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Colec;ao de Monograjias - N° 362 

PAULO AFONSO 

BAHIA 

ASPECTOS FJSICOS - Area: 1.093 km' ; altitude: 
248 m; temperatura maxima de 40° e minima 
de 25oc (1964). 

POPULAC:AO - 25.259 habitantes (dados prelimi
nares do R ecenseamento Geral de 1960 J; den
sidade demograjica: 23 habitantes par quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS 
abate). 

pecuaria (criac;ao e 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 agencias 
bancarias. 

VEJCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 140 autom6veis e jipes; 6 6nibus, 41 ca
minh6es e 71 outrcs veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1.785 ligac;6es eletricas, 
205 aparelhos telej6nicos, 1 hotel, 6 pens6es e 
2 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 49 leitos; 
9 medicos, 3 dentistas. 55 enjermeiros, no exer
cicio da projissao; 5 jannacias. 

ASPECTOS CULTU RAIS - 27 unidades escolares 
de ensino pTimario, 4 estab 9lecimentos de ensi
no media e o Centro de Treinamento; 1 tipo
grajia, 1 livraria, 1 biblioteca, 1 mdiodijusora, 
4 associac;6es esportivo - culturais; 4 cinemas. 

OR~AMENTO MUNICIP"4L PARA 1967 (milh6es de 
cruzeimsJ receita prevista: 248,9; renda tribu
taria 124,5; despesa jixada: 248,9. 

REPRESENTAC:AO POLiTICA - 12 vereadores em 
exe1·cicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, desenho da capa, 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do CNE. 



ASPECTOS HlST6RICOS 

No INicro do seculo XVIII, bandeirantes portugue
ses, chefiados par Garcia d'Avila, subindo o rio 
Sao Francisco, atingiram as terras onde hoje se er
gue o Municipio de Paulo Afonso. Seduzidos pela 
vastidao dos campos e abunda ncia da agua, muitos 
se deixaram ficar. Ut ilizando-se dos brac;os dos pa
cificos mariquitas e pancarus, habitantes da r e
giao, iniciaram o cultivo da lavoura e providencia
ram a vinda de gada para a criac;ao. No intuito de 
tolher a explorac;ao dos silvicolas, mobiliza dos para 
o t r abalho escravo, padres cat61icos, por volta de 
1705, iniciaram a obra de ca tequese . 

Em 3 de outubro de 1725 , o sertanista Pa ulo Vi
veiros Afonso recebeu, por Alvar:'t, uma sesma ria 
com tres leguas de comprimento e uma de largura, 
na margem e.squerda do rio Sao Francisco, incluin
do as terras a lagoanas da Cachoeira, conhecida, en
tao, como "su.midouro". 0 donatario n ao se con.for
mou com a a rea que !he foi destinada e ocupou 
tambem as terras baianas existentes na m argem di
reita, onde construiu um arraial que, posteriormen
te, se t ran.sformou na "tapera de Paulo Afonso". Pro
cm·ada como pouso de boiadas, comec;ou a exigir 
desenvolvimento comercial que atendesse a procura 
de genero.s par parte dos adventicios e da popula
c;ao local. 0 Jugarejo ja era expressivo nucle::> de
mogr:3.fico do municipio de Gloria , quando o Go
verna Federal, em 15 de marc;o de 1948, criou a 
Companhia Hidreletr ica do Sao Francisco, com a 
final idade de aproveitar a vultosa energia da Ca
choeira de Paulo Afonso. 0 acampamen to de obras 
se localizou em terras da Fazenda Forquilha . Em 
t6rno das instalac;6es, cresceu a cidade. 

