
~ , d-

1\Io LARGO 

ALAGOA_8 

IBGE -- CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Coler;ao de Monograjias - N.0 312 

RIO LARGO 

ALA GO AS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 423 km' <1960); al
titude: 45 m; temperatura, em °C, maxima: 
34,0, minima: 16,5; precipitaqdo pluviometrica 
anual: 213,0 mm. 

POPULA9AO - 30 704 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demografica: 126 habitantes par quil6-
metro quadrado. · 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Industria de transjor
maqao (textil). 

EST ABELECIMENTOS BANCA.RIOS - 1 agencia e 
1 correspondente bancario. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 35 autom6veis e jipes, 74 caminh6es, 38 
6nibus e 100 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 2124 ligar;;6es eletricas. 6 
hoteis e 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 pastas de saude e 2 ser
vigos mediCOS; 3 mediCOS, 1 dentisfa, 10 enjeT
meirOS, no exercicio da profissao; 2 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 58 estabelecimentos es
colares de ensino primario geral; 2 do ensino 
secundario, 1 do comercial e 1 do normal. 

FINAN9AS MUNICIPAlS EM 1964 (milh6es de cru
zeiros) - receita arrecadada: 179,5; renda tri
butaria: 164,3; despesa realizada: 171,1. 

REPRESENTA9AO POLfTICA -- 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Celia Cortes de Figueiredo Murta, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 
Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HISTORICOS 

REFEREM alguns autores ter sido Jeronimo de Albu
querque quem primeiro percorreu o solo do atual 
Municipio de Rio Largo, ao empreender o extermi
nio dos caetes. Miguel Gon~alves Viana, Provedor 
da Fazenda Real, recebeu duas concess6es de terras 
(do 3.0 e 4.o donatarios da Capitania de Pernambu
co), com a condi~ao de "fundar vilas, levan tar en
genhos e reparti-los pelos moradores''. A elas per
tenciam as terras da lagoa do Norte ou Mundau. 
li:le doou uma legua em quadra, a margem do rio 
Mundau, a Antonio Martins Ribeiro, a 13 de abril 
de· 1610, que ai levantou um engenho e, a beira da 
lagoa do Norte, fundou o povoado de Santa Luzia 
de Siracusa, mais tarde Santa Luzia do Norte. li:ste 
povoado foi um reduto inexpugnavel a invasao ho
landesa e o que alcan~ou maior progresso em toda 
a sesmaria. 0 tra~ado da estrada de ferro, inaugu
rada em 1884, nao passava na vila e sim no povoado 
de Rio Largo, proporcionando a este ultimo maior 
desenvolvimento e deslocando para ali a sede mu
nicipal. 

Rio Largo era o nome de um engenho de 9.~11-
car existente no local onde o rio Mundau apresenta 
maior largura. Pertenceu primitivamente a Melo 
Calheiros e seus descendentes. Em fins do seculo 
XIX foram compradas terras deste engenho e do 
de Cachoeira de Resende e ai montadas duas fabri
cas para a industrializa~ao de fibras texteis. 0 po
tencial hidraulico das pequenas cachoeiras e a linha 
ferrea multo contribuiram para o desenvolvimento 
do centro industrial e, conseqiientemente, de Rio 
Largo. 

F ormafao Administrativo-J udiciaria 

A VILA DE SANTA LUZIA DO NORTE foi criada a 10 de 
dezembro de 1830 e instalada em junho do ano se
guinte. A Comarca data de 18 de junho de 1900, 
sendo atualmente de 2.a entrancia. 

A Lei n.0 696, de 13 de julho de 1915, transferiu 
a sede do Municipio para Rio Largo; que recebeu 
categoria de cidade, completando agora o seu cin
qiientenario. 0 Decreto-lei estadual n.0 2 909, de 30 
de dezembro de 1943, estendeu ao Municipio o nome 
da sede. 

A par6quia de Rio Largo foi criada a 13 de junho 
de 1941, pertencente a Arquidiocese de Macei6. 

Em 23 de julho de 1960 perdeu grande parte de 
seu territ6rio (distritos de Santa Luzia do Norte, 
do Coqueiro Seco e parte do distrito-sede) para 
formar o Municipio de Satuba, ficando reduzido 
a um so distrito - o da sede. 
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ASPECTOS PIS/COS 

Cox uma area de 243 km", o Municipio esta situado 
na parte leste do Estado, e pertence a zona fisiogra
fica do Litoral. 

