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RUY BARBOSA 
BAHIA 

ASPECTOS FISICOS - Aroo: 3116 km' (1960); al
titude: 368,8 m; temperaturas medias, em oc, 
das maximas: 37; das minimas: 18; precipita
r;tlo pluviometrica anual: 1 300 mm. 

POPULA9AO - 32 059 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogr£ijica: 10 habitantes por quil6-
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria (bovinos e 
suinos) e agricultura (manwna, jeijtlo, banana~. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 agencias e 
1 correspondente. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na . Prejeitura Munici
pal) - 82 a.utom6veis e jipes, 36 caminh6es e 
6 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 435 ligar;6es eletri
cas; 1 hotel e 13 pens6es; 1 cinema. 

ASSIST:tNCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral, 
com 72 leitos; 4 medicos, 2 dentistas, 3 enter
meiros, no exercicio da projissao; 3 tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 64 unidades escolares de • 
ensino primario geral, 1 estabelecimento de en
sino medio (ginasial e normal) ; 2 livrarias e 2 
bibliotecas. 

FINAN9AS PUBLICAS EM 1962 (milh6es de cruzei
ros) - receita total: 18,6; renaa tributaria: 
14,7; despesa: 24,1. 

REPRESENT A9AO POLITICA - 12 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Wernecke dese
nho da caoa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da -Diretoria de Documenta\!iiO e Divulga\!fio 
do CNE. . 



.-4.SPECTOS HIST~_)RICOS 

As PRIMEIRAS penetrag6es no territ6rio do atual Mu
nicipio de Ruy Barbosa decorreram das entradas de 
bandeirantes paulistas, chefiadas, entre outros, por 
Bras Rodrigues de Aragao, que, em 1671, chegou a 
Salvador, logo se transferindo para Cachoeira, onde 
fixou a base das operac;6es contra os silvicolas da 
Serra do Orob6. Derrotados e subjugados, os indige
nas se dispersaram :;Jelas matas do sui da capitania. 

0 desenvolvimento da pecuaria nas regi6es do 
sertao foi estimuladJ pela Carta Regia de 1701, que 
s6 permitia a criac;to de gado numa faixa distante 
mais de dez leguas .Ja costa. 

Par esse motivo foram muito procuradas as 
terras do mestre-de-campo Antonio Guedes de Brito, 
urn dos primeiros a iniciar a criagao de gado e a 
estabelecer currais cobrindo 160 leguas, a partir da 
margem baiana do Sao Francisco. 

Em 1769, o conselheiro Joaquim Inacio da Cruz 
e sua sogra tomarao posse de 12 sesmarias citas na 
jurisdi<;ao da fregue3ia de Nossa Senhora do Rosario 
do Porto da Cachoeira e compreendidas entre os rios 
Capivari e das Pira::1has e as serras do Orob6 e do 
Tupim, pertencente~ a Guedes de Brito, ganhas em 
litigio judicia rio. 

Tres anos depois, Gaspar de Araujo Pinto ad
quiriu as referidas terras as quais, por sua morte, 
foram divididas entre sua viuva e seus filhos, sendo 
adjudicada a viuva, dentre outras, a fazenda Brejo 
Grande da Serra do Orobo . 

Ao Capitao Inac:io de Araujo Pinto coube a su
cessao das terras da fazenda Orob6 Grande, onde 
iniciou, com os irmaos, a construc;ao de uma cape
la, no centro da pnga Castro Cincura, mais tarde 
demolida. Por morte do capitao, a propriedade pas
sou aos seus sobrin:tos, sendo posteriormente subdi
vidida e vendida a diversos compradores . 

De urn ponto de pouso dos viaj.antes, que de
. mandavam as lavras Diamantinas, surgiu, na fa 
zenda Orob6 Grande, uma rancharia e em torno 
dela urn pequeno povoado que conservou esse mes

. mo toponimo. 
Em 1884, foi e~sa povoa<;ao elevada a fregue

sia com a denomim:,c;ao de Santo Antonio dos Via-, 
jantes do Orob6 Grande . Recebeu sua autonomia 
administrativa em 25 de junho de 1914, tendo come
morado em 1964 o seu meio seculo de existencia. Foi, 
tambem, conhecida por Santo Antonio dos Nave
gantes do Orob6 Grande e simplesmente Orob6. Pas
sou a atual denominac;ao, ao ser elevada a sua sede 
a categoria de cidade, em 1922. 
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Fomtarao AdminiJtratiz'o-judiciaria 

A LEI provincial n.0 2 476, de 26 de agosto de 1884, 
criou o distrito de paz de Orob6 Grande. Com sede 
nesta povoac;ao e territorio desmembrado do de Ita
beraba, foi criado o Municipio de Orob6, pela Lei 
estadual n.0 1 022-A, de 25 de junho de 1914 ocor
rendo sua instalac;ao a 6 de outubro do mesmo ana. 

