
355 

IGREJA NOVA 

ALA GO AS 

IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Colec;;ao de Monograjias - N. 0 355 

IGREJA NOVA 

ALAGOAS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 432 km' ; altitude: 
35m; temperaturas: maxima de 37° e minima 
de 20° c . 

POPULA9AO - 18.813 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrdjica: 44 habitantes por quil6metro 
quadrado . Censo Escolar de 1964: 21 .682 habi
tantes. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Plantio e beneficia
menta do arroz e criac;;iio de bovinos. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 7 caminh6es e 9 outros v·eiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 200 ligac;;6es eletricas; 900 
predios, 28 logradouros publicos; 1 hotel. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 p6sto de saude e 1 jar
mdcia. 

ASPECTOS CULTURAIS - 2 grupos escolares, 3 es
colas isoladas, 1 es.cola paroquial e 32 municipais. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
'cruzeiros) - receita prevista : 40,0; despesa 
jixada: 40 ,0. 

REPRESENTAC:AO POLiTICA - 9 vereadores e1n 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e dese
nho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Docurr,enta<;ao e Divulgac;ao 
do CNE. 



ASPECTOS 1-IISTORICOS 

A ORIGEM do atual Municipio de Igreja Nova data de 
meados do seculo XIX, quando pescadore;; vlndos de 
Penedo se instalaram na extremidade ocidental da 
lagoa B:Jacica, dando inicio a uma povoa<;ao que se 
torncl' ccnhecida por Ponta das Peclra,;. 

Mais tarde. a localidade passou a ter a denomi
nagao de Oitizeiro, sendo habitada per pequeno nu
mero de pesso3.s ligadas por lagos de parentesco. 

No local construiu-se, sob o orago de Sao Joao, 
uma pequena capela, onde os moradore:3 se rem-dam 
para as pr:iticas religiosas, especwJmente nos dias 
de Natal e do Padroeiro. 

Arruinai:do-se a capela, alias, j a pequena em 
relagao ao numero de habitantes, res,Jlveram erigir 
outra de rr.aiores dimensoes, o que fizeram com o 
auxilio de e.smolas e donativos. Para distingui-la 
da antiga capela, chamavam-na lgTe}c. Nova. Desen
volvendo-se a povoagao em t6rno desse novo templo, 
foi-lhe ficando o nome de Igreja Nova, sendo aos 
poucos esquecida a primitiva denominagao de Oi
tizeiro. 

Por volta de 1870, contsva Igreja Nova cerca de 
300 fogos e algumas casas de com"'rciCJ DecUcavam
-se seus moradores ao plantio de arroz, encontrando-
-se em seus terrenos excelente "habitat" p<'.ra esse 
produto. 

Em 23 de margo de 1881, foi 'lssentada a pedra 
fundamental da atual mat1iz, durante a santa mis
sao ali realizada pelo capuehinho Frei Cassiano de 
Comacchio. 

Em 1890, em face do crescente desenvolvimento 
do lugar, foi a povoaqao elevada a categoriq, de Mu
nicipio, com o nome de Triunfo, que veio a perder 
em 1928, restaurando-se-lhe a denominac;ao anterior. 

F ormar;iio Administrati uo-l udicia ria 

A FREGUESIA, sob a invocaqao de Sao Joan Bati.sta, 
foi criada pela Resoluga.o provincial n.0 849, de 17 de 
junho de 1880. 

0 Decreta n.0 39. de 11 de setembro de 1890, 
criou o Municipio, com o nc·me de Triunfo e territo
rio desmembrado do de Penedo. Sua instalagao deu
-se a 12 de janeiro de 1891. 

A Lei n.o 15, de 16 de maio de 11!92, elevou a vila 
de Triunfo a categoria de cidade. 

