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ASPECTOS FiSICOS - Area: 1 554 km' (1960 1; al
titude: 425 m; temperatura media, em "C, das 
maxtmas : 36,4; das minimas: 35,9 . 

POPULA9AO - 23 219 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrdjica: 15 habitantes• por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (algoddo. 
milho e feijao ) e exportaqiio de algodiio. 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS 
pondente. 

1 cor-res-

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 15 autom6veis e jipes, 5 caminh6es e 7 
outros v eiculos. 

ASPECTOS SOCIAlS (sede) - 389 ligar;6es eletri
cas; 1 500 predios; 2 hoteis, 4 restaurantes; 2 
tarmacias ; p6sto de puericult'f:lra. 

ASPECTOS CULTURAIS - 7 unidades escolares de 
ensino primario geral. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1964 1. milh6es de 
cruzeiros ) - receita prevista: 15,0; despesa fi
xada : 20,0. 

REPRESENTA9AO POLiTICA - 11 vereadores ern 
exercicio . 

Texto de Fernando Pereira Cardim e desenho· 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, am
bos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgagao do 
CNE. 



Vista parcial da cidade. 

ASPECT OS HISTORICOS 

ATE: o ANO de 1775, o local onde assenta a cidade de 
Assare nao era povoado em suas adjacencias, num 
raio de 3 Ieguas, consistindo apenas em urn campo 
nu de vegetae<iio, a excegao de algumas carnaubeiras 
e moitas de "pereiros", uma ou outra oiticica as mar
gens de pequenos regatos que sulcam o terreno e 
correm no inverno ; e mais uma infinidade de pe
quenos olhos-dagua, nas encostas da serra e nas 
gargantas e cachoeiras e a soberba pastagem nas 
varzeas e "escalvados", tornavam-no apropriado 
para a criagao em geral . 

Naquele ano Alexandre da Silva Pereira, filho 
de Manoel da Silva, adquirindo as terras do local e 
adjacencias, veio estabelecer-se com a familia, 
criagao e escravatura, a margem do regato mais vo
Iumoso da regiao, ficando-Ihe ao norte a varzea de 
carnaubal, e ao sui, os campos de "lagoa da pedra". 

0 proprietario tornou-se em breve conhecido e 
respeitado, mesmo em zonas distantes, dada a fa
cilidade de comunicagao, por que ai se cruzavam as 
mais movimentadas estradas da epoca: a Cariri -
Inhamuns com a Piaui - Sert6es do Baixo (Parai
ba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) ; resultan
do urn "pouso certo" e confortavel para os tran
seuntes que aproveitavam as ocasi6es para transa
g6es, transformando a fazenda em entreposto co
mercia!. 

Visando a promover o povoamento fez o pro
prietario diversas doag6es de terras em torno da 
fazenda , tendo o cuidado de reservar uma parte pa
ra o patrimonio do orago da futura freguesia. 

Em 1823, os independentes do Ceara Grande, 
organizando a expedigao que foi conhecida por 
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"Marcha de Caxias", a 
fim de sufocar os re
beldes do Piaui, trans
formaram o povoado 
em campo de concen
tra<;ao, f i c a n d o ai 
aquartelados, o que 
concorreu para melho
rar as condi<;6es do 
povoado. 

Em 1831 ia ser ele
vado a distrito de paz, 
quando a revolugiio de 
Joaquim Pinto Madei
ra irrompeu no Cariri, 
vindo estas terras a ser 
teatro de lutas entre 
liberais e corcundas. 

Matriz N. s.a das Dores 

A sede da freguesia, entretanto, fl:: ou em San
tana do Brejo Grande (1838), local impr6prio. A 
constru<;ao da igreja matriz come<;ou em 1842 n::l 
local da primitiva capelinha. 

Em 1844, foi construido, a expensas da padroei
ra, o a<;ude "Bangiie", depois denominado "A<;ude 
de Nossa Senhora". 

Assare passou a sede de freguesia em 1850, com 
a transferercia, para ai , da de Santana do Brejo 
Grande (Santana do Cariri), com a nova denomi
na<;ao de Nossa Senhora das Dares. 

0 Municipio de Assare surgiu a 19 de julho de 
1865, completando, este ana, o seu primeiro cente
nario. 

Fom~a{ao Ad mini strati 1:o -f udiciaria 

A LEI provincial n.0 520, de 4 de dezembro de 1850. 
transferiu a freguesia de Santana do Brejo Grande 
para a povoagao de Assare , elevando-a assim a fre
guesia. 

Com territ6rio desmembrado do Municipio de 
Saboeiro, foi , pela Resolu<;ao provincial n.o 1152, de 
19 de julho de 1865, criado o Municipio de Assare e 
sua sede elevada a categoria de vila, instalada a 11 
de janeiro de 1869. 

