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ASPECTOS FISICOS - Area: 4 748 km' (1960); al
titude: 310 m; temperatura, em °C, maxima : 
40,2; minima: 13,7; media compensada: 28,0; 
precipitagao pluviometrica anual: 470 mm. 

POPULA9AO - 20 402 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrtifica : 4 habitantes por quilome
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecutiria (bovinos , 
caprinos) , agricultura (algodtio). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 corres
pondente. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 14 autom6veis e jipes, 60 caminh6es e 
7 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 516 Zigar;6es ele
tricas, 5 hoteis, 2 pens6es, 3 restaurantes, 1 ci
nema. 

ASSISTF:NCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 85 leitos; 1 posto de saude; 2 medicos, 
3 dentistas, 4 entermeiros, no exercicio da pro
fissao; 3 tarmticias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 104 unidades escolares 
de ensino primtirio geral, 3 de ensino media; 
8 bibliotecas. 

FINANCAS MUNICIPAlS EM 1963 (milh6es de cru
zei;os) - receita total: 14,1; renda tributtiria: 
5,0; despesa: 14,1. 

REPRESENTA9AO POLITICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Francisco Xavier da Costa, ambos da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



Vista parcial da cidade 

HISTORICO 

No INiCIO da colonizac;ao do atual Municipio, atua
ram, na catequese dos indigenas, os padres das pri
meiras missoes estabelecidas as margens do rio Sao 
Francisco, sobretudo os jesuitas e os capuchinhos 
franceses. 

As margens do rio Pajeu, afluente do Sao Fran
cisco, estabeleceu-se, na segunda metade do 
seculo XVIII, o capitao Jose Pereira Maciel, ren
deiro da famosa Casa da Torre, com fazenda de 
gado - a Fazenda Grande, como depois seria de
nominada. Vivia-se, entao, em pleno ciclo do gado, 
quando se alastravam as fazendas no sertao nor
destino sob estimulo do consumo crescente no lito
ral, onde se desenvolviam ativamente a produc;ao 
ac;ucareira e o povoamento. 

No ano de 1777, Jose Pereira Maciel mandava 
construir, em sua propriedade, um oratOrio privado, 
dedicado ao Senhor Born Jesus dos Aflitos, com ca
pelao mantido as expensas da fazenda. Mas ja no 
ano seguinte, a 2 de margo, fazia doac;ao do Pa
trimonio de Fazenda Grande, que incluia dotac;ao 
financeira para "reparo, reedificac;ao e paramento" 
do oratorio ali existente, em escritura passada no 
cartorio de notas da Fazenda Riacho do Navio. 0 
oratorio do Senhor Born Jesus dos Aflitos, desde 
logo, atrairia a P®Ulac;ao crente das vizinhan~s. 
fazendo surgir o povoado do Senhor Born Jesus dos 
Aflitos da Fazenda Grande. Em 1792, o povoado era 
elevado a sede de capela, e, em 1801, a freguesia 
e distrito (desligado da freguesia e distrito de Ta
caratu), ato confirmado um ano depois. 
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Matriz Senhor Born Jesus 
dos Aflitos 

ASPECTOS F15ICOS 

Ate os ultimos anos 
do Imperio, houve in
dios no Municipio, vi
vendo em zonas reti
radas, como o riacho 
do Navio e a Serra 
Negra. 

0 Municipio sur
giu, pela primeira vez, 
em 1846, suprimido 
mais tarde e resrtaura
do em 1864, comple
tando a 30 de abril do 
corrente ano o seu pri
meiro centenario. 

A diocese, com se
de n a atual cidade de 
Floresta (nome dado a 
Vila quando da primei
ra criac;ao do Munici
pio), foi mais tarde. 
transferida, sendo re
criada no corrente ano, 
e prevista sua instala
c;ao para breve. 

0 MuNiciPIO localiza-se na zona do Sertao do Sao 
Francisco, uma das nove zonas fisiograticas em que 
se divide o Estado de Pernambuco. 

Limita-se com os Municipios de Belem do Sao 
Francisco, Salgueiro, Mirandiba, Serra Talhada, Be
tania, Inaja, Tacaratu e Petrolandia e com o Muni
cipio baiano de Gloria. Area municipal: 4 748 qui-
16metros quadrados (1960) . 