0 Municipio veio a ser suprimido e anexado ao 
de Penedo pela Lei n.o 82, de 20 de julho de 1895, 
e restaurado dois anos depois por f6rqa da Lei n.0 

162, de 28 de maio. 
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Vista parcial da cidade 

Em face da Lei n.0 1.139, de 30 de junho de 1928, 
recebeu o top6nimo de Igreja Nova, denominac;ao 
primitiva da localidade. 

Em 31 de maio de 1960 (Lei n.0 2.229) perdeu 
o territ6rio do distrito de Salome para formar o novo 
Municipio de Sao Sebastiao, ficando reduzido a urn 
s6 distrito - o da sede. 

Atualmente e sede de comarca. 

ASPECTOS F1SICOS 

CoM AREA de 432 quil6metros quadrados, o Muni
cipio esta localizado na zona fisiografica do 
Baixo Sao Francisco. Limita-se com os municipios 
de Sao Sebastiao, Penedo, Coruripe, Porto Real do 
Colegio e o rio Sao Francisco separa-o do Estado de 
Sergipe. 

A cidade, a 35 metros de altitude, dista 115 km, 
em linha reta, da capital do Estado, rumo OSO. Sua 
posigao geografica define-se pelas seguintes coorde
nadas: 10o 07' 45" de latitude sul e 36° 40' 00" de 
longitude W. Gr. 

0 territ6rio municipal, geralmente plano, apre
senta-se as vezes baixo, formando varzeas utilizadas 
na cultura do arroz. E banhado pelo rio Sao Fran
cisco e pela lagoa Boacica, esta navegavP-1 no periodo 
de janeiro a maio. :Estes sao os principais acidentes 
fisicos. 

0 clima e umido no inverno e seco no ver,ao. 
A temperatura eleva-se a 36 e 37 graus cen
tigrados nos meses de dezembro a fevereiro, des
cendo a 20 e 22 graus de maio a ag6sto. Nos demais 
meses do ano a temperatura oscila entre 25° e 30°. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

FoRAM contadas pelo Censo Demogrifico de 1960, se
gundo dados preliminares, 18.813 pessoas, correspon
dendo, naquela ~poca, a uma densidade demognifica 
de 44 habitantes por quil6metro quadrado. A pre
dominancia da populagao :rural e acentuada. com
preendendc 83,1% daquele total. 

A populagao da cidade cresceu, em relagao ao 
Censo anterior, de 48,2 % passando a 3.184 habitan
tes. Registraram-se, ainda, 4.085 domicilios. 

De ac6rdo com o Censo Escolar realizado em se
tembro de 1964, havia em Igreja Nova 21.682 pessoas, 
das quais, 11.228 do sexo feminino . Na zona rural 
foram contados 8.546 habitantes. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A EOONOMIA municipal ap6ia-se na agricultura, se
cundada pela pecuaria. 0 arroz, produto basico, e 
cultivado principalmente nas terras argilosas da 
lagoa Boacica e na do Sao Francisco. 

Censo Agricola 

0 cENSO Agriccla de 1960, segundo dados prelimi
nares, revelou a existencia de 324 estabelecimen tos 
agropecuarios, com area total de 18.180 hectares, 
dos quais 4.050 destinados a lavouras. Desses esta
belecimentos, 132 tinham areas inferiores a 10 hec
tares; 165 situavam-se ent::'e 10 e 100 ha; 26, entre 
100 e 1.000 ha e 1 entre 1.000 e 10.000 ha. 

Trabalhavam, nesses estabelecimentos, 2.064 pes
seas. Ravia 3 tratores e 4 arados. 

Criavam-se bovines em 132 estabelecimentos, dos 
quais 124 com menos de 100 cabe<;as, cada urn; e 8, 
de 100 a menos de 500. 

Agricultura 

A ATIVIDADE agJricola rendeu 2,9 bilhoes de cruzeiros, 
em 1965, e a area cultivada atingiu 28.262 hectares. 

