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PAD DE ACUCAR 
ALAGO AS 

* ASPECTOS FISICOS Area: 1 524 km'; 
altitude: 29,8 m; temperatura media em 
oc: das mdxtmas - 34,7; das minimas -
18,9,· compensada - 28,8; precipita9iio 
anual - 446,1 mm. 

* POPULA(;AO - 30 775 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demograji
ca : 20,2 habitantes por qutlometro qua
drado. 

* PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA -
Agrtcultura (culturas do algodiio e tei
j(J.o). 

* EST ABELECIMENTOS ECONOMICOS (sede) 
- 1 industrial; 4 atacadtstas e 59 varejis
tas ; 37 de presta9iio de servt9os . 

* TRANSPORTES (numero largamente esti
mado de veiculos em trafego dtarto na 
sede municipal) - 3 autom6veis e cami
nhiies (s6 • nas rodoviasJ . 

* ASPECTOS URBANOS (sede) - 372 liga-
96es eletrtcas; 2 hoteis; 1 pensiio e 1 ci
nema . . * ASSIST£NCIA MtDICA (sedeJ - 1 medico 
no exercicio da profiss(J.o. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 46 unidades de 
ensino prtmdrio fundamental comum, 2 
de ensino secundtirio e 1 de enstno artis
ttco. 

* OR(;AMENTO MUNICIPAL PARA 1954 (em 
milhares de cruzeiros) : recetta total -
1 410; receita tnoutciria - 582; despesa 
- 1391 . 

• REPRESENTA(;AO POLITICA- 9 vereado
res em exercicio; 5 046 eleitores inscritos. 



ASPECTOS HISTORICOS 

A s TERRAS em que atualmente se acha situa
do o Municipio de Pao de A~tiicar apare

cem em publica((ao antiga com o nome de Por
to de Iasuava ou Iasuaba. 0 povoamento da 
regiao verificou-se em 1611, com indigenas po
tiguares da serra do Acare, em Sergipe, e 
gente branca. 

Anteriormente a essa data, entretanto, ja 
o local era assim denominado, como se verifl
ca pela sesmaria concedida em 1606 a Tome 
da Rocha. 0 nome da localidade, porem, so
freu corrup((ao, figurando definitivamente 
como Jacloba, com o qual aparece na carta 
de sesmaria concedida a Louren~to de Brito 
Correa, em 1660 . 

0 nome da serra existente no territ6rio 
aparece no mapa de Barleus como lbitipurua 
Cunha. 

Nos meados do seculo XVIII, o sitio ja era 
conhecido como aldeia do Pao de A~tiicar -
nome tornado do morro que se acha proximo 
ao povoado e cujo aspecto e configura((ao lem
bram uma forma das que se empregam para 
purgar e clarificar o a~tiicar. Do morro, a de
nomina~tao se estendeu ao povoado . 

Segundo autos de demarca((ao feitos em 
1814, as referidas terras faziam parte, nessa 
epoca, de uma fazenda de propriedade de Do
mingos Jose de Magalhaes. 

Em 1832, a Camara Municipal de Penedo 
sugeriu ao Conselho Geral a cria((ao de varias 
freguesias em seu Municipio e, entre elas, a 
de Pao de A~tiicar, que nao foi criada, entre
tanto, pols que em 1848 seus habitantes subs
creveram uma representa~tao em que pediam 
fosse a medida levada a efeito. Em 1853, criou
se a Par6quia, por for~ta da Lei n.0 227, de 11 
de julho, sob a invoca((ao do Sagrado Cora((ao 
de Jesus. 

Em 1858 foi instalada a Agencia dos Cor
reios e, entre 1890 e 1891, o Telegrafo. Pao 
de A~tiicar teve seu primeiro jornal em 1874, 
denominado "Jornal de Pao de A~tiicar". 0 
servi~to de abastecimento d'agua, na sede do 
Municipio, foi inaugurado em 1906; o de luz 
eh~trica, em 1926. 