Cttd)(Jeird de Pdttlo Afon.ro 

A cACH OEIRA de Pa ulo Afonso tem a sua hist6ria li
gada as expedi<;6es que iniciaram . a pa r t ir de 1553 , 
a penetra<;ao do rio Sao Francisco. :E con trad it6ria. 
porem, a afirmativa de Oliveira Lima, de que seu 
descobridor - Paulo Afonso - tenha integrado a 
comitiva de Duarte Coelho, primeiro donatario da 
"Nova Lu.sitania" (assim primitivamente ch amada 
a Capitania de Pern ambuco). pais, segundo Var
nhagen, sua presenc;a na regiao ter-se-ia verificado 
muito posteriormente. Nos velhos a rquivos de Por
tuga l e do Brasil verifica-se que nos sec ulos XVI e 
XVII a cachoei-ra era conhecida com o "Sumidouro" 
ou "Forquilha", somente passando a ter a denomi
nac;ao at.ual ap6s a concessao, pelo Alvara de 3 de 
outubro de 1725, de uma se.smaria a Pa ulo de Vi
veiros Afonso. 
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"Uma das grandes maravilhas da natureza sui
-americana" (M. A. Vital de Oliveira, Roteiro da 
Costa do Brasil, Rio, 1864) , a cachoeira de Paulo 
Afonso esta equiparada a catarata do Niagara -
porque nela se encontra "tudo quanta naquela en
canta, apavora e maravilha, parecendo menos urn 
espetaculo do que portentosa visao" (Afonso Celso, 
Porque me ufano do meu Pais) - achando-se de
finitivamente consagrada no.s versos sublimes de 
Castro Alves: 

A cachoeira! Paulo Afonso! 0 abismo! 
A briga colossal dos elementos! 
As garras do Centauro em paroxismo 
Rasgando os flancos dos parceis sangrentos. 
Relutantes na dar do cataclismo 
Os brar;os do gigante suarentos 
Agilentando a ranger ( espanto! assombro! J 
0 rio inteiro que lhe cai no ombro. 

A primeira concessao para o aproveitamento da 
forc;a hidraulica da cachoeira de Paulo Afonso, ob
teve-a o bacharel Joao Jose do Monte, em 1890, nao 
logrando exito. Seguiram-no, o cidadao ingles Ri
chard George Reidy (1910), Francisco de Paula Ra
mos e Hanz Hacker (1911) e Francisco Pinto Bran
duo (1913) . 

Delmi-ro Gouveia foi o pioneiro que, em 26 de 
janeiro de 1913, inaugurou uma p-equena usina de 
1.500 HP, hoje paralisada, fazendo transportar ener
gia eletrica de Paulo Afonso para a localidade de 
Pedra, atual cidade de Delmiro Gouveia, sede do 
Municipio do mesmo nome, desmembrado do de 
Agua Branca, Alagoas, a que entao pertencia. 

A Companhia Hidreletrica do Sao Francisco 
(CHESF) hoje subsidiaria da Centrais Eletricas 
Brasileiras SA - Eletrobnis, teve sua organizac;ao 
autorizada pelo Decreta-lei n.0 8.031, de 3 de ou
tubro de 1945. 

A sua finalidade e promover o aproveitamento 
hidreletrico progressivo das quedas de agua existen
tes no rio Sao Francisco e seus tributarios, na area 
compreendida por uma circunferencia de 700 km 
de raio, tendo como centro a Usina de Paulo Afonso. 

Detentora da principal, senao unica, fonte apre
ciavel de energia do Nordeste, a CHESF e o suporte 
de todas as iniciativas de ordem economica da re
giao. De Paulo Afonso projetam-se duas sortes de 
energia: a energia eletrica gerada pelo aproveita
mento do potencial da cachoeira e a energia moral 
da grande Esperanc;a que a presenc;a da CHESF 
fez brotar na alma tenaz do nordestino. 

A construc;ao da usina-piloto de 2.500 kVA foi 
iniciada em 1944 pelo Ministerio da Agricultura. Essa 
usina, que foi inaugurada em 29 de outubro de 1949, 
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Igreja N. s.a de Fatima 

encontrando-se ainda em plena funcionamento, de
sempenhou a importante fun<;ao de produzir e rea
lizar o suprimento da energia eh~trica indispensavel 
a execu<;ao das grandes obras programadas. 

0 dia 28 de fevereiro de 1949 marca o inicio das 
escava<;6es para a constru<;ao das grandes barra
gens. 

0 autor do projeto da primeira usina, inclusive 
o da barragem do rio Sao Francisco, foi o enge
nheiro Otavio Marcondes Ferraz. 

As turbinas da usina subterranea de Paulo Afon
so encontram-se a mais de 80 metros abaixo do 
nivel do rio Sao Francisco. 