0 arroz e a cultura de maior importancia, 
contribuindo C{)ffi 92,1 % para o valor total da 
produ<;ao. A lavoura deste produto ocupou 25.000 
hectares e produziu 21.540 toneladas. 

Seguem-se, bern distanciados, o feijao , com 3,2 % 
do valor e 360 toneladas, a mandioca, com 1,9% do 
valor total e 570 toneladas e a banana, com 1,2% e 
26.000 cachos. 

Os 1,6% restantes do valor foram cobertos pelo 
milho, manga, laranja, algodao, amendoim, abacaxi, 
cebola, c6co-da-baia, limao, cafe e fava. 
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Peu.'arict 

Os REBANHos existentes, em 1964, somavam 42.700 ca
begas, avaliadas em 1,9 bilhao de cruzeiros. 

Predominava a especie bovina, com 17.700 ca
begas e 82,6% do valor total; seguindo-se a muar, 
com 7.000 cabegas e 9,3% do valor; a suina, com 
4.000 cabegas e 1,5%, e a eqtiina, com 4.000 cabegas 
e 4,2%. 

Os demais rebanhos eram formados pelos capri
nos (5.000 cabe<;asJ, ovinos (4.000), asininos (1 .000). 

A produgao de Ieite atingiu 250 mil litros, 
valendo 30,0 mi!h6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola compunha-se de 33.000 gali
naceos (4.000 perus) no valor de 51,5 mi!h6es de 
cruzeiros. 

A quantidade de ovos de galinha ascendeu a 
40.000 duzias, valendo 20,0 milh6es de cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960, registrou 10 estabeleci
mentos industriais nos seguintes generos: minerais 
nao metalicos, 3; metalurgica, 1; mobiliario, 2 e pro-
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dutos alimentares, 4. Trabalhavam, nestas industrias, 
22 operarios, em media mensal. 

0 valor total da produgao industrial alcangou 
4,0 milh6es de cruzeiros, sendo de 1,8 milhao o valor 
da transformagao industrial e de 2,0 milh6es as des
pesas com materias-primas. 

o principal genera de industria era o de pro
dutos alimentares, que contribuiu com 83,0% para 
o valor total da produgao e empregou 10 operarios, 
em media mensa! . 

0 VALOR da produgao industrial das 4 prin<:ipais fa
bricas de beneficiamento de arroz, ascendeu, em 
1962, a 34,1 milh6es de cruzeiros. Todos os estabe
lecimentos tinham menos de 5 operarios . 

Em novembro de 1965 o numero de estabeleci
mentos industriais, com 5 ou mais pessoas ocupadas, 
era de 7. 

/ 1bci/e de Re.re.r 

FoRAM aba tidos 410 bovinos, 346 suinos , 40 ovinos e 
28 caprinos, em 1964, resultando 92,7 toneladas de 
carnes e derivados, no valor de 7,7 milh6es de cru
zeiros. Desse valor, 74,5% couberam a carne verde ·ae 
bovina, com uma produgao de 64,7 toneladas. Em se
gundo lugar, colocou-se a carne verde de suino, com 
14,6% do valor e 10,4 toneladas, em terceiro, o tou
cinho fresco, com 6,7 % do valor e 6,9 toneladas, e 
em quarto, o couro verde de bovina, com 3,0 % do 
valor e 9,3 toneladas. 

Figuram, ainda, as carnes verdes de ovino e ca
prino, o couro seco de bovina e as peles secas e verdes 
de ovino r caprino. 

Cm11hcio e Ba;n o.r 

ExrsTIAM cerca de 25 estabelecimentos comerciais va
r ejistas e 1 a tacadista, em janeiro de 1966 . 

Os produtos agricolas sao exportados para Pe
nedo, Macei6 e o Estado de Pernambuco. 

A exportaGao, em 1964, atingiu o volume de 96,5 
tOTieladas e o va:or de 11,6 milh6es de cruzeiros. Des
ses totais, 88,8 toneladas e 10,6 milh6es de cruzeiros 
foram representados pelo arroz. o seu principal pro
duto. 