Par efeito da Lei estadual n.0 1 601, de 28 de 
agosto de 1922, a sede municipal adquiriu foros de 
cidade sob o toponimo de Ruy Barbosa que foi es
tendido ao Municipio, em virtude da Lei n.0 1 637, 
de 13 de agosto do ana seguinte, em homenagem ao 
grande jurista. 

Em 1962, o Municipio de Ruy Barbosa perdeu o 
distrito de Lajedinho, para formar o novo Munici
pio deste nome. 

Atualmente Ruy Barbosa comp6e-se de 3 distri
tos: o da sede, Morro das Flores e Tapiraipe. 

0 Decreta-lei estadual n.0 512, de 19 de junho 
de 1945, criou a comarca, abrangendo os termos de 
Ruy Barbosa e Macajuba, desligados, respectiva
mente, das comarcas de Itaberaba e Mundo Novo. 
Posteriormente, o termo de Macajuba foi desane
xado ficando a comarca de Ruy Barbosa constitui
da a pen as pelo term a de igual nome. E comarca 
de 2.a entrfmcia e possu.i 14 cart6rios, sendo 4 do 
Registro Civil . 0 total de feitos julgados, em 1963, 
foi de 51 (somente urn criminal) . 

ASPECTOS FISICOS 

RUY BARBOSA pertence a zona fisiogni.fica da En
costa da Chapada Diamantina e esta totalmente 
incluido no Poligono das Secas, embora se incluam 
em seu territ6rio trechos do fertil vale do rio Utin
ga, no distrito de Tapiraipe. Confina com os Muni
cipios de Mundo Novo, Macaj uba, Ipira, Itaberaba, 
Boa Vista do Iupim, Lajedinho, Wagner e Utinga. 

A sede municipal, aos 368,8 metros de altitude, -
dista 214 quilometros de Salvador, em linha reta. 
Suas coordenadas geograticas sao: 12° 17' 06" de la
titude sul e 40° 26' 54" de longitude W. Gr. 

0 relevo do solo e muito acidentado, em virtu
de da presenc;a da serra do Orob6 e suas rami
ficag6es . A area e quase total mente revestida 
par espessas matas apresentando numerosos morros, 
entre os quais se alongam vales estreitos. Al<'im 
desta serra, de elevagao calculada em 950 me
tros, distinguem-se as do Rosa, da Macajuba, da 
Casa Branca, da Cana-brava, do Hipolit o e da Mo
cozeira . 
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Sede da Associa<;ao Rural 

Na parte hidrogratica destacam-se os rios Utin
ga, Capivari, Saracura, Riachao, Piranhas, Salobro e 
Agua Branca, todm= .de curso peri6dico, e afluentes 
ou subafluentes do no Paraguagu. 

Existe no distrito de Tapiraipe um agude, de 
igual nome, com capacidade total estimada em 
186 027 m". 

0 clima e subtropical, quente e umido no verao 
e agradavel no inverno. A temperatura variou entre 
maximas de 37°C e minimas de 18°C e media com
pensada de 27°C. A precipitagao pluviometrica anual, 
registrada, em 1963, foi de 1 300 mm, sendo a ma
xima, em 24 horas, de 200 mm. 

As matas sao ricas em madeiras de lei, haven
do abundancia de lenha, plantas oleaginosas tanife
ras e medicinals. Tem aparecido ultimamente gran
de numero de pastagens artificiais. 

Crista! de rocha, grafita, salitre e tabatinga sao 
as principals riquezas minerais inexploradas. A pe
dra para construgii.o e explorada no distrito-sede. 

A fauna reline diversas especies de animais sil
vestres e aves. Os rios sao piscosos na epoca de en
chentes. 

