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CORURIPE 

A LA GO AS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1143 km' (1965); al
titude: 15 m; temperatura: varia entr e maxi
ma de 33 e minima de 15°C. 

POPULAQAO - 22 584 habitantes (1964) ; densidade 
demogrdfica : 20 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - agropecudria . 

EST ABELECIMENTOS COMERCIAIS - 22 de co
mercia varejista e 10 de prestac;ao de servic;os. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 12 autom6veis e j ives, 14 caminh6es e 3 
out7'os veicu los. 

ASPECTOS URBANOS - 160 l igac;6es eletricas e 3 
hoteis . 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 posto de higiene e 1 
ambulat6rio; 2 tarmdcias; 1 medico, 2 dentistas 
e 3 e1Vfermeiros no exercicio da profissao. 

ASPECTOS CULTURAIS - 34 unidades escolares 
de ensino primdrio geral e 1 de en sino media; 
1 bibl:~teca, 1 cinema e 1 teatro. 

OR<;)AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 47,3; despesa fi
xada: 47,3. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Francisco Xavier da Costa, ambos da Diretoria 
de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



ASPECTOS I-IIST6RICOS 

No VA LE do "Coruruy" (cururu = sapo; pio = onde 
- Iugar de sapos ou, en tao , cu--ru-rip = rio dos 
seixos 1 se erguia uma das m aiores tab as dos aguer
ridos caete.s, contra a qual se mobilizaram os portu
gueses em repres8Jia ao t rucidamento de D. Pero 
Fernandes Sardinha, 1° Bispo do Brasil. 

0 local onde hoje se ergue o Municipio de Co
ruripe. sup6e-se tenha sido atravessado, no seculo 
XVI, pelas entradas e penetrag6es que, entao, se 
r ealizaram. 0 certo e que, no fim daquele seculo 
j a era a regiao conh ecida pelo nome de Coruripe, 
desde que foi assim mencionada n as cr6nicas de 
viagem de Knivet. S6bre o porto, que deve ser a en
seada de Pontal , tem-se noticias desde os .princi
pi·os do seculo XVII. Ruy Correa Lucas , em do
cumento que determinava providen cias de socorro a 
Matias de Albuquerque, a ele se referiu, em 1635. 

Afastado o iminen te perigo silvicola, os coloni
·zadores iniciaram a derrubada da f!oresta da r egiao, 
estabelecendo um ativo comercio de madeira, prin
cipalmen te de pau brasil. Erigiu-se uma igreja, sob 
a invocagao de Nossa Senhora da Conceigao e, em 
t6rno dela , formou-se o povoado. Rapido foi seu de
senvolvimento , tanto assim que em breve suplantou 
ao da an t iga vila de Poxim a que estava subordina
do, fazendo jus as honras de sede do Municipio. 

Coruripe fat teatro das guerrilhas luso -brasilei
r as contr a a invasao h olandes.a. 

Fom hi[iio Administrati t/a e J udiciaria 

A FREGUESIA de Coruripe foi, primitivamente, de Po
xim , cuja da ta de criagao e pouco conhecida 0718, 
para uns e 1726 para outros) . 

A vila foi criada pela Lei n.0 484, de 23 de junho 
de 1866, passando para ela a sede do Municipio de 
Poxim, entao suprimido. 

Coruripe recebeu foros de cidade pela Lei n.0 15, 
de 16 de maio de 1892. 

Comp6e-se de 2 distritos: Coruripe (sede) e 
Poxim . 

:E sede de Comarca desde 3 de maio de 1882, par 
f6rga da Lei n .0 886. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MUNiciPIO se localiz.a na zona do litoral, uma das 
seis zonas fisiograficas em que se divide o Estado de 
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Alagoas. Com area de 1143 km', fartamente banha
da pelo Oceano Atlantica, limita -se com os Muni
cipios de Sao Miguel dos Campos, Campo Alegre, 
Junqueiro, I greja Nova, Feliz Deserto e P enedo . 

