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ASPECTOS FISICOS- Area: 1.522 km' ; altitude da 
sede: 885 m (aeroporto); temperaturas em °C: 
maxima, 33,5; minima, 0,8 (1965); precipitar;ao 
pluviometrica anual: de 1.300 a 1.500 mm. 

POPULA()li.O - 50.807 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967) ; densidade demografica: 
33 habitantes por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 105 estabelecimentos 
industriais; 749 im6veis rurais; 748 estabeleci
mentos varejistas, 21 atacadistas e 355 de pres
tar;ao de servigos; 11 agencias bancarias e 3 de 
caixas economicas (1 federal ). 

ASPECTOS CULTURAIS - 56 unidades escolares de 
ensino primario; 5 estabelecimentos de ensino 
media, 3 de ensino superior; 7 tipogratias, 4 bi
bliotecas, 6 jornais. 

ASPECTOS URBANOS - 7.719 ligar;6es eletricas, 
1.206 aparelhos telefonicos; 11 hoteis, 4 pens6es, 
8 restaurantes; 3 cinemas e 1 cine-teatro. 

ASSISTE:NCIA MEDICA - 2 hospitais com 192 
leitos; 36 medicos, 33 dentistas, 42 entermeiros, 
no exercicio da protissao; 20 tarmacias . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal, em 31-12-1965) - 1.478 autom6veis e jipes, 
378 caminh6es, 209 camionetas, 21 6nibus e 106 
veiculos nao especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novas) - Receita prevista: 677,5; renda 
tributaria : 399,0; despesa fixada: 677,5. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 17 vereadores em 
exercicio; 17.710 eleitores inscritos ate 31-12-1965. 

Texto de Daisy Costa Lima, desenho do brasao 
de Jorge Coelho Alves de Mattos, graticos de Carlos 
Cesar Fernandes de Aguiar, todos da Diretoria de 
Documentaqao e Divulgaqao do IBE. Diagrama<;ao 
de Valdemar Calvalcanti. 



Hl51'0RICO 

0 TOPONIMo "Botucatu", de origem indigena, signi
fica "bons ares" (de "Ybitu" - ares e "Katu" -
bons) . 

As mais antigas referencias a regiao e especial
mente a serra de Botucatu constam de documentos 
que falam de Peabiru, lendario caminho possivel
mente trac;ado pelos incas e usado pelos nossos 
indigenas e que ligaria Sao Vicente a Assunc;ao, no 
Paraguai. 

Em 1721 a regiao delimitada pelo rio Paranapa
nema e pela serra de Botucatu foi dividida em 
sesmarias. A serra passou a constituir ponto de 
referencia para todos os caminhantes que demanda
vam o interior. 

Ali foram adquiridas, pelos Jesuitas, extensas 
areas para criac;ao de gado. A esses sacerdotes 
devem-se as primeiras construc;oes, a iniciativa do 
cultivo da terra, a fixac;ao do homem, enfim, os pri
meiros sinais de vida no territ6rio do futuro Muni
cipio. Motivos politicos determinaram o seu afasta
mento e conseqi.iente atraso no desenvolvimento da 
regiao. 

A partir de 1830, intensificou-se o afluxo de 
criadores e lavradores, vindos principalmente de So
rocaba, Itapetininga e Tiete. Em 1840, com setenta 
casas no alto da serra, foi erigida uma capela, no 
local onde funciona atualmente a estac;ao rodoviaria. 
Para orago escolheu-se Nossa Senhora das Dores de 
Cima da Serra. 

Pelos meados de 1855, havia em Botucatu apro
ximadamente 83 habitac;oes, das quais 40 cobertas 
de telhas. Nesse ano foi criado o Municipio, s6 
instalado a 27 de setembro de 1858. 

Sobre a hist6ria da economia local, cabe men
cionar a cultura cafeeira que comec;ou a ganhar 
impulso no periodo de 1855/ 60. Descobriu-se em 

Catedral de Sant'An a - Coh~gio Arquidiocesano 
N. s.a de Lourdes e Seminario Sao J ose. 



determinadas areas do Municipio o cafe amarelo 
ou "cafe de Botucatu", especialmente rico em cafei
na. Mais tarde intensificaram-se as culturas do 
algodao e do trigo. 

