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JAGUARUANA 

CEARA 

.·!SPECTOS FISiCOS - Area: 966 fun t l!J6U•: ol
t.itude: 50 m; temperaturas em nc. 11Ui.rinlf1 : 
36: minima: 26; media : 27: prccipitw·do /)ill -

1'i0111etrica anual: 1 563 111111. 

POPULAf;AO - 18 247 habitantes (dados prelim i 
nares do Recenseamento Gerctl de !960l : den
sidade demogr(tJica: 19 habitan tes )Jnr rtnilti
metro qnadrado . 

. 4Tli1IDADES PRINCIPAlS 
e cultura de algodiio. 

COMERCIO E SERVI90S 10 estabelccimentos 
atacadistas. 200 Htrcj i.stas c 50 de prr?sfordn ric 
:serviros . 

FEiCULOS REGISTRADOS 1na Prc jcitura i'dunici
pa/1 - 24 automoveis e jipcs. 100 r.aminl115f"'· 
1 onibus e 20 outros reicll los. 

ASPECTOS URBANOS --- 700 l igoC'riCs f' /drica~>. 10 
aparelhos telejonicos : 1 hotel . 1 pcusrio. :! rrs
taurantes . 

.4SSISTENCIA lviEDICi-1 1 posto de saticlc: 111<"-
dico, 1 dentista, 2 enjermciros . no c.rc rl'iciu ri o 
projissiio: 1 jarmcicia . 

. \SPECTOS CULTU RAIS - 66 uniclades t:seo/ares 
de ensino primarzo gcral e 1 csta1Jelecim ent(l 
de ensino media: 1 cinema c 1 I eotrn : 1 hi
blioteca. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PAR!l 1%5 1111il hrics ell' 
cruzeiros 1 - receita prevista : 51,6 ; remlo lri-
butciria: 28.1.; despesa ji.Tada: 51.6. 

REP RESENTAf;AO POUTICA -- - .'J I'Crroclrnr•s <'111 

e:wrcicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Wcrneck <: de
:;enho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar. 
ambos da Diretoria de Documentacfto e Divulg-a-
c;ao do CNE. · · 



ASPECTOS HIS1'0RICOS 

As PRIMEIRAS noticias s6bre a origem da forma<;ao 
da atual cidade de Jaguaruana datam de 1761, 
quando Dona Feliciana Soares da Costa, viuva de 
Simao de G6is, fez doac;ao de terras para consti
tuirem o .patrim6nio da capela que mandara levan
tar sob a' invocac;ao de Nossa Senhora Santana. 

A escritura foi lavrada no Cart6rio de Araca
ti, presumindo-se, todavia, que a capela tenha si
do erigida tres ou quatro anos antes, em virtude de, 
em 1760, ter-se realizado ali o cas amen to do medico 
Jose Baltazar Augery. 

Primitivamente, a localidade denominava-se 
Caatinga do G6is, pelo fato de ter pertencido a 
Simao de G6is o sitio ou fazenda onde se formou 
o arraial e depois povoac;ao desse nome. 

0 distrito de paz foi criado pela Camara Mu
nicipal de Aracati, em 1832, nao sendo, porem, efe
tivado. Sobrevindo a execuc;ao do C6digo de Pro
cesso Criminal, promulgado a 29 de novembro de 
1832, aquela Camara, em sessao de 17 de maio de 
1833, manteve o distrito de Giqui, criado anterior
mente, no qual ficou compreendido o territ6rio do 
distrito de Caatinga do G6is, implicitamente supri
mido. Em 1858, entretanto, a sede do distrito de 
paz foi transferida de Giqui para Caatinga do G6is. 

Antonio Jose de Freitas, estabelecido no po
voado desde 1846, primeiro subdelegado do distrito 
policial, criado em 1862, fundou, nesse mesmo ano, 
uma sociedade civil denominada UnHio, composta 
de 33 membros, que se propunha a !uta pela eman
cipac;ao da Caatinga do G6is. Em 1863 foi institui
da a freguesia de Santana, inaugurando-se em 
meio a grandes festividades. aos 31 de janeiro do 
ano seguinte. 