ASPECTOS DEkOGRAFICOS 

Os RESULTADOS preliminares do Recenseamento Ge
ral de 1960, registraram populagao de 32 059 pessoas, 
das quais 74% localizam-se na zona rural. 

Em 1962, perdeu parte de sua populagao em 
conseqii.encia do desmembramento do distrito1 de 
Lajedinho, que, em 1960, contava com 6 660 habitan
tes e a entao vila crescera de 8% . 
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Nos distritos de Ruy Barbosa (sedel estavam 
18 141 pessoas, no de Morro das Flores, 3 077 e no 
de Tapiraipe, 4 181. A cidade cresceu de 13%, no 
ultimu intervalo censitario, e as vilas de 9 e 15%, 
respectivamente . 

A densidade demografica era de 10 habitantes 
por quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECONOJHICOS 
A ATIVIDADE fundamental a economia do Municipio 
e a pecuaria, secundada pela agricultura. 

Cemo A griwla 
DE ACORDO com o Censo Agricola de 1960, havia, no 
Municipio, 2 209 estabelecimentos agropecuarios, com 
area total de 266 069 hectares, dos quais 8 777 eram 
destinados a lavouras . Dos estabelecimentos exis
tentes 652 possuiam menos de 10 ha, cada urn ; 
1 089, de 10 a menos de 100; 421, de 100 a menos 
de 1 000 ; 46, de 1 000 a menos de 10 000 e 1 sem 
declaragao de area. Havia 8 946 pessoas ocupadas 
e 9 arados eram utilizados. 

Criavam-se bovinos em 1 005 estabelecimentos, 
sendo que em 868 havia menos de 100 cabe<;as, em 
cada urn ; em 123, de 100 a menos de 500, e em 
14, de 500 e mais . 

Agricultura 
As cuLTURAs agricolas, em 1963, ocuparam 3 029 
hectares e renderam 238,1 milh6es de cruzeiros dos 
quais 51 % provenientes da mamona. Deste produ
to foram cultivados 1 BOO hectares e produzidas 
2 700 tone lad as . Depois da mamona, principal pro
duto, seguem-se o feijao, com 372 t e 14% do valor, 
a banana, 132 mil cachos e 8% do valor, o fumo 
com 121 t e 6% do valor, e o milho, com 324 t e 5% 
do valor. Cultivam-se, ainda, agave, mandioca, c6-
co-da-baia, batata-doce, laranja, manga, cafe, cana
-de-agucar, cebola, abacate, amendoim e tangerina. 

Grande parte da produgao agricola e consumi
da no proprio Municipio e o restante e exportado 
para Salvador. 

Pemat·ia 
A PEcuARIA e desenvolvida principalmente no ramo 
de engorda de bovinos, que procedem de outros Mu
nicipios . Ha tam bern criat6rio de gado selecionado 
com predominancia das ragas hindu-brasil e nelore. 

Os rebanhos existentes em 1962, totalizavam 
85 600 cabegas avaliadas em 1,5 bilhao de cruzeiros. 
Em orimeiro lugar colocavam-se os bovinos com 
47 000 cabe<;as e 80 % do valor, seguidos pelos suinos 
com 17 500 cabegas e 8%. Outras especies: eqtiinos 
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Clube Social 

(6 DOD cabe<;as), asi::J.inos, (1800 cabe~as), muares 
(2 800 cabe~as) , ovinos (6 500 cabe~as) e caprinos 
(4 DOD cabegas) . 

0 gado para corte e exportado de preferen
cia para Feira de Eantana e Salvador . 

Foram produzidos, no mesmo ano, 480 mil li
tros de leite , valendo 7,2 milh6es de cruzeiros . 

o plantel avicola contava 41 600 galinaceos 
(2100 perus) no valor de 17,9 milh6es de cruzeiros. 
A prodw;ao de ovos de galinha alcan~ou 34 500 du
zias e 4,1 milh6es de cruzeiros. 

