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BRASILEIA 

ACRE 

ASPECTOS FJSICOS - Area: 6 232 km2 (1960 J; 
altitude : 260 m; ternpera turas. em ° C : mcb;ima 
de 38 e m i nima de 4. 

POPULAQAO -- 10 535 habitantes (dados pr elimi 
nares do Recenseamento Geral de 1960 ) ; den 
sidade dem ogrdjica: 2 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADE PRINCIPAL - - prodUI; tio extrativa v e
getal (bo r racha i. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - .1 agencia 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 5 caminh6es , 14 motocicletas e 2 utili 
ttiTios. 

ASPECTOS URBANOS - 241 ligar;6es elet1icas. 1 
penstio, 1 restaurante e 1 boite . 

. 4SSIST£NCIA MEDICA - 2 pastas de saude; 1 me
dico e 2 dentistas. no exercicio da protissi.io ; 3 
drogarias .. 

ASPECTOS CULTURAIS - 29 unidades escolares 
de ensino primtirio fundamental comum. 1 de 
ensino media; 5 clubes esportivo-sociais. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 56,5; despesa 
jixada: 56,5. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 5 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e dese
nho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar. 
ambos da Diretoria de Documenta~tao e Divulgal(ao 
do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

HABITAVAM primitivamente as terras do Municipio 
as tribos catianas e maintenecas. A primeira pene
trac;ao de civilizados ocorreu por volta de 1879, com 
a chegada de imigrantes nordestinos, fugitivos das 
inclemencias climaticas do Nordeste e avidos de se 
entregarem ao mister da extrac;ao de borracha. 

Os imigrantes iam tomando posse das terras 
ate entao inexploradas e, em pouco tempo, con'lti
tuiram-se varios seringais: Carmem Nazare, Bel
monte, Quixada, Caninde, Baturite, Sao Joao, Sao 
Francisco, Triunfo, Piaui, Bahia, etc ., designac;oes 
dadas :gelos nordestinos as novas propriedades e que 
Ihes traziam recordac;oes da terra natal. 

Quando da eclosao da revolta acreana em 1902, 
o territ6rio do Municipio era ocupado, na sua quase 
totalidade, por brasileiros. Os seringais Carmem e 
Bahia foram palcos de encarnic;ados combates. No 
seringal Bahia perderam a vida inumeros brasilei
ros, em defesa da causa acreana. 

Com a celebrac;ao do Tratado de Petr6polis, em 
17 de novembro de 1903, as terras de Brasileia, como 
todo o Acre, passaram a integrar o territ6rio bra
sileiro. 

Na primeira divisao territorial administrativa 
do Acre, fixada pelo Decreta Federal n .o 5 188, de 7 
de abril de 1904, Brasileia figurava como zona inte
grante do Departamento do Alto Acre. 

Em 1908 instala-se no seringal Belmonte o 
termo judiciario do Alto Acre e no ano seguinte 
outros termos judiciarios sao inaugurados . A insta
lac;ao dos termos se fazia nas sedes dos seringais, 
quandQ os seus proprietaries permi tiam . 

Sabre a fundac;ao da cidade, conta-se que a 
ideia surgiu em conseqiiencia de um incidente 
ocorrido entre o juiz do 3.0 termo judiciario da Co
marca de Xapuri, sediado no seringal Nazare, Ful
gencio de Paiva, e o arrendatario do mesmo seringal, 
Joao Pereira de Pinho. 

0 juiz protestou contra os alojamentos que lhe 
ofereceram, considerando-os indignos do judiciario . 
Desse desentendimento resultou a expulsao do juiz 
e do escrivao, que nao obtendo acolhimento em 
outros seringais dirigiram-se a Cobija, cidade fron
teiric;a boliviana, onde foram hospedados par pa
tricios ali residentes. 

Conduzindo as costas todo o material e arquivo 
do juizado, os dois funcionarios causaram hilaridade 
as pessoas que os viram atravessar as ruas da ci
dade boliviana . Dizia-se em satirico dito da regiao 
que a justic;a do 3.0 Termo andava num "jamaxi", 
de seringal em seringal, esmolando hospedagem. 

