
~ 15 f\ 
; 

CAICO 
RIO GRANDE DO NORTE 

IBGE - CONSELHO NAtiONAL DE ESTATiSTICA 



Colec;iio de Monograjias - N.o 281 

; 

CAICO 

RIO GRANDE DO NORTE 

ASPECTOS FISICOS - Area: 1 431 km' (1960) ; al
titude: 135 m; temperatura media em °C : das 
maximas, 35; das minimas, 30; precipitac;iio 
pluviometrica anual: 598,7 mm. 

POPULA<;AO - 27 447 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; densi
dade demogrdfica: 19 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES ECON6MICAS- Pecua
ria (bovinos, ovinos e suinosJ e benejiciame,nto 
do algodiio. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia 
bancaria e 1 cooperativa de credito. 

VEICULOS REGISTRADOS rna Prejeitura Munici
pal) - 90 autom6veis e jipes, 243 caminh6es e 
120 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sedeJ - 2 005 ligac;6es eze
tricas, 100 aparelhos telej6nicos; 4 pens6es, 1 
restaurante, 2 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede ) - 1 hospital geral 
com 60 Zeitos; 1 p6sto de saude e outro de pue
ricultura; 10 medicos, 7 dentistas e 3 enjermei
ros no exerci.cio da projissiio; 7 jarmlicias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 97 unidades escolares de 
ensino primario geral, 8 de ensino media; 2 ti
pograjias, 1 livraria, 4 bibliotecas, 1 jornal e 1 
radiemissora . 

ORC:AMENTO MUNICIPAL PARA 1963 (milh6es de 
cruzeiros) - receita total: 22,9; renda tributa
ria: 10,4; despesa: 22,9. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 14 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer, da Diretoria de Do
cumentac;;ao e Divulgac;;ao do CNE. Desenho da capa 
de Q. Campofiorito. 



Vista parcial da cidade 

ASPECTOS HIST6RICOS 

0 POVOAMENro do Municipio de Caic6 liga-se inti
mamente ao de t6da a regiao do Serid6, quer rio
grandense, quer paraibano. Os fundamentos da co
lonizagao teriam sido Iangados, por volta de 1700, 
pelos batedores paraibanos, vindos para dar caga 
aos indios caic6s rebelados, nas proximidades da 
confluencia do rio Barra Nova com o Serid6 . Ex
pulsos OS indigenas, surgiram OS primeirOS nucleos 
de colonizagao, com fazendas dedicadas inteiramen
te a criagao de gado bovino. Com a concessao das 
primeiras datas, espalhou-se a noticia da "desco
berta de uma nova regiao, rica em pastagens e 
aguadas, propicia a criagao", fazendo convergir 
renovadas levas de povoadores: paraibanos, pernam
bucanos e portugueses. Entre os primeiros, dos que 
foram povoar a regiao seridoense, citam-se o capi
tao Inacio Gomes da Camara, Manuel Sousa Fortes, 
o tenente Jose Gomes Pereira. Em fins de 1831, 
formou-se em Caic6 urn corpo de voluntarios, sob a 
chefia do coronel Jose Teixeira, pa·ra dar combate 
as f6rgas do coronel de milicias Joaquim Pinto Ma
deira, que, par urn golpe militar, se havia apossado 
do Governo da vizinha Provincia da Paraiba. Os 
voluntarios caicoenses distinguiram-se em varios 
combates contra os insurretos. 

Como epis6dio curioso, na vida da comuna de 
Caic6, convem Iembrar a "insurreigao do quebra
-quilos", dirigida, em dois sabados consecutivos de 
feira (5 e 12 de dezembro de 1874) , por amotinados 
que protestavam, contra a introdugao das novas 
medidas e pesos, do sistema metrico decimal. 