A sede municipal localizada a altitude (media) 
de 310 metros, dista 412 quil6metros, em linha reta, 
rumo OSO, da Capital do Estado. Coordenadas geo
graficas: 8° 36' 60" de latitude sul e 38° 34' 16" de 
longitude W . Gr. 

0 territ6rio municipal, banhado pelo rio Sao 
Francisco e seu afluente Pajeu, e localizado no Po
ligono das Secas, apresenta tres paisagens geogra
ficas caracteristicas: a dos vales, a das caatingas 
e a das serras. 

Alem dos rios citados, comp6em ainda o siste
ma hidrografico municipal o Capim Grosso, o Sao 
Pedro, o Sao Gon((alo e o Navio. Nos vales desses 
rios, principalmente dos de maior porte, as lavou
ras e a vegetac;ao natural sao preservadas mesmo 
durante as secas mais severas. 

Ao se afastar dos vales fluviais, o terreno vai 
tomando outra feic;ao, a dos tabuleiros, quase des-
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nudos de vegeta~;ao; e, em seguida, a das caatil'lgas 
extensas - pedregosas ou arenosas - onde o gado 
e criado a solta . 

Dois pequenos sistemas orograficos localizam-se 
no territ6rio municipal. Um formado pela serra do 
Arapua e seus confrontantes: serra da Barra, do 
Tamandua, Grande, da Penha, Uma e das Flores, 
circundando a Vila de Carnaubeira. A serra de Ara
pua, a de maior extensao, possui terras ferteis 
abundantes em agua, que constituem o celeiro da 
sede municipal. 0 outro sistema e formado pelas 
serras Negra (onde fica o ponto culminante do Mu
nicipio) e Periquito, ambas no distrito de Airi. Seu 
planalto e coberto por densa floresta tropical. 

Clima quente de outubro a abril e temperado 
de maio a setembro. Temperaturas (em °C) : ma
xima, 40,2; minima, 13,7; media compensada, 28,0. 
Chuvas de janeiro a abril. Precipita~;ao pluviometri
ca (total anual): 470 mm. Ventos de SO, com velo
cidade media de 4 m/s. 

Ja foram encontrados e devidamente analisa
dos os seguintes minerais: berilo, gipsita (elemento 
basico para a fabrica~;ao de cimento) , calcita, bari
ta, ametista, esmeralda, rubi ou topazio, crista! de 
rocha, granada, turmalina, calcedonea, agata, piri
ta, caolim, cianita, marmore (de varios tipos e 
cores) e minerios de ferro. 

As riquezas vegetais compreendem madeiras 
para fins industrials (barauna, aroeira, pereiro, cla
raiba, pau-d'arco, angico) , plantas medicinals (ipe
cacuanha, cabe~;a-de-negro, etc.) , frutas oleagino
sas (catole, quixaba, etc.) e fibras vegetais (ca
roa, etc.) 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

SEGUNDO dados preliminares do censo demografico 
de 1960, o Municipio contava com 20 402 habitantes, 
marcando crescimento de 9% sobre o censo de 1950. 
Dois distritos, o da sede - Floresta - com 7 604 ha
bitantes, e Carnaubeira (7 541 habitantes) concen
travam 74% da popula~;ao municipal. Viviam no dis
trito de Carqueja 2 439 habitantes; 2 090 no de Airl; 
e 728, no de Segundo (desmembrado do de Flores
ta, em 1953). 

A popula~;ao municipal e predominantemente 
rural: 82% vivem nas zonas rurais. A principal 
aglomera~;ao urbana do Municipio e a cidade de Flo
resta, com 2 377 habitantes (64% da popula~;ao ur
bana), que cresceu 10%. Outras aglomera~;oes: Se
gundo, 728 habitantes, Carnaubeira, 369 (cresceu 
26%), Carqueja 183 (cresceu 39%) e Airi, com 64 ha
bitantes. 
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Foram contados 3 886 domicilios: 1 491, no dis
trito de Carnaubeira; 1 433, no distrito-sede (Flo
resta); 444, no de Carqueja; 359, no de Airi; e 159, 
no de Segundo. 