0 Municipio su.rgiu dais anos mais tarde com 
territ6rio desmembrado do de Aracati e com o nome 
de Uniao. Posteriormente passou a chamar-se Ja
guaruana. 

Completou seu primeiro centenario a 4 de se
tembro do corrente ano. 

Form a{tio Administralircl e J udi{iciritt 

A FREGUESIA de Santana com sede na antiga po
voac;ao de Caatinga do G6is , foi criada pela Lei pro
vincial n.0 1 083, de 4 de dezembro de 1863. 

Com territ6rio desmembrado do Municipio de 
Aracati e sede na antiga povoac;ao de Caatinga do 
G6is, elevada a vila com a denominac;ao de Uniao. 
foi criado o Municipio, pela Lei ou Resolu<;ao pro
vincial n.0 1183, de 4 de setembro de 1865. Sua ins
talagao verificou-se em 4 de margo do ano seguinte. 

0 Decreto estadual n.0 66 , de 11 de setembro 
de 1890, concedeu a vila de Uniao foros de cidade. 
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1\fatriz Senhora San tan a 

Pelo Decreta-lei es
tadual n.0 1114, de 30 
de dezembro de 1943, 
houve mudanc;;a toponi
mica do Municipio e 
conseqtientemente do 
distrito de Uniao para 
Jaguaruana . 

Em 1956, o Muni
cipio perdeu o distrito 
de Itaic;;aba desanexa
do para consti tuir o 
novo Municipio desse 
nome . 

E formado pelos 
distritos de Jaguarua
na (sede), Giqui, Bor
ges e Sao Jose, este ul
timo criado em 1963, 
com sede no povoado 
do mesmo nome e par

te do territ6rio do distrito de Giqui. 
:E atualmente Comarca de primeira entrancia, 

criada pela Lei n.0 21, de 9 de junho de 1948, des
membrada da de Aracati. Sua instalacao ocorre1t 
a 12 de ag6sto do mesmo ana. · 

ASPECTOS FlSICOS 

JAGUARUANA situa-se na zona do Sertao do Baixo 
Jaguaribe e ocupa uma area de 966 quilometros 
quadrados . Limita-se com os Municipios de Araca
ti, Itai!(aba, Quixere, Russas, Icapui, Palhano e o 
Estado do Rio Grande do Norte. 

A sede municipal, a 50 metros de altitude, dis
ta 148 quil6metros, em linha reta, da capital do 
Estado. Sua posi!(ao geografica e determinada pelas 
seguintes coordenadas : 4° 50' 09" de latitude sul 
e 37° 46' 48" de longitude W. Gr. 

0 territ6rio municipal e banhado pelos rios Ja
guaribe, Campo Grande, riacho Arahibu e par nu
merosos afluentes desses rios e varios c6rregos. · 

Dentre as diversas lagoas destacam-se as de 
Saquinhos, Lagamar de Sao Jose , Sao Bento, do 
Meio e Campinas . 

A topografia local apresenta pequenas eleva
!(6es. Os acidentes orograficos mais importantes 
sao: as serras Dantas e do Apodi, nos limites com 
o Rio Grande do Norte; e os serrates Porcos, Que
das e Pedras. 

Jaguaruana tern clima quente e seco e tempe
rado na esta!(ao invernosa, registrando-se fortes 
trovoadas no periodo de mar!(o a maio. A tempe
ratura media e de 27°C, havendo maxima de 36° 
(setembro a janeiro) e minima de 260 (maio e ju
nho ), em 1964. 
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0 inverno vai de fevereiro a junho, ocasiao em 
que ocorrem as maiores quedas pluviometricas. Em 
1964, a sua precipitac;:ao atingiu 1 563 rom. 