A penetragao ferrovhiria, atraves da Estrada de 
Ferro Sorocabana, em 1889, veio contribuir grande
mente para o progresso da florescente comuna. 

FORMAc;A.o ADMINISTRATIVO
-JUDICIARIA 

0 DISTRITO (freguesia) de Botucatu foi criado pela 
Lei provincial n .0 7, de 19 de fevereiro de 1846. A 
14 de abril de 1855, por forga da Lei provincial n.0 17, 
passou a Municipio. Em 16 de margo de 1876 a Lei 
n.o 18 elevou a categoria de cidade a vila de 
Botucatu. 

E constituido, atualmente, pelos distritos da 
sede (l.O e 2.0 subdistritos), de Rubiao Jfulior e 
Vitoriana. 

A Comarca data de 20 de abril de 1866, criada 
pela Lei provincial n.0 61; atualmente e de 4.a 
Entrancia, com duas varas, e compreende os muni
cipios de Botucatu, Itatinga e Pardinho. 

LOCALIZAc;A.o 

0 MUNICiPIO esta situado na zona fisiografica do 
mesmo nome e apresenta topografia acidentada de 
regiao serrana. Sua altitude passa de 525 m, no 
distrito de Vitoriana, a 885 m no aeroporto da cida
de e a 900 m no morro de Rubiao Junior. A area 
municipal e de 1.522 km". 

Limita-se com os municipios de Dois C6rregos, 
Santa Maria da Serra, Pardinho, Itatinga, Anhembi, 
Bofete, Sao Manuel e Avare. 

Os seus principais acidentes fisicos sao: serra 
de Botucatu, rios Tiete, Piracicaba e Pardo e parte 
da represa da Barra Bonita. 

A cidade esta localizada a 22° 52' 20" de latitude 
Sui e 48° 26' 36" de longitude W. Gr., distando, em 
linha reta, 204 km da Capital Estadual. 

A precipitagao pluviometrica varia de 1.300 a 
1.500 mm, sendo a epoca das chuvas de outubro a 
margo. Temperaturas, em °C: 33,5, maxima; 0,8, 
minima (1965). 

POPULAc;A.o 

A POPULAg.Ao do Municipio atingia, em 1-7-1960, por 
ocasiao do ultimo Recenseamento Geral, 44.767 ha
bitantes. 
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Instituto de Educa~ao "Dr. Cardoso de Almeida". 

Na mesma data, a populac;ao da cidade (quadros 
urbana e suburbano do distrito-sede) alcanc;ava 
33.878 habitantes, notando-se a predominancia da 
populac;ao na zona urbana: 

LOCALIZAQAQ DA POPULAQAO PRESENTE 
POPULAQAO 

Total Urbana Rural 
-~--

Municipio .. ...... . ..... . . 44 767 34 747 10 020 
Distri to-sed e . . .. .. 39 759 33 878 5 881 

Rubiiip Junior. ..... . .. · •· 2 475 506 1 969 

Vitoriana ....... . ..... . 2 533 363 2 170 

75,7% da populac;ao municipal localizava-se na 
cidade, 1,9% nas vilas e 22,4% no quadro rural. Em 
todo o Estado de Sao Paulo 68,2% da populagao 
vive nas cidades e vilas. 

POPULA(;.A.O - 1960 

MUNICIPIO DISTRITO-SEDE 

D URBANA D RURAL 
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Estimativa do Laborat6rio de Estatistica do !BE, 
para 1.0 de julho de 1967, atribuiam ao Municipio 
50.807 habitantes. A densidade demografica, que em 
1960 era de 29, passou para 33 habitantes por qui-
16metro quadrado. 

Em 1966 o movimento do registro civil foi o 
seguinte: 292. casamentos, 1.733 nascimentos e 518 
6bitos em geral, dos quais 53 natimortos e 163 de 
menos de 1 ano. 