A densidade demografica era de 4 habitantes 
por quilometro quadrado. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

NA EOONOMIA municipal destaca-sP a atividade pe
cuaria, secundada pela agricultura. 

Produ[ao Extratil'a 

A FIBRA de caroa e 0 principal produto da industria 
extrativa local. Em 1962·, foram extraidas 253 to
neladas de fibras de caroa, no valor de 19 milh6es 
de cruzeiros, e 396 toneladas da casca de angico 
(tanantes), no valor de 3,4 milh6es. Nas matas e 
caatingas do Municipio sao extraidas tambem ma
deiras de lei, plantas medicinais e frutos oleagino
sos. A industria extrativa mineral figura com dais 
produtos: argila e calcaria. Grandes riquezas mine
rais, ja prospectadas, jazem ainda inexploradas no 
subsolo do Municipio. 

Cen.ro Agricola 

SEGUNDO os dados preliminares do Censo Agricola 
de 1960, havia 1 632 estabelecimentos agropecuarios, 
com 406 606 hectares de area. Apenas pouco mais 
de 1% da area agropecuaria era destinada a la
vouras (4 887 hal. Contaram-se 190 estabelecimen
tos de menos de 10 hectares, cada urn; 857, de 10 a 
menos de 100 ha; 529, de 100 a menos de 1 000; 54, 
de 1 000 a menos de 10 000; e 2, de 10 000 e mais 
hectares. 

Dos estabelecimentos recenseados, 776 possuiam 
bovinos e, em 749 destes, havia menos de 100 ca
bec;as, cada urn. 

Trabalhavam nos estabelecimentos agropecua
rios 8 359 pessoas . 

Agricultura 

A AGRICULTURA vem-se desenvolvendo em ritmo cres
cente, grac;as a eletrificac;ao rural, a cargo da 
CHESF (Companhia Hidrel<~trica do Sao Francisco), 
alimentada pela energia produzida na Usina de 
Paulo Afonso e gragas, tambem, a ac;ao dos tecni
cos da Comissao do Vale do Sao Francisco. A irri
gagao muito tern contribuido para safras crescen
tes de cebola, batata-doce, cana-de-ac;ucar, man
dioca, arroz, feijao, frutas. 
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Recentemente foram plantadas 60 mil parrei
ras na Fazenda Gravata (nos baixios a margem do 
Sao Francisco), cuja productao ja tem mercado ga
rantido na industria de bebidas da Capital do Es
tado. Ainda na Fazenda Gravata, a Comissao do 
Vale do Sao Francisco instalou um p6sto agricola, 
onde vem prestando inestimaveis servictos a popu
lactao rural. o Governo do Estado, de sua parte, ad
quiriu a Granja Sao Jorge, proxima do p6sto agri
cola e da Fazenda Cinzano, para instalactao de uma 
fazenda-modelo. 

A atividade agricola produziu 279,7 milhoes de 
cruzeiros, em 1963, e cultivou 4 947 ha. No conjunto 
das lavouras destaca-se a da cana-de-actU.car, que 
integralizou 28% do valor da productao, e produziu 
12 800 toneladas; a do algodao, com 19% para o 
valor e 624 toneladas; a batata-doce, 18% do valor 
e 2 570 toneladas; a banana, 10% do valor e 69 mil 
cachos; a mandioca, cebola e amendoim contribui
ram, cada uma, com 5% para o valor. Os demais 
produtos da safra foram a mamona, milho, feijao, 
arroz, caju, c6co-da-baia, manga, laranja, melan
cia, cafe e melao, que, em conjunto, contribuiram 
com 10% para o valor total. 

A productao de algodao e mamona e exportada, 
em bruto, para Recife, a fim de ser industrializada. 

Pecuaria 

CoNTAVA o Municipio, em 1962, uma populactao 
pecuaria de 281850 cabec;as, avaliadas em 1,0 bilhao 
de cruzeiros . 

Os efetivos bovinos contribuiram com 41% para 
o valor total e com 28 mil cabectas, seguidos dos 
caprinos, com 37% para o valor e 190 mil cabectas. 