A sede municipal, aos 15 m etros de altitude, tem 
sua posi<;:ao definida pelas seguintes coordenadas 
geograficas : 10° 07' 40" de latitude sul e 350 10' 20" 
de longitude W. Gr . Em linha reta , dista 71 qui!6 -
metros da Capital do Estado , rumo SO. 

0 Coruripe e o principal rio do Municipio. Ser
vem-no, ain da , entre outros, os rios : Poxim ; J equia, 
que o separa de Sao Miguel dos Campos; Piaui , que 
serve de limite com P enedo; e das Pedras. Varias 
lagoas contam-se em Coruripe, sendo as principais 
as de Jequia , Poxim e Santa Luzia . 

0 solo, ba ixo na pa rte litoranea, e coberto de 
coqueir ais e de mangues. Para o interior, apresenta 
t aboleiros e vales fe r teis. 

As riquezas naturais sao representadas pelas 
madeiras de le i, sa l marinho, fibras vegetais, ca<;a e 
pesca. 

0 clima e ameno, variando as temperaturas 
maximas entre 30 e 33 graus centigTados e as mi
nimas entre 15 e 18 graus. A epoca chuvosa vai de 
a bril a julho. 

L'l.SPECTOS DEi\fOGRAFI COS 

PoR ocAsrii.o do Recen seamento Geral de 1960, o Mu
nicipio somava 20 499 habitantes, ocupando o 4.0 
lugar entre os municipios m ais populosos de sua 
zona fisiografica, onde se en contra, a lias, Macei6. 
A densidade demografica era de 18 habitantes par 
quil6metro quadrado. 0 Municipio cresceu 26%, em 
relagao aos resultados do Censo Demografico de 
1950. 

A preferencia pela zona rural, ja expressiva em 
1950, foi marcante no ultimo decenio intercen sitario, 
ben efici ando-a com um incremento de 31 %. Assim, 
foram registrados 16 408 h abitantes, para 4 091 re 
sidencias n as zonas urbana e suburban.a . 

0 distrito-sede detem 86 % dos habitantes. 
A cidade de Coruripe cresceu 3,4 % de 1950 para 

1960, tendo-se registrado 3 434 moradores, no illti
mo Recenseamento. 

Contaram··se 4 190 domicilios, sendo 3 550 no 
distrito-sede e 640 no de Poxim. 

0 Censo Escolar de 1964 r egistrou 22 584 habi
tantes, dos quais 18 044 na zona rural. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA municipal repousa, sobretudo, nas ati 
vidades agropecuari as e secundariamente n as 
industr ia is. 

Pescct 

CONSTITUI a produ<;ao de pescado uma das fontes 
economicas do Municipio . 

Em 1964, a pesca colonizada absorveu a ativi
dad e de 278 pessoas, sendo a produ<;ao de 21,5 tone
ladas avaliada em 5,8 milh6es de cruzeiros. A co
lonia mant em uma escola e um ambulat6rio. 

A pesca nao colonizada, no mesmo ano, contou 
com 450 pescadores ( 170 menores de 18 anos) , com 
produ<;ao de 32,2 toneladas , ava liada em 2,0 milh6es 
de cruzeiros. 

Contavam-se, em conj unto, 105 embarca<;6es, 18 
redes de .ar rasto, 30 r edes de espera e 32 jan gadas 
e canoas. 

Cemo A gricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo a sinopse 
preliminar , registrou 850 estabelecimentos, que 
ocupavam 78 807 h ectares, dos quais 5 417 destinados 
a lavo uras . 

Segun do o tamanho, 267 es tabelecimentos esta 
vam com preendidos n a classe de area de men os de 
10 h ectares; 462, n a de 10 a men os de 100 ; 117, n a 
de 100 a men os de 1 000 ; 3, na de 1 000 a menos de 
10 000 e, apen as 1, na de m ais de 10 000 . 