INDUSTRIA DE TRANSFORMA(AO 

A PRINCIPAL atividade · economica municipal e a 
industrial que, em 1965, ocupou 1. 308 oper:irios em 
seus 105 estabelecimentos (54 com 5 ou mais pessoas 
ocupadas) e rendeu NCr$ 9,2 milhoes. Os estabele
cimentos industriais se discriminam segundo os ge
neros de industria: 

VALOR DA 
Btl'l'A- PESSOAL PltOUUQAU 

CLASSE E BELECI- OCU- EM 19.65 
GBNEROS DE MENTOS PADO 

iNDUSTRIA EM EM Numeros 1965 31-12-19.65 absolutos % s6bre 

(NCr$) o total 

---

lndustrias de Transfor-
ma~iio .. ...... .. ...... 105 1 308 9 199 206 100,0 

Minerais nao metalicos 13 83 271 234 2,9 

Metah1rgica .. ....... 9 54 2li4 393 2,9 

Mec1nica ........ 2 124 652 314 7,1 
Material de transporte 7 283 1 014 865 11,0 

Madeira .... 2 42 259 851 2,8 

Mobiliario .. 8 30 179 672 ~.o 

Couros e pelee e pro-
dutos similares .... 6 151 1 951 720 21,2 

Vestuario, cal9ado e 
artefatos de tecidos 5 81 560 221 6,1 

Produtos alimentares .. 38 320 3 557 873 33,7 

Bebidas ... 2 62 250 444 2,7 

Editorial e grMica . 8 33 83 213 0,9 
Diversas .... .. .. 5 45 153 406 1,7 

0 principal genero e 0 de produtos alimentares, 
com 38,7% do valor da produ~ao, 38 estabelecimentos 
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Edificio do Forum 

e 320 pessoas ocupadas. Em segundo lugar o de 
couros e peles e produtos similares, com 21,2% e 
151 pessoas, e em 3.0 , o de material de transporte, 
com 11,0% e 283 pessoas. 

Entre os produtos industriais destacam-se solas 
de excelente qualidade, que, em parte, sao expor
tadas para OS Estados Unidos; maquinas para indus
tria e lavoura; pegas para veiculos, exportadas para 
Sao Paulo; avi6es tipos Paulistinha e Regente; 
refrigerantes e produtos de laticinios. 

INDOSTRIA - 1965 

PESSO AL VALOR DA PRODUt;AO 

IT!IIIiiilliiii PROOVTOS ALI M[N TAAE S !.,..::=:=:::::::;,. I Mt.t( RI :. l OE TRANS?Qf!T[ 

c:::==J COUAOS ( P(L[ S £ PA OOUTO S c:::==J 0 U I A 0 S 

SIMILt.A[S 

AGRICULTURA 

EM 1965 a produgao agricola atingiu NCr$ 3,1 
milh6es e foram cultivados 19.382 ha. 

As principais culturas, em ordem de valor, sao 
as seguintes : 
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VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGUfCOLAS Numeros % sobre 
absolutos 
(NCr$) o total 

- -------- -
Cana-de-ag\tcar. 1 188 000 37,8 
Cafe . .. · · ·· · · ·· · ·· 756 000 24,0 
Milho ... 612 000 19,4 
Bana.na. 210 000 6,7 
AJTOZ .. 150 000 4,8 
Outros. 230 842 7,3 

TOTAL... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 146 842 100,0 

Em "outros" estao incluidos mandioca, amen
doim, batata-doce, feijao , cebola, algodao, tomate , 
alho, laranja, melancia, abacaxi, uva e pessego. 

Os produtos exportados, principalmente para 
Sao Paulo, sao: cafe e pessego, de excelente quali
dade . 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

VALOR DA PRO [ll lf'; AO 
N CR S t OOO,OO 

3 00 6 00 900 t 200 

Foram cadastrados pelo !BRA, ate 1.0 de setem
bro de 1966, 749 im6veis rurais, contra 552 registra
dos no Censo Agricola de 1960. No Censo de refe
rencia 287 estabelecimentos possuiam area de 10 a 
menos de 100 ha. 

PECUA.RIA 
0 GADO BOVINO e criado com a finalidade principal 
da produ<;ao do Ieite. Destina-se tambem ao corte e, 
secundariamente, a engorda e revenda. As princi
pais ragas existentes no Municipio sao holandesa, 
gir e guzera. 
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Instituto Santa Marcelina e Conservatorio Musical. 

Em novembro de 1966 realizou-se a 1.a Exposigao 
Agropecwiria Regional na qual se apresentaram 
animais de raga pura de Botucatu e de outros muni
cipios. 