Os demais rebanhos eram compostos de 26 mil 
ovinos (5% do valor), 22. mil ~uinos (7% do valor), 
14 mil asininos (7% do valor), 1 250 eqliinos e 600 
muares. 

0 rebanho bovino municipal, em que predomi
na a racta crioula, mas onde e freqiiente tambem 
o mesticto zebuino (guzera, nelore, etc.), e consti
tuido de gado. de corte, como o demonstra a es
cassa productao de Ieite registrada: 35 mil litros no 
valor de 1,1 milhao de cruzeiros. 

Na mesma data, existia, no Municipio, um plan
tel avicola de 52 420 galinaceos, avaliado em 12,3 
milhoes de cruzeiros. A productao ·de ovos de gali
nha atingiu a 95 mil dU.Zias, no valor de 9,1 mi
lhoes de cruzeiros. 
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Ha uma cooperativa de produc;ao (Cooperati
va Agropecuaria de Floresta Ltda.l 0 urn posto agro
pecuario e 1 veterinario 0 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 contou 20 estabeleci
mentos industriais onde estavam ocupados 206 ope
rarios em media mensa!. 0 valor da produc;ao, no 
ano anterior, alcanc;ou 10,2 milh6es de cruzeiros e 
o da transformac;ao industrial, 5,5 milh6es. 

A industria textil contribuiu com 59% para o 
valor total da produc;ao (5 estabelecimentos e 181 
operarios em media mensa!) , seguida da de pro
dutos alimentares, com 25%, para o valor (8 esta
belecimentos e 14 operarios em media mensa!) e 
da de vestuario, calc;ados e artefatos de tecidos, com 
10% para o valor . Foram registrados ainda 4 es
tabelecimentos dedicando-se a transforma<;ao de 
minerais nao me tali cos e 1 de mobiliario. 

Produfao Industrial 

A PRINCIPAL industria de transforma<;ao, a de pro
dutos alimentares, que, em 1962, produziu 25 ,7 mi
lh6es de cruzeiros, compreendia 11 estabelecimen
tos de fabrica<;ao de farinha de mandioca, 1 de 
fuba de milho, 10 de panifica<;ao, 4 de fabrica<;ao 
de rapadura, e 1 de torrefa<;ao e moagem de cafe. 
Completavam o numero dos estabelecimentos exis
tentes 1 fabrica de aguardente, 3 de cal<;ados para 
homem, 4 de beneficiamento de caroa, 2 de m6veis, 
3 caieiras e 3 olarias. A produ<;ao total do ano, des
tas industrias, alcan<;ou 42,3 milh6es de cruzeiros e 
empregou 415 operarios. 

Contou a industria, em 1963, com 56 estabele
cimentos : 35, de produtos alimentares; 6, de trans
forma<;ao de minerais nao metalicos ; 7, de textil ; 
4, de cal<;ado; 3, de mobiliario; e 1, de bebida. 

Gada Abatido 

A INDUSTRIA de carnes e derivados destaca-se, com 
vantagem, entre os demais generos industriais do 
Municipio. Em 1962, o valor da producao foi de 
8002 milh6es de cruzeiros, correspondentes a 460

0
3 

toneladas de produtos. As carnes verdes de bo
vina, suino e caprino e o toucinho fresco contri
buiram com 92,4%, para o valor total. Produ<;ao, por 
especie (quantidade em toneladas/valor em milh6es 
de cruzeiros): carne verde bovina, 90,2/ 21 ,1; car
ne verde suina, 128,0/ 20,6; carne verde de capri-
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no, 127,2/18,2; toucinho fresco, 85,3/14,2; pele seca 
de caprino, 5,3/2,8; carne verde de ovino, 17,6/2,1; 
pele seca de ovino, 1,1/0,7; e couro seco de bovino, 
5,6/0,5. 

Foram abatidos 564 bovinos, 4 267 suinos, 1173 
ovinos e 10 596 caprinos. 

Comhcio 

0 MuNICiPIO contava com 1 correspondente do Ban
co do Brasil, 3 estabelecimentos atacadistas, 78 va
rejistas e 30 de presta<;ao de servigos, em dezembro 
de 1963. Na sede municipal, ha uma feira todos os 
sabados, atraindo inumeras pessoas de Serra Ta
lhada, Ibimirim, Tacaratu, Petrolandia e Itacuruba. 
Exporta os excedentes agricolas para os Municipios 
vizinhos e Recife . 