Vila criada pela Lei n.0 233, de 3 de mar
ItO de 1854, desmembrada da de Mata Grande, 
e Pao de A~tiicar uma das localidades mais an
tigas da regiiio do Sao Francisco. Recebeu ..a.. 
categoria de cidade pela Lei n.0 756, de 18 • 
junho de 1877. 
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Pela divisao territorial vigente em 31 de 
dezembro de 1954, o Municipio de Pao de A~ii
car e constituido de 4 distritos: Pao de A~u
car, Alecrim, Jacare dos Homens e Sao Jose 
da Tapera. 

F ormar;iio judiciaria 

EM 1875 foi criada a Comarca de Plio de 
A~ucar, pela Resolu~ao n.0 681, de 24 de 

abril, revogada no ano seguinte pela 733, de 
3 de julho. A Resolu~iio n.O 737, de 7 de julho 
do mesmo ano, restaurou a comarca com os 
termos de Traipu e Pao de A~ucar. 

Pela Divisao Judiciliria vigente no perio
do 1949/53, a Comarca de Pao de A~ucar era 
composta dos termos de Piio de A~iicar, Ba
talha e Piranhas . 

POPULACAO 

A POPULAc;:li.o do Municipio atingia em 
1.0-VII-1950, por ocasiao do ultimo Re

censeamento Geral, 30 775 habitantes. 
Na mesma data, a popula~ao da cidade 

(quadros urbano e suburbano do distrito-se
de) alcan~ava 3 221 habitantes. 

Localizar;iio da populal_;ao 

P li.o DE. A«;:UCAR e um Municipio preponde
rantemente rural: 

LOCALIZACAO DA 
POPULACAO 

Cidade de P~o de Acucar ....... . 

Vilas ...................... · · ............ · 
Alecrim .......... , ......... . 
J arorli dos Homens .................... . 
Sao Jose da Tapers ...... . 

Quadro rur>L ..................... .. 

TOTAL (todo o Municipio) .. . 

POPULACAO 
PRESENTE 

Numeros % 86bre 
absolutos o total 

3 221 

1 307 
397 
343 
567 

26 247 

30 775 

10,47 

4,25 
1,29 
1,11 
l,R4 

85,28 

100,00 

De acordo com os dados do Servi~o Nacio
nal de Recenseamento, 10% da popula~ao lo
calizava-se na cidade de Pao de A~ucar, 4% 
nas vilas e 85% no quadro rural. Em todo o 
Estado ·de Alagoas, 74% da popula~ao locali
za-se no quadro rural. 
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PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A PRINCIPAL atividade economica do Muni
cipio fica perfeitamente caracterizada no 

quadro a seguir, no qual se pode observar a 
predominancia do ramo "agricultura, pecua
ria e silvicultura" nas atividades da popula
r;ao local (dados do Recenseamento Geral de 
1950) : 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULACAO 
PRESENTE 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Tolal Homens Mulherea 
--------------1---------
Agricultura, pecuiria c silviculturs ..... . .... 8 924 7 395 I 529 
IndUstrias extrativas ... ....... ..... ... . 88 88 
IndUs trias de transformaoAo .. 319 299 20 
ComCrcio de mereadoria.s .. .. ............... 139 117 22 
ComCrr.io de imOveis e valores mobili3.rios, ere. 

dito, seguros e capitalizacAo 1 1 
Prest•cao de servicos.. . .... ...... 293 121 172 
Transportes, comunica~Oes e arma);enagem ... 146 143 3 
Pro~isslk's liberais 7 2 5 
Atividades oori.:-..is .......... .. . .. . . . . . . .. .. 66 26 40 
AdministracOO pUblica, Legislative, Justica .. 46 39 7 
Defesa nacioua.l e SE:guranca pUblica .. 12 12 
Atividades dome'3ticas niio remuneradas .e ati-

vidadcs escolares disccntes 8 630 363 8 267 
Atividadc s nio compreendidas nos dcmais ramos, 

atividades mal definidas ou niio declaradas 6 4 2 
Condi~OOs inativas .. 2 069 1 123 946 