Recebem energia da Usina de Paulo Afonso 493 
povoa<;6es, distritos, cidades e capitais. Mais de seis 
mil quilometros de linha de transmissao de alta 
voltagem recobrem, como malha de vida, trecho 
nordestino do territ6rio nacional. 

Cumpre, ainda, fazer especial registro da che
gada da energia eletrica em Fortaleza, no dia 29 
de janeiro de 1965 e da linha de Petrolina a Jua
zeiro, em 20 de dezembro de 1964, bern como da 
inaugura<;ao do 6.0 gerador em 31 de dezembro de 
1965. 

F ormafao Administrativo-J udiciaria 

0 DISTRITO de Paulo Afonso foi criado por for<;a da 
Lei estadual n.0 628, de 30 de dezembro de 1953, 
tendo sua instala<;ao se verificado em 24 de setem
bro do ano seguinte. 

0 Municipio, desmembrado do de Gloria, 
criou-o a Lei estadual n.o 1.012, de 28 de julho de 
1958. 
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E Municipio-distrito. 
Termo da comarca de Gloria, em cumprimento 

ao Decreta Estadual n.0 18.203, de 21 de novembro 
de 1961, disp{ie de 1 cartorio de Registro Civil, de 
Tabelionato, al!~m de ter competencia para proces
sar at;6es civeis e criminais. 

ASPECTOS FlSICOS 

SITUAno na zona fisiogr;ifica do Sertao do Sao 
Francisco, Paulo Afonso tern seus 1.093 km" de area 
limitados pelos municipios de Gloria, Macurure e 
Jeremoabo e Estados de Alagoas e Sergipe. 

A sede municipal, aos 248 metros acima do ni
vel do mar, tem sua posi<;ao definida pelas seguin
tes coordenadas geograficas: 9° 24' de latitude sui 
e 330 14' de longitude W. Gr. Dista 400 qui16metros, 
em linha re ta, da Capital do Estado, rumo NNE. 

0 principal aciden~e geografico do Municipio e 
o rio Sao Francisco, n avegavel. Em seu leito esta 
localizada a cachoeira de Paulo Afonso. Entre as 
ilhas destaca-se a hist6rica ilha da Tapera. 

0 clima e quente e seco. 0 periodo mais chu
voso e o que vai de outubro a mar<;o . A tempera
tura maxima registrada, em 1964, foi de 40°C e a 
minima de 25°C. 

ASPECTOS DEJ\lOGRAFICOS 

o cENso Demografico de 1960, segundo a sinopsc 
preliminar, registrou 25.259 habitantes, dos quais 
5.760 localizados na zona rural. A popula<;ao da ci
dade era, portanto, de 19.499 habitantes. 

A densidade demografica era de 23 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Em Paulo Afonso havia 4.797 domicilios. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A BASE econ6mica do Municipio reside principalmen
te na pecuaria e abate. 

Cemo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960 cadastrou 518 estabeleci
mentos distribuidos em 4.943 hectares, dos quais 
2.434 destinados a lavouras. 

Com menos de 10 hectares havia 449 estabeleci
mentos ; com area de 10 a mencs de 100 hectares. 
63 e, finalmente, 6 com 100 a menos de 1.000 hec
tares. 

Contavam-se 1.386 pessoas ocupadas nas ativi
dades agropecuarias. Ravia 3 arados. 
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Clube Paulo Afonso 

Verificou-se que em 132 estabelecimentos cria
vam gada. Destes, 2 tinham de 100 a menos de 500 
cabec;as e os 130 restantes, mEnos de 100 cabec;as, 
cada urn. 

Agricultma 

A AGRICULTURA, em 1964, ocupou 155 hectares com 
pr.odutos agricolas, sendo a prod~o avaliada em 
26.1 milh6es de cruzei·ros. 

Foram produzidas 45 toneladas de algodao, que 
ccntribuiram com 28,5% para o valor total. Sob o 
ponto de vista economico, o feijao foi o segundo 
produto, com 58 toneladas e 18,6% do valor. A se
guir vern: mandioca, com 200 toneladas, represen
tando 9,9%; cana-de-ac;ucar, com 165 t e 9,5% ; 
coco-da-baia, com 78 mil frutos e 8,9 %; melancia, 
cern 22 mil frutos e 8,4%; milho, com 63 t e 7,3 % ; 
b::.nana, com 2 mil cachos e 5,9 % e laranja, com 59 
mil frutos e 3,0 %. 