Varios brasileiros residentes em Cobija, feridos 
no seu amor patrio nao puderam ficar indiferentes 
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a esse acontecimento e reuniram-se na residencia 
de Jose Cordeiro Barbosa e concordaram em conse
guir uma instala~ao condigna e apropriada para a 
justi~a. Organizou-se, entao, uma comissao inte
grada por Luis Barreto Correia de Menezes, Rei
naldo Melo, Jose Cordeiro Barbosa e Fulgencio de 
Paiva, com o fim de adquirir o local para funda~ao 
de uma vila onde se construiria urn predio destinado 
a instala~ao desejada. 

Finalmente, apesar de nao encontrarem a mi
nima boa vontade por parte dos proprietarios dos 
seringais, escolheram uma faixa de terra do serin
gal Carmem, defronte de Cobija, a margem esquerda 
do rio Acre. 

A ideia foi propalada entre os brasileiros que 
mourejavam as margens do rio, acima de Cobija e 
nesta residentes, apelando para o concurso pessoal 
e financeiro de cada um. Ultimados os preparativos, 
no domingo de 3 de julho de 1910, as 7 horas, cerca 
de 100 pessoas, entre homens e mulheres, deram 
inicio a derrubada da mata sob ardoroso entusiasmo. 

As 17 horas foram suspensos e dados par con
cluidos os trabalhos, constatando-se o desfloresta
mento de um hectare de area. 

Ap6s o trabalho de derrubada e limpeza do 
terreno, tendo a comissao arrecadado a importancia 
de vinte e dais cantos de reis, teve inicio a constru
c;ao de um amplo predio, que se chamaria "Palaci:J 
da Justic;a". Neste local surgiria Brasilie, popular
mente Brasilia e atual Brasileia. 

Decorridos seis meses, quando as obras ja se 
encontravam em acabamento, aparece, inopinada
mente, o gerente do seringal Carmem, Joao Gomes 
Teixeira, a frente da marinhagem do navio "Braga 
Sobrinho", e ataca a indefesa vila, destruindo total
mente o predio. Em conseqiiencia, instalou-se rigo
roso inquerito, ficando a firma insurgente obrigada 
a doar a area em questao. 

Em 30 de maio de 1911, foi realizada a doa~ao, 
par escritura publica, em Rio Branco . Nesse mesmo 
ana, por determinagao do Prefeito do Departamento 
do Alto Acre, Deocleciano Coelho de Souza, verifi
cou-se o levantamento da planta-projeto da novel 
vila e, no ano seguinte, foram nomeadas as primei
ras autoridades. 

FormaflW fJJdiciario-Admini.rtrativa 

PELA Resolu<;ao Departamental n.0 28, de 20 de 
setembro de 1911, vila Brasilia foi considerada ter
mo judiciario. 

Nas divis6es territoriais datadas de 31 de de
zembro de 1936 e 21 de dezembro de 1937, figurava 
com a categoria de distrito, pertencente ao Muni
eipio de Xapuri 
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Grupo Escolar Getiilio Vargas 

Pelo Decreta-lei federal n .0 968, de 21 de dezem
bro de 1938, foi criado o Municipio de Brasilia, 
compreendendo urn so distrito, com sede na vila de 
igual nome e areas desmembradas dos municipios 
de Xapuri e Sena Madureira. Sua instalac;fw veri
ficou-se a 1.0 de janeiro de 1939. :Este mesmo De
creta concedeu a sede municipal foros de cidade. 

A comarca, instalada a 1.0 de janeiro de 1939, 
foi extinta a 8 de junho de 1940 e restaurada a 28 de 
dezembro de 1950. Pelo Decreta-lei Federal n.0 6 163, 
de 31 de dezembro de 1943, que deu nova organiza<;ao 
judiciaria ao entao Territ6rio do Acre, o toponimo 
Brasilia foi alterado para BrasilE~ia. 