0 toponimo municipal deriva do nome da tribo 
indigena que povoava a regiao a epoca da chegada 
dos des bra vadores paraibanos e pernambucanos -
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os ca1cos, da familia indigena dos canns. Segundo 
alguns indianistas, a palavra significaria "macaco 
esfolado" e seria alcunha dada a tribo local por ou
tra, sua inimiga. Ja, segundo outros, o toponimo 
tract uziria o aspecto da natureza fisica regional: os 
montes desmatados, nus, descalvados do sertao se
ridoense. Lemos Barbosa, autor de urn "Dicionario 
da Lingua Tupi-Guarani", afirma que o toponimo 
e oriundo da lingua cari·ri, significando "mato ralo", 
expressando, assim, com grande autenticidade, o 
aspecto do revestimento floristico da paisagem cai
coense. 

ASPECTOS FJSICOS 

0 MUNICIPIO localiza-se na zona do Serid6, do Rio 
Grande do Norte, e no Poligono das Secas. Segundo 
o levantamento de 1960, possuia 1431 km". Limita-se 
com os Municipios de Sao Fernando, Jucurutu , 
Florania, Cruzeta, Jardim do Serid6, Ouro Branco, 
Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, Sao 
Joao do Sabugi e Santa Luzia (PB). 

A cidade de Caic6 localiza-se a 6° 27' 29" de 
latitude sul e 37° 05' 45" de longitude W. Gr., a 135 
metros de altitude e a 200 km (distancia em linha 
reta), rumo OSO, da Capital do Estado. 

0 sistema orogr:ifico do Municipio e uma rami
fica<;ao do planalto da Borborema. A principal serra 
e a da Formiga, que toma varias denomina~;oes 
locais: da Ines, Queimada, Velha, da Caridade, Ne
gra, Cananaua. 

Possui 6timos solos agricolas. Supoe-se ter-se 
ai originado o famoso algodao arb6reo, o "moc6". 

No sope da serra cta Caridade, no sitio do mes
mo nome, looaliza-se a gruta da Caridade, de 
grandes propor~;oes, formada por inumeras camaras 
ou salas, separadas por paredoes e pilares de esta
lagmites, com algumas fontes e represas de agua. 
No interior do Municipio, merecem tambem refe
rencia as serras Laginhas, Amarela , Sao Bernardo, 
Raj ada; alem de di versos serrates dispersos . 

Os rios. em fun<;ao do clima, sao temporarios, 
sendo o principal o Serid6. Seus principais afluen
tes: Barra Nova, Sabugi, Sao Bernardo e Pedra 
Branca. 

Os a<;udes caicoenses pertencem ao sistema do 
A<; u ou Baixo Piranhas. Urn dos principais a<;udes 
publicos do Estado e o Itas, construido nos anos 
de 1932/ 35, com capacidade de capta~;ao de 81 750 mi
lhares de metros cubicos de agua e uma bacia hi
draulica de mais de 3 mil hectares . 0 segundo a<;ude 
publico do Municipio e o Mundo Novo, com capa
cidade de 3 599,4 milhares de metros cubicos e uma 
bacia hidraulica de 275 hectares. Foi construido nos 
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Catedral de Santana de Caico 

anos de 1912/1915 . Ha ainda vanos ac;udes parti
culares, com capacidade variavel entre 200 a 1 600 
milhares de metros cubicos. 

As principais riquezas minerais sao: no distrito
-sede (Caic6) - xelita, pedra calcaria, argila, berilo, 
ouro; no distrito de Timbauba dos Batistas - bariti
na, argila, ouro. Entre as riquezas vegetais merece 
especial destaque a oiticica. 

A pesca e praticada, no ano posterior aos de 
bons invernos, nos rios e ac;udes publicos e particula
res (em 1962 produziu 172,3 toneladas). Da antiga 
fauna regional existem: a pomba-do-bando (ou ar
ribac;ao), marrecas, garc;a, rap6sa, gato-do-mato, 
tejuac;u, prea e moc6 . 

0 periodo das chuvas ou inverno e de fevereiro 
a maio . 0 mes mais quente e geralmente dezembro 
ou janeiro, sendo quase sempre julho o mes que 
apresenta medias mais baixas. 

A precipitac;ao anual, em 1962, foi de 598,7 mm. 
As temperaturas medias, em °C : das maximas, 35; 
das minimas, 30. Clima quente. 