Os carnaubais e os oiticicais constituem as 
principais riquezas vegetais do Municipio. No rei
no mineral ha pedras calcareas, encontradas, prin
cipalmente, na zona rural do distrito de Borges, 
nos lugares denominados Sitios, Carrapateira, Tin
teiro e Pedro Fernandes. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
SEGUNDo os resultados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960 havia no Municipio 18 247 
habitantes, dos quais 78,5% localizados na zona 
rural. 

0 distrito mais populoso era o da sede, com 
79,5% do total, seguido do de Borges, com 2 389 
habitantes e do de Giqui, com 1 355 pessoas. 

No ultimo intervalo censitario a cidade cresceu 
de 31,7 %, passando a 3 094 habitantes. 

Foram contados 3 211 domicilios, sendo 2 538 
no distrito de Jaguaruana, 439 no de Borges e 234 
no de Giqui. A densidade demografica era de 19 
habitantes por quil6metro quadrado. 

A popula<;ao municipal era estimada, em 30 de 
junho de 1964, em 18 900 habitantes e a da cidade, 
em 3 400. 

Movimento da Populafao 
0 MovrMENTo dos cart6rios do Registro Civil, em 
1961, acusou 619 nascimentos (337 do sexo masculi
no), 107 casamentos e 236 6bitos (105 do sexo mas
culino) . Dos nascimentos registrados, 318 nasce
ram vivos no ano em pauta (183 masculinos), 300 
em anos anteriores (154 masculinos) e 1 foi nati
morto. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
As PRINCIPAlS fontes de riqueza de Jaguaruana pro
veem da agricultura, da produc;:ao extrativa e das 
industrias de transformac;:ao, merecendo destaque a 
cultura de algodao e a fabricac;:ao de redes de 
algodao. 

ProdufaO Extrativa 

A CERA de carnauba e 0 principal produto da in
dustria extrativa local. Em 1963, foram extraidas 
300 toneladas de cera de carnauba, no valor de 75 
milh6es de cruzeiros. Verificou-se ainda a extra
gao, em menores proporc;:6es, de sementes de oiti-

Grupo Escolar Manuel Satiro 



Prefeitura Municipal 

cica, rendendo 100 toneladas e 3 milhoes de cru
zeiros. 

A explorac;ao dos produtos de origem mineral 
restringe-se a extra((il:o de cal de pedra, cuja pro
du((ao, em 1964, alcangou 210 toneladas, valendo 3 
milhoes de cruzeiros . 

Censo Agricola 
0 CENso Agricola de 1960 registrou, na sinopse pre
liminar, 2 972 estabelecimentos agropecuarios com 
62 034 hectares de area total, dos quais 32 221 (2 834 
em 1950) eram destinados as lavouras. 

Dos estabelecimentos recenseados, 1 879 pos
suiam area de menos de 10 ha cada um; 1 023, de 
10 a menos de 100 ha; 63, de 100 a menos de 1 000 ha; 
e 7, de 1 000 a menos de 10 000 ha. 

Foram contados 18 arados e 14 219 pessoas 
ocupadas. Havia cria<;ao de bovinos em 749 estabe
lecimentos: 735 com menos de 100 cabeQas, cada 
urn; 13, de 100 a menos de 500 cabeQas; e 1, com 
500 cabeQas. 

Agricultura 
A ATIVIDADE agricola rendeu 525,5 milhoes de cru
zeiros, em 1963, e a area plantada atingiu 12 706 ha. 
0 algodao e a cultura de maior importancia, figu
rando o Municipio como um dos grandes produto
res do Estado do Ceara. A lavoura desse produto 
contribuiu com 83,7% para o valor total, rendeu 
6 000 toneladas e ocupou 10 000 ha. 

Cultivaram-se, ainda, laranja (5 milhoes de 
frutos e 5,7% do valor da produ((ao), milho (840 
toneladas e 4,8% do valor) e feijao (408 toneladas 
e 3,1% do valor) . Os 2,7% restantes do valor fa
ram cobertos pela banana, mandioca, caju, melan
cia, limao, melao e tangerina. 