TOTAL . . . .. 20 746 9 733 11 013 

Por motivos 6bvios, do total de 20 746 pes
soas e conveniente sejam subtraidos os dados 
relativos. aos tres ultimos ramos (ao todo, 
10 705 pessoas) . Resultam 10 041. As 8 924 
pessoas ativas no ramo "agricultura, pecua
ria e silvicultura" representam 89% sabre esse 
ultimo total; as ativas nos ramos "industrias 
de transformar;ao" e "presta~ao de servi~os", 
3% cada uma. 

E' nitida, como se ve, a predominancia da 
agricultura, pecuaria e silvicultura, no que se 
ref ere a atividade da popula~ao. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

C OMO foi Visto, este e 0 ramo principal da 
atividade economica de Pao de Ar;ucar. 
0 Municipio dedica-se ao cultivo da la

voura, algodao em caror;o e feijao, e a pecua
ria, principalmente gado bovino. 
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No conjunto dos estabelecimentos agro
pecuarios recenseados em Pao ci.e A~ucar, a 
area destinada as pastagens e pouco mats do 
dobro da area cultivada e representa aproxi
madamente dois ter~os da area coberta por 
matas. 

De acordo com o Servl~o de Estatistica da 
Produ~ao, em 31 de dezembro de 1953, existiam 
em Pao de A~ucar 14 900 cabe~as de bovinos, 
2 600 de eqiiinos, 580 de asininos, 720 de mua
res e do gado menor contavam-se 5 100 cabe
<;as de suinos, 9 100 de ovinos e 11 100 de ca
prinos. 0 valor total da popula~ao pecuaria 
era estimado em 28 204 milhares de cruzeiros. 

Sao poucos os Municiplos alagoanos cuja 
popula~ao de bovinos ultrapassa 20 000 cabe
~as. Pao de A~ucar, com popula~ao dessa es
pecie estimada em 14 900 cabe~as, apresen
ta-se com realce no quadro estadual. 

Quanta a produ~ao agricola, 0 valor da 
produ~ao referente as principals culturas do 
Municipio, em 1953 (Servi~o de Estatistica da 
Produ~ao), foi de 12 055 milhares de cruzeiros, 
representando 1,15% sobre 0 valor total da 
produ~ao do Estado, que atingiu 1 051 379 mi
lhares de cruzeiros. 

As principals culturas agricolas de Pao 
de A<;ucar, em ordem de valor, no ano em re
ferencia, sao as seguintes (dados do SEP): 