Pccuaria 

HwrA, em 1964, uma populac;ao pecwl:ria constituida 
d~ 14.100 cabec;as, com valor de 433,3 milh6es de 
cruzeiros. Os 4.180 bovines representavam 83,0% do 
valor; os 2.800 suinos, 6,5%; e os 3.600 caprinos, 
4,1 %. Os 6,4% restantes do valor correspondiam aos 
1-:0 eqi.iinos, 400 asininos, 180 muarEs e 2.800 ovinos. 

Produziram-se 205 mil litros de leite, no valor 
de 36,9 milh6es de cruzeiros. 

0 planter avicola somava 23.200 cabec;as, no 
valor de 35,0 milh6es de cruzei·ros. 

A produc;ao de avos de galinha atingiu 15.400 
duzias, no valor de 4,6 milh6es de ::ruzeiros. 

Foram produzidos 550 quil::>s de mel e cera de 
abelha, no valor de 550 milhares de cruzeiro.s. 

0 gada se destina a produc;io de leite e ao corte, 
h l vendo predominancia do ga:lo :arino e mestic;o. 
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Cemo I11dustrial 

DOS 34 ESTABELECIMENTOS industriais, todos de trans
formac;iio, registrados pelo Censo Industrial de 1960 , 
14 eram de produtos a limentares, 9 de minerais nao 
metaJicos, 6 de mobiliario e 5 de vestuario, calc;ados 
e artefatos de tecidos. 

A atividade fabril ocupava 144 pessoas, das 
quais 117 eram operarios. Foram utilizados 9 cv de 
f6rc;a motriz . Havia 116 openirios ocupados, em me
dia mensa!. Os 4,4 milh6es de cruzeiros pagos a 
titulo de vencimentos e salarios foram totalmente 
absorvidos por operarios. As despesas de consumo 
atingiram 15,9 milh6es de cruzeiros, dos quais 14,5 
milh6es na aquisic;iio de materias -primas. , 

0 valor da produc;ao alcanc;ou 29,8 milh6es O.e 
cruzeiros dos quais 13,9 milh6es da transfo-rmac;ao 
industrial. 

0 principal genera de industria e-ra o de pro
dutos alimentares, com 47 operarios ocupados, em 
media mensa! , e 42 ,9% do valor total da produc;ao. 
Seguem-se o de mobiliario , com 22 operarios, em 
media, utilizando 9 cv de forc;a motriz e 22,1 % do 
valor ; o de vestuario, calc;ados e artefatos de te
cidos, com 23 operarios e 21 ,2% do valor ; e o de 
minerais nao metalicos, com 24 operarios e 13,8 o/c 
do valor . 

IndJ!.rtria 

A ATIVIDADE industrial, em 1964, era representada 
por 24 estabelecimentos de produtos alimentares, 5 
olarias, 6 de vestuario, calc;ados e artefatos de te
cidos e 6 de mobiliario. 0 valor tota l da produc;ao 
alcanc;ou 118,5 mi!h6es de cruzeiros. A media men
sal dos operarios ocupados era de 120. 

Abate de Gado 

FORAM a batidos, em 1964, 1.622 bovinos, 2.257 suinos. 
4.792 ovinos e 6.533 caprinos. Resultou uma produ
c;iio de 597,4 toneladas, no valor de 328,2 milh6es 
de cruzeiros. A carne verde de bovina (302,5 t J re
presentou 55,2% do valor; a carne verde de caprino 
(78 ,4 tl, 11 ,5%; a carne verde de ovino (71 ,9 t 1. 

10 ,5%; e o toucinho fresco (56 ,8 t ), 9,4%. Figuram, 
ainda, carne verde de suino, couro seco de bovina 
e peles secas de ovino e caprino. 