Trabalhavam nos estabelecimentos agropecua 
r ios 5 935 pessoas. Havia 19 t ratores e 100 arados. 

Criavam-se bovinos em 129 estabelecim en t os, 
dos qua is 118 con tavam menos de 100 cabe<;as, cada 
um, e 11 de 100 a menos de 500 . 

Vista aCrea da u s.ina Con tripe 



A gricultttra 

A CANA-DE- A<:;UCAR e, sem duvida , 0 grande esteio da 
economia municipaL 

Em 1964, foram cultivados 7 208 hectares com 
produtos agricolas, no valor de 2,8 bilh 6es de cru
zeiros. A cultura da cana-de-ac:;tlcar, que ocupou 
3 812 h ectares, produziu 250 mil toneladas e contri
buiu com 70,5% para o valor totaL 0 c6co- da-baia, 
com 2 300 h a cultivados e 11 500 mil frutos, contri- \~ 
buiu com 16,2% do valor ; a mandioca, com 348 ha, l 
4 640 toneladas e 1,6% ; o arroz , com 157 ha, 312 to-- . -~ 
neladas e 0,6% ; a banana, com 32 ha, 100 mil cachos ~ 
e 0,5 % ; a bata ta-doce, com 79 ha, 500 t e 0,4 % ; a ce-
bola, com 48 ha, 47 t e 0,3 % . Os restantes 0,9 % do 
valor estavam distribuidos entre o alho, o feijao, o 
milho, a laranja, a manga, o limao, a fava, o caj u, 
a melancia e o amendoim. 

Dois agr6nomos e um p6sto agropecuario 
prestam servic:;os aos agricultores. 

Pecu!tria 

CoNTAVA o Municipio, em 1963, com uma populac:;ao 
pecuaria de 74 920 cabec:;as, avaliadas em 920,6 mi
Jh6es de cruzeiros. 

Os efetivos bovinos (20 mil cabec:;as), contribui
ram com 87 % para o valor total, seguidos, de Ion
ge, pelos suinos (25 mil cabec:;as), com 5% ; dos ovi
nos (16 mil cabec:;a.s ) , com 3%; dos caprinos (12 mil 
cabec:;as ) , com 2% e dos muares (1 000 cabec:;as) ; 
equinos (800 cabec:;as) e asininos (120 cabec:;as) _ 

Produziram-se 50 mil litros de Ieite, no valor de 
1,3 milhao de cruzeiros. 

Na m esma data existia um planter avicola de 
170 mil cabec:;a s, no valor de 94,8 milh6es de cru
zeiros. A produ c:; ao de ovos de galinha atingiu 200 
mil duzias, n o valor de 36 milh6es de cruzeiros_ 0 
mel e a cera de abelha (2,5 t oneladas) foram ava 
liados em 252 milhares de cruzeiros. 

Os criadores locais demonstram preferencia 
pelas ragas de bovinos gir, nelOre e hindubrasiL 0 
produto da pecuaria destina-se ao corte, r eproduc:;ao 
e p rodu c:; ao de Ieite . 

Censo Industrial 

DE ACORDO com os r esultados do Cen so Industrial de 
1960, h a via 7 estabelecimentos de industria de t rans-
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forma<;ao: 6 de produtos alimentares e 1 de ma
deira. 

A a tividade industrial ocupou 294 pessoas (248 
operarios ) e utilizou 100 cv de f6rca motriz . Foi de 
241 a media mensa! dos operario-s ocupados . Pa 
garam-se salarios no va lor de 8,7 milhoes de cru
zeiros (6,2 milhoes a operarios) . As despesas de 
consumo atingir.am a 51,3 milhoes de cruzeiros, dos 
quais 42,8 milhoes corresponderam a aquisi<;ao de 
mat erias-primas . 0 valor da transforma<;ao indus
trial totalizou 21,9 milhoes de cruzeiros. 

Os produtos alimentares representaram 93 ,2% 
do valor total da produ<;ao, ocuparam 185 operarios 
em media mensa! e utilizaram 100 cv de f6r<;a mot riz. 