CULTURAS 

~~~:.~.~U:. .•.•.r~o:. :: :: : :: : ::::::: : : : ::::: 
Milho...... . . . .... . . •....... .. ......... 
Mandioca ... ........ ... . . . .. .. .. . . . .. . .... . 
Arroz em casca . . .. . ... ........ . . . . • .... ~ .. . 
Agave.. . .. . . .. .. ..... . ....... . ...... ... . 
Mamona ....... ..... .. ...... ... . ... . .... .. . 
Outras .............. .. ... ....... . . .... .. . .. 

TOTAL ......... . ..... ... . . . . . ... . 

VALOR DA 
PRODUI;AO 

Nfrmeroa 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

4 640 
4 070 
I 339 
I 074 

468 
213 
113 
138 

12 05& 

% 14bro 
o total 

38,48 
33,76 
11,11 
8,91 
3,88 
1,77 
0,94 
1,15 

100,00 

Como se ve, o algodao em caro~o e o fei
Jao representam 72% do valor da produ~ao 
agricola do Municipio. As demais culturas 
tern pequena importancia na economia local . 

A produ~ao de algodao em caro~o e fel
jao teve o seguinte desenvolvimento no perio
do 1949/53, segundo dados do SEP: 
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QUANTJDADE (I) VALOR (Cr$ 1 000) 

ANOS Algodio Algodio 
em Feljio em Feljiio 
ca~ ca'* 

· -· 

1949 ... . .. . ... ••..... 1 020 828 3 060 l 518 
1950 ..... . . . . .. . •.. 729 528 1 944 l 188 
1951. .. . . . . . ... . . •. .. 915 912 6 490 2 736 
1952 . .. . .. ... ... •• .. . 720 648 3 264 2484 
1953 ... . .. . ... . ...... 870 1 110 4 640 4 070 

No qiiinqiienlo 1949/53, a produ<;ao muni
cipal de algodao em caro<;o, em valor e quan
tidade, acompanha todas as oscila<;oes da 
produ<;ao do Estado, apresentando, ambas, ten
dencia levemente decrescente em tonelagem; 
quanto ao valor, entretanto, a produ<;ao do 
Municipio, que rendia 3 060 milhares de cru
zeiros em 1949, atingiu 4 640 milhares de cru
zeiros em 1953, o que representa 27% do valor 
da produ<;ao estadual de algodiio da especie . 

A sexta area ocupada com algodao em ca
ro<;o dentre a dos Municipios produtores em 
Alagoas pertence a Piio de A<;ticar e represen
ta aproximadamente 1 vigesimo da area destl
nada ao plantio dessa cultura em todo o Es
tado. 

Quanto a produ<;ao de feijao, 0 valor da 
produ<;ao do Municipio quase triplicou, embo
ra o volume nao tenha experimentado o mes
mo desenvolvimento; o valor da produ<;iio es
tadual, no mesmo periodo, teve nitido pro
gresso. Em 1953, Pao de A<;ucar contribuiu 
com 3% do valor da produ<;ao de feijao de 
Alagoas, que alcan<;ou 131 769 milhares de cru
zeiros. 

Produ~iio de caroti 

DURANTE o ano de 1953, entre os 6 produto
res de caroa no Estado de Alagoas, Piio de 

A<;ticar ocupou o 2.0 Iugar, contribuindo com 
4 toneladas no valor de 20 milhares de cru
zeiros, o que equivale a 19% do valor da pro
du<;ao estadual. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

As ciDADES vizlnhas e as capitais estadual e 
federal ligam-se a Piio de A<;ucar por in

termedio dos seguintes meios de transporte: 
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Batalha- Rodoviario: 50 km. 
Piranhas - Fluvial: 42 km. 
Porto da Folha - Fluvial: 33 km. 
Santana do Ipanema- Rodoviario: 56 km. 

Capital Estadual - Rodoviario: 281 km. 
Capital Federal - 1) Rodoviario: 2 556 

km, via Feira de Santana; 2) Misto: a) ate 
Macei6, vias ja descritas; dai ao DF; b) aereo: 
1 741 km ou maritimo: 1783 km. 

COMERCIO LOCAL 

A s VENDAS de mercadorias atingiram os se
guintes valores no comercio atacadista e 

varejista de Pao de Ac;ucar, segundo o Censo 
Comercial de 1950 (dados preliminares): 