Pela Constitui<;ao do Estado de 1.0 de mar<;o de 
1963, o Municipio perdeu parte de seu territ6rio, 
desanexado para constituir os novos municipios de 
Assis Brasil e Epitaciolandia. 0 Municipio e cons-
tituido de urn s6 distrito. · 

.4.SPECTOS FlSICOS 

BRASILEIA esta localizado na zona do Alto Purus, 
possui 6 232 km' de superficie e limita-se com os 
municipios de Xapuri e Sena Madureira e com as 
Republicas da Bolivia e do Peru. 

0 territ6rio municipal apresenta-se geralmente 
plano, existindo raras e pequenas eleva<;6es. 

0 solo e argiloso e silico-argiloso, sendo a ca
mada de humus, que cobre a vasta regiao, respon
savel pela grande fertilidade do solo. Nao existem 
praticamente areas pantanosas, predominando as 
terras firmes, principalmente nos divisores de aguas 
dos rios e igarapes. 

Os principais rios que banham o Municipio sao: 
Acre, afluente do Purus, e Xapuri, afluente do pri
meiro. 0 rio Acre percorre o territ6rio municipal 
numa extensao de 360 quilometros. Tern largura 

BRASILEIA - 5 



media de 70 metros e profundidade de 1 metro no 
verao e 8 metros no inverno, isto e, de janeiro a 
mar<;o, no rigor das chuvas. Serve de limite do 
Brasil com a Bolivia e com o Peru. 0 rio Xapuri 
nasce em territ6rio do Municipio, fazendo urn per
curso de 200 quil6metros ate entrar no de Xapuri. 
Sua largura media e de 30 metros e a profundidade 
de 6 metros durante a estac;ao invernosa e 0,50 me
tro durante 0 verao . 

A sede municipal, a 260 metros de altitude, dista 
145 quil6metros, em linha reta, da capital do Estado . 
Suas coordenadas geograficas sao as seguintes : 
11° 00' 49" de latitude sul e 68° 45' 03" de longi
tude W.Gr. 

0 clima em geral e quente e umido, registran
do-se temperaturas maximas de 38 graus centi
grados . Observa-se apenas duas estac;6es: o verao , 
de maio a outubro, e o inverno, de novembro a abril. 
quando as chuvas sao mais abundantes. Verificam
-se ondas de frio provocadas pela queda brusca de 
temperatura que desce de 38 a 4 graus centigrados, 
no espago de 12 horas. As "friagens" duram de 
24 a 96 horas . 

A flora e a fauna constituem as grandes rique
zas naturais de Brasileia, que tern na seringueira, na 
cast.anha-do-para e nos animais silvestres os prin
cipais fat6res de sua economia . Ha, tambem, nas 
suas matas grande variedade de madeiras para cons
truc;ao e de palmeiras oleoginosas . Nos rios e iga
rapes sao encontradas varias especies de peixes . 

. -1.SPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO dados prelim ina res do Recenseamen to Ge
ral de 1960, havia no Municipio 10 535 h a bitantes, 
dos quais 82,4% residiam n a zona rural. A popu
lac;ao da cidade cresceu entre os dais censos, de 
13,3%, passando a 1 852 pessoas, e a rural de 39,4%. 
passando a 8 683 . 

Foram contados 1 902 domicilios . 
A densidade demografica era de 2 habitantes 

por quil6metro quadrado . 
Em 1965, a populac;ao municipal foi estimada 

em 12 385 habitantes, sendo a da cidade de 2 116, e 
o numero de domicilios de 2 480 . 

. -'l.SPECTOS ECONOlHICOS 

A EOONOMIA municipal esta baseada, quase que exclu
sivamente, na produc;ao extrativa vegetal . 

ProdufaO Extrativa 

A BORRACHA constitui o principal produto da indus
tria extrativa local . Em 1964, foram extraidas 
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Posto de Saiide 

1 225,6 toneladas de borracha, cujo valor ascendeu 
a 988,6 milh6es de cruzeiros. Verificou-se ainda a 
extra~tao de 835,2 toneladas de castanhas, valendo 
50,1 milh6es, e 4,0 t de couros e peles de animais 
silvestres, no valor de 3,3 milh6es. 

Pescct 

A PRoouglio de pescado, em 1964, rendeu 4 toneladas 
e 2,2 milh6es de cruzeiros. 

