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Coleqao de Monograjia - N.O 276 

ALAGOA GRANDE 

PARAiBA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 309 km' (1960); alti
tude: 130m; temperatura media em °C das ma
ximas: 32; das minimas : 20 ; precipitac.ao anual 
738,1 mm. 

POPULAQli.O - 33 219 habitantes (Recenseamento 
Geral de 1960); densidade demograjica : 108 ha
bitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura, Pecuaria 
e beneficia men to de algodao e agave . 

VEfCOLOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 40 autom6veis e jipes, 27 caminh6es, 
2 6nibus. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 598 ligaq6es eze
tricas, 50 aparelhos telej6nicos; 2 hoteis . 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 50 leitos, 2 postos sanitarios, 6 medicos 
1 dentista, 2 enjermeiros, 1 jarmaceutico e 2 jar
macias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 72 unidades escolares de 
ensino pTimario geral e 2 estabelecimentos de 
ensino media; 2 cinemas e 1 teatro. 

FINAN(JAS MUNICIPAlS EM 1963 (milhoes de cru
:zeiros) - receita arrecadada : 45,3; despesa rea
lizada: 48,6. 

REPRESENTA9li.O POL!TICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6 e desenho da capa 
de Carlos Cesar F. Aguiar, ambos da Diretoria 
de Documentac;;ao e Divulgac;;ao do CNE. 



Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem 

ASPECTOS HIST6RICOS 

0 MuNICiPIO teve origem nas terras conhecidas pela 
designac;ao de "Sertao do Pa6", em cujas proximi
dades teriam habitado indigenas Cariris, ali ainda 
encontrados no inicio do Seculo XVIII. 

0 devassamento do territ6rio, atraves de entra
das procedentes do litoral, ou mesmo do sertao, ja 
por volta de 1620, produzia seus efeitos, com a ins
talagao das primeiras casas e fazendas a margem 
da Lagoa do Pa6, a atual Lagoa Grande, que daria 
o nome ao Municipio. 

A consolidac;ao do nucleo, entretanto, verifi
cou-se entre 1719 e 1767, quando Domingos da Ro
cha, o alferes Isidoro Pereira Jardim, o padre Luis 
Quaresma Dourado, Martinho Gomes, Agostinho de 
Jesus e outros obtiveram concess6es de terras onde 
desenvolveram a lavoura e a criac;ao de gado. Os 
dois primeiros sao considerados os fundadores do 
Municipio. 

0 distrito surgiu em 1861, sendo a padroeira, 
N. S. da Boa Viagem, e o Municipio de Alagoa Gran
de em 1864, desmembrado do de Areia, completan
do a 21 de outubro corrente o seu 1.0 centemirio. 

ASPECTOS FlSICOS 

ALAGOA GRANDE integra a Zona Fisiografica do Agres
te e Caatinga Litoranea e confina, ao norte, com 
os Municipios de Areia, Pil6es e Alagoinha; ao sui, 
com os de Serra Redonda e Juarez Ta vora; a leste 
com os de Mulungu e Gurinhem; a oeste, com o de 
Alagoa Nova e, numa estreita faixa, a sudoeste, com 
o de Cam pin a Grande. 

A sede municipal dista 80 quilometros, em linha 
reta, da Capital do Estado e situa-se a 130 metros 
acima do nivel do mar, ao pe da serra da Borbo-

ALAGOA GRANDE -- 3 



rema, em sua encosta sui . Essa posi<;iio e assinalada 
pelas coordenadas geograficas 7° 06' 10" de latitude 
sul e 35° 40' 00" de longitude W. Gr. 

0 Municipio estende-se por uma area de 309 km~, 
cortada pelo sistema da Borborema que tern a in
tegra-lo, ali, entre outras, as serras Paquevira, Quei
madas, Balango, Sino e Caiana, e o pico do Cru
zeiro. 

