 pessoas) . A cidade de Ata-
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laia. no tlltimo intervalo censitario cresceu de 57 % , 
passando a 2 891 habitantes e na vila de Sapucaia 
for am contados 506. 

A densidade demografica e de 66 habitantes por 
quilometro quadrado. For am contados 6 704 domi
cilios: 3 169 no distrito de Atalaia e 3 535 no de Sa
pucaia. 

Em 1962 foram registrados 1 204 nascimen tos 
(68'7 do sexo masculinol 91 6bitos r36 de m enos de 
1 anoJ e 140 casamentos. 

A PR I NCIPAL atividade economica e a agro-indtlstria 
r. cuca reira. 

1 l! J ·!r! ria 

HAVB 55 cstabelecimentos fa bris em 1962, que ocu
pa vam 524 operarios. 0 valor da produ<;ao atin
giu 662,6 milh6es de cruzeiros. A principal classe 
de indilstria e a de produtos alimentares , com 35 
estabelecimentos (inclusive 11 padarias e 2 sorve
teri as J, 459 operarios e 620 ,5 milh6es de cruzeiros 
de produc;ao <94 <;; do valor total). Dentro desse 
ramo 56!.! milh6es de cruzeiros (92 % J referem-se 
a o a<;i1car produzido nas usinas de Uruba e Qui
ricuri. Seguem-se a de minerais nao metalicos, com 
5 estabelecimentos, 33 opera rios e 22,1 milhoes; a 
de be bid as; 6 estabelecimentos, 9 operarios e 17,9 
milhoes; a do mobiliario, com 2 estabelecimentos 
6 operarics e 1 milhao; a extra tiva vegetal com 6 ""
tabelecimentos, 16 operarios e 973 milhares. Ha ain
da uma fabrica de alpercatas. 

Gadfi abatid o 

A PRODU<;A.o de carnes e derivados alcan <;ou . em 1961 , 
143.-1 toneladas de produtos diversos , no valor de 
15,1 milh6es de cruzeiros. Predomina a carne ver-
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de de bovina l65 % da quantida de e 74% do valor 
to tall ; seguida da carne verde de suino ( 11 % e 
10% ) e do toucinho fresco (7% e 6%1. Foram pro
duzidas, a inda, carnes verdes de ovino e de capri 
no, couro seco e salgado de bovina, peles secas e 
sa lg.adas de ovino e de caprino. Abateram-se 647 bo
vinos, 511 suinos, 480 caprinos e 450 ovinos . 

Censo Ind11stritd 

DE Ac6Rno com o Censo Indnstrial de 1960, havia 
11 estabelecimentos de indl1strias de t ransformacao: 
8 de produtos a limentares; 2 de bebidas e 1 de ino
bilia rio . Estavam ocupa das 362 pessoas (303 ope
r ariosJ . 0 valor da produ<;ao foi de 213 ,8 milhoes 
de cruzeiros, dos quais 96,2 milhoes refer entes ao 
custo da t ransforma<;ao industria l . A principal in
dustria ·3 a de produtos a limentares que contribuiu 
com 212,2 mil h oes pa ra o valor total da produ<;ao. 

Pecuaria 

Os REBANHOS existentes, em 1961, totalizavam 70 970 
o bee: as. a valiadas em 930,1 mil hoes de cruzeiros . 
Desses totais, 55 % das cabe<;as e 84% do valor cor
respondem a especie bovina. Os demais r ebanhos 
eram formados pelos eqiiinos (11 % e 9%), ovinos 
I 11 '7r e 2%) , caprinos, mu:o>.res, s ui n os e asin ino.:;. 

Foram produzidos 17 500 litros de Iei te, no valor 
de 262,5 milhares de cruzeiros. 0 plan tel a vicola 
contava com 32 310 galinaceos 19,3 milhoes de cru
zeiros! e 4 100 pa lmipedes (0,8 milh5esl . 

A produgao de avos de galinha ascendeu a 
62 mil duzias, no valor de 6,2 milh5es. 

Atalaia conta com um posto agropecuario . 

Agricttltura 

A PRonugJ(o agricola, em 1962, alcan<;ou 327,9 milhoes 
de cruzeiros. A principal cultura e a da cana-de
-a<;(Jcar , que contribuiu com 248 milh5es de cruzei
ros (248 mil toneladas) , ou sejam, 84% do valor 
i·o t8.1 . CuJfivam-se. alnda. mi.h o ( 766,8 tonelad8.S/ 
20,4 milh5es) , mandioca (1 680 ton eladas/12,9 mi
lh5esl, banana 1117 mil c'lcho.s / 11 .7 milh5esl, fei
jao Cl26 ton eladas/ 11 ,6 milh5es) e bata-doce 1700 
to~elF~d2.s/1 1.2 milh6es 1. Outros produtos: a b6bo
r a, algodao, a lho, amendoim e cafe. 

Atua, no Municipio. uma cooperat iva de prcclu
<;ii.o - a Cooperativa Agricola Atalaia Ltd a. 