0 algodao e quase totalmente exportado, en
quanta que a maior parte da produ<;ao de milho, 
feijao e mandioca e consumida no proprio Muni
cipio. 

Pecuaria 
Os REBANHos existentes, em 1963, totalizaram 80 000 
cabeQas, avaliadas em 740,5 milhoes de cruzeiros. 
nestacavam-se os bovinos com 15 000 cabe«<as e 
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81,0% do valor total . Seguem-se os ovinos, com 
12 000 cabegas e 4,9 % do valor, os muares, com 
1 COO cabe9as e 4,1% do valor, os asininos (40 000 ca
begas), os suinos (2 500), os caprinos (8 500) , e os 
eqiiinos (1 000) . 

A criagao de gado destina-se ao corte , reven
da e produgao de Ieite . Com referencia aos bovi
nos, ha preferencia dos criadores pelas ragas ze
buinas. 

A produgao de Ieite alcangou 550 mil litros, no 
valor de 27,5 milh6es de cruzeiros . 

Na mesma data, existia no Municipio urn plan
tel avicola de 52 000 ~alinaceos (24 milh6es de cru
zeiros) e 2 000 palm1pedes (800 mil cruzeiros) . A 
produgao de ovos de galinha foi de 100 mil duzias, 
no valor de 14,4 milh6es de cruzeiros. 

Censo Industrial 
0 CENSO Industrial de 1960 contou 34 estabeleci
mentos industriais, nos seguintes generos : textil, 
29 ; vestuario, calgados e artefatos de tecidos, 2 ; e 
produtos alimentares, 3. 0 valor total da produgao 
foi de 93,9 milh6es de cruzeiros, sendo o da trans
formagao industrial, de 8,3 milh6es. Estavam em 
atividade, nas diferentes industrias, 121 operarios, 
em media mensa! . Foram utilizados 125 cv de for
ga motriz. 

0 principal genero de industria era o textil, que 
contribuiu com 92,6 milh6es de cruzeiros para o 
valor total da .produgao, empregou 110 operarios em 
media mensa! e utilizou os 125 cv da forga regis
trada pelo censo . 

Industria 
EM 1.0 de janeiro de 1964 havia 51 estabelecimen
tos texteis, com 326 operarios ocupados, em media 
mensa!, e produgao de 2,3 bilh6es de cruzeiros, e 3 
de produtos alimentares (panificag6es) com 12 ope
rarios em media e 16,5 milh6es de cruzeiros . 

Verifica-se no Municipio a fabricagao, em lar
ga escala, de rectes de fio de algodao. Essa ativi
dade ocupa Iugar importante na vida economica de 
Jaguaruana, existindo 50 fabricas desse produto, 
excluidos os teares particulares, em numero apro-

lgreja no balrro de Socorro 
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ximado de 40 . Em 1964, a produc;ao desse artigo foi 
estimada em 700 mil unidades . E o m aior produtor 
de redes do Estado. Ha , ainda. uma usina de bene·
ficiamento de algodao, entre . os estabelecimentos 
texteis. 

Abate d t' R.deJ 

0 ABATE de reses, em 1963, abrangeu 860 cabec;as de 
bovinos, 708 de suinos, 604 de ovinos e 581 de ca
prinos. Resultaram 179,9 toneladas de carnes e de
ri vados, no valor de 52,9 milh6es de cruzeiros. A 
maior participac;ao coube a carne verde de bovina 
com 115,9 toneladas e 37,7 milh6es de cruzeiros. Se
guem-se, bern distanciados, a carne verde de suino 
(24,8 t) eo toucinho fr esco 117.7 t1, com 11,6% 
e 8,9% do valor total, respectivamentc. Foram, ain ... 
da, produzidas carnes verdes e pPles secas de ovino 
e caprino e couro seco de bovina. 

Coml:rcio 
NA sEnE municipal h a 10 estabelecimentos do co
mercia atacadista e 200, do varejista. 