Comjlt!llbia Hidrel!:trica do Sao Frcm ci.rco 

A CAPACIDADE instalada do Sistema de Paulo Afonso, 
em 1965, era de 421.000 kW, assim distribuida: usina 
Paulo Afonso I, 180.000; usina Paulo Afonso II. 
195.000; usina termeletrica de Cotegipe, 20.000; e 
usina diesel de Fortaleza , 26.000. 
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Patio dos tr.Insformadores da 2.a Usir a da CHESF 

A sua produ<;ao fora a seguin·,e (milhoes de 
kWh): usina de Paulo Afonso, 1.78·J; de Cotegipe, 
0,3; e de Fortaleza, 19; total: 1.801,8. Foram efetua
das vendas no total de 1.603 milhoes de kWh, resul
tando receita de 19,6 bilhoes de crueiro~. 

Em relagao as outras usinas r .acionais, a de 
P a ulo Afonso coloca-se em 3.0 Iugar, vindo logo ap•'>s 
de Furnas (900.000 kW) e de Cuba tao (86~.000 k-;V), 
e seguida da de Nilo Pecanha (33).000 kW) e de 
Peixoto (270.000 kW). -

Na area dE- concessiio da CHESF, compreenc.id<c 
po~· t;.:na circunfer€mcia de 700 tm de raio, ten do 
como centro a usina de Paulo Afonro, ja se encon
tram servidas, atraves de cerca de 6.000 km de li
n!Jas :ie transmissiio, ate setembro de 1965, 493 1·)
calidc.:ies situadas em 374 munic~pic s assim distri
buidos: 23 no Ceara, 18 no Rio Gnnde do Norte , 
55 na Paraiba, 131 em Pernambueo, 45 en·. Alagoc.s, 
49 em Sergipe e 53 na Bahia. 

A CHESF trabalha dia e noite na instalacao 
de mais tres unidades de 80.000 t.W cada ~a. 
elevando-se para 615.000 kW a capac ida de da usina 
de Paulo Afonso, que devera atingir a 1.200.000 l~W 
independentemente da realizac;ao d~s obras adi ~i )
nais de regulariza<;ao do rio Sao Fran.cisco. chegan
do a ';res milhoes com a soluc;ao pr ~vista para 8·)
bradinho. 

Comercio e Bcmco.r 

CCNTAM-SE 170 estabelecimentos ·:omerc:1ais, em 
Paulo Afonso, dos quais 5 sao a taca jistas. Os p::-in
cipais proclutos exportados sao alb"odao e COU:')S 
para os municipios de Arcoverde e Delmiro Gouv·e~a. 

Entre os estabelecimentos de prestac;ao de ser
vic;:os estao l l:otel, 6 pensoes, 2 restaurantes, 6 ba
ns, 5 sal5es dE- barbeiro e 1 cabeleireiro. 
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Em 31 de dezembro de 1965, a agencia local do 
Ba nco da Bahia registrou os seguintes saldos das 
principa is contas, em milh6es de cruzeiros: caixa 
em moeda COlTente, 345,4; empres timos em conta 
corrcnte, 139,3; titulos desconbdos, 195,4; deposi tos 
i:t vista e a curta prazo, 680,4; depositos a prazo, 0,2. 

Ex is te, atualment.e, mais uma agencia bancaria 
no Municipio: a do- Banco do Brasil. 

PAULO AFONso, a margem direita da via de comu
n icaGao natural que e o rio Sao Francisco, e servido 
par avi6es da VARIG e rodovias federais e muni
cipais. 

P/ t:'ORTAt..liA 

c oNvc N CO cs / 

lf000 VtA F £0ERAL - , 
ROOO VI A £S TAOUA L -

CAM P O 0£ POUSO L 
P /SALVADOR. 

RTO 0£ JIINEJR:J 

(~cRGIPE 
\ 
l. 
"~ 

Liga-se , de rodovia, aos vizinhos municipios de 
Gloria, em 45 minutos; Jeremoabo, em 2 horas e 30 
minutos; Delmiro Gouveia, em 30 minutos e Petro
ldndia, em 1 hora e 30 minutos . 

Com a Capital Estadual a ligac;ao rodoviaria se 
faz em 12 horas, e a aeroviaria em 1 hora e 30 
minutos. 

Para Brasilia, DF, por via aerea , gasta-se 4 
horas e 15 minutos. De rodovia sao gastos, em media , 
5 dias. 
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Em 1965, foram registrados na Prefeitura, 140 
autom6veis e jipes, 6 6nibus, 41 camionetas e 71 ou
tros veiculos. 