A rede hidrografica municipal tern no rio Ma
manguape o formador principal, que possui como tri
butarios os rios Mundau (ou Serra Grande), Urucu 
e Gregorio pela margem esquerda e Zumbi, a mar
gem direita. Existem algumas lagoas, destacando-se 
a Grande (antiga do Pa6), que se liga ao rio Ma
manguape quando cheia, dando a cidade curiosa 
configura<;iio de peninsula, as da Engenhoca, Aven
ca, Verde, Comprida, Tapera, Pedra Funda e Ca
pivara. 

Contam-se diversos a<;udes particulares cons
truidos em fazendas de cria<;iio . Ha, na regiiio do 
Brejo, varias fontes de agua potavel, destacando-se 
as da Quiteria, Arateu, Pitombeira, Grutiio, Serra 
Grande (abastece a cidade) . 

No revestimento floristico apenas se observam, 
atualmente, alguns restos de matas, plantas medi
cinais, gramineas etc. Quanta a ocorrencias mi!l!e
rais, constatou-se a existencia de columbita, tanta
lita e berilo, sem exploragiio organizada. 

0 clima e quente e umido, oscilando a tempe
ratura media, segundo a estagiio, entre minimas de 
20 e maximas de 32°C a sombra. A precipitagiio 
pluviometrica (em mm) no qiiinqiienio 1959/63, de
monstra a irregularidade na ocorrencia de chuvas 
no Municipio: 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

249,5 
23,0 (ano de seca) 

1181,5 
856,0 
738,1 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO o Recenseamento Geral de 1960 havia 
33 219 habitantes em Alagoa Grande; o 4.0 contin-. 
gente mais numeroso entre os dos 19 Municipios de 
sua zona fisiografica e o 14° entre os das 88 comu
nas do Estado, naquele ano, correspondendo a cerca 
de 1,6% de toda a popula<;iio paraibana. 0 cresci
mento observado no periodo intercensitario de 
1950/60, apesar do desmembramento do distrito de 
Juarez Tavora, foi da ordem de 11%. Sob o aspecto 
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da distribuigiio populacional pelos quadros de lo
calizagao, assinala-se maior presenga no quadro 
rural (64% dos habitantes) e verifica-se, por outro 
lado, que houve crescimento de populagiio citadina, 
na ordem de 73 %, passando a 12 115 habitantes. A 
densidade demografica acusou 108 habitantes por 
quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A AGRICULTURA e a pecuaria constituem as ativida
des basicas da economia municipal. o parque in
dustrial e pouco desenvolvido, contando-se alguns 
estabelecimentos de transformagiio de produtos ali
mentares (em sua maier parte engenhos de rapa
dura e aguardente) e de beneficiamento de algodiio 
e agave. Sao essas duas fibras, ainda, que em pres
tam alguma substancia ao comercio grossista da 
comuna, que negocia o algodiio no mercado interno 
e destina a agave ao exterior. 

Censo Agricola 

No INTERVALe censitario 1950/ 60, o numero de es
tabelecimentos agropecuarios aumentou de 211 para 
336. A area total, entretanto, sofreu decrescimo de 
33 216 ha para 24 123, o que pode ser atribuido, em 
parte, ao desmembramento do antigo distrito de 
Juarez Tavora . A area destinada a lavouras, em 
1960, constituia quase 35% da area total, e aumen
tou de 1 417 ha em relagiio a de 1950. 

Nos estabelecimentos havia 3 871 pessoas ocupa
das (2 2-80 em 1950), 14 tratores (nenhum em 1950) 
e 12 arados (1 em 1950) . Em 215 estabelecimentos 
havia bovinos, sendo que em 195 contavam-se me
nos de 100 cabegas e em 20, de 100 a 500 cabegas. 

0 aspecto mais relevante da compara<;iio cen
sitaria foi a tendencia observada para a diminui
cao do numero de estabelecimentos de grandes 
~reas, enquanto aumentou o dos de pequeno e me
dio porte. Assim, entre os de menos de 10 ha, hou-
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ve acrescimo de 26 para 89 e entre os de 10 a menos 
de 100 ha, de 106 para 176 ; os de 100 a menos de 
1 000 ha passaram de 73 para 68 e os de 1 000 a 
menos de 10 000 ha, de 6 para 3 estabelecimentos. 