A populagao pecuaria, em 1965, era estimada em 
46.905 cabe<;as, avaliadas em NCr$ 5,3 milh6es, e 
assim distribuida: 

Bovinos . . ... 
Muares 
Suinos 

27.000 
5.800 
5 .520 

Asininos 

CO;\IERCIO E BANCOS 

Eqiiinos . ... . 
Caprinos ... . 
Ovinos . . ... . 

85 

4.200 
3 .200 
1.100 

ExrsTIAM, em 1965, 21 estabelecimentos atacadistas, 
748 varejistas e 355 de prestac;ao de servigos. A 
principal praga importadora e a de Sao Paulo, 
havendo tambem exportac;ao para o exterior. 

Os principais produtos exportados: cafe, pes
sego, leite, ovos e bovinos de corte. 

No Municipio operam 9 bancos com 11 agencias, 
2 caixas economicas estaduais e 1 federal. 

As contas bancarias apresentaram, em 1965, os 
seguintes saldos (em milhares de cruzeiros novos': 
caixa em moeda corrente, 593,9; depositos a vista 
e a curto prazo, 6.473,5; emprestimos em contas 
correntes, 711,8; titulos descontados, 4.018,5 e depo
sitos a prazo, 175,0. 

A Camara de Compensagao de Cheques registrou, 
em 1966, o seguinte movimento: 449.054 cheques, no 
valor de NCr$ 68,3 milh6es, resultando NCr$ 152,01 
de valor mectio. No 1.0 semestre de 1967, o movi
mento foi o seguinte: numero de cheques, 216.962; 
valor total, NCr$ 315,4 milh6es. 
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TRANSPORTES 

BOTUCATU e servido pela linha tronco da Estrada de 
Ferro Sorocabana, eletrificada, possibilitando comu
nicacao com Sao Paulo e a Alta Sorocabana. As li
gag6es ferreas se fazem nos seguintes tempos: 

Sao Paulo, 5 horas e 30 minutos ; 
Avare, 1 hora e 25 minutos ; 
Itatinga, 44 minutos; e 
Sao Manuel, 51 minutos. 
A rodovia Marechal Rondon (SP-5), asfaltada, 

possibilita a aproximagao com Sao Paulo, alta Pau
lista e Noroeste. Alem desta rodovia existem as 
municipais, num total de 311 km. 

P/S.PAULO 

C 0 NV EN C 0 E 5 ; ROOOVIA ESTAOUAL 
FERR OV IA .......,_ 

Sao as seguintes as ligag6es rodovili rias com a 
Capital Federal, Capital Estadual e cidades vizinhas 
(tempo mectio) : 

Brasilia, via Sao Manuel, Jau, Araraquara, Jabo
ticabal, Colombia, Frutal e Goillnia, em 17 horas ; 

Sao Paulo, pela rodovia Marechal Rondon ate 
Itu, dai a Jundiai e Sao Paulo, pela via Anhangiiera, 
em 4 horas e 15 minutos ; 

Anhembi, em 55 minutos ; 
Avare, via Sao Manuel, em 1 hora e 20 minutos ; 
Bofete, em 1 hora e 21 minutos ; 
Dais C6rregos,- via Sao Manuel, Barra Bonita e 

Mineiros do Tiete, em 1 hora e 36 minutos; 
Itatinga, em 1 hora; 
Pardinho, em 50 minutos; 
Santa Maria da Serra, via Sao Manuel , em 1 

hora e 25 minutos; e 
Sao Manuel, em 24 minutos. 
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Edificio da Escola Comercial do SENAC 

0 aeroporto esta localizado a 4,3 km da cidade, na 
parte sudoeste, com excelentes pistas sinalizadas e 
outras benfeitorias, inclusive estagao aeroviaria. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 31 de 
dezembro de 1965, 1.478 autom6veis e jipes, 378 
caminh6es, 209 camionetas, 21 6nibus e 106 outros 
veiculos. 

Botucatu conta com 7 agencias postais do DCT, 
sendo que uma delas possui servigos de radiotele
grafia e telegrafia. 

Os servigos telefonicos sao executados pela Com
panhia Telef6nica Brasileira que possui cerca de 
1.600 telefones semi-automaticos cuja transformagao 
em automaticos esta em execugao, ja existindo 1.206 
aparelhos automaticos, instalados ate 31 de dezem
bro de 1965. 

INSTRU<:;A.O 
BoTUCATU possui os tres graus de ensino: primario, 
media e suuerior. 