ASPECTOS DElvlOGRAFICOS 

0 MuNiciPIO contava, segundo dados preliminares 
do Censo Demografico de 1960, com 27 447 habitan
tes, predominando a populac;ao urbana, 16 233 ha
bitantes (59%), sabre a rural, 11214 habitantes 
( 41 %) . Vi vi am no distri to-sede - Caic6 - 93% dos 
municipes; os restantes, 7% , no segundo distrito 
municipal - Timb:J.uba dos Batistas. 

A cidade de Caic6 e a terceira aglomerac;ao ur
bana do Estado do Rio Grande do Norte: Natal, 
154 276; Mossor6, 38 833; Caic6, 15 826; Macau, 11 876. 
No ultimo intervale censitario, a cidade cresceu de 
104%. 
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Foram contados 4 695 domicilios, dos quais 4 393 
(94%) se localizavam no distrito-sede. A densidade 
demografica era de 19 habitantes por quilometro 
quadrado. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Censo Agricola 

0 CENSO Agricola de 1960 (dados preliminares) re
velou 1 017 estabelecimentos, ocupando 150 542 ha 
de area, sendo 6 872 ha ocupados por lavouras. 345 
estabelecimentos pertenciam a classe com menos de 
10 ha de area, cada urn; 344, de 10 a menos de 
100 ha; 305, a de 100 a menos de 1 000; e 23, a de 
1 000 a menos de 10 000. A atividade agropecuaria 
ocupou 3 950 pessoas, 9 tratores e 18 arados. Em 646 
estabelecimentos havia criac;ao de bovinos. 

Agricultura 

A AGRICULTURA rendeu, em 1963, 177,1 milhoes de 
cruzeiros e cultivou 3 925 ha. Foram produzidas 725 
toneladas de algodao, avaliadas em 76,0 milhoes 
de cruzeiros (43% do valor total), 151 mil cachos 
de banana, no valor de 61,0 milh6es de cruzeiros. 
Outras culturas: feijao (230 toneladas/12,6 milhoesJ, 
arroz 044 toneladas/8,6 milhoes), batata-doce (630 
toneladas/6,3 milhoes), coco-da-baia, milho, cana
-de-ac;ucar, laranja, mandioca, manga, melancia, 
melao e tomate. Tres agronomos prestam assistencia 
aos agricultores municipais . 

Pecuaria 

A ATIVIDADE cria.t6ria e a primeira na economia mu
nicipal. Os rebanhos caicoenses eram avaliados, em 
1962, em 492,2 milhoes de cruzeiros e contavam 
65 170 cabec;as. 

0 principal rebanho, o bovina, com 20 000 cabe
c;as, contribuiu com 80% para o valor total pecuario. 

Demais efetivos: 18 500 ovinos (27,8 milhoes de 
cruzeiros) ; 14 000 caprinos (21 milhoes) ; 6 000 asi
ninos (12 milhoes); 4 500 suinos (15,8 milh6esl; 1200 
muares (12 milh6es); e 970 eqiiinos (9,7 milh6es) . 

Cria-se, alem do gado bovina mesti<;o, gado de 
ra<;a para corte (gir, guzera, nelore, hindubrasil) e 
Ieite (schwyzl. 

0 rebanho bovina municipal e o 5.0 , segundo o 
valor, e o 3.0 , segundo os efetivos, do Estado ; inte-
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gralizando 3,1 % do valor, e 3,4% dos efetivos. 0 
rebanho ovino municipal e o 8.0 , segundo o valor, 
e o 4.0 , segundo os efetivos do Estado; integralizan
do 2,5%, do valor, e 3,4%, dos efetivos . 

Foram produzidos 3,4 milhoes de litros de Ieite, 
valendo 67,1 milhoes de cruzeiros. 

0 plantel avicola compunha-se de 59 400 gali
naceos (1400 perus) avaliados em 14,5 milhoe.s de 
cruzeiros e 1 250 palmipedes, valendo 700 mil cru
zeiros . 

A produc;ao de ovos de galinha alcanc;ou 105 mil 
duzias e 9,5 milhoes de cruzeiros. 

Urn p6sto agropecuario e outro de vigilancia sa
nitaria animal servem a agropecuaria municipal; e 
urn veterinario presta assistencia tecnica aos cria
dores. 