Ci!I!Jo <~grlco/c~ 

SEGUNDO os dados provis6rios do Censo Ag; ricols de 
1960 havia 368 estabelecimentos com 42 244 ha de 
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area total, dos quais 17 726 ha eram ocupados par 
lavouras. 196 estabelecimentos possuiam a rea de 
menos de 10 ha cada um; 81, de 10 a menos de 
100 ha; 84, de 100 a menos de 1 000 ha; e 7 de 1 000 
a menos de 10 000 ha . Foram contados 15 tratores, 
124 arados e 4 736 pessoas ocupa das. Havia criac;ao 
de bovinos em 71 estabelecimentos : 62 com menos 
de 100 cabec;as, cada urn; e 9, de 100 a 500 cabec;as. 

Cm11f-rcio 

0 COMERCIO de Atalaia e feito principalmente com a 
pra<;a de Maceio . As atividades comerciais sao 
exercidas par 80 estabelecimentos, dos quais 42 estao 
localizados na .sede municipal 134 varejistas e 8 :::t a
cadi ~;tas l , 3 na vi! a de Sapucaia e os restante.s dis·· 
tribuem-se pelos diversos po-voados. 0 movimen to 
bancario r er1 li z::t -se atl·aves clos estabclecimentos lo
calizados na Capital estad ual , devido a sua proxir 
midade. 

TRANSPORTES E COiHUNlCA(OES 

ATALAIA e servido pela BR-26, completamente asfal
tada, que liga a sua sede a capital do Estado em 
1 hora. Dista, par rodovia, 1 bora de Rio Largo; 
50 minutos de Murici; 30 minutos de Pilar; 40 mi
nutos de Capela; 40 minutos de Cajueiro; 40 minu
tos de Pindoba ; 2 horas de Maribonclo ; 2 h oras 
de Vi<;osa e 109 horas de Brasilia, DF via Feira cle 
Santana, BA. 

"'()f'01'1A P4• ? N C.41!4 :;JJ 

"t~'{'( ol'/ 4 COA:S!Ii'V ,04 - 1/" 
f'[.<l !f() V / A 

As comunica<;6es ferroviarias sao feitas pela 
Rede Ferroviaria do Nordeste. Gasta-se, em media, 
2 horas ate Maceio; 2 horas e 15 minutos ate Muri
ci; 37 minutos ate Capela; 40 minutos ate Cajueiro: 
1 hora e 4 minutos ate Vic;osa; e 1 hora e 5 minu
tos ate Rio Largo . 

Em 1962, estavam registrados, na Prefeitura, 
11 a utom6veis, 33 jipes, 20 camionetas, 180 cami
nh6es e 6 motonetas e motociclos. 
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0 Municipio disp6e de urn campo de pouso lo
calizado no distrito de Sapucaia, de propriedade da 
usina Quic;uri, com pista de 750 x 45 metros. 

0 Departamento dos Correios e Telegrafos pas
sui 1 agencia postal- telegrafica , no distrito-sede, 
u ma postal no de Sapucaia e 4 agencias postais em 
diversos povoados. 

A Rede Ferroviaria do Nordeste mantem comu
nicac;oes telegr:ificas atraves das estac;6es de Ata
laLt. Urupema, Bittencourt e Estrada Branca . 

• JSPf:'Cf( )S UJ LlL' fUllS 

Os DADOS referentes ao ensino fundamental comum, 
em 1962, registrara.m 32 unidades escolares (8 es
tacluais, 22 municipais e 2 particulares) ; 49 profes
sores ( 19 estaduais, 26 municipais e 4 particularesl .: 
1 736 alunos matriculados (632 estaduais , 1 026 mu
nicipals e 87 particulares) e 641 aprova<;6es t270 
e:;;cactuais, 139 municipais e 52 particularesl . 

No inicio do ano letivo de 1963, existiam 39 es
tabelecimentos de ensino primario (8 estaduais, 
29 municipais, 1 particular e 1 do SESD, onde fa
ram matriculados 2 114 alunos e lecionaram 62 pro
fessores. 

Contava o ensino ginasial com 1 unidade esco
lar, 8 profess6res e 107 alunos (65 internos), e con
cluiram curso, no ano anterior. 15 alunos. 

Ravia , ainda, uma escola de corte e costura 
com 48 alunas. Acha-se em funcionamento o cine
-teatro Fenix com capacidade para 300 espectado
res. e 1 biblioteca particular, com cerca de 600 vo-
1 umes. 

r--- ·- -

• 
Grupo Escolar Floriano Peixoto 
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.-lSSISTfNCIA j\1£DlCO-S/ l l\"IT.1 TU /1 

PRESTAM assistencia medico-sanitaria a populac;ao 0 
P6sto de Higiene do Estado e o P6sto de Helminto
se , mantido pelo governo federal. Ha 1 fanmi.cia 
em funcionamento e 1 medico, 1 dentista e 1 en
fermeiro no exercicio de suas profiss6es. A Us ina 
Uruba mantem a Enfermaria Fernando Gondi m, 
com 2 leitos, ambulat6rio, gabinete den ta rio e labo
ra t6rio de analises clinicas. 