0 movimento bancario e feito por intermedio 
de agencias loca lizadas no vizinho Municipio de 
Penedo . 
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Transportes 

IGREJA NovA possui uma estrada, pic;arrada, da ci
dade ate a estrada Penedo-Maceio e outra que vai 
para Porto Real do Colegio. 

Leva-se, em media, de rodovia, ate Penedo, 
1 hora; ate Coruripe, 4 horas, via Penedo; ate Porto 
Real do Colegio, 1 hora. Com a Capital Estadual a 
ligac;iio se faz em 9 horas, via Penedo e Coruripe . 

Estrotb Federal -
:strado Esllxfuo/ _ 
·errov/o ........_ 

De janeiro a maio, no periodo de enchentes do 
rio Sao Francisco, pequenas embarcac;6es chegani 
ate o ancoradouro existente na cidade, estabele
cendo a comunicac;iio com o Municipio de Penedo, 
em 3 horas . 

Ate novembro de 1965 estavam registrados na 
Prefeitura 7 caminh6es e 9 outros veiculos . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, edificada quase t6da em uma faixa de ter
ra, a margem direita da lagoa Boacica, possuia cerca 
de 900 prectios e 28 logradouros (8 pavimentados), 
sendo 4 pra<;as, em 1966. A zona urbana e suburba·· 
na e servida de iluminagiio eletrica, contando-se 
200 ligag6es domiciliares. 

Existiam 1 hotel, 1 mercado, 1 cisterna publica, 
3 sal6es de barbeiro e 2 bares . 
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Esta planejada a eletrificagao de toda a cidade 
mediante convenio entre a Prefeitura e a CEAL, ja 
em fase de ser executada. 

Em Igreja Nova existe urn sindicato de empre
gados rurais. 

A.rsistencia Medico-Sanitaria 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada por Uffi 

posto de Servigc Especial de Saude Publica, esta
dual. Ha uma farmacia em funcionamen.to . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolm-

DE ACORDO com os dados preliminares do Censo 
Escolar de 1964, existiam 8.315 criangas de 0 a 14 
anos : 4.131 ate 5 a nos ( 3.512 na zona rural) ; 692 
de 6 anos (588 na rural) ; e 3.492 de 7 a 14 anos 
(2.781 na ruraL' . Destas ultimas, 1.481 criancas 
freqtientavam escolas (1.025 na rural). · 

Ravia 54 professores regentes de classe: 11 
normalistas (3 na rural) , todos do sexo feminino; e 
43 nao normalistas. Destes ultimos, 42 eram do sexo 
feminino (36 na rural) e 1 do masculino, na zona 
rural. 

Emina 

0 ENSINo primario geral disp6e de 2 grupos esco
lares na cidade e 3 escolas isoladas, estaduais, 1 es
cola particular paroquial e 32 municipais . 

0 corpo docente era formado por 45 profess6-
res e havia 1.712 alunos matriculados em 1965. 

Festejos 

ENTRE as festas religiosas destacam-se a da Imacu
lada Conceigao, realizada no dia 8 de dezembro e a 
de Sao Joao Batista, padroeiro da cidade, comemo
rada no dia 24 de junho. Ha ainda, o Pastoril, du
rante as festas r_atalinas. 

ASPECTOS ADMINISTR-/fTIVOS 
E POLITICOS 

EsTJi.o sediados, em Igreja Nova, entre outras, uma 
coletoria federal e uma estadual, 2 cart6rios, agen
cia do Departamento dos C::>rreios e Telegrafos e a 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
IBGE. 
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FinanraJ Pt!blicaJ 

EM 1964. o governo federal arrecadou 3,8 milhoes. 
0 estadual, em 1965, arrecadou 37,9 mi!h6es e o 
municipal 26,6 milh6es de cruzeiros. 