Cemo Indttstrial 

0 CENSO Industrial de 1960 contou 58 estabelecimen
tos industriais, alcanc;ando o valor de 170,1 milhoes 
de cruzeiros. A produc;ao maior coube a industria 
textil - 126,1 milhoes de cruzeiros (74%) . Coloca
vam-se, em seguida, a industria quimica - 17,0 
milhoes (10%); e a de produtos alimentares - 11,3 
( 7%) . Demais generos industriais: minerais nao 
metalicos; couros e peles e produtos similares; ves
tuario, calc;ado e artefatos de tecidos, mobiliario, 
madeira, editorial e grafica, e produtos de perfu
maria, sabao e velas. 

0 maior numero de estabelecimentos pertencia 
aos generos industriais: min era is nao me tali cos -
19; produtos alimentares - 13. Demais estabeleci
mentos: couros e peles e produtos similares e ves
tuario, calc;ados e artefatos de tecidos- 6, cada urn; 
textil - 4; mobiliario - 3; madeira, quimica e edi
torial e grafica - 2, cada urn; e produtos de perfu
maria, saboes e velas - 1 . 

A industria de transfnrmac;ao caicoense ocupava 
239 operarios em media mensal. 

Ponte soldado Francisco Dias sobre o rio Serid6 



0 valor da transformagao industrial alcangou 
48,9 milh6es de cruzeiros; as despesas de consumo, 
121,7 milh6es (118,3 com materias-primas) ; e foram 
pagos sal!irios no valor de 5,4 milh6es (4,8 a ope
rarios) 0 

Produfao Industrial 

Os 43 PRINCIPAls estabelecimentos produziram 511 .8 
milh6es de cruzeiros e empregaram 202 operarios. 
no ano de 1961, segundo fonte local. Contavam-se, 
entre eles, 2 estabelecimentos de beneficiamento de 
algodao, 3 de extragao de oleos vegetais, 2 de m6veis 
(madeira e ferro), 2 de esquadrias de madeira, 1 de 
curtume, 1 de mosaicos, 1 de fabrico de sabao, 2 de 
beneficiamento de arroz, 1 de molas em laminas 
(feixesl, 2 de torrefa<;ao e moagem de cafe, 1 de 
colchoes de molas, 2 de calgados, 4 de panificagao. 
2 de doces, 1 de gelo, 1 de redes para dormir, 1 de 
malas de madeira, 1 de energia eletrica (da Prefei
tura), 13 olarias. 

Gado Abatido 

A PRonm;:lio de carnes e derivados, em 1962, alcangou 
3.93,1 toneladas e 82,4 milh6es de cruzeiros e sacrifi
cou 1 287 cabe<;as de bovinos, 1 454 de suinos, 6 271 
de ovinos e 1 088 de caprinos. 

As carnes verdes de bovina 099,9 t) e de ovino 
(75,3 t) contribuiram com 61 e 13 %, respectivamen
te, para o valor total . Bern distanciados, vern a carne 
verde de suino (42,1 t), o toucinho fresco e salgado 
(35,4 t) e a pele seca de ovino, com 8,7 e 4%, res
pectivamente, do valor. Os 7% restantes do valor, 
foram cobertos pelos seguintes produtos: salsicharia 
a granel, carne verde de caprino, couro seco de bo
vina, pele seca de caprino, banha nao refinada, 
miudos salgados de suinos, linguas salgadas em 
geral, tripa salgada de suino e ossos a granel. 

Comercio 

A CIDADE conta com 9 estabelecimentos de comercio 
atacadista e 164 varejistas; 4 pens6es e 1 restau
rante. 

A pra<;a de Caic6 mantem transag6es com as de 
Recife, Campina Grande, Natal, Mossor6, Rio deJa
neiro (GB) e Sao Paulo . 
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Banco Rural de Caico, vendo-se a esquerda a Agencia dos 
Correios e Teh\grafos 

0 algodao e exportado, depois de beneficiado, 
via Natal, para a Guanabara e Sao Paulo; a carne 
seca, aves, queijo, creme de Ieite (nata) e ovos para 
a Capital do Estado, Campina Grande (PB) e Re
cife (PEl. 