Censo Agricola 

0 CENSO Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, revelou a existencia de 353 estabelecimentos 
agropecuarios, com area total de 13 237 ha, dos 
quais 1 308 destinados as lavouras. 

Desses estabelecimentos, 12 tinham area infe
rior a 10 hectares; 307 situavam-se entre 10 a me
nos de 100 ha; 22 entre 100 a menos de 1 000 e 12 
sem declara~tao de area . 

Ravia 2 030 pessoas ocupadas e 16 arados em 
utiliza~tao . -

Criavam-se bovinos em 198 estabelecimentos, 
dos quais 194 possuiam menos de 100 cabe~tas, em 
cad a urn , e 4 , de 100 a me nos de 500. 

Agricultura 

A PRODU<;Jio agricola municipal, em 1964, rendeu 
120,8 milh6es de cruzeiros e foram utilizados 
1 499 hectares . 

0 milho contribuiu com 33,8 % para o valor to
tal e com 1 362 t; a mandioca, com 16,4% do valor 
e 2 000 t; o arroz, com 16,1% do valor e 390 t; o 
tomJ.te, com 10,0% do valor e 60 t; a banana, com 
8,7 % e 88 mil cachos; e o feijao, com 5,4 % e 77 t. 
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Os 9,6 % restantes do valor foram cobertos pelos 
seguintes produtos: batata-doce, c6co-da··baia , 
fum o, cafe, abacaxi, laranja, abacate, cana-de-aqtl·· 
car, tanger ina, melancia e limiio. 

A POPuLAC.:AO pecuari a, em 1963 , totalizou 24 768 ca
bec;as avaliadas em 633 ,8 milh6es de cruzeiros. 

Os mua res contribuiram com 2 800 cabecas e 
41 ,9 % do valor ; os suincs, co:n 12 mil ca beGas e 
23,4% do valor e os bovinos, com 2 900 cabec;as e 
18,3% . Os dernais rebanhos for am formados pelos 
equinos 1750 cabec;asl, ovinos (6 300) e asininos 
( 18). 

A produc;ao de leite alcanc;ou 180 mil litros , no 
va lcr de 27 milhoes de cruzeiros. 

Contava o Municipio com um plantel av icola 
de 46 mil galiml.ceos e 12 mil palmipedes, avaliado 
em 62 milhoes de cruzeiros. A quantidade de ovos 
de galinha atingiu 28 800 duzias , no valor de 13 ,8 
mi.lhoes de cruzeiros. Foram produzidas ainda 3,5 
toneladas de mel de abelha, valendo 525 milhares 
de cruzeiros . 

Em 31 de dezembro de 1964, a p-opulac;ao pe
cmiria era calculada em 30 750 cabec;as, valendo 
779,3 milh6es de cruzeiros e as aves em 65 mil ca
bec;as e 101,4 milhoes de cruzeiros. Os ovos, 92 mil 
duzias, valendo 791 ,2 milh6es, e o Ieite de vaca , 
200 mil litros e 50,0 milhoes de cruzeiros. 

Cemo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou, em Brasileia, 
16 estabelecimentos, todos de industria de transfor
mac;ao : 3 de minerais nao metll.licos, 9 de madeira 
e 4 de produtos alimentares. 0 valor total da pro
duc;ao dessas industrias alcangou 6,1 milhoes de 
cruzeiros, sendo de 4 ,1 milh6es o valor da transfor
m ac;iio industrial. A media mensa! de operarios 
ocupados foi de 18. Foram gastos 957 mil hoes de 
cruzeiros em salaries e vencimentos e as despesas 
de ccnsumo fixaram-se em 2,1 milh6es (1 ,9 milhao 
referente a materias-primas) . 

0 principal genero de industria era o de pro
dutos alimentares que contribuiu com 51 ,2% do 
valor total da produc;iio, seguido do de madeira, com 
36,3 % do valor, e dos minerais nao met§Jicos, com 
12,5 % . 0 maior numero de operarios ocupados em 
m edia mensa! coube ao genero de madeira. com 
30 deles. 

lndtlstria 

DENTRE as industrias locais, destacam-se as de 
transformac;iio de produtos alimentares. Em 1964, 
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Agencia do Banco de Credito da Amazonia 

foram produzidas 288 t de farinha de mandioca, 
55 t de agucar, 11 t de rapadura, 5,8 t de polvilho, 
4 t de queijo. 