Comerclo ata.cadlsta. 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

Comerclo varejlsta .............. . 
2 425 
5 773 

Comparem-se esses dados com os corres
pondentes ao Municipio de Macei6 e ao Esta
do de Alagoas: 

VALOR DAS VENDAS EM 1949 

ESPECIFICACAO 

Total I 
Dos estabeleclmontos 

Atacadistaa I Varejlatas 

Numeros absolutos (CrS I 000) 

Estado de Alagoas. . .. , I 277 0131 
Municipio de Macei6 .. . . . . . . . . 859 169 
Pao de A~ucar . . . . 8 198 

% de Pao de Acucar 

Sobre o Est.ado de Alagoa. •· . . . ., 
Sobre o Municipio de Maeei6 .. 
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0,64 
0,95 

659 3621 
566 865 

2 425 

617 651 
292 304 

5 773 

0,93 
1,97 



Os dados percentuais preclsam a posl~ao 
de Pao de A~ucar como pra~a comerclal no 
Estado de Alagoas. 

INSTRU(JAO PUBLICA 

0 s RESULTADos do Recenseamento Geral de 
1950 revelam a sltua~iio de Pao de A~ucar 

quanto ao nivel de lnstru~iio geral (pessoas 
presentes de 10 anos e mais) : 

ESPECIFICACAO 

Babom ler e escrever ....................... . 
N&o aabem ler e escrever .. ......•.......... 
Bem de<hra~o . ........... ...... .......... . 

TOTAL .... .......... ........ .•.•.... 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Numero 
% eObre 
o total 

3 650 17,59 
17 077 82,32 

19 0,09 

20 748 100,00 

Como se verlfica, 18% das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais eram alfabetlzadas. 

A percentagem correspondente para o Es
tado de Alagoas era de 32%. 

Ensino primario 

ATABELA a segulr permlte estabelecer con
frontos que situam a posi~ao do Piio de 

A~ucar no Estado de Alagoas, quanto ao grau 
de escolaridade: 

ESPECIFICACAO 

Numeros absolutOI! 

Pea•oas preoentea de ~ a 14 anos, rcccnseadas em 
1.•-VII-1950 .. ..... , .. ...... .... . . .. .... .. . . 

U nidadea escolares do ensino prim&rio funds-
mental (1950' (I) .. . ...... . .......... .. . . .. . 

Matricula geral do ensino prim&rio fundamental 
comum (1950) (I) .................... . .. .. .• 

Numeros relativos 

Peaaoas de 5 a 14 anoe par unidade escolar ..... ·1 
% da matricula geral eOhre pesaoas de 5 a 1• anoo 
Pesaoaa matriculadaa par unidade escolar ...... . 

(I) Dadoe sujeitoe n retificacAo. 

Eatado 
de 

. Alagoas 

302 092 

938 

57 979 

322,061 19,19 
61,81 

Munletplo 
de 

Pio de 
Acueer 

8 747 

27 

I 360 

323,96 
1f,55 
50,37 
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Os confrontos estabelecldos ffontes: Ser
vlc;o Nacional de Recenseamento e Servlc;o de 
Estatistica da Educac;ao e Cultura) devem ser 
entendidos com certas ressalvas, a comec;ar 
pela idade escolar, arbitrarlamente limitada 
na faixa de 5 a 14 anos. 

Se tOdas as pessoas de 5 a 14 anos fre
qiientassem a escola, a cada unidade escolar 
corresponderiam 324 alunos, em Pao de Ac;u
car, 322 em todo o Estado. Na realidade, o 
numero de pessoas matriculadas, por unidade 
escolar, em Pao de Ac;ucar, e de 50 <ao Estado 
de Alagoas corresponde urn coeficiente de 62 
pessoas por unldade) . 

A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 16% em Pao de Ac;ucar, con
tra 19% no Estado de Alagoas (percentagem 
da matricula geral sobre pessoas de 5 a 14 
anos). 

FINANl;AS PUBLICAS 

P ARA 0 periodo 1950/54, sao OS seguintes OS 
dados disponiveis sobre as financ;as do Mu

nicipio de Pao de Ac;ucar <Inspetoria Regional 
de Estatistica Municipal) : 

FINANQAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Recelta arrecadada Saldo ou 
Despeea "defidt" 