A gricultm'a 

A SAFRA municipal de 1963 foi avaliada em 1,6 bi
lhao de cruzeiros, sendo 59 % desse valor represen
tados pela cana-de-agucar, da qual foram produ
zidas 240 mil toneladas. A produc;ao da agave al
canc;ou 2 940 toneladas no valor de 352,8 milh6es 
de cruzeiros (22 % do total) e do algodao 1 827 to
neladas e 164,4 milh6es 00% do total) . 

As demais culturas ofereceram resultados pou
co expressivos, quanta a participac;ao para 0 res
pective valor total: mandioca (4%), milho (2%), 
feijao (1 % ) ' fava (1 % )' batata-doce, laranja, co
co-da-baia, manga, abacaxi , arroz, banana, e fume. 
Os agricultores locais estao congregados em uma 
cooperativa de credito, localizada na Sede. Con
tam-se 53 estabelecimentos agricolas e 239 mis
tos (1964) . 

Pecuaria 

AscENDIA a 440,5 milh6es de cruzeiros o valor atri
buido aos rebanhos de Alagoa Grande, em 1962, es
timados em 30 mil cabec;as. A especie bovina irr
tegralizava 1/ 3 desse efetivo, correspondendo a 68 % 
do seu valor . Completam a pauta (em numeros re
dondos) os muares com 4 000 cabecas no valor de 
60 milh6es de cruzeiros, OS eqUines com 5 000 cabe
gas e 50 milh6es de cruzeiros, os suinos, com 3 000 
cabegas e 12 milh6es, os asininos, com 3 000 cabe
c;as e 9 milh6es, os ovinos, com 2 000 cabe<;as e 5 mi
lh6es, e os caprinos, com 3 000 cabec;as e 4,5 mi
lh6es . Os bovines de ragas zebuinas tern a prefe
rencia dos criadores, tanto para a produc;ao de leite 
como para corte ou trabalhos no campo . Contam-se 
240 estabelecimentos pecuarios e 239 agropecua
rios (1964) . 

Foram produzidos 250 mil litros de leite, no va
lor de 7,5 milh6es, em 1962 . Os municipios de Cam
pina Grande, Itabaiana e Guarabira sao OS prin
cipais compradores de gado de Alagoa Grande. 

0 plantel avicola (12 000 galinhas, gales, fran
gas e frangas ; 3 000 perus e 500 patos, marrecos e 
gansos) , valia 8,6 milh6es de cruzeiros, em 1962, 
sendo que os galinaceos (exclusive os perus) con
tribuiram com 56 % para este valor. Foram produ
zidas 60 mil duzias de ovos de galinhas, no valor 
de 7,2 milh6es, e 24 toneladas de mel de abelha, 
valendo 1,4 milhao. 
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Hospita l e Ma ternida de do SESP. 

Jo InduJtrial 

CENSO Industrial de 1960 localizou 12 estabele
cimentos em Alagoa Gra nde, todos de industrias de 
transformagao. 0 valor da produgao, de 77,9 mi
lh6es de cruzeiros (42,3 milh6es de despesas de con
sumo e 35,6 da transformagao industrial) tinha suas 
parcelas mais expressivas derivadas do genera "pro
dutos alimentares", que contribuiu com 54,4% (8 es
tabelecimentos) e do "textil", com 1 estabeleci
mento. Contavam-se ainda 2 estabelecimentos do 
genera "couros e peles e produtos similares" e 1 de 
"produtos de perfumaria, sab6es e velas" . Ainda 
segundo a pesquisa censitaria, estiveram em ativi
dade, nos diferentes generos industriais, 177 opera
I;os em media mensa!. 0 montante dos salarios e 
v,encimentos pagos, no ano anterior ao censo, al
cangou 5,7 milh6es de cruzeiros (4,8 milh6es a ope
rarios ) . 