T ramportes 

DE F'LoRESTA, atinge-se as sedes municipals vizinhas 
por estradas federais, estaduais ou municipals. Be
lem do Sao Francisco e al
cangada pela rodovia fe
deral BR-26 em 1 hora; 
Salgueiro, via Belem do 
Sao Francisco, em 3 ho
ras; Mirandiba, em 2 ho
ras e 30 minutos; Serra 
Talhada, em 3 horas; Ina
ja, pela rodovia estadual 
PE-81, via Ibimirim, em 3 
horas; Tacaratu, via Pe
trolandia, em 3 horas; Pe
trolandia, em 2 horas; 
Gloria (BA) , via Petro- coNvENi:oEs 

landia, em 2 horas e 30 z~:.:~~ "::,.'/~~. -
minutos; Ibimirim, rodo- ""-'· ,.,u,,c,p•• 
via PE-81, em 2 horas. uuoy,. 

A Capital do Estado, 
Recife, e alcangada em 8 horas, por rodovia estadual 
(PE-81) e federal (BR-12 e BR-25) . 

A Capital Federal, Brasilia-DF, atinge-se, via 
Recife, por via aerea. 

Uma linha de onibus intermunicipal serve o 
Municipio e sua sede. 

Numero de veiculos registrados pela Prefeitu
ra Municipal ate dezembro de 1963: 14 autom6veis 
e jipes, 60 caminhoes e 7 outros. 

Existe um campo de pouso (inaugurado em 
1940), com duas pistas de 700 metros de compri
mento por 200 de largura . 
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Grupo Escolar J(Jlio de Melo 

Comunicafoes 

A SEDE municipal possui agencia postal-telegratica 
(do DCT) e, no distrito de Carqueja, ha uma agen
cia postal (do DCT). 

A primeira agencia postal municipal foi inau
gurada em 1865; a agencia telegra.fica, em 1891. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A sEnE municipal localiza-se a margem direita do 
rio Pajeu e dista 24 km do rio Sao Francisco. :E ar
borizada por enormes tamarindos, cuja plantac;ao 
data de 1905, por iniciativa de citadinos. Conta 
com 1 006 predios, nas zonas urbana e suburbana e 
17 logradouros publicos ( 4 prac;as, uma avenida, 
9 ruas e 3 travessas), todos com iluminac;ao eletri
ca, sendo 5 arborizados e 3 parcialmente pavimen
tados. Ha 516 ligac;oes eletricas domiciliares. A 
energia eletrica (voltagem: 220 V-luz; 380 V-for
<;a) e fornecida pela CHESF e distribuida pela Pre
feitura Municipal. 0 primeiro servic;o de ilumina
Gao eletrica foi instalado, na Cidade, em 1925, por 
empresa particular . A hospedagem esta a cargo de 
5 hoteis, 2 pens5es e 3 restaurantes. Na Assem
bh!ia Municipal, ha 9 vereadores em exercicio. A 
rede de coleta do IBGE esta representada pela 
Agencia Municipal de Estatistica, instalada na sede. 

AJ.ri.rtencia Medico-Sanitaria 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada por urn 
hospital geral (Hospital Regional de Floresta), com 
85 leitos; 1 posto de saude; 3 farmacias; 2 medicos, 
3 dentistas e 4 enfermeiros. 
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0 Hospital Regional e mantido pelo Departa
mento de Assistencia Hospitalar da Secretaria de Sa \i
de do Estado; o Posto de Saude, do Servi<;o Espe
cial de Saude (SESP), pelo Ministerio da Sa \ide em 
convenio com a Comissao do Vale do Sao Francisco. 
Ha um subposto de saude em constru<;ao, no dis
trito de Carqueja. 