0 orc;amento municipal para 1966 previa re
ceita de 40,0 milh6es de cruzeiros e fixava igual 
despesa. 

RepreJe1ltafao Polftica 

0 LEGisLATIVo local e composto de 9 membros. Para 
as eleic6es de 7 de outubro de 1965 estavam inscritos 
3.300 e'leitores. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fomecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Igreja Nova, Ernani Otacilio Mero. 

Utilizados tambem dados dos arquivos de docu
mentagao municipal da Diretoria de Documentac;ao 
e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNEJ e de di
versos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 

EST A publicar:;ao faz parte da sene de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar:;ao e Divulgar:;ao do Conselho Nacional de Estatis
tzca. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolur;ao 
hist6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa 
no sentido de sintetizar, com adequada sistemati
zar:;ao, elementos esparsos em diferentes documentos. 
Ocorrem, em alguns casas, divergencias de opiniao, 
comuns om assuntos dessa natureza, nao sendo raros 
os equivocos e erros nas pr6prias jontes de pesqui
sa. Por isso, o CNE acolheria com maior interesse 
qualquer colaborar;;ao, especialmente de historiadores 
e ge6grajos. 



COLE<;:!iO DE MONOGRAFIAS 

1.a serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - ltaituba, PA. 7 - Divinopolis, MG. 8 -
Saito Grande , SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. 10 - Siio 
Cristovao, SE. 11 - sao Mateus, ES. 12 - Codo, MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Maues, AM. 16 
- leo, CE. 17 - Maran, BA. 18 - Tefe , AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Pianco, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL 27 - Cajitzeiras , PB. 28 - Santa 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabralia. BA. 
31 - Jardim do Serido, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - J"abrea, 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Ararangua, 
SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
luna, ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto Uniao, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara , RS . 44 -
Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG . 48 - Tutoia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa9aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acara\1 , CE. 
56 - Sousa, PB. 5~ - Alegre , ES. 58 - A,pucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vitoria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias. GO, 
64 - Itamarandiba., MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Bacahal, 
MA. 67 - Luis Correia, Pl. 68 - Pedro Velho, RN. 69 -
Orleaes, SC. 70 - Siio Francisco de Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - ltapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 -
lnhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do Sui, 
PR. 77 - Barra do Gar<;as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei<;ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 
Cacequi , RS. 82 - obidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, 
RS, 85 - Mangaratiba , RJ. 86 - Clevelandia, PR. 87 - Jaguari, 
RS. 88- Prata, MG. 89- Marica, RJ. 90- Barra do Pirai, RJ. 

· 91 - Perdiies, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 - Caravelas , BA. 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas , RS. !J6 - Cabe
delo, PB. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

4." serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - At.ihaia, SP. 30~ 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro , ltJ. 307 - Umbuzeiro, 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, 
CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - lpau~u, SP. 316 - Pitangui, 
MG. 317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG. 
(2." ecli~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belern, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2." edi~ao) . 325 - Brasilia, DF (2 . edi~ao). 326 
- Carnpinas, SP. (2." edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oliven~a, AM. 
328 - Itapernirirn, ES. 329 - Macei6, AL. (2.a edi~ao). 330 -
Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, 1\'IG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP 
(3." edi~ao). 336 - Bauru, SP (2." edi~ao) . 337 - Carangola, 
MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, MG. 340 -
Caratinga, 1\'IG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 
- Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 345 -
Cabo Verde, l\1G. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Teres6polis, RJ (2." edi~ao). 
350 - Mage, RJ (2." edi~ao). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2.a edi~ao). 353 - Foz do lgua~u, PR. 354 - Ponte 
Nova (2." edi~ao), MG. 355 - Igreja Nova, AL. 

Acabou-se de imprimir, no serviqo Grdjico do 
IBGE, aos 23 dias do mes de tevereiro de mil 
novecentos e sessenta e sete, 31.0 da criaqao do 
Instituto. 