Limita-se com as Municipios de Murici, Mes
sias, Atalaia, Flexeiras, Satuba, Macei6 e Pilar. 

A altitude da cidade e de 45 metros, distando, 
em linha reta, 22 km da Capital estadual. Tern as 
seguintes coordenadas: ,go 29' 45" de latitude sui e 
35° 49' 54" de longitude W. Gr. 0 clima e quente
-t'imido no verao e frio-t'imido no inverno. A tem
peratura maxima de 34,0°C (na cidade) e a mini
ma de 16,5°C (no Tabuleiro do Pinto), sendo a me
dia de 24oc. A epoca das chuvas e de abril a julho 
e a precipitagao media, em 1964, foi de 213,0 mm. 

0 Municipio e constituido par terrenos eleva
dos, formando planaltos, dos quais se destaca o Ta
buleiro do Pinto, local onde se acham o Aeroporto 
dos Palmares e a Base Aerea Militar. Alem de ex
tensas matas, onde se encontram madeiras para 
construgao e plantas medicinals, existem varias pe
dreiras em exploragao 0 0 territ6rio e banhado pelo 
rio Mundat'i e seus afluentes: Timbo, Caboclos, Pau 
Amarelo, Cumbo, Macacos, Utinguinha, Gong6 e 
Barbosa. Ha, ainda, uma queda de agua, no lugar 
denominado Gustavo Paiva (ex-Cachoeira), que 
serve a indt'istria local. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

SEGUNDO dados preliminares, foram contadas, pelo 
Recenseamento de 1960, 30 704 pessoas; 55% nos 
quadros urbana e suburbano e 45% no rural 
(13 955) 0 

0 Municipio ocupava o 11.0 lugar e a cidade o 
4.0 (Macei6, Arapiraca e Penedo), do Estado. A 
popula<;ao da cidade cresceu, entre as dais censos, 
de 24% passando a 16 749 habitantes. Foram, tam
bern, contados 6 179 domicilios. 

A densidade demografica era de 126 habitantes 
par quilometro quadrado. 

0 Censo Escolar, realizado em novembro de 
1964, registrou uma populagao de 29 886 habitantes 
(818 habitantes menos que o Censo de 1960), estan
do o Municipio em 7.0 lugar no Estado (Macei6, 
Arapiraca, Palmeira dos indios, Uniiio dos Palma
res, Atalaia e Vigosa) . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A EOONOMIA municipal esta apoiada na atividade in
dustrial, secundada pela agricultura. 
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Gindsio Municipal Judite Paira. 

Censo Agricola 

0 CENSO AGRiooLA de 1960 registrou 53 estabeleci
mentos agropecuarios, com 12 597 hectares de area, 
dos quais 5 788 ha eram destinados a lavouras. 

Desses estabelecimentos 15 tinham area infe
rior a 10 hectares, 14 situavam-se entre 10 a menos 
de 100 ha, 21 entre 100 a menos de 1 000 e 3 entre 
1 000 a menos de 10 000. 

Nestes estabelecimentos havia 1 212 pessoas 
ocupadas (2 020 em 1950), 11 tratores (4 em 1950) 
e 17 arados (46 em 1950) . 

Em 27 estabelecimentos havia bovinos, sendo 
que em 22 contavam-se menos de 100 cabe<;as e em 
5, de 100 a 500 cabe<;as. 

Agricultura 

A SAFRA municipal de 1963 foi avaliada em 514,7 
milhoes de cruzeiros. 0 principal produto foi a 
cana-de-agucar que rendeu 480 mil toneladas e 480 
milhoes de cruzeiros. Contribuiu com 93,3% para a 
economia agricola. A area total cultivada alcangou 
9 287 ha, sendo 9 000 ha ocupados com a cana-de
-agucar. A produ<;iio de mandioca alcangou 1 950 
toneladas no valor de 22,8 milhoes de cruzeiros 
(4,4% do total) . 

Outros produtos cultivados: banana, c6co-da
-baia, manga, batata-doce, milho, feijao, abacaxi, 
fava, algodao, laranja e abacate. 

Prestam assistencia aos agricultores 2 agr6-
nomos. 