Produftio InduJtrial 

ENTRE os estabelecimentos de maior porte existente 
em Alagoa Grande, podem ser mencionados 1 usina 
de agucar (Usina Tanques S. A.) , localizada na zona 
rural, e outro de beneficiamento de algodao e 
2 curtumes. 
FoRAM abatidos 2 423 bovinos, 2 117 suinos, 1 707 ovi
nos e 4 581 caprinos, em 1962. Obtiveram-se 653,3 to
neladas de carnes e produtos derivados, no valor 
de 99,3 milh6es de cruzeiros. Desse ultimo total, 
58 % correspondiam a carne verde de bovina, 14% 
a carne verde de suino, 10 % a carne verde de ca
prino, 9% ao toucinho fresco, 5 % a carne verde de 
ovino e o restante englobava: couro verde de bovi
na, peles verdes de caprino e de ovino, couro seco 
de bovina e pele seca de caprino . 

Comercio 

AcHAM-SE instalados na sede municipal 4 estabele
cimentos de comercio atacadista e 124 de varejista . 
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Entre os primeiros, citam-se os das firmas Anderson 
Clayton, Nascimento & Cia. e Sociedade Comercial 
e Industrial Ltda. (SO:ECIA) , especializadas na ex
portac;ao de agave (sisal) e algodao . A exportagao 
de agave atinge, inclusive, os mercados do exterior, 
entre os quais, no ultimo qiiinqiienio, se incluiam 
Alemanha, Dinamarca, Uruguai, Noruega e Est1:1,dos 
Unidos. Na area interna figuram as pragas de ~ 
Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Recife e Na 
entre as que mais assiduamente mantem transac6 
com o Municipio . 0 giro comercial atingiu, · e . 
1961, pouco mais de 800 milh6es de cruzeiros . 

Meios de Tt·ansporte 

A ciDADE esta situada no trajeto da rodovia tronco 
que interliga o sertao da Paraiba. E: tambem servi
da par urn ramal da Rede Ferroviaria do Nordeste 
(antiga Great Western). Sao os seguintes os tempos 
medias gastos na viagem, de autom6vel para as 
sedes municipais mais pr6ximas e com a Capital 
estadual, atraves de ligag6es rodoviarias: Alagoinha 

25 minutos; Inga - 45 minutos ; Alagoa Nova 
30 minutos ; Areia - 25 minutos ; Guarabira ~ 

50 minutos; Itabaiana - 2 horas; Serra Redond;J. 
- 1 hora; Pilar- 2 horas; Campina Grande - 50 
minutos e Joao Pessoa, via Alagoinha - 2 horas e 
meia. Par ferrovia: Campina Grande - 188 km·; 
Guarabira - 45 km ; Inga - 144 km; Itabaiana -
106 km; Pilar - 91 km ; e Capital Estadual , 99 km, 
em 5 horas . 

LEGENDA 

Em 30 de junho de 1964, estavam registrados na 
Prefeitura 40 autom6veis e jipes, 27 caminh6es e 
2 onibus. 
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Prac;a Dom Adauto e Ru~- Presidente Getiilio Vargas 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, edificada ao sop.§ de uma das ramifica
<;6es da Borborema, em sua encosta sul, localiza
da a margem direita do rio Mamanguape e a es
querda da Lagoa Grande ou Pa6, desenvolve-se atra
ves de terreno ondulado, onde o tra<;ado das ruas 
apresenta diversos declives ligando as colinas e a 
parte mais baixa . Seus logradouros urbanos estao 
pavimentados e arborizados. Contam-se 2 838 pre
dios e a recte de abastecimento de agua esta ligada 
a 857 domicilios. Havia 50 telefones instalados na 
liede municipal; 1 598 liga<;6es eletricas, fornecidas 
por Paulo Afonso, ate junho de 1964, e 2 hoteis. 

'Assistencia Medico-Sanitaria 

ExrsTE um hospital e maternidade, com 50 leitos e 
10 ber<;os, mantido pelo Servi<;o Nacional de Sau
de Publica, em cujas instala<;oes se incluem: am
bulat6rio, lactario, laborat6rio, gabinete dentario, 
salas de parto, de esteriliza<;ao, aparelho de raios X, 
la van de ria e necroterio. Alem da clinic a geral o 
hospital mantem as de pediatria, obstetricia, ci
rurgia geral e de doen<;as transmissiveis e servigos 
de anestesia, gasoterapia, analises clinicas, micro
biologia e sorologia. Existe um p6sto para comb ate 
a bouba e outro contra o tracoma. 