Ban cos 

A PRAQA de Caic6 e uma das 9 do Estado que pos
suem estabelecimentos bancarios: agencias do Ban
co do Brasil e do Banco do Povo. Movimento das 
principais contas bancarias em 1963 (milh6es de 
cruzeiros) : caixa, em moeda corrente, 97,3; dep6sitos 
a vista e a curta prazo, 357,2; emprestimos em 
contas correntes, 1 564,0; titulos descontados, 680,4. 
E a 3.a praga estadual, s6 superada por Natal e 
Mossor6. 

Meios de Transporte. 

CAIC6 liga-se aos municipios vizinhos e a Capital do 
Estado por transporte rodoviario: Sao Joao do Sa
bugi, rodovia estadual, em 1 hora e 10 minutos; 
Serra Negra do Norte, rodovia estadual, em 1 hora 
e 30 minutos; Jardim de Piranhas, rodovia estadual, 
em 40 minutos; Sao Fernando, rodovia estadual, em 
35 minutos; Jucurutu, rodovia estadual, em 2 horas; 
Florania, rodovia estadual e estrada carroc;avel 
municipal, em 4 horas; Cruzeta, rodovia esta
dual e estrada carroc;avel municipal, em 2 horas; 
Jardim do Serid6, rodovia estadual, em 45 minutos; 
Ouro Branco, rodovia estadual e estrada carroc;avel 
municipal, em 1 hora e 10 minutos; Santa Luzia 
(PB), rodovia estadual e estrada carrogavel munici
pal, em 3 horas e 40 minutos; e Capital estadual , 
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rodovia estadual (RN-24) e federal BR-12 (Acarai
Currais Novos-Cabego Branco-Santa Cruz-Riacho
Serra Caiada-Macaiba-Natal), em 7 horas. 

I.IM!Tl INT'CR[STADl/Al. P(CAMPINA GR.t.NOE 

Numero de veiculos em tnifego, registrados na 
Prefeitura Municipal em 1962: autom6veis e jipes, 
90; caminh6es, 243; outros, 120. Mantem transporte 
diario de passageiros com os Municipios vizinhos 4 
empresas de 6nibus. 

Entre as obras rodoviarias municipais, destaca
-se a ponte soldado Francisco Dias, na rodovia 
Caic6-Jucurutu, s6bre o rio Serid6. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Caic6, a terceira do Estado, localiza-se 
proxima a confluencia dos rios Serid6 e Barra Nova. 
Possui os seguintes logradouros publicos, parcial
mente pavimentados e arborizados: 7 pragas, 47 
ruas, 32 a venidas e 5 tra vessas. Dispoe do servigo 
de abastecimento de agua (de proprieda,de esta
dual), com rede distribuidora de 13 093 metros, 
atendendo a 1 584 prectios e 5 chafarizes publicos. A 
rede de f6rga e luz eletrica, urbana e domiciliar, 
mantida pela municipalidade, com usina termele
trica localizada no Municipio (potencia de 362 kW), 
fornece corrente alternada (220 V para luz e 380 V 
para f6rga, em 60 c/s) atende a 2 005 ligag6es, de 
luz e f6rga. A rede telefonica urbana possui 100 
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aparelhos instalados (havendo contrato ja assinado 
pa·ra a instalagao de rnais 150 aparelhos) . 

Conta com 5 templos cat6licos (inclusive a ca
tedral da diocese) e 2 templos protestantes. 

Assist en cia Medic o-R ospitalar 

H.\ uM hospital geral com 60 leitos, mantido pela 
Sociedade Mantenedora do Hospital de Serid6; uma 
maternidade, inaugurada em 1934, com 19 leitos; urn 
posto de saude e outro de puericultura; 7 farmacias 
e 10 medicos, 7 dentistas e 3 enfermeiros prestam 
assistencia a populagao. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ens ina 

SXo ministrados, no Municipio, os ensinos prima
rio, medio e profissional . 0 ensino primario geral 
dispunha, em 1962, de 97 unidades escolares (26 es
taduais, 60 municipals e 11 particulares) , com 218 
professores e 6 258 alunos (matriculados no inicio 
do ano letivo) . 