Desde de 1938 e composto de 4 distritos : Assare 
(sed e), Amaro, Aratama (ex-Araras ) e Tarrafas. 

A Lei provincial n .0 1152, de 19 de julho de 
1865, criou, tambem, o termo judiciario abrangendo 
o distrito de paz Assare, entre outros. 

A Lei n.0 1787, de 28 de dezembro de 1878, de
nominou Comarca de Assare a entao de Saboeiro e 
determinou que a sede fosse para a vila homonima . 
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Posto de Puericultura. 

0 decreta estadual n.o 196, de 5 de junho de 
1891, e a Lei n.0 37, do mesmo ana, confirmaram a 
Coma rca de Assare. 

ASPECTOS FlSICOS 
SuA TOPOGRAFIA e acidentada, registrando-se as ser
ras da Ema, das Pombas, Sao Jose e Quincunca (es
ta no distrito de Amaral, as serrates Boqueiraozinho 
e Cachoeira (onde nascem os riachos de igual no
me), e o morro Pilar. 

0 rio Sao Miguel, engrossado pelo riacho Quin
clere, junta-se ao riacho Barriguda, no lugar deno
minado Pilar, dai em diante passando a receber o 
nome de rio Basti6es, principal curso dagua muni
cipal. Existem, ainda, o rio Felipe, o riacho Verde e 
e as lagoas de Peri-peri, Tabocas e das Pombas. 

As chuvas, normalmente, duram de janeiro a 
junho, com maior intensidade de mar~;o a abril. 
Muitas vezes e quebrada esta incidencia. 

Em 1964 foram registradas as seguintes tempe
raturas medias: das maximas 36,4 °C; das minimas 
35,9 °C. 

Entre as riquezas vegetais destacam-se a oiti
cica, a agave, a aroeira e o angico. 

0 Municipio esta situado na zona fisiografica 
denominada de Sertao do Salgado e Alto Jaguaribe, 
possui 1 554 km2. Sua sede esta situada a 425 m de 
altitude, definida pelas seguintes coordenadas: 
6° 52' 25" de latitude sul e 39° 52' 24" de longitude 
W. Gr. e dista, em linha reta, 378 km da Capital es
tadual, rumo SSO. Limita-se com os municipios de 
Carius, Altaneira, Santana do Cariri, Potengi, 
Campos Sales, Antonina do Norte e Saboeiro. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
0 REcENSEAMENTO GERAL de 1960, segundo dados pre
liminares, contou 23 219 habitantes, contra 27142 
registrados em 1950. Is to devido a perda de parte 
do distrito de Amaro, para formar o Municipio de 
Altaneira. 

A popula~ao urbana e suburbana cresceu de 
3 169 habitantes, em 1950, para 3 286, em 1960; en
quanta a rural diminuiu de 23 973 para 19 933 ha
bitantes. 

A cidade de Assar.~ teve cresclmento populacio
nal, passando de 2 196 habitantes em 1950 para .. 
2 419 em 1960. 

Foram contados 4 348 domicilios: 1 351 no dis
trito de Assare; 1 282, no de Amaro; 1 213, no de 
Farrapos; e 502, no de Aratama . 

A densidade demografica era de 15 habitantes 
par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Cemo Agricola 
0 cENso Agricola de 1960, segundo dados prelimina
res, revelou a existencia de 1 278 estabelecimentos 
totalizando 37 875 ha. Estavam destinados a lavou
ra 9 12·8 ha de area. 

Contavam-se 957 estabelecimentos (251 em 
1950) com area de menos de 10 ha, cada urn; 280, 
de 10 a menos de 100; 26, de 100 a menos de 1 000; 
11, de 1 000 a menos de 10 000; e 4 nao declararam 
a area existente. 

Havia 9 994 pessoas ocupadas nestas atividades 
(7 688 em 1950). 

Em 789 estabelecimentos existia cria<;ao de bo
vinos: 780 com menos de 100 cabe<;as cada urn enos 
9 restantes, de 100 a me nos de 500 cabegas. 

Agricultura 
A ATIVIDADE agricola de Assare, em 1963, rendeu 
934,9 milhoes de cruzeiros e foram cultivados 
25 380 ha. 

0 principal produto e o algodao, que contribuiu 
com 31,6% para o valor total da produgao, rendeu 
4 343 toneladas e ocupou 8 920 ha. 0 segundo e o mi
lho, com 25,7% do valor, 14 400 t e 9 000 ha culti
vados. Em terceiro Iugar vern o feijao, com 19% do 
valor, 3 560 t e 4 806 ha. 