Industria 
0 CENso Industrial de 1960 contou 30 estabeleci
mentos que ocupavam 66 operarios, em media men
sal. 0 valor total dessas industrias atingiu 12,8 mi
lh6es de cruzeiros, sendo de 6,1 o valor da trans
forma~ao industrial. A principal industria era a de 
produtos alimentares com 20 estabelecimentos, 42 
operarios (media mensa!) e 51 % do total da pro-

. du~ao. Havia, ainda, 3 estabelecimentos de mine
rais nao metalicos, 3 de couros e peles e produtos 
similares, 2 de produtos de perfumaria, sab6es e 
velas, 1 de quimica e 1 de bebidas. 

Em virtude da reformulac;ao administrativa 
ocorrida, em 1962, a atividade industrial ~ofreu 
grandes altera~6es. Neste ano, o valor total das 
industrias procede quase todo do ramo de produ
tos alimentares. Predominavam as padarias, re
gistrando-se ainda, a existencia de 1 moinho, 2 sa
boarias, 3 olarias, 2 torrefa~6es de cafe, 1 curtume, 
1 fabrica de arreios de montaria e 1 de bebidas. 0 
valor total da produc;ao foi da ordem de 22,5 mi
lh6es de cruzeiros. 
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A bate de ReJes 
EM 1962, foram abatidas 3 318 cabe<;as de bovinos, 
1 642 de suinos, 579 de ovinos e 220 de caprinos, re
sultando 700,4 toneladas de produtos de matadou
ro , no valor de 151,8 milhoes de cruzeiros. Destaca
ram-se a carne verde de bovina, com 62 % do valor 
e 394,0 t, a carne salg.ada de bovina, com 16% e 
108,3 t, eo toucinho fresco com 9% do valor e 61 ,5 t. 
Foram produzidos, ainda, carnes verdes e salgada 
de suino, ovino e caprino; couros verdes e seco de 
bovina; peles secas de ovino e caprino; sebo, miudos 
frescos , secas e salgados de bovinos e suinos ; lin
guas frescas e salgadas, tripas secas e ossos a 
granel. 

Comenio 
RuY BARBOSA funciona como centro comercial da 
Regiao, recebendo e revendendo os mais variados 
produtos . 0 comercio e mais intenso com as pra
cas vizinhas e com Feira de Santana e Salvador. 
· Con.tavam-se 203 estabelecimentos comerciais 
varejistas e 3 atacadistas. 

S erti ifOS 

EM Ruy Barbosa estao sediados 32 estabelecimen
tos de presta<;ao de servi<;os, entre os quais con
tam 1 hotel e 13 pens6es. 

Tram porte 
0 MUNICIPIO e servido pela Via<;ao Ferrea Fede
ral Leste Brasileiro, atraves do ramal Ia<;u-Senhor 
do Bonfim, e por rodovias estaduais e municipais . 

A est.a<;ao ferroviaria , inaugurada em 1951, lo
caliza-se no povoado de Flores, distante 3 quil6me
tros, da sede municipal. Leva-se de trem, em media, 
1 hora ate Itaberaba; 1 hora e 30 minutos ate Mun
do Novo ; 25 minutos ate Macajuba e 14 horas .ate 
Salvador. 

Da cidade partem rodovias estaduais que esta
belecem a liga<;ao com a BR-28, em Itaberaba e com . 
a rodovia Bahia-Rio Sao Francisco em Baixa 
Grande . 

0 tempo media de viagem, por rodovias e de 50 
minutos ate Itaberaba; 40 minutos ate Macajuba. 
e 2 horas e 30 minutos ate Utinga, via Tapiraipe, ou 
ate Mundo Novo, via Mac.ajuba, Ipira, via Itabera
ba, e Lajedinho, via Morro das Flores . 

Liga-se a Salvador, por rodovia, em 8 horas e 
30 minutos, via Itaberaba e BR-28 ou em 6 horas, 
via Itaber.aba, Ia<;u, Milagres e BR-4 . Por este ul
timo percurso transitam 90 % dos transportes que 
partem de Ruy Barbosa para a Capital estadual. 

Para Brasilia-DF a liga<;ao e feita por rodovia 
ou ferrovia, ate Salvador e dai por aviao, cobrindo-
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-Se a distancia no tempo media de 4 horas e 20 mi
nutos. Podendo, tam bern, ser feita via Feira de 
Santana CBR-4) e Bela Horizonte CBR-3J. 

lDJedinho 
t~+-----.~ 

$ 

CONVEN{:O£S 

ROOOVIA PAVIMENTAOA
ROOOVIA POIMANENTE -

ESTRADA MUNICIPAL 

FERROVIA ++ 

Ravia, em 1964. registrados na Prefeitura Mu
nicipal, 82 autom6veis e jipes, 36 caminhoes e 6 ou
tros veiculos. 