Pecuaria 

0 GADO criado e preferentemente 0 hindubrasil e se 
destina ao corte e produ<;ao de Ieite. Em 1963, con
tavam-se 12 218 cabegas: 6 200 de bovinos; 2 320 de 
suinos; 1210 muares; 1120 eqiiinos; 720 caprinos; 
480 ovinos; 162 asininos e 6 bUfalos. 0 rebanho valia 
342,6 milhoes de cruzeiros (bovinos 76,0% e suinos, 
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12,2%). A produ~ao de Ieite alcan~ou 235 mil litros 
e o valor de 16,5 milhoes de cruzeiros. 

0 plantel avicola municipal, avaliado em 11,4 
milhoes de cruzeiros, compunha-se de 9 110 galina
ceos (1 230 perus) e 3 100 palmi pedes. A produgao 
de avos de galinha foi de 15 700 duzias, no valor de 
3,8 milhoes de cruzeiros. Foram produzidos, ainda, 
412 kg de mel e cera de abelha, avaliados em 137 
milhares de cruzeiros. 

Presta assistencia aos criadores 1 veterimirio. 

Censo Industrial 

0 CENso !NnusTRIAL de 1960 registrou 43 estabeleci
mentos em Rio Largo, todos de industrias de trans
formagao. o valor da produgao de 964,5 milhoes de 
cruzeiros (531,5 da transformagao industrial) tinha 
suas parcelas mais expressivas derivadas do genera 
produtos alimentares, com 12 estabelecimentos, que 
contribuiu com 63,8% e do textil, com 1 estabeleci
mento. Contavam-se ainda 25 estabelecimentos do 
genera minerais nao metalicos, 2 de produtos de 
perfumaria, saboes e velas, e 1 dos seguintes gene
ros: madeira, mobiliario e bebidas. 

Estiveram em atividade 2 946 operarios em 
media mensal. 0 montante dos salarios e vencimen
tos pagos, no ano anterior ao censo, alcanc;ou 213.0 
mllhoes de cruzeiros (176,6 milhoes a operarios) . 

Produfao Industrial 

EM 1962, a produgao industrial alcangou o valor de 
2,5 bilhoes, achando-se em atividade 2 612 opera
rios, em media mensal, nos 49 estabelecimentos 
existentes . 

0 principal genera de industria era o de pro
dutos alimentares com 35 estabelecimentos, 984 ope
rarios em media mensal e 61,7 % do valor total da 
produgao; seguem-se o textil, com 2 estabelecimen
tos, 1416 operarios em media mensal e 25,3% do 
valor, e o de bebidas, com 2 estabelecimentos, 190 
operarios em media e 12,2% do valor . Contavam-se, 
ainda, 7 estabelecimentos de ind'tistrias extrativas 
de produtos minerals e 3 do genera de produtos de 
perfumaria, saboes e velas . 

Entre os estabelecimentos de maior porte men
cionam-se: as fabricas Progresso, localizada na 
parte central da cidade, e a Cachoeira, no bairro 
de Gustavo Paiva, ambas de fiagao e tecelagem; a 
usina de agucar de Santa Clotilde, localizada na 
zona rural; uma distilaria de alcool, pertencente ao 
Instituto do Agucar e do Alcool ; e a Usina Central 
Leao, considerada uma das mais modernas e bern 
organizadas do Pais. Em 1964, s6 a industria textil 
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Usina Uti11ga. 

empregou 1 236 operarios, em media mensa!, e pro
duziu mais de 2 bilhoes de cruzeiros. 

Abate de ReJes 

EM 1963 foram abatidos 2 328 bovinos, 1 375 suinos, 
553 ovinos e 437 caprinos. Os produtos derivados to
talizaram 496,4 toneladas no valor de 228,9 milhoes 
de cruzeiros, para os quais a carne verde de bovina 
contribuiu com 82,1% para o valor de 359,0 t. Os 
demais produtos aparecem muito distanciados, par
ticipando a carne verde de suino (41,3 t), o touci
nho fresco (27,5 t) eo couro verde de bovina (54,0 t), 
com 8,5, 5,5 e 1,9% para o valor total, respectiva
mente. Figuram, ainda, as carnes verdes de ovino 
e caprino, couro seco de bovina e peles secas de 
ovino e caprino. 

Comercio 

Slio 393 as firmas do comercio varejista e 20 do ata
cadista na sede municipal. 