Os 23,7% do valor da safra foram cobertos pelo 
arroz (6,7% do valor, 1248 t), banana (5,4% do va
lor, 168 mil cachos), cana-de-a<;U.car (5,3% do va
lor, 16 400 t), mandioca, c6co-da-baia, laranja, rna
mona, manga, fava, melancia, limao, batata-doce, 
e agave (38 toneladas) . 
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Pecuaria 
A POPULA!(AO pecuana 
em 1962 totalizava ... 
167 300 cabec;as, no va
lor de 711,1 milhoes de 
cruzeiros. 

Os bovinos contri
buiram com 46,4%, 
para o valor total e 
com 22 mil cabec;as; os 
muares, com 14,2% do 
valor e 8 100 cabec;:as; 
os eqiiinos, 9,5% do 
valor e 5 600 cabegas, Prefeltura Municipal 
os caprinos, 9,2% do 
valor e 65 100 cabe-
gas (o maior rebanho); os suinos, 7,5% do valor 
e 14 mil cabegas; os ovinos, 7,4% do valor e 43 800 
cabegas; e, finalmente , os asininos, 5,9% do valor 
e 8 700 cabegas . 

A produgao de Ieite alcangou 210 mil litros, va
lendo 10,5 milhoes de cruzeiros, no referido ano. 

A pecuaria tern por objetivo o corte, a engor
da para a revenda e a reprodugao. 

0 planter avicola era composto de 99 900 gali
naceos (2 900 perus), avaliados em 25,6 milhoes de 
cruzeiros, e 32 mil palmipedes, no valor de 6,4 mi
lhoes de cruzeiros, ainda em 1962. 

A produgao de ovos de galinhas no mesmo ano, 
rendeu 842 mil duzias e 50,5 milhoes de cruzeiros. 

0 mel e a cera de abelha, concorreram com 
3,2 t (mel, 2,2 t) e 700 milhares de cruzeiros (mel, 
550 milhares), no ano em pauta. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 registrou a existencia 
de 7 estabelecimentos em Assare, sendo 5 de pro
dutos alimentares e 2 de vestuarios, calc;ados e ar
tefatos de tecidos. 

A media mensa! de operarios ocupados fora de 
19 (durante o ano anterior), foram gastos 657 mi
lhares de cruzeiros em salarios e vencimentos (429 
milhares, com operarios) . 

0 valor total da produc;ao alcangou 3,2 milhoes 
de cruzeiros, sendo de 1,8 milhao o valor da trans
formagao industrial. 
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Indtlstria 

A PRonu<;:1io industrial de Assare, em 1962, alcangou 
166,1 milh6es de cruzeiros ; existiam 40 estabeleci
mentos que empregaram, em media mensa!, 121 
openirios. 

Contavam-se 1 estabelecimento textil, com 10 
openirios em media e 74% do valor total, 36 de pro
dutos alimentares, com 104 operarios em media e 
20% do valor, 1 de vestuario, calgados e artefatos de 
tecidos, com 5 operarios e 5,8% do valor e, ainda, 
2 de minerais nao me tali cos . 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos, em 1962, 190 cabegas de bovinos, 
1 321 de suinos, 1 203 de ovinos e 1 353 de caprinos, 
resultando 133,9 toneladas de produtos, valendo 22,3 
milh6es de cruzeiros. 

A carne verde de suino contribuiu com 31,2 % 
para o valor total e 45,7 t e a de bovino, 27,6% e 
24,6 t; o toucinho fresco, 22,1% e 32,4 toneladas. 

Foram, ainda, produzidas carnes verdes de ovi
no (8,9% do valor e 14,4 t) e de caprino (7,5 % e 
13,5 t) , couro seco de bovino e peles secas de ovino 
e caprino. 

Comercio 

CoNTAM-SE 5 estabelecimentos atacadistas na cida
de e 1 na Vila de Aratama; 89 varejistas, sendo 40 
na cidade, 24 nas vilas e 25 na zona rural . 

Assare e centro exportador de algodao, milho, 
feijao, agave, couros e peles . Os principais centros 
compradores de seus produtos sao: Iguatu, Jua
zeiro do Norte, erato, Campina Grande (PB) e 
Recife (PE) . 

Na praga de Assare ha urn correspondente do 
Banco do Brasil. 

Prestam servi<;os de hospedagem , na cidade, 
2 hoteis . 