0 ensino media contava com 8 unidades escola
res ( 4 ginasial, 2 normal, 2 comerciaD , 94 professo
res (43 professoras) e 1472 alunos (matriculados no 
inicio do ano letivo de 1962) . No ensino profissio
nal, atuavam 2 unidades escolares: 1 pre-vocacional 
(particular) e 1 artesanal (estaduaD; com 7 profes
sores e 39 alunos (matriculados no inicio do ano 
letivo de 1962) . 

Outros Aspectos 

CoNTA a sede municipal com uma associagao peda
g6gica e cultuTal, A.ssociagao Educadora Caicoen
se, 6 associa!;oes desportivo-recreativas, uma biblio
teca publica - Olegario Vale, - com mais de 5 000 
volumes, mantida pela Associagao Educadora Cai
coense, fundada em 1918, e 3 bibliotecas escola
res; urn jornal - A Folha - de periodicidade 
semanal; 2 cinemas (capacidade total: 614 especta
dores); 2 tipografias e 1 livraria. A Emissora de 
Educagao Rural de Caic6, que emitid. em ondas 
medias de 840 kc, aguarda licenga do DCT para 
entrar em funcionamento. 
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Festas Religiosas 

Tooos os anos, celebram-se, na cidade de Caic6, 
duas festas religiosas tradicionais: a da Padroeira 
- Santana -, no primeiro domingo ap6s 26 de 
julho; e a de Nossa Senhora do Rosario - Pro
tetora dos Negros -, em outubro; ambas, com a 
pa.rticipac;:ao dos fieis de toda a regiao seridoense. 
Ao ritmo das danc;:as e da batucada, coroam os 
negros, por urn ano, seu "rei" e sua "rainha". Ter
minando os festejos, realizam, simultaneamente 
com a procissiio do clero e dos fieis, a Procissao dos 
Negros, em devo<;ao a sua Santa Protetora. 

Turismo 

ALEM das festas religiosas e da feira, realizada aos 
sabados, principal do sertao seridoense, pitoresca 
por sua cor e vida caracteristicas, merecem a aten
gao do turista: o ac;:ude Itas a 5 km da cidade; a 
gruta da Caridade, na serra do mesmo nome, a 
30 km, com suas camaras, fontes, represas , estalag
mites, inscrig6es rupestres pre-hist6ricas; os campos 
de Formosa, com os seus chapad6es; a fazenda 
Palma, a 30 km; a vila de Timbauba dos Batistas, a 
24 km; e o povoado de Laginhas, a 24 km da cidade. 

Filhos /lustres 

ENTRE os filhos ilustres de Caic6, destaca-se Amaro 
Cavalcanti, que nasceu na fazenda Logradouro do 
Barro, hoje pertencente ao Municipio de Jardim 
de Piranhas. Dos maiores, entre os juristas brasi
lei·ros, fez seus primeiros estudos de latim em Caic6. 
indo depois para o Ceara, onde se fez professor nesta 
lingua classica. Formou-se pela Union University 
of Albany, em Ciencias Juridicas e Sociais. Foi Ins
peter Geral de Ensino, Senador, Deputado Federal, 
Ministro Plenipotenciario no Paraguai, Ministro da 
Justiga e Neg6cios Interiores, no Governo de Pru
dente de Morais, Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, Prefeito do antigo Distrito Federal (Guana
bara) , no Governo de Wenceslau Braz, Ministro da 
Fazenda, no segundo Governo de Rodrigues Alves, 
Delegado do Brasil a III Conferencia Internacional 
Americana, fundador e primeiro Presidente da So
ciedade Brasileira de Direito Internacional, Delegado 
do Brasil a Conferencia Pan-Americana de Washing-
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ton, Membra da Corte de Haia (em 1918). A ele se 
deve o Regulamento da Assistencia Judiciaria. Dei
xou grande numero de livros publicados; muitos, em 
linguas estrangeiras. Faleceu em 1948. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

EsTA.o sediados na cidade urn batalhao de engenha
ria de construr;ao do Exercito, uma companhia da 
Policia Militar do Estado, uma Coletoria Federal 
(desde 1922), cuja jurisdir;ao abrange tambem di
versos municipios vizinhos, e outra estadual (insta
lada em 1916), e uma Agencia Municipal de Esta
tistica, 6rgao integrante do sistema estatistico na
cional. 