Jaguaruana, como grande produtor de algodao 
e pela comercializac;iio expressiva na fabricac;iio de 
redes, ocupa Iugar de destaque na estrutura co
mercia! da regHi.o. 

A rede e o produto comercial de maior signi
ficagiio do Municipio e sua expor t ~t~fto c feita no
tadamente para os mercados de Belem IPA), Sao 
Luis (MA), Manau s (AMI e o "hirt crland" do Rio 
Grande do Norte e Paraiba . Na regiao. e em todo 
o Estado do Ceara, prin ci!Yilment e 1,a Capital , o pro
duto tern grande aceitacao. 

0 algodao contribni , tambcm. para o conceito 
comercial da comuna, sendo vendido nas prac;as dos 
municipio:;; vizinhos de Russas e 1\racati e no de 
Mossor6 IRNJ e, em pequena escala, em sua pr6 .. 
pria prac;a. 

Uma agencia do Banco do Brasil de Aracati e 
utilizada nas transa~6es c.omerciais de Jaguaruana. 

Serrir:os 
CoNTAM-sE 50 estabelecimentos de prestaGao de ser
vigos, havendo entre eles 1 hotel, 1 pensao e 2 res
taurantes. 

Trall.l}orleJ e Cmllllllit:tt[Oes 
JAGUARUANA e servido por clivers::~s estradas muni
cipais, ligando suas vilas e povoados, e pela rodo
via estadual CE-90, que numa extensao de 32 km 
estabelece a Jigac;ao com a BR-13 \ Trans-nordes
tinal. 

Com as sedes municipais vizinhas as distancias 
sao, em media, cobertas nos seguintes tempos: ate 
Russas em 1 hora e 30 minutos; Aracati, em 2 ho-
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ras; Itaicaba , em 1 hora; Qui;een!. em 2 horas; e 
Mossor6 (RNl. em 3 horas c 30 minutos. 

0 acesso a Fortaleza e feito em 4 horas, atra
ves das roclovias CE-!30 e BR-13 . 

At.§ Brasilia. DF. leva-se 9 dias. via Russas, Fei
ra de Santana , BA, Montes Claros. MG c Formosa. 
GO, percorrendo as BR-13, 42 e 41. 

Em 31 de dezembro de 1964. estavam registra
dos na Prefeitura 24 autom<)veis c jipes, 100 cami
nh6es, 1 onibus e 20 outros veiculo:;. 

Ha, na cidade, uma agencia postal-telegr::ifica do 
DCT e um servic;o telefonico in term unicipal. 

.ASPf.CfOS SOCIAlS 
A CIDADE esta edificada em terreno plano e ure
noso as margens do rio Jaguaribe. Possui 20 lo
gradouros publicos < 4 pavimentados), entre os quais 
1 prac;a. 0 censo escolar de 1964 contou 1 014 pre
dios, entre residenciais , cornerciais. pitblicos e 
templos. 

0 servic;o de limpeza publica beneficia todos o,.; 
predios e logradouros situados nas zonas urbana e 
.~uburbana. 

A Prefeitura explora o fornecimento de ener
gia eletrica, com uma usina termica de 220 volts. 
J.ocalizada na zona urbana da cidade. Contarn-se 
700 ligac;6es eletricas e 10 aparelhos te lef6nicos ins
t::llados. 
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Assistencia lvledico-Sanitaria 
A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada a popU
lagao por urn posto de saude, mantid? pelo Est~do, 
em convenio com o Servic;o Cooperat1vo de Saude . 
Estao no exercicio de suas profiss6es 1 medico, 1 
dentista e 2 enfermeiros. Ha uma farmacia para 
atender a populaQaO local. 

ASPECTOS CULTURAIS 
Bnsino 
HAVIA, em 31 de dezembro de 1964, 66 unidades es
colares de ensino primario geral, onde lecionavam 
'78 .professores e foram matriculados, no iniclo do 
ano, 1 800 alunos. 