Comtmica[oes 
As coMUNICA<;6Es se fazem pela agencia postal-tele
grafica do Departamento dos Correios e Tekigrafos 
e par uma esta9ao telegrafica da Viac;ao Ferrea Les
te Brasileiro, no poyoado de Flores . Ha, ainda, uma 
agencia postal do DCT, funcionando no interior do 
Municipio, e uma esta9il.o de radioamador , prefixo 
PY-6-CH . 

Est abel ecimentos Bcmetirios 
0 MuNiciPIO disp6e de duas agencias bancarias: do 
Banco do Fomento do Estado da Bahia e do Eco
n6mico da Bahia. A cha-se em fase de instalacao a 
agencia do Banco do Brasil, recentemente criada, 
sendo o servi9o, ate agora, feito pela agencia do 
Banco Economic a da Bahia. 

Os saldos das principais contas eram, em 31 de 
dezembro de 1962 (em milhoes de cruzeiros): 16,1 
- caixa em moeda corrente; 0,015 - emprestimos 
em contas correntes; 61,9 - titulos descontados e 
92,7 - depositos a vista e a curta prazo. 

ASPECTOS SOCJ..1.IS 
A ciDADE esta localizada no sope da serra do Orob6, 
possui 37 logradouros, dos quais 21 pavimentados 
e 6 arborizados ou ajardinados, destacando-se as 
pra9as Getulio Vargas, Cicero Alencar, Dr. Amin
tas Brito Santa Teresa e Castro Cincura. Nesta ul-
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tima realiza-se a feira livre semanal (sabadosl e 
ficam localizados a maioria das casas comerciais e 
estabelecimentos bancarios e as repartic;:oes pu
blicas . 

Contam-se cerca de 2 000 predios citando-se 
entre os principais o dos Correios e Telegrafos, do 
Hospital Regional, da Catedral , do Cine-teatro Luz, 
do Banco Econ6mico da Bahia, da Associac;:ao Rural 
e o Clube Social de Ruy Barbosa . 

Em 1963, 498 predios eram servidos pela rede de 
esgotos, que atende totalmente a 7 logr.adouros e 
parcialmente a 2. 

Ha 7 chafarizes publicos e 508 predios (491 re
sidenciais) sao abastecidos pelo servi c;:o de agua. A 
extensao das linhas adutoras cobre cerca de 500 
metros e a rede distribuidora percorre 11,5 qui
l6metros . 

Duas usinas termicas (180 kWh) pertencentes a 
municipalidade, fornecem energia para iluminac;:ao 
publica (28 logradourosl e particular (400 predios). 
Em 1963, foram produzidos 120 000 kWh de energia, 
na voltagem de 120 e em 60 ciclos por segundo . Ha 
435 ligac;6es eletricas. 

A.1.ristencia Medico-hospitalar 
A ASSISTENCIA medica a populac;ao do Municipio e 
prestad.a pelo Hospital Regional de Ruy Barbosa, 
com 72 leitos, mantido pela Santa Casa de Miseri
cordia. Exercem suas profissoes , 4 medicos, 3 en
fermeiros , 2 dentistas. Existem 3 farmacias em 
funcionamento. 

ASPECTOS CULTURAIS 
Emino 
0 ENSINO primano geral, em 1963, dispunha de 64 
unidades escolares: 11 estaduais , 28 municipais, 1 
particular, 12 supletivas e 12 radiof6nicas, 82 pro
fess6res e 2 189 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo . 

Nas escolas estaduais lecionavam 26 profess6-
res e estudavam 690 alunos; nas municipais havia 
28 profess6res e 860 alunos matriculados; na par
ticular estavam em atividade 4 profess6res e 72 
alunos; nas supletivas contavam-se 12 profess6res 
e 282 a lunos e nas radiof6nicas, 12 profess6res e 
285 alunos. 

0 ensino media e ministrado pelo Ginasio Ani
sio Teixeira que possui cursos ginasia l e normal. Em 
1964 matricularam-se, no inicio do ano letivo, 225 
alunos e o corpo docente constituia-se de 18 pro
fess6res . 