De acordo com o Censo Escolar de 1964, 78,4% 
das crianc;as de 7 a 14 anos freqi.ientavam escola. 
Nas zonas urbana e suburbana a taxa era de 83 ,1% 
e na rural de 61,3 %. 

A tabela a seguir discrimina as crian<;as recen
seadas e as em idade escolar: 

CRIANQAS 

ESPECIFICAQAO 
D.J 7 a 14 anos 

DeO a 14 
a nos Total Freqiien-

tam escola 
- ----- - -----
Municipio ...... 16 371 

• 111 I 6 826 
Area urbana e suburbana . ..... 12 647 6 812 5 661 
Area rural ...... . . . . . . . . . . . . . 3 724 1 899 1 165 
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Havia urn total de 2:5 profess6res regentes de 
classe (37 na zona rural), sendo 214 normalistas (4 
do sexo masculino). Dos 69 nao regentes de classe 
apenas 1 era do sexo masculino. 

Ensino Primario 

0 ENSINO PRIMARIO, em 1966, contava com 12 grupos 
escolares estaduais, 23 escolas isoladas estaduais, 10 
escolas municipais e 3 cursos particulares, totalizan
do 6.918 alunos matriculados e 354 profess6res em 
exercicio. Existiam, ainda, 8 classes de ensino pre
-primario com 340 alunos matriculados. 

Ensino lvledio 

EM 1966, o ensino medio era ministrado por 189 
profess6res, em 7 cursos de 1.0 ciclo e 5 de 2.0 ciclo, 
havendo urn total de 4.181 alunos matriculados. 

Funcionavam, tambem, cursos avulsos de ensino 
elementar e medio com 11 unidades escolares, 890 
alunos matriculados e 30 profess6res. 

Fnrinn Superior 

BoTUCATU e cidade privilegiada quanto ao ensino 
superior. Em 1966 havia 10 cursos, ministrados por 
114 profess6res, com 1.038 alunos matriculados. Os 
cursos sao: Medicina, Veterinaria, Agronomia, Bio
logia, Letras, Pedagogia, Ciencias Naturais, Ciencias 
Sociais, Geografia. :E:stes cursos sao ministrados pela 
Faculdade de Ciencias Medicas e Biol6gicas de 
Botucatu e Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
0 Conservat6rio Musical de Santa Marcelina, par· 
ticular, mantem cursos de piano e educagao musical. 

SAO DE 

EM 1965, a cidade contava com 2 hospitais em fun
cionamento e urn total de 192 leitos. 

Alem dos hospitais, existiam ainda ambulat6rios 
do INPS, clinicas especializadas em todos os ramos 
e servic;os oficiais de saude publica. 

Prestam servic;os profissionais, no Municipio, 36 
medicos, 22 farmaceuticos, 42 enfermeiros e 33 den
tistas. Ha 20 farmacias. 

FINAN(AS PUBLICAS 

FoRAM arrecadados atraves de Coletorias sediadas 
no Municipio, em 1965, NCr$ 728,6 milhares, pela 
Uniao, NCr$ 1,6 milhao pelo Estado e NCr$ 779,7 mi-
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Aspecto da fabrica de avioes 

!hares pela Prefeitura. A despesa realizada pela 
Municipalidade foi de NCr$ 768,5 milhares. 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de NCr$ 677 ,15 milhares, renda tributaria de 
NCr$ 399,0, e fixava igual despesa. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

A ciDADE, de aspecto serrano, de topografia irregu
lar, ocupa uma extensao de 6,5 km no sentido SO
-NE e 2,5 no SE-NO. Tern 90% de sua area pavi
mentada com asfalto, paralelepipedos e lajotas de 
cimento. Possui 9.160 predios distribuidos em 196 
logradouros (16 pragas) . Suas ruas e pragas sao 
arborizadas. Destaca-se par sua imponencia e linhas 
modernas a Catedral de Santana. 

0 servigo de abastecimento de agua e satisfat6-
rio. Atualmente o volume media de captagao em 24 
horas e de 7.344 ffi3

• A linha distribuidora tern uma 
extensao de 60 km servindo a 137 logradouros. A 
quantidade media diaria distribuida e de 6.800 m" 
para as 6.435 predios abastecidos. 