0 comercio de Rio Largo e muito ativo princi
palmente quanta a exporta~<ao de tecidos, a~<ucar e 
alcool, cujo movimento e feito com as pra~<as de 
Macei6, Recife e outras do sul do Pais. 0 escoamen
to de seus produtos para outros centros e feito atra
ves do porto de Jaragua, em Macei6. 

Devido a sua proximidade com a Capital do 
Estado o servi~<o bancario e feito naquela pra~<a. 
Ha, porem, urn correspondente bancario em Rio 
Largo e recentemente foi inaugurada a agencia do 
Banco da Produ~<ao do Estado de Alagoas. 

Hoteis existem 6. 

Transportes 

0 MUNICiPIO e servido por estradas de rodagem fe
deral e estadual (BR/AL-11), pela Rede Ferroviaria 
do Nordeste e pelo Aeroporto dos Palmares. A rodo
via federal e toda asfaltada e liga a sede a Capital 
estadual em 50 minutos. Partem onibus de hora em 
hora para Macei6. Gasta-se, em media, 1 hora ate 
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Atalaia, 1 hora e 10 minutos ate Murici, 1 hora e 
15 minutos ate Pilar, e 1 hora e 40 minutos ate Fle
xeiras 0 A ferrovia possui urn ramal partindo de 
Lourenc;o de Albuquerque, que segue ate Porto Real 
do Colegioo Existem 5 estac;oes dentro do Munici
pio: Rio Largo, Gustavo Paiva, Utinga, Lourenc;o 
de Albuquerque e Mundauo Leva-se 1 hora ate Ma
cei6, 1 hora e 10 minutos ate Atalaia, e 1 hora ate 
Muricio 

P/JiEf/F.! 

FLf)CE"IRAS 

RoooVJII P//YHtl"H.TRPR -

/?11IJOI/I.Il F'E.flfll!lciiT£ -
FERROVIR +++ 

Foram registrados na Prefeitura, em 1964, 35 
autom6veis e jipes, 74 caminh6es, 38 6nibus e 100 
outros veiculos 0 

No Tabuleiro do Pinto acha-se instalado o 
Aeroporto dos Palmares, com pousos diarios de 
avi6es, que servem a Macei6o As empresas: Cruzei
ro, VARIG, VASP e SADIAo Em 1964 foram desem
barcados 18 132 passageiros e embarcados 19 617 0 

Comunicafoes 

0 DCT mantem agencias postais na cidade, em 
Gustavo Paiva e em Utinga: a Recte Ferroviaria do 
Nordeste, estagao telegrafica-telef6nica na cidade, 
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A venida G et1ili o Vargas . 

em Gustavo Paiva, Lourengo de Albuquerque, Utin
ga e Mundau ; e na base aerea, no Aeroporto dos 
Palmares, 2 estagoes radiotelegrafica e telefonica, 
sendo uma do Ministerio da Aeronautica. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A sede municipal esta situada em terreno aci
dentado, apresentando dais pianos distintos: a parte 
baixa, a margem do rio Mundau, e a alta. 

A cidade tern cerca de 97 ruas, 7 avenidas, 6 
pragas, 3 625 predios, dos quais 2 124 servidos de 
iluminagao eletrica (CHESF) e 920 abastecidos pela 
rede de agua. 

Varias sao as instituigoes de assistencia-social e 
cooperativista, entre as quais a Sociedade Benefi
cente dos Operarios das Fabricas Cachoeira e Pro
gresso. a Caixa Beneficente dos Trabalhadores das 
Oficinas da Companhia Alagoana de Fiagao e Te
cidos, a Cooperativa de Consumo dos Trabalhado
res da Companhia Alagoana de Fiagao e Tecidos e 
a Cooperativa Escolar Barreto Falcao . 

No exercicio de suas profissoes encontram-se 3 
advogados e 1 engenheiro . 