0 ensino medio e ministrado pelo Ginasio 
C6nego Agostinho, com 6 professores e 105 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo de 1964 . 

OutfOs Aspectos 
JAGUARUANA disp6e da biblioteca Teixeira de Frei
tas, pertencente ao Ginasio Conego Agostinho, do 
Cine Ideal (400 lugares) e de urn teatro paroquial, 
com capacidade para 300 pessoas. Ha, ainda, di
versos gremios estudantis . 

Anualmente, no mes de julho, e festejada Nos
sa Senhora Santana, padroeira da cidade. Encer
ra-se com tradicional procissao, a qual acorrem, 
tam bern, habitantes das localidades vizinhas . Ha. 
ainda, as festas juninas . 

Entre as demonstrac;6es de cunho folcl6rico, 
podemos enumerar a pratica de encenaQ6es do 
"Boi", geralmente nos meses de setembro a dezem
bro, e "Cantador de Violas", muito comum na zona 
rural . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 
ACHAM-sE instaladas na cidade uma coletoria fe
deral e outra estadual e a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do ffiGE. 

/·. 

FinanfaS Ptlblicas 
A ARRECADAQAo federal atingiu 22,5 milh6es de cru, 
zeiros (16,1 de renda tributaria) , em 1964, e a es
tadual, 83,5 milhoes, dos quais 66,8 sao referentes 
ao imp6sto de vendas e consignaQ6es. 

G lmisio Conego Agostinho 
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Posto de Saitde 

No mesmo ano, a Municipalidade arrecadou 
24,3 milh6es de cruzeiros (16,3 de renda tributa
ria), alcangando a despesa 25,2 milh6es. 

Para o exercicio de 1965, o or<;amento muni
cipal fixava.. a despesa em 51,6 milh6es de cruzeiros 
e previa igual receita, sendo de 28,1 milh6es a 
renda de impostos e taxas. 

Repre.renta{ao Politic" 
A CAMARA Municipal de Jaguaruana e composta de 
9 vereadores. Nas eleig6es de 7 de outubro de 1962 
havia 6 980 eleitores inscritos. 

PONTES 
As INFORMA~6Es divulgadas neste trabalho foram na 
maioria compiladas e fornecidas pelo Agente Mll.ni
cipal de Estatistica de Jaguaruana, Joao Vital Filho. 

Foram utilizados tambem na sua elaborac;ao, 
dados dos arquivos de documentac;ao municipal da 
Diretoria de Documentac;ao e Divulgagao (Secreta
ria-Geral do CNE) e de org·aos do sistema estatisti
co nacional . 

EST A publicar;;ao jaz parte da serie de monograjias 
111-unicipais organtzada pela Diretoria de Documen
tar;;r'io e Divulgac;r'io do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos 
da evoluc;r'io hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistemattzac;r'io, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
clivergencias de opinir'io, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias fontes de pesquisa, por isso, o CNE 
ctcolheria com o maior interesse qualquer colabo1·a
~·ao, especialmente de historiadores e ge6gratos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretar!o-Geral: Sebast!li.o Aguiar Ayres 

COLE!;aO DE MONOGR,\J<'IAS 

( 4.• so' ric J 

:wo - Sao Mate us, ES. 301 - Videira, SC. 30:Z - Pira;su. 
nunga, SP. 303 - Len~6is Paullsta. SP. 304 - Atibaia, Sl'. 
305 - Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - · Um· 
buzeiro, PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolls, SP. 310 
Areia, PB. 311 - Tres Lagoas, MT. 3!2 - Rio I~an:o. AI.. 31 :: -
Ubajara. CE. -· 314 - .Jaguaruana. CE. 

Acabou-se de imprimir, no Servit;;o Grajico clo 
IBGE, aos quatro dias do mes de novembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criat;;iio do Ins
tituto e 400.0 da tundaqao da Cidctde do Rio de Ja 
neiro. 