Abate de Reses 

ABATER~M-SE, em 1963, 300 cabegas de bovinos e 188 
de sumas . Os produtos derivados totalizaram 
61,2 t, no valor de 16,3 milh6es de cruzeiros. Desse 
valor, 78,4 % foram representados pela carne verde 
de bovina, com uma produt;ao de 45 toneladas . 
Seguem-se a carne verde de suino, com 11,6% do 
valor e 7,5 toneladas, o toucinho fresco, com 9,8 % 
do valor e 5,7 toneladas, e o couro seco de bovina, 
com 3 t e 0,2% do valor . 

Comercio e Banco.r 

ExisTIAM 90 firmas comerc1a1s (75 varejistas e 15 
atacadistas) ate outubro de 1964, quando passou a 
108 . 

0 comercio mantem relag6es com as pragas de 
Manaus, Belem, Recife, Rio de Janeiro e Sao Paulo, 
de onde importa quase t6das as mercadorias, con
sumidas no Municipio. Exporta, principalmente, 
borracha, castanha e couros e peles de animais 
silvestres. Em 1964, a exportat;ao de borracha atin
giu 1167,3 toneladas 0112,6 t de borracha fina), 
valendo 737,3 milh6es de cruzeiros (721,8 milh6es da 
fina) . 

0 Banco de crectito da Amazonia possui agencia 
no Municipio, ina ugurada a 20 de janeiro de 1965. 

A Associagao Comercial de Brasileia foi fundada 
a 20 de setembro de 1964. 
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Trans porte 

BRASILEIA e porto fluvial e utiliza-se de urn campo 
de pouso, distante 3 km da cidade, localizado em 
territ6rio do novo Municipio de Epitaciolandia . 

Comunica-se com Rio Branco e com Xapuri por 
via fluvial e aerea 0 De avii'io leva-se 10 minutos 
ate Xapuri e 35 minutos ate Rio Branco 0 For 
via fluvial o transporte se faz em embarca<;6es de 
pequeno calado 00 a 30 t:meladas) , gastando-se 
8 horas ate Xar-uri e 32 horas ate a capital do 
Estado o 

Liga-se a Sena Madureira, por aviao, com es
calas em Xapuri e Rio Branco 0 

A Cruzeiro do Sui e o Correia Aereo Nacional 
fazem linhas regulares, a primeira tres vezes por 
semana e o segundo, uma vez 0 

Estavam registrados na Prefeitura, em 19640 
5 caminh6es, 14 motocicletas e 2 utilitarios 0 

Placido d• 
CiullfJ 

CONVEN~0£5 
LIMIT£ INTERNACIONAL _ _ ,....,_ 

LIMITE INTERESTAOIIAL -~~ 

S£0£ MI/Nic/PAL 0 

0 movimento fluvial acusou, em 1964, a entrada 
de 100 embarcag6es e a saida de 124 0 Foram em
barcadas 1 775,5 t de carga e desembarcadas 793,7 t 

Comunica[oes 

HA NA sEDE municipal, uma agencia postal-telegra
fica do Departamento dos Correios e Telegrafos e 
uma estagfw radiotelegrafica do Governo do Estado . 
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.-1SPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE esta situada a margem esquerda do rio 
Acre, fronteiric;a a cidade boliviana de Cobija. 

Contam-se 16 logradouros publicos: 2 prac;as, 
3 avenidas, 7 ruas e 4 travessas. Todos sao arbori
zados e possuem iluminac;ao publica. Ha 395 domi
cilios nas zonas urbana e suburbana e, ate 31 de 
margo de 1965, existiam 241 ligac;oes eletricas. 

Em 1964, foram consumidos 71 122 kWh de ener
gia eletrica, assim distribuidos: 8 787 para logra
douros publicos, 17 161 para repartic;oes publicas e 
45 174 para uso particular. 