Formafao Ad1ninistratit;a e Judiciat·ia 

A FREGUESIA DE SANTANA foi criada. pela provisao de 
20 de fevereiro de 1747, do bispo de Pernambuco, e 
instalada a 15 de abril de 1748. 

Por Alvara regia de 1748, criou-se, na regiao do 
Serid6, pertencente entao a Freguesia do Pianc6 
(Paraiba), urn novo distrito administrativo, para 
cuja sede foi designado o povoado de Serid6 (a fu
tura Caic6), localizado, provavelmente, no mesmo 
sitio que a cidade atual. A criar;ao do Municipio foi 
determinada pela Ordem regia de 22 de julho de 
1766, executada pela Ordem do Governo de Pernam
buco, de 28 de abril de 1788, recebendo a nova co
muna a designar;ao de Vila Nova do Principe. A Lei 
provincial n.0 612, de 16 de dezembro de 1868, con
cedeu foros de cidade a sede municipal, que mais 
tarde tomou o nome de Serid6, em face do Decreta 
estadual n.0 12, de 1.0 de fevereiro de 1890, e de Caic6, 
Decreta estadual n.0 33, de 7 de julho do mesmo 
ana. Em 1958 perdeu parte de seu terri to rio para 
formar o novo Municipio de Sao Fernando; e do 
seu distrito-sede foram retiradas terras para formar 
o de Timbauba dos Batistas. 

A Comarca de Serid6, criada pela Lei provincial 
n.o 365, de 19 de julho de 1858, e instalada no ano 
seguinte, passou a denominar-se Caic6, pelo Decreta 
estadual n.o 33, de 7 de julho de 1890. E de 3.a en
trancia, constituida de dais termos: Caic6 e Sao 
Fernando. 
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Caic6 e sede de diocese, criada pelo Papa Pio XII, 
instalada a 27 de julho de 1940. 

Fi llclll[ clS Pt'tb!icar 

EM 1962, a receita federa l alcan~ou 14,8 milh6es de 
cruzeiros, a estadual, 61,3 milh6es e a municipal , 
28,6 milh6es (13,0 milh6es atribuidos a renda tri
butaria) . A -receita municipal foi de 26 ,0 milh6es . 

0 or~amento do Municipio para 1963 previa re
ceita de 22,9 milh6es de cruzeiros 00,4 milhoes, de 
renda. tributaria ) e fixava igual despesa . 

Reprerenta[ao Politica 

NA CAMARA Municipal ha 14 vereadores em exer
cicio . 

Nas ultimas elei~6es de 7 de outubro de 1962, 
havia 7 469 eleitores inscritos. 

FONT ES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia Mu
nicipal de Estatistica de Caic6. Utilizados, tambem , 
na sua elabora~ao , dados procedentes dos arquivos de 
documenta~ao municipal, da Diretoria de Documen
ta~ao e Divulga~ao (Secretaria-Geral do CNE ) , e de 
outros 6rgaos do sistema estatistico nacional. 
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EST A publicac;iio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;iio e Divulgac;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluc;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;iio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborac;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos . 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Secret:irio-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLEI;A.O DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai<;ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama<;ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - ltuber:i. 
207 - Minduri. 208 - Valen<;a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Juc:is. 216 - Mandaguari. 217 
- Pari de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 -
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 - Tapero:i. 235 - Guaruj:i. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabar:i. 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 Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teresopolis. 266 - Brodosqui. 267 - ltapui. 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. 277 -
Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 - Missao Velha. 
281 - Caico. 

Acabou-se de imprimir, no Sen'iro Grdfico do 
IBGE, aos vinte e nove dias do mes de dezem bra 
de mil novecentos e sessenta e quatro. 