Ha 2 farmacias, 5 medicos, 2 enfermeiros, 10 au
xiliares de enfermagem, 1 farmaceutico e 1 dentista 
em atividade . 

ASPECTOS CULTURAIS 

A REDE escolar do Municipio e formada por 72 uni
dades de ensino primario geral, com 103 profess6-
res e 3 406 alunos matriculados no ano letivo de 
1963. 0 ensino mectio esta a cargo dos Ginasios Nos
sa Senhora do Rosario e de Sao Jose, ambos par-
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Ginasio N. s.a do Rosario 

ticulares, ministrando os cursos comercial, ginasial, 
colegial e normal. Estavam em atividade 30 pro
fess6res e 300 alunos matriculados no ano letivo de 
1963. 

A sede municipal disp6e de 2 cinemas, 1 teatro 
(Santa Ines, sem uso, no momenta) e 2 radiodi
fusoras . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

0 IBGE mantem uma Agencia Municipal de Esta
tistisca, 6rgao de coleta do sistema estatistico bra
sileiro. Ha uma coletoria federal e outra .estadual. 

Formafao Administratit/o-J udiciaria 

A FREGUESIA ou Par6quia de Alagoa Grande foi cria
da pela Lei provincial n.0 38, de 1.o de outubro de 
1861, e o Municipio, com territ6rio desmembrado do 
de Areia e a denominac;ao atual, pela de n .o 129, 
de 21 de outubro de 1864, sendo instalado a 26 de 
outubro do ano seguinte. A sede municipal foram 
concedidos foros de cidade pela Lei estadual n .0 286, 
de 27 de margo de 1908. 0 Municipio era formado 
pelos distritos de Alagoa Grande (sede) e Juarez 
Tavora, ate 16 de julho de 1959 quando perdeu o 
segundo para formar novo Municipio (Lei nume
ro 2 146) ficando apenas com o da Sede. 

0 Municipio foi criado Comarca de 1.a entran
cia pela Lei provincial n .0 551, de 5 de setembro de 
1874, abrangendo dois termos: o da Sede e o de 
Alagoa Nova, este ultimo desanexado em 1940. A 
assistencia judiciaria e exercida por urn Juiz de Di
reito, urn Promotor publico e urn advogado. Fun
cionam dois tabelionatos, e urn Cart6rio do Registro 
Civil. 
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Finanfas Publicas 

A MUNICIPALIDADE arrecadou 45,3 milh6es de cruzei
ros, a Uniiio 10,5 e o Estado, 183,1 milh6es, em 1963. 
A despesa municipal alcangou 48,6 milh6es de cru
zeiros, naquele ano. 

Repl'esentafaO Politica 

OoNTAM-SE 9 vereadores em exercicio na Camara lo
cal. Estavam inscritos 4 637 eleitores para as elei
g6es realizadas a 7 de outubro de 1962 . 

FONTES 

As INF'ORMA96Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, compiladas e fornecidas pela Ag€mcia 
Municipal de Estatistica de Alagoa Grande, sendo 
utilizados, tambem, na sua elaboragao, dados pro
cedentes dos arquivos de documentagao municipal, 
da Diretoria de Documentagao e Divulgagao (Se
'cretaria-Geral do CNEl e de 6rgaos do sistema es
tatistico nacional. 

EST A publicagao faz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tnr-fio e Divulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolugao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao. elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborac;ao, especial
mente de historiadores e ge6grafos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Secret;irio-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLEI;!iO DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - AntOnio 
Prado. 204 - Camac;ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itube,ra. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. ;·u 
- Tupa. 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 1-

Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - 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 - Sabara. 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 Pora. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Va1adares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teresopolis. 266 - Brodosqui. 267 - Itapui. 268 - Pira
tininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bragan~a 
Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga d'Ajuda. 274 
- Andrelandia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa Grande. 

Acauuu-sc dr· imjn·i111ir, no Snr'i(.·o Grdfico do 
If~(;£, aos dezenove dias do mes de l!lllllino de mil 
novacntos c sr:sscnta e quatro. 