0 tipo de esgotos sanitarios, na cidade, e o 
separador absolute, numa extensao de 21,1 km de 
rede e 3,2 de emissario. 0 total de predios com 
esgotos e de 4.986. Tanto o servigo de abastecimento 
de agua como o de esgotos datam de 1906. 

0 fornecimento de energia eletrica esta a cargo 
da Cia. Paulista de F6rga e Luz, que possui uma serie 
de usinas interligadas. A cidade conta ainda com a 
energia da USELPA, que tern em Botucatu uma 
estagao interligadora das Usinas de Jurumirim, 
Barra Bonita e Salta Grande, distribuindo energia 
para Sao Paulo e Botucatu. 
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Dentre os estabelecimentos de prestac;ao de ser
vigos ha 31 alfaiatarias, 55 barbearias e cabelereiros, 
43 institutes de beleza, 11 hoteis, 4 pens6es, 8 restau
rantes e 15 lavanderias. 

No setor cultural, alem das excelentes bibliotecas 
dos estabelecimentos de ensino, existem mais 4, 
sendo 3 particulares. A Municipal possui um acervo 
de 2.631 volumes. 

Circulam, no Municipio, 1 j ornal trimestral, 1 
bi-mensal, 1 mensal, 1 quinzenal e 2 semanais. Ha 
7 tipografias e 7 livrarias. 

Existem 2 esta<;6es radiodifusoras, a Radio 
Emissora de Botucatu, prefixo PRF-8, com 1.540 
kc/s, operando em ondas medias, e a Radio Muni
cipalista de Botucatu, prefixo ZYP-257, com 1.240 
quilociclos por segundo. 

Funcionam 4 cinemas, com um total de 2.951 
lugares, 12 associac;6es esportivas, que reunem cerca 
de 8.552 s6cios, e 4 recreativas. 

A religiao predominante, no Municipio, e a cat6-
lica. Botucatu e sede de Arcebispado, desde 19D8, 
quando foi instalada a Diocese. 0 culto evangelico 
esta representado por 6 igrejas e o espiritismo e 
praticado em 7 locais de reuniao. 

0 legislative municipal comp6e-se de 17 verea
dores e havia 17.710 eleitores inscritos, em 31 de 
dezembro de 1965. 

FONTES 

As intormar;6es divulgadas neste trabalho tomm, na sua 
maioria, tomecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Botucatu, Pedro Torres. 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos de documen
tar;ao municipal da Diretoria de Documentaqao e Divulgar;ao 
do IBE, da 1." edir;ao da monografia e de diversos 6rgaos do 
sistema estatistico brasileiro. 

EST A publicar;ao taz parte da serie de monograjias mumctpais 
organizada pela Diretoria de Documentar;ao e Divulgar;ao do 
IBE. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evolur;ao hist6rica 
do Municipio, corresponde a uma tentativa no sentido de 
sintetizar, com adequada sistematizar;ao, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, nao sendo 
raros os equivocos e erros nas pr6prias {antes de pesquisa. PoT 
isso, o IBE acolheria com o maior interesse qualquer colabora
r;ao, especial mente de historiadores e ge6gratos. 



COLE<;:oES DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 402 
- Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG. 404 - Botucatu, SP. 

2.a serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Floriinia, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pat.o 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, Pl. 109 
- Linhares, ES. llO - Pendenc1as. ltN. I 11 - Cariacica. ES. 
ll2 - Te6filo Otoni, MG. ll3 - lguatu, CE. 114 - Goianinha, 
RN. ll5 - Neapolis, SE. 116 - Capela, SE. 11j - Jacupiranga, 
SP. 118 - Nova Lima, MG. ll9 - Candeias, BA. 120 - Casta
nhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Cachoeira do Arari, 
PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro Gouveia , AL. 125 -
Caracarai , RR. 126 - Mazagiio, AP. 127 - Amarante, PI. 128 
- Niquelandia, GO. 129 - Marechal Deodoro , AL. 130 -
Amapa, AP. 131 - Iguarape-Miri, PA. 132 - Rio do Sui, sc. 
133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos Martins, ES. 135 -
Born Jesus, RS. 136 - Concei~iio da Barra, ES. 

Acabou-se de imprimir no Servic;o Grlifico da 
Funda<;ao IBGE, aos quinze dias do mes de mar<;o 
de mil novecentos e sessenta e ·oito. 
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Vista parcial da cidade. 