A Legiao Brasileira de Assistencia mantem um 
nucleo na sede municipal. 

ASPECTOS UR/3/ l /\'OS 

A CIDADE de A talaia dis poe de a bastecimen to de agur~, 
medindo as linhas adutoras 4 300 metros e as dis
tribuidoras, 4 900 . Dez logradouros publicos sao be
neficiados e 180 predios servidos. Ha 3 reserva t6rio.s. 

A energia e fornecida pela Cia. Hidreletrica de 
Sao Francisco (CHESFl e distribuida pela Cia. de 
Eletricidade de Alagoas (CEALl, em corrente de 
380 e 220 volts. Ha 24 logra douros iluminados 
053 lampadas ou focosl e 315 ligac;6es domiciliares. 

Existem, na sede municipal, 2 h6teis. 
0 Legislativo Municipal comp6e-se de 9 verea 

dores . 
Acha-se instalada, em Atalaia, uma Agen cia 

Municipal de Estatistica, 6rgao integrante da rede 
de coleta do IBG E . 

FINAN(AS PUBLIC/ lS 

A PREFEITURA arrecadou, em 1962, 21 291 milhares cle 
cruzeiros e gastou 22 009 milhares. As receitas fe
deral e estadual, naquele ano, alcanc;aram 8 891 e 
46 768 milhares de cruzeiros, respectivamente. 0 or
<;amento municipal para 1964 previa 35 milh6es de 
cruzeiros de receita e fixava igual despesa. . 

Ha 1 coletoria federal e out ra estadual. 

FONTES 

As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram , na 
maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia Mu
nicipal de Estatistica de Atalaia , utilizados , tam
bern , na sua elabora<;ao, dados procedentes dos ar
quivos de documentagao municipal , da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulga<;ao CSecretaria-Geral do 
CNEl, e de 6rgaos do sistema estatistico nacional. 
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EST A publicac;ao jaz parte da sene de monograjias , 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta~? ci o e Divulgac;cio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolw:;iio hist6rica do Municipio , C01Tesponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;ao , elementos csparsos em dijerente::; 
docwnentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniti.o, comuns em assuntos dessa natureza, 
new sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar:;ao, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: G eneral Aguinaldo Jose de Sena Campos 

Secret.\rio-G eral: Tencnte-Coronel Germano Seidl Vidal 

COLEI;i\.0 DE ~10NOGRAFIAS 

( 3." se ri e ) 

2.10 - Cai ~ara. 201 - :Waca c. 202 - It a qui. 203 - Ant fmio 
Prado. 204 - Cama~ari . 205 - Belo Horizonte. 206 - Hube r:\ . 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Ca mpos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japa ratuba . 21 2 - Canavieira s. 213 
- Tupii. 2 14 - PombaL 2 15 - Jn c i s. 2 16 - Mandaguari. 2 1i 
- Pari de Minas. 218 - N . s.a das Diires . 219 - Serra Neg ra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio d e Contas . 222 - Jtaparica . 223 -
Sao Gahrie l. 224 - Simiio Uia s. 225 - R ecifP. 2:!6 - Cac u1e. 
22i - Pauda lho. 228 - Palmeira do s indios. 229 - :\>la naca
puru. 23 0 - Barreiros. 23 1 - Curitiba . 232 - Ouro Pre to. 233 
- POrto Alegre. 234 - Tapero;l. 235 - Gu a ruj{i . :~:~6 - POrto 
Nacional. 237 - Sabara . 238 - Oliveira . 239 - Cata~;uases. 
240 - Camhuquira. 241 - Mog-i das Cru zes. 2-1:2 - Ca ld.1s 
~ovas. 24 3 - Guarapuava.. 244 - Canoinhas. 2:45 - Rio Gra nde. 
246 - Le opoldina. 247 - :\>lallet. 2~8 - Tupaciguara. 2~ 9 . -
( ; uaxupC. :?50 - Mut urn . 251 - Viana, ES . 252 - Ponta Pore\. 
:!53 - Ot• iras . 254 - l'as:o;o de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 25i - C~ mpo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
25~1 - Gove rnador Valadares. :~60 - NOvo Hamburgo .. ~ 61 -
.-\n a rre ida . 262 - Pojuca . 2 ti : ~ - Ja g- uaribc. :~64 - :\n1r ricana. 
·>r,-; - TPres6nolis. 266 - Brod6sq ni. :267 - ltapui. :!68 -
Piratinin~a. 269 - Currai s Novos. 2i0 - Atalaia . 

. lr-11 /JtJI/ -s r· i/ ,· i m jni111ir. 1/ IJ lif'l ;i(<J (; ui{ i iiJ r/ rJ 
llJGF, I II JS ;•inte c quatru d ias do 1111;s de a/ni l de 
llll / 1/ ()", '1' ("( "1/ / fJS I ' SI"S.\"1' 11/11 I ' l j/1 (/ [ J" IJ . 



Servi{:o Grdfico do I. B. G. E. 