Indlrstria 

A ATIVIDADE fabril contava , em 1964, com 8 estabele
cimentos, assim distribuidos: 1 us ina de produ<;ao 
de a<;ucar e aJcool, ocupando m ais de 100 operarios; 
2 engenhos de a<;ucar bangi.ie; 2 alambiques de 
aguardente ; 2 engenhocas de rapadura e 1 Htbrica 
de suco de m aracuja, todos estes ocupando menos 
de 10 operarios, cad a um. 

Abate de Reses 

EM 1963, foram abatidos 510 bovinos, 322 suinos, 301 
caprinos e 219 ovinos. 0 produto do corte somou 
113,6 toneladas, avaliadas em 37,7 milhoes de cru
zeiros. 86 a carne verde de bovina, com 78,4 tone
ladas, cobriu 77 % do valor. A carn e verde de suino 
com 10,0 t , contribuiu com 9% ; o toucinho fresco, 
com 6,4 t e 7 %, e a carne verde de caprino com 
3,6 t e 3% , e a de ovino com 0,2 t e 3% . 0 restante 
coube aos couros verde e seco de bovina com 1,8 t 
e as peles secas de ovino e caprino, com 0,3 t. 

Comercio 

0 coMERCIO varejista local dispoe de 22 estabeleci
mentos. No r amo de presta<;ao de servi<;os contam 
-se 10 estabelecimentos, em funcion amento, ent re os 
quais 3 hoteis, 3 barbearias e 3 bares . 

0 comercio externo se faz com a Capital do 
Estado e os municipios de P enedo, Arapiraca, Ara
caju, Garanhuns e outros, baseado na exporta<;ao de 
a<;tlCar, aJcool e c6co- da-· baia. 
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T1"ampo1't es 

CoRURIPE e servido por estradas de rodagem esta
duais e municipais. 

Dista das cidades de Sao Miguel dos Campos, 
2 horas; de Penedo, 3 horas; de F eliz D eserto, 1 
h ora e 10 minutos; de Junqueiro, 1 h ora e 20 minu
tos; e de I greja Nova, 4 horas, via Penedo . 

A Jigagao com a Capital do Estado e feita regu
larmente por 6nibus da empresa Expresso Real de 
Luxo Ltd a., com sede em Macei6, que percorrem 133 
quil6metros, gastando, em media, 5 horas de viagem. 

\ARAPJRACA 

)( 
S. MIGUEL DOS CAMPOS 

CONVENd}£s 
ESTRADA ESTAIJIIAL -
FERRO VIA ....,._. 

CAMPO 0£ POVSO ~ 

Em 1964, estavam registr ados na Prefeitura lo
cal 12 autom6veis e jipes, 14 caminhoes e 3 outros 
veiculos . 

. /fSPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Coruripe tem cerca de 20 ruas. :E de 1 046 
0 numero de predios existentes, dos quais 260 sao 
servidos p or ilumina<;ao eletrica , que conta com uma 
rede de 3 quil6met ros de extensao. A energia e for
necida .por uma usina termica de propried.ade da 
Prefeitura Municipal, em corrente de 220 volts . 

Dais en genheiros exercem sua profissao. 

Saude Ptlblica 

A AssrsTENCIA medica esta a cargo de 1 p6sto de hi
giene estadual, e 1 ambulat6rio para pescadores, 
mantido pela Superintendencia do Desenvolvimen
to da Pesca. 0 medico responsavel e auxiliado por 3 
enfermeiros . Ha 2 dentistas no exercicio da profis
sao e 2 farmacias, em funcionamento. 