As comunicar;oes, segundo o tipo de servic;o, sao 
postais-telegrificas e telefonicas. 

Ha, em Paulo Afonso, uma agencia postal-tele
grafica, mantida pelo DCT. Existem 205 aparelhos 
telef6nicos instalados. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, a margem direita do Slo Francisco, 
possuia, em 1965, 63 ruas e 5 prac;as, por onde se dis
t ribuem 5.285 predios. Ha 15 logradouros ptlblicos 
calc;ados a paralelepipedos {8 totalmente) . 

A recte distribuidora de agua a bastece 32 logra
douros e serve a 2.890 predios. A agua utilizada e 
fornecida pelo rio Sao Francisco, t ratada com cloro. 

A extensao da rede de esg6to e de 4.500 m etros, 
servindo a 1.400 prectios. 

A concessionaria do servir;o local de energia 
eletrica e a Companhia Hidreletrica do Sao Fran
cisco {CHESF) , existindo 1.785 ligac;6es eletricas. 

Urn advogado e 14 engenheiros exercem suas 
profi.ss6es em Paulo Afonso. 

0 HOSPITAL Nair Alves de Souza, da CHESF, com 49 
leitos, ampliado recentemente, prestou, em 1965, 
83.849 atendimentos (14.942 de doentes estranhos 
aos quadros da Cia.) . Em 1964 registraram-se 3.355 
casas de hospitalizac;ao, 461 intervenr;6es cir tlrgicas 
e 1.326 atendimentos pela Maternidade. A freqii en
cia aos gabinetes de odontologia, raios X , fisiologia 
e laborat6rio de analises totalizou 17.943 pacientes. 

0 Posto de Puericultura, tambem m an tido pela 
CHESF, em Paulo Afonso, abrange uma populac;ao 
in fan til superior a 20.000 habi tan tes. Todos os ti
pos de atendimentos sao absolutamente gratuitos. 
Ele disp6e de um lactario que serve diariamente a 
500 crianc;as (inclusive dcmingos e feriados) . Em 
1964, entre outros, registrou 18.379 consultas medi
cas, in ternou 1.420 crianr;as, aplicou 14.550 vacinas, 
forneceu 140.381 li tros de Ieite e 702.448 mamadeiras. 

Ha, ainda, um po.sto de saude m an tido pelo 
Estado. 

Em Paulo Afonso, 9 medicos, 3 dentistas e 55 
enfermeiros atendem a populac;ao. Funcionam 5 far
m acias. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Escolar 

0 cENso Escolar de 196-t:, segundo dados prelimina
res, recenseou 11.134 crianr;as de 0 a 14 anos: 5.665 
ate 5 anos ( 1.456 na :wna rural) ; 842 de 6 anos 
(237 na rural); e 4.627 de 7 a 14 anos (1.224 na 
rural). Destas ultimas, 3.519 freqiientavam escolas 
(801 na rural). 

Fravia 63 profess6reE regentes de classe: 44 nor
malistas, todos na cida<ie (2 do sexo masculino e 
42 do feminino) e 19 nao normalistas, todos na zona 
rural (3 do sexo masculino e 16 do feminino) . 

Emino Primario 

EM 1965, havia 27 unidades escolares de ensino pri
mario, dispondo de 115 profess6res. No inicio do ana 
letivo, matricularam-se 2.686 alunos. 

Durante o ano letivo de 1964, as 4 escolas man
tidas pela CHESF e deEtinadas a ministrar instru
r;ao primaria aos filhos e dependentes de seus em
pregados, em Paulo Afonso, registraram a matricula 
de 2.060 alunos distribuf<ios pelas 61 classes existen
tes, do 1.0 ao 5.0 ana. 0 ensino e proporcionado 
atraves de 65 professoras diplomadas, das quais 13 
do governo estadual. Foram fornecidos 926 unifor
mes, inclusive calga-
do, e 333.368 meren- Igreja Sao Francisco, 
das aos alunos. no acampamento da CHESF 

Ensino Medio 

0 ENSINO media e 
ministrado em 4 es
tabelecimentos: Es
cola Comercial 15 
de Margo, com 60 
alunos matriculados 
ern 1965 e 12 profes
s 6 res lecionando; 
Ginasio Sete de Se
ternbro, corn 56 alu
nos e 12 professores; 
Ginasio Paulo Afon
so, da CHESF, corn 
198 alunos e 12 pro
fessores; e Ginasio 
Municipal, corn 42 
alunos e 10 profes-
sores. 
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As obras de construc;ao e instalac;iio do Centro 
de Treinamento de Paulo Afonso, da CHESF, foram 
concluidas em 1965. Realizaram-se 61 cursos, com 
a participac;ao de 618 alunos: 128 no cur so de for
mac;ao, 63 no de treinamento e 227 no de aper
feic;oamento. 