Ha uma pensao e urn restaurante. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada par 
2 postos de saude. Exercem suas profissoes 1 medico 
e 2 dentistas. Ha 3 drogarias em funcionamento. 

Acha-se em construc;ao urn hospital com 
40 leitos. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 
Os resultados preliminares do Censo Escolar 

de 1964 revelaram a existencia de 5 351 crianc;as de 
0 a 14 anos (948 na cidade): 2 603 ate 5 anos (430 
na cidade); 332 de 6 anos (54 na cidade); e 2 416 
de 7 a 14 anos (464 na cidade). Destas ultimas, 1201 
frequentavam escola (410 na cidade). 

Havia 58 profess6res todos regentes de classe 
(27 na cidade): 52 do sexo feminino (26 na cidade) 
e 6 do masculino (1 na cidade) . Dos regentes de 
classe, 9 eram normalistas: 1 do sexo masculino 
(na cidade) e 8 do feminino (5 na cidade); e 49 nao 
normalistas (21 na cidade e do sexo feminino) : 44 
do sexo feminino e 5 do masculino. 

Ensino 
BRASILEIA dispunha, em 1964, de 25 unidades esco
lares de ensino primario com urn . A matricula geral 
era de 1382 alunos e a efetiva de 999. As aprova
c;oes foram em numero de 808, das quais 27 refe
riam-se a conclusoes de curso . 0 corpo docente 
constituia-se de 51 profess6res, sen do 5 normalistas. 
Em 1965 contavam-se 29 unidades escolares. 

Na sede municipal funcionam 2 grupos escolares. 
0 ensino media e ministrado pelo Curso Normal 

Regional, situado na cidade, com 89 alunos e 6 pro
fess6res. Em 1964, 52 alunos foram aprovados e 
5 terminaram os estudos. 
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Cull 11 i'tl 

Hit NO Munieinio 2 tem_plos do eulto cat6licc P 3 de 
rrotestante. · 

Na sede municipal funciona um 8nt'· ., e:nbc 
esporti.vo-social e uma ele:sante e atrz"en re bo;t?. 
Em 1965, foram fundados o Palmeiras Atl2t'c:; Cl1.i0''· 
Guaranv Futebol Clube. America F1;tebol Clube. 
B: asileia Futebol e a Llga De:-:IJortiva do Alb Acre. 

As festas tradicionais sao as de cunho n·ligioso. 
desktcando-se a de Sao Sebastifw, em jane1ro. e u 
de Nossa Senhora da Conceiqao, em maio. Heve
renciada, ainda, Nossa Senhora das Dares. padroeira 
da cidade. 

Comemora-se, tambem, o dia 3 de julho, data 
da funda<;ao da cidade. 

ASPECTOS ADllf!NISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTA.o instaladas em Brasileia as seguintes reparti
g5es publicas: coletorias federal e estadual, Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE, 
Delegacia de Obras do Estado, Inspetoria de Ensino, 
Inspetoria Agricola, Delegacia de Policia e um des
tacamento da Guarda Territorial . 

Fillclflr;ctJ Pttblic"aJ 

EM 1964, a Uniao arrecadou 1,7 milhao de cruzeiros 
(ate novembro) . 0 Estado 7,9 milh5es e a Prefei
tura 20,8 milh5es de cruzeiros. 

0 orc;amento municipal para 1965 previa re
ceita de 56,5 milh5es e fixava igual despesa. 

Re pre.renta{iio Politica 

A CAMARA Municipal de Brasileia comp6e-se de 
5 vereadores. Nas eleig5es de 7 de outubro de 1962, 
estavam inscritos 1188 eleitores. 
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FONTES 

As INF'ORMAQOES divulgadas neste trabalho foram em 
sua maioria fornecidas pelo estatistico Mustafa 
Ribeiro de Almeida, da Inspetoria Regional de Esta
tistica Municipal do Acre. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documentagao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgac;ao do CNE e de outros 6rgaos do 
sistema esta tistico brasileiro. 
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EST A publicagao jaz parte da serie de nwnografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
luc;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;ao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natu
reza, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborac;iio, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT1STICA 
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