Total Trlbutarla rsallzada do balan~ 

1050 ... ··· ······· ··· 670 291 698 - 28 
1951. . . ....•.. ...... 862 433 583 + 279 
1952 ...... . • • • . ..... 1 ll8 532 1 047 + 71 
1953 . ..... •. • .. ..... 1 449 526 1 459 - 10 
1954 . ................ 1410 582 1 391 + 19 

A arrecadac;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1950/54, segundo a Dlretoria 
das Rendas Internas e a Inspetoria Regional 
de Estatistica Municipal: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Eatadual Municipal 

1950 ........... •• •...... 254 785 670 
1951. .......... ... . . . ... 322 1 357 862 
1952 ........... . .• . .. . .. 381 1 637 I ll8 
1903 . . . ········ ········ 370 I 769 I 449 
1954 .. .. .. .. . .. · •••• ..•• 472 I 949 I 410 
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DIVERSOS ASPECTOS DAVIDA 

MUNICIPAL 

A CIDADE de Piio de A~itcar esta edificada a 
margem do rio Sao Francisco, na plani

cie compreendida .entre OS morros Cavalete 
e Farias. 

Os picos dominantes do Municipio sao os 
seguintes: a pedra do Navi, na serra de Piio 
de A~ucar, local onde se registra, aproximada
mente, a altitude de 400 metros; o alto da ser
ra de Bananeiras, onde nasce o riacho do Fa
rias, com mais de 200 metros de altura. A ser
ra de Piio de A~itcar e a maior do Municipio, 
com cerca de 12 quilometros de extensiio . 

A cidade possui 372 liga~oes eletricas. 
Quanto a estabelecimentos de ensino, no Mu
nicipio, existem 46 unidades de ensino prima
rio fundamental comum, 2 de ensino secunda
rio e 1 de ensino artistico. 

A assistencia medica e exercida por inter
media de 1 medico e urn Posto de Higiene. 

Piio de A~ucar possui 2 hotels e 1 pensiio 
e mantem em funcionamento 1 cinema. 

A 1 quilometro da sede municipal existe o 
monumento do Cristo Redentor, localizado no 
Morro do Cavalete. 

Esta instalada em Piio de A~ucar uma 
Agencia de Estatistica Municipal, 6rgiio inte
grante da rede nacional de 6rgaos coletores 
da esta tistica brasileira. 

~ 

E STA publica~iio faz parte da serie de mono
gmfias municipais organizada pela Diretoria 
de Documenta~iio e Divulgariio do Conselho 
Nacional de Estatistica. A nota introdut6ria, 
sabre aspectos da evolur;iio hist6rica do Muni
cipio, em-responde a uma tentativa no sentido 
de sintetizar, com adequada sistematizar;iio, 
elementos esparsos em diferentes documentos. 
Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
1!lio sendo m1·os os equivocos e e1-ros nas pr6-
prias fontes de pesquisa. Por isso, o CNE 
acolhe1·ia com o maior interesse qualquer cola
bora~iio, especialmente de historiadores e ge6-
grafos, a fim de que se possa divulgar de futu.
ro, sem receio de controversias, o escor~o his
trh·ico e geogrdfico dos municipio brasileiros. 
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IBGE- CONSELBO NACIONAL DE ESTATlsTICA 

Pr.ldeate: Elmano Canllm 

Suretirio-G«al: Waldemar Lopea 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

I - ILHEus. 2- hABUNA. 3- TERRJT6RIO DO GoA
PORE. 4- TERRIT6RIO DO RIO BRANCO. 5 - PELOTAS. 
6 - CAMPOS. 7 - SoROCABA. 8 - NovA IauAc;u. 
9 - CAMPINAS. I 0 - CAMPINA GRANDE. 11 - MA
aJUA. 12 - RtBEIRAO PRETO. 13 - BOTuCATU. 
14 - CACHOEIRO DE hAPEMIRIM. IS - ARACAJU. 
t 6 - BENTo GoNc;ALVES. 17 - SAo GoNc;ALO. 
18 - ALAGOINHAS. 19 - MACEI6. 20 - PARANA
GoA. 21 - JAGUABAo. 22 - BA,Jf. 23 - DIAMANTI-

Acabou-se de imprimir, no Servi~o Grdfico do 
IBGE, aos vinte e dais dias do mes de julho 
de mil novecentos e cinquenta e cinco. 