C11ltma 

A PREFEITURA Municipal mantem a biblioteca pu
blica Pio XII, com 2.800 volumes. Ha 4 cinemas: 
Cine Paulo Afonso , com 250 lugares; Cine Clube 
Operario, com capacidade para 400 espectadores ; 
Cine Tupi, com 1.200 lugares e Cine Sao Francisco 
com 780. 

0 Clube Paulo Afonso (592 s6ciosl e o Clube 
Openirio (658J agrupam a totalidade da populac;ao 
do Acampamento da CHESF. Desenvolvem imensa 
atividade promovendo variados torneios desportivos , 
numero.sas reuni6es sociais, exibic;6es artisticas e ci
nematogr:Hicas. 

Existem ainda as seguintes associac;6es: Olimpio 
Esporte Clube, com 840 e Reden<;ao do Nordeste 
Atletico Clube, com 408 s6cios. 

A Radio Poty transmite n a freqiiencia de 
1/ 4 kcs. 

F uncionam 1 livraria e 1 tipografia. 
A 4 de outubro e cultuado o padroeiro da cidade 

Sao Francisco de Assis - e Sagrado Corac;ao de 
J esus, a 6 de janeiro, mobilizando grande numero 
de fieis. Ha entu.siasmo nos festejos carnavalescos. 

Como atrac;iio turistica, cita-se Paulo Afonso -
famosa cachoeira formada no rio Sao Francisco, no 
trecho em que o mesmo serve de limite entre os 
Estados da Bahia e Alagoas - oferecendo magni
fico espetaculo, com suas aguas a se precipitarem 
de mais de 80 metros de altura, em tres saltos su
cessivos. 

ASPECTOS ADMINISTR£1T!VOS 
E POL1TICOS 

HA 1 COLETORIA Estadual e a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgiio de coleta do IBGE. A arrecadac;ao 
federal ainda e feita atraves da coletoria sediada 
na cidade de Gloria. 

Z:inallftlS Ptlb!icaJ 

EM 1965, a Uniao arrecadou 10,8 milh5es de cruzei
ros, no Municipio. A arrecadac;iio estadual a tingiu 
35,1 milhoes e a municipal 61,1 milh6es. 
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0 or<;amento municipal para 1967 previa receita 
de 248,9 milh6es de cruzeiros, dos quais 124,5 milh6es 
representavam a renda tributaria. A desp.esa foi fi
xada em valor igual ao da receita. 

Represenlclf;Cio Po/itica 

A CAMARA Municipal e composta de 12 edis. Em 
dezembro de 1964, havia 4.613 eleitores inscritos. 

PONTES 

As rNFORMA<;:6Es divulgadas neste trabalho toram, na 
sua maioria , fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Paulo Afonso , Delsuc Evangelista dos 
Santos. 

Utilizados, tambem, dados procedentes dos ar· 
quivos de documenta<;ao municipal da Diretoria de 
Documenta<;ao e Divulga<;ao ISecretaria-Geral do 
CNEl de diversos 6rgaos do sistema estatistico bra
sileiro e dos Relat6rios da CHESF - 1964 e 1965. 
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COLE«;:A.O DE MONOGRAFIAS 