ASPECTOS CULTURAIS 

FLoRESTA dispoe de ensino de grau primano e se
cundario . 0 ensino primario geral dispunha de 104 
unidades escolares, com 135 professores e 3 358 alu
nos matriculados no inicio do ano letivo de 1963; 
o medio - especializado em ginasial, normal e co
mercia! - de 3 unidades escolares, com 35 pro
fessores e 360 alunos matriculados. 0 Colegio Co
mercia! Jose Barbosa, fundado em 2.2 de dezembro 
de 1963, comegou a furicionar no corrente ano, mi
nistrando o comercial tecnico. 

A sede municipal possui 4 bibliotecas mantidas 
por entidades culturais e recreativas e 4 escolares. 
Tambem um cinema (com 160 cadeiras) . Regis
tra-se a atividade de 4 sociedades (2 culturais e re
creativas, 1 desporto-cultural e 1 recreativa) . 

0 festejo de maior tradigao e o do Padroeiro 
da Cidade - Senhor Born Jesus dos Aflitos a 23 de 
dezembro. E festejado, ainda, o Dia dos Negros, 
promovido pelos Negros do Rosario, na data con
sagrada a Nossa Senhora do Rosario (31 de dezem
bro) . A data revive o dia de descanso que os se
nhores feudais costumavam dar a seus escravos, 
havendo a coroa<;ao e desfiles dos reis negros. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

0 nrsTRITO foi criado pelo Alvara de 11 de setembro 
de 1802, e o Municipio, ja com o seu atual toponi
mo - Floresta - pela Lei provincial n.0 153, a 31 
de mar<;o de 1846 (desmembrado do Municipio de 
Tacaratu). Foi extinto tres anos mais tarde, pela 
Lei provincial n.0 248 (16 de junho) . Passados quin
ze anos foi restabelecido, em definitivo, pela Lei 
provincial n.0 579 (30 de abril de 1864) e instalado 
em 7 de janeiro de 1865. A sede municipal rece
beu foros de cidade por forga da Lei estadual nu
mero 867, de 20 de junho de 1907 . 
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Sede Episcopal 

0 Municipio e constituido par cinco distritos : 
Floresta (sede), Airi, Carnaubeira, Carqueja e Se
gundo. 

A Comarca de Floresta foi criada pela Lei pro
vincial n.0 1 260, de 26 de maio de 1870 (classifica
da em 1.a entrancia pelo Decreta n.0 7 080, de 9 de 
novembro de 1878) e instalada em 10 de novem
bro de 1879. Atualmente, a Comarca e constituida 
par urn unico termo judiciario (Floresta). 

Finan[aJ PttblicaJ 

FORAM arrecadados, em 1963, 2,6 milh6es de cru
zeiros pela Uniao e 11,1 milh6es pelo Estado . 0 Mu
nicipio arrecadou 14,1 milh6es de cruzeiros, sendo 
5 milh6es em impastos e taxas, e realizou igual des
pesa. Ha uma coleta ria federal e outra estadual 
sediadas no Municipio. 

FONTES 

As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia 
Municipal de Estatistica de Floresta, utilizados, 
tambem, na sua elabora<;ao, dados procedentes dos 
arquivos de documenta<;ao municipal, da Diretoria 
de Documenta«;ao e Divulga<;ao (Secretaria-Geral 
do CNE) , e de 6rgaos do sistema estatistico na
cional. 

12 - FLORESTA 



EST A publicagiio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta<;iio 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. Ocorrern, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
fontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboraqiio, especial
mente de historiadores e ge6grafos . 



IBGE - CONSELRO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente : Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastilio Aguiar Ayres 

COLEC::AO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cail;ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antonio 
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210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
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- Para de Minas. 218 - N. S.• das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparlca. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudaiho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curltiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuqulra. 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 - Oelras. 254 - Passo de Camaraglbe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Apareclda. 262 - PoJuca. 263 - Jaguaribe. 264. - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. 268 -
Piratininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 -
Bragan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sul. 273 - Itaporanga 
d'Ajuda. 274 Andrelandia . 275 - Caconde. 276 - Ala~;oa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta . 

Aca!Juu-sc de imprimir, no Servi ~ o (;uifi co ri-J 
lfU;F, aos ·i' illl r· r• .It'll' d ias d o m es dr· n m w m !no 
d r mil runwf'f: ntos r: sessPnta e quatro. 