Assistencia Medico-Sanitaria 

RIO LARGO conta com 4 estabelecimentos de assis
tencia medico-sanitaria com ambulat6rio: Posto de 
Higiene de Rio Largo, estadual, com 2 medicos e 2 
enfermeiros; Posta de Saude Municipal, da Pre
feitura, com gabinete dentario e raios-X, 1 clinico 
geral, 1 dentista, 3 auxiliares de enfermagem e 2 
visitadores sanitarios; Departamento de Saude da 
Companhia Alagoana de Fiagao e Tecidos, com far
macia, laborat6rio, medicos. 6 enfermeiros diploma
dos e 5 auxiliares e um operador de raios-X; e Ser
vigo Medico da SALI (S.A . Leao Irmaos - Agucar 
e Alcool) , com farmacia, gabinete dentario com 
raios-X, laborat6rio, 1 radiologista, 1 laboratorista, 3 
medicos de clinica geral, 10 enfermeiros e 1 pratico 
de farmacia. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 
DISPOE o Municipio de ensino nos graus primano e 
media. No ensino primario geral registrava-se a 
exist€mcia de 58 estabelecimentos escolares com 
6 212 alunos matriculados no inicio do ano letivo 
de 1964 e 175 profess6res lecionando. E subordina
do a 12.a Inspetoria Regional do Ensino Primario. 

Ministravam ensino media, no mesmo ano, 4 
estabelecimentos escolares (2 do ensino secundario, 
1 do comercial, 1 do normal) . 0 corpo docente com
punha-se de 28 profess6res (13 no secundario, 7 no 
comercial e 8 no normal) . Havia, em conjunto, 503 
alunos matriculados no ano letivo de 1964 (438 no 
secundario, 23 no comercial e 42 no normal) . 

Existem, ainda, uma escola de corte e costura, 
1 de datilografia e 1 de miisica, do Conservat6rio 
Brasileiro de Miisica (Secr;ao de Rio Largo) . 

C11ltura 

VARIAs sao as associar;oes desportivo-culturais: a 
Alagoana Esporte Clube, America Futebol Clube, 
Progresso Futebol Clube, entre outras. 

0 Cine Guarany tern capacidade para 763 es
pectadores. Espera-se para breve a instalar;ao do 
Cine Rio Largo e de uma es'a ~ao radioem1ssora. 

Os principais folguedos sao: Reisados, Guerrei
ros, Cheganr;as, Baianas, Pastoris (no Natal e Ano 
Born), Cavalhadas (em qualquer epoca do ano) . A 
principal festa e a de Nossa Senhora da Conceir;ao, 
padroeira da cidade, realizada a 8 de dezembro, se
guida da de Sao Benedito, a 23 de setembro. 0 ani
versario da cidade e comemorado a 15 de ag6sto e 
e uma das grandes festas civic as do Municipio. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTii.o sediadas em Rio Largo uma coletoria federal 
e outra estadual e a Agencia Municipal de Esta
tistica, 6rgao integrante do sistema estatistico na
cional. 

Finanfas Publicas 

EM 1964, a coletoria federal e a estadual arrecada
ram, 338,0 e 466,3 milh6es de cruzeiros, respectiva
mente. A municipalidade arrecadou 179,5 milhoes 
e a sua despesa ficou em 171,1 milhoes de cruzeiros. 
A renda tributaria foi de 164,3 milh6es de cruzeiros. 
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Asp ect o da teira semana l . 

HepreJelllttfao Politicrt 

CoMPONDO a Assembh~ia local contam-se 9 verea
dores. Esta vam inscritos nas eleicoes de 7 de outu 
bro de ' 1962 4 964 eleitores, n umero que j a se elevou 
para 5 200. 

FONTES 

As INFORMA96Es divulgadas neste trabalho foram, n a 
sua maioria , compiladas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatistica de Rio Largo. Walfrido Pe
reira da Silva . 

Foram utilizados, tambem, na sua elaborac;iio 
dados dos arquivos de documentac;iio municipal da 
Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;iio (Secreta
ria-Geral do CNE), de 6rg·aos do sistema estatisti
co nacional, e da monografia , serie " B ". de Fernando 
Pereira Cardim, do CNE . 

EST A publica<;iio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Divulgagiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolur;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza<;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns oasos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretiirio-Geral: SebastHio Aguiar Ayres 

COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

(4." seri~) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP- 303 - Len<;ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzelro, 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Pemipolis, SP. 310 - Areia, PR. 
311- Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 

A¢~qquO::~~ 4.€! imprimir .no Servit;;o Grcijico do 
IBGJP, ao~. v.inte. e seis dias do mes de outubro de mil 
novec;erl-tos :?e sesserita.- e cinco, 29.0 da criat;;ao do 
In§tituto: .e .400.0 da jundat;;ao da Cidade do Rio de ·Janeiro. 