Transportes 

AssARE e servido por estradas carro<;aveis e, indire
tamente, pela BR-2-4, federal , que passa em Anto
nina do Norte. Ha 6 estradas cortando seu ter
rit6rio e fazendo as ligag6es interdistritais e mu
nicipais. 
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Leva-se, em media, 3 horas ate Potengi; 70 mi
nutos ate Antonina do Norte; 2 horas ate Farias 

// 

II 
£STH,/JUA'
~VN/~/,-A.L-

Brito, via Alta
neira; 70 minu
tos ate Altanei
ra; 2 horas ate 
Jucas, via Anto
nina do Norte; 2 
horas e 15 minu
tos ate Carius, 
via Antonina do 
Norte e Jucas; 18 
horas ate Forta
leza, via Antoni
na do Norte e 
BR-24/13; 7 a 8 
dias ate Brasilia 
DF, via erato, 
Unha de Gato, 

BARBALHA Feira de Santa
na, BA, Divisa 

Jjlf Alegre, BA, Mon
tes Claros, MG, 
F o r m o s a , GO, 
aproveitando as 
BRs 13, 4, 42 e 41. 

Em 31 de dezembro de 1964, estavam registra
dos, na Prefeitura de Assare, 15 autom6veis e jipes, 
5 caminhoes e 7 outros veiculos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Assare, a 4 km do rio Bastioes, fica 
em terreno elevado, possui 11 ruas e 2 pragas, for
mando, com 4 travessas, o total de 17 logradouros 
publicos . A pavimentagao atinge 500 m2. Estima
-se em 1 500 o numero de predios existentes. Ha 
urn chafariz publico abastecendo de a,gua a popu
lagao local. Espera-se para breve a chegada da 
energia de Paulo Afonso na cidade. Em 1964 con
tavam-se 389 ligagoes eletricas. 

Assistem a populagao o p6sto de puericultura, a 
Uniao Operaria Beneficiente Assarense e a Socie
dade de Sao Vicente de Paulo. Ha 2 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

0 ENSINo primario geral conta com 4 unidades mu
nicipals e 3 estaduais, em funcionamento. Leciona
vam, nas . primeiras, 28 professores e, nas se
gundas, 7. 
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No inicio do ano letivo de 1965 estavam ma
triculadas 616 crian~as. 

As ,unidades estaduais funcionam no Grupo 
Escolar, em predio proprio, e as municipais, em 
casas residenciais espalhadas na cidade, nas vilas 
e na zona rural. 

A 15 de setembro e festejada a padroeira local 
- Nossa Senhora das Dores. Alem do Natal e Ano 
Novo, ainda ha o mineiro pau, o bumba-meu-boi, 
caretas e a vaquejada, muito difundidos na zona 
rural. A Banda de Musica Cabe~al tamtem apare
ce nos meios urbana e rural de Assare. 

ASPECTOS ADMINISTRATJVOS 
E POLITICOS 
NA CIDADE estao sediadas a coletoria estadual, a 
agencia de correios e telegrafos do DCT, e a Agen
cia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
IBGE. 

Finanfas Publicas 
A ARRECADA!(AO federal e feita pela coletoria de Jua
zeiro do Norte, desde 1963. Em 1962 a federagao 
apurou 1,3 milhao de cruzeiros. 

A receita estadual, em 1964, no Municipio, al
can~ou 119,7 milhoes de cruzeiros. 

A receita municipal de 1963 foi de 10,9 milhoes 
de cruzeiros, sendo a renda tributaria de 1,9 milhao, 
e a despesa ficou em 9,6 milhoes de cruzeiros. 

0 orc;:amento municipal para 1964 previa re
ceita de 15,0 milhoes e fixava a despesa em 20,0 
milhoes de cruzeiros. 

Representafao Politic<t 

A CAMARA de Vereadores e composta de 11 membros. 
Para as elei~oes de 7 de outubro de 1962, es

tavam inscritos 4 573 eleitores. 

FONTES 
As INFORM~g6~s divulgadas neste trabalho foram, 
na sua mawna, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica, Julio M. Braga, em Assare. 

Utilizados, tambem, em sua elaborac;ao dados 
dos arquivos de documentac;ao municipal da Dire
toria de nocumenta~.;ao e Divulgagao do CNE (Se
cretaria-Geral) e de 6rgiios do sistema estatistico 
nacional. 
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EST A publicagdo jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagtio e Divulgagtio do Conselho Nacional de Esta
tisticao A nota introdut6ria, sobre aspectos da 
evolugtio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagtio, elementos espars.os em dijerentes 
documentos 0 Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, 
ntio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa 0 Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboragtio, especial
mente de historiadores e ge6gratos 0 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente : Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Seeretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE!;A.O DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 
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Acabou-se de imprimir, no Servir;o Gra/ico dO 
IBGE, aos tres dias do mes de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criaglio do 
Instituto e 400.0 da tundaglio da cidade do Rio de 
Janeiro. 