1.• serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Lirnociro, PE. 3 - sao JosC 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Mada lena, R J. 5 -
Altamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divinopolis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. 10 - Siio 
Cristovao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. 13 -
Angicos , RN. 14 - Porto Segura, BA. 15 - Yia ues, ,\M. 16 
- leo, CE. 17 - Mara \1, BA. 18 - Tefe, AM. l!J - Eirunepe, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jac obina, BA. 22 - Tres La~oas, 
MT. 23 - Pianc6, llA. 24 - Cac tite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 2(i - Rio Largo, AL. 27 - Caj[\zciras, PB. %S · - :)anta 
Rosa, RS . 2!1 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cahr[Jli.:t, BA. 
31 - Jardim do Scrido, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea, 
AM. :J4 - Breves, l'A. 35 - Caruta pera, MA. 36 - Araran~:u ;i, 
SC. :17 - Santana do Cariri, CE. 18 - Pinheiro, MA. 39 -
luna, ES. 40 - Siio Joaquim , SC. 41 - Porto Uniilo, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 -
lbicarai, llA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Muric i, AL. 
47 - Caldas, M G. 4R - Tutoia, MA. 49 - Jarag u a, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Uarcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santa na do Acarai1. CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Ale~:re, ES. 58 - Apucarana, PR. 5!> 
- Scrrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vitt•ria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - lta.m a ra ndiba, MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Llacabal, 
MA. 67 - Luis Correia, Pl. 68 - Pedro Velho, RN. 6!> -
Orleiies, SC. 70 - Silo Francisco d <· Assis, RS. 71 - Doura dos, 
MT. i2 - ltapetinga, BA. 73 - Ros[!fio Oeste, MT. 74 -
lnhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS . 76 - Silo Matcus do Sui, 
PR. 77 - Barra do Gar<;as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Conceic;ao do Rio Verde, M G . 80 - Sa ntiago, RS . 81 -
Caccqui, RS. 82 - 6bidos, l'A. 83 - .Jaicos, Pl. 84 - Quarai, 
RS. 85 - M a n gar a tiba, RJ . 86 - Clevcliindia, PR. 87 -
Jaguari. RS. 88 - !'ra ta, :\1G. 89 - Maric[t . ltJ. 'Ill - · B a :ra 
do Pirai , RJ. 91 - Perdoes, MG. 92 - llananciras. PB. 93 -
Caravelas, BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 
96 - Cabedelo, Pll. 

EST A publicca;do jaz parte da serie de monogTCtfias 
1nunicipais organizada pela Dir etoria de D ocumen 
tac;iio e Divulgaqdo do Conselho Nacional de Esta
t istica. A nota introdut6ria, sobTe aspectos da evo
lucdo hist6Tica do Municipio, corTesponde a uma 
tei~tativa no sentido de sinteti zaT, com adequadc; 
sistemati.zaqao, elementos espaTsos em diferentes 
documentos. Ocorrem~. em alguns casas, d iveTgen
cias de opinido, comuns em assuntos dessa natuTeza . 
niio sendo TaTos as equivocos e eTTos nas pT6pTias 
jontes de pesquisa. PoT isso, o CNE acolheTia com 
o maior interesse qualque1· colaboraqiio, especia l 
mente de historiacloTes e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 
Secretario-Geral, substituto: Raul Romero de Oliveira 

COLE«;:AO DE MONOGRAFIAS 

4." sCrie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, sc. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~iiis Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PE. 311 
- Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Jpau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.a edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 322 
- Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.a edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2.a edi~ao). 327 - Sao Paulo d e Oliven
~a, AM. 328 - Jtapemirim, ES. 329 - Maceiii, •\L (2.a edi~ao :l. 
330 - Jau, SP. 331 - Caetc, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 
333 - Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Pre
to, SP (3.a edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.a edi~ao). 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 Esperan~a, MG. 345 
- Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, 
MG. 348 - Mig u el Pereira, RJ. 349 - Teresiipolis, RJ (2.a 
edi~ao) . 350 - Mage, RJ (2.a e dic;ao). 351 - Aimores, MG. 
352 - Rio Claro, SP (2.a edi~ao) . 353 - Foz do Jgua<;u, PR. 
354 - Ponte Nova, MG. 355 - Igreja Nova, AL. 356 - Con
tagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 359 -
Luziii.nia, GO. 360 - Maringa, PR. 361 - Concordia, SC. 362 
- Paulo Afonso, BA. 

Acabou-se de imprimi r, no Servir;o Grajico do 
IBGE, aos vinte dias do m es de abril de mil nove
ce?dos e sessenta e sete, 31 .0 da criar;iio do Instituto. 