A" maternidade local devera, em breve, ser ins 
talada . 0 estabelecimento hospitalar com interna
mento possui 15 lei tos. 
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Jgreja Matriz 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo E.rcolar 

0 CENSo Escolar de 1964, segundo dados prelimi
nares, contou 9 401 crianc.as de 0 a 14 anos: 4 528 
ate 5 anos (801 nas zonas urbana e suburbana) ; 
641 de 6 anos (128 nas zonas urbana e suburbana) ; 
e 4 232 de 7 a 14 anos (920 nas zonas urbana e subur
bana) . Destas ultimas, 2 306 freqiienta vam esc alas 
(f6 1 nas zonas urbana e suburbanaJ. 

Ravia 62 profess6ras regentes de classe e 1 nao 
regente (nas zonas urbana e suburbana) . Das re
gentes de classe, 25 eram normalistas (13 nas zonas 
urbana e suburbana) e 37 nao (9 nas zonas urbana 
e suburbana) . 

Cttlturrt 

No ENSINO primario geral, Coruripe contav.a. em 
1964, com 34 unidades escolares, com 2 455 alunos 
matriculados e 63 profess6res em atividade. 0 en
sino media era ministrado uelo Ginasio Imaculada 
Conceic.ao, onde estavam matriculados 74 alunos , 
orientados par 7 profess6res. 

Ha uma biblioteca ptlblica, mantida pela Pre
fe itu ra, com mais de 400 volumes. 0 teatro local 
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dispiie de acomodag6es para 400 es.pectadores e o 
cinema para 800. 

Os fe stejos mais em evid€mci.a tern fundo reli
gioso. 

ASPECTOS ADl\IIN ISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTiio sediadas, no Municipio , uma agencia do De
partamento dos Correios e Telegrafos, coletorias 
federal e estadual e a Agencia Municipal de Es
tatistica , 6rgao de coleta do sistema estatistico 
brasileiro . 

EM 1964 a a rrecadagao municipal alcangou 56,0 mi
lh6es de cruzeiros, sendo a renda tributaria de 42,5 
milh6es. No mesmo ano, a Uniao arrecadou 32,3 
mil hoes e o Estado, 63 ,1 milh6es de cruzeiros. 

0 orgamen to municipal para o exercicio de 1965 
previu receita no valor de 47 ,3 milh6es de cruzeiros 
e fixou igual despesa. 

RepreJenta{ao Politica 

A CAMARA de Verea.dores e composta de 9 edis. Nas 
eleig6es de outubro de 1965 estavam inscritos 3 115 
eleitores. 

FOKTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maiori.a , fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatis t ica de coruripe, Jose Ramos Barbosa. 

Utilizados, tambem, na sua elaboragao, dados 
dos arquivos de documentagao municipal da Direto
ria de Documentagao e Divulgagao (Secretaria-Ge
ral do CNE ) e de diversos 6rgaos do sistema esta
tistico brasileiro. 
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EST A publica<;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulga<;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolu<;fio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza<;tio, elementos espars.os em dijerentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opinifio, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboragao, especial 
mente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 
Secretiirio-Geral: Sebastiiio .<\guiar Ayres 

COLEC::AO DE MONOGRAFIAS 

(4." ser ie) 

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 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Peniipolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipauc;u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxii, MG 
(2." edi<;iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pa rdo , SP. 323 - Vic;osa, MG. 324 -
Joinvile, SC ( 2.~ edic;iio). 325 - Brasilia, DF (2." edi<;iio). 
326 - Campinas, SP (2.~ edi~iio ) . 327 - Siio Paulo de Oli
ven<;a, AM. 328 - Itapernirirn, ES. 329 - i\faceio, AL (2.3 edi
<;ao) . 330 - Jan, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Frei
tas, PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ri
beirao Preto , SP (3." edic;ao). 336 - Bauru, SP (2." edic;iio). 
337 - Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua
<; u , MG. 340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 -
Pombal, PB. 343 - Patos de Minas, MG. 344 - Boa Espe
ranc.a, MG. 345 - Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 

Acabou-se de imprimir, no servi90 Gnijico do 
IBGE, aos dezessete dias do mes de novembro de mil 
novecentos e sessenta e seis, 31.0 da criagao do 
Instituto. 