011tro.r Aspectos 
FuNCIONAM no Municipio, duas bibliotecas publicas 
fundadas em 1957: a Biblioteca de Ruy Barbosa, 

10 -- RUY BARBOSA 



com acervo de mai.3 de 4 300 volumes, pertencente 
a municipalidade, e a Dr. Waldemar Lopes, com 
cerca de 1 000 volumes, pertencente a agencia local 
de est a tistica. 

Existem duas associac;oes: uma desportiva , o Es
porte Clube Flamer_go, com 110 s6cios e outra re
creativa, o Clube Sc•cial de Ruy Barbosa, com mais 
de 300 s6cios. Contam-se, ainda, 2 livrarias e o cine
-teatro Lux, de construc;ao moderna e capacidade 
para 430 espectadores. 

Anualmente, realiza-se a 13 de junho a festa de 
Santo Antonio, padroeiro da cidade, os festejos ju
ninos, o carnaval e .a tradicional festa do Clube 
Social de Ruy Barbosa, a 31 de dezembro. 

ASPECTOS ADlvliNISTRATIVOS 
RuY BARBOSA conta com uma Coletoria Federal e 
outra estadual, com uma Agencia Municipal de Es
tatistica, 6rgao integrante do sistema estatistico na
cional. 

Finan[aJ Ptlblica.r 
EM 1962, a despesa municipal de 24,1 milhoes de 
cruzeiros, ultrapasS•)U a receita de 18,6 milhoes 
(14,7 milhoes corre~pondentes a renda tributaria). 
No mesmo ano, as :nrecada<;oes federal e estadual 
alcan<;aram 4,6 e 32,3 milhoes de cruzeiros, respecti
vamente . 

Repre.renla{tio PoliJica 
A CAMARA de Vereadores conta com 12 edis, em exer
cicio. Nas elei<;6es de 7 de outubro de 1962, havia 
4 126 eleitores inscntos. 

FONTES 
As INFoRMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pela Agfmcia Municipal 
de Estatistica de R'Jy Barbosa, utilizados, tamboem 
dados procedentes dos arquivos de documentagao 
municipal, da Diretoria de Documenta<;ao e Divul
gac;ao do CNE e de 6rgaos do sistema estatistico 

'nacional . 

ESTA publicacao taz J'flrte da serie de monogratias mun i 
cipa.is organizada pela Diretoria de Documentarao e D ·ivul
garao do Conselho Nac conal de E statist i ca. A nota i ntrodu
t6ria , s6b1·e asp ectos da evolu r ao hist6rica do Municipio, cor
r esponde a uma tentati·:a no sentido de sint et izar, com ade
quada sist emat i zariio, elementos esparsos em diterentes do
cu?nentos. Ocorrem, em alguns casas, divergenci as d e op i
nidoJ co1nuns em as sur. tos des sa natureza., ndo sendo raros 
os equirocos e erros r.as pr6prias fon tes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse qualquer cola
boracao, espccialmentc cle historiaclores e ge6gra/03. 



JBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente : Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Sccretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(3.& serle) 

200 - Cai~a ra. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa . 214 - Pombal. 215 - Juciis. 216 - Mandagua ri. 217 
- Para 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 - R ecife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Ba rreiros. 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 Cruzas. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Gran
de. 246 - L eopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupa ciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES . 252 - Ponta Porii. 
253 Oeira s. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governa dor Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teresopolis. - 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. 268 -
Piratininga. 269 - Curra is Novos . 270 - Ata laia. 271 - Bra
gan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andrela ndia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - J a rdim. 278 - Floresta . 279 - Ca maqua . 280 
- Missiio Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhas. 284 - Se rro . 285 - Salgu eiro. 286 - Monte Azul Pau
li s ta. 287 - Sao Vicente Ferrer. 288 - Morro do Cha peu. 289 
- Santo Antonio da Plat ina. 290 - Amparo. 291 - Sao Carlos 
( 2.a edi~iio). 292 - Ruy Barbosa. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Grdjico do 
IBGE, aos seis dias do mes de maio de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 28.0 da criac;iio do 
Instituto e 400.0 da jundac;iio da cidade do Rio de 
Janeiro. 


