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Colec;ao de Monografias - N.o 420 

PJ\LMJ\RES 
PERNAMBUCO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 316 km' ; altitude da 
sede: 120 m; temperatura em °C: maxima, 32; 
minima, 18; precipitaqao pluviometrica total: 
1.195,5 mm (1967). 

POPULA.(lii.O - 42.168 habitantes (estimada para 
1°-VII-1967) ; densidade demograjica: 133 habi
tantes par quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECON6MICOS - 120 im6veis rurais; 27 
estabelecimentos industriais, 5 atacadistas, 332 
varejistas, 12 mistos e 85 de prestaqao de servi
c;os; 2 agencias bancarias e 1 cooperativa de cre
dito . 

ASPECTOS CULTURAIS - 39 unidades escolares de 
ensino primario comum e 10 do ensino media; 
4 bibliotecas, 1 peri6dico, 1 tipograjia, 3 liV1·arias 
e 2 cinemas . 

ASPECTOS URBANOS - 63 ruas, 5 avenidas, 21 tra
vessas e 6 prac;as, 4. 630 predios; 2. 490 ligac;6es 
eletricas e 195 aparelhos telef6nicos; 4 hoteis, 4 
restaurantes, 32 bares. 

ASSISTi:NCIA MEDICA- 1 hospital com 105 leitos ; 
1 servic;o de saude publica; 9 medicos, 5 dentistas 
e 9 enjermeiros; 4 jarmacias . 

VEiCULOS REGISTRADOS- (na Prejeitura Muni
cipal, em 1.0 -1-967) - 73 autom6veis, 195 cami
nh6es, 24 6nibus e 457 veiculos niio especijicados. 

0R9AMENTO MUNICIPAL PARA 1968- (milhares 
de cruzeiros novas) - receita prevista: 730,0; 
renda tributaria : 57,2; despesa jixada : 730,0 . 

REPRESENTA(lii.O POLiTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 



Pra~a Ismael Gouveia 

ASPECTOS I-1/STORICOS 

PALMARES e uma das cidades mais tradicionais de 
Pernambuco. Seu nome recorda a rebeliao dos escra
vos africanos que , de 1630 a 1694 Cou 1697) , con.stitu
iram urn reino ou confederac;ao de quilombos, que 
recebeu a denominac;ao de Palmares. 

Segundo a tradigao local, na foz do rio Pirangi 
havia urn reduto da famosa republica dos negros , 
cujo centro- a "Troia Negra" de Oliveira Martins
se localizava na serra da Barriga, onde hoje se en
contra o Municipio de Uniao dos Palmares, do Estado 
de Alagoas . Desse quilombo se teria originado a pri
mitiva povoac;ao, que viria a tamar o atual nome de 
Palm ares. 

Em prin.cipios do seculo XIX existia na regiao 
urn aldeamento de indios, conhecidos como Trombe
tas. Posteriormente, o Governo Imperial fez doagao 
de terras que margeavam o rio Una a membros da 
familia Montes, passando o local a ser chamado po
voado dos Montes, nome mudado para Una, em vir
tude de sua localizac;ao as margens do rio de igual 
nome. Finalmente, Palmares. Seus proprietaries 
con.struiram o engenho de Trombetas, cujas ruinas 
se encontram a leste da cidade, e uma capela, sob o 
orago de Nossa Senhora da Conceigao dos Montes. 

Em 1873, Frei Caetano de Messina Sobrinho lan
gou a pedra fundamental da atual Matriz, junto a 
capela primitiva. 
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A constru~ao da Estrada de Ferro Sui de 
Pernambuco e o estabelecimento do escrit6rio cen
tral da ferrovia no povoado foram fatores de seu 
rapido desenvolvimento. 

As comunicagoes com a zona sui de Pernambuco 
e com Alagoas, eram feitas atraves da sede muni
cipal. Seu comercio era o mais pr6spero de todo 
o interior do Estado. 

Em 1904, a "Great Western Brazil Railway Co. 
Ltd., arrendou a "Sui de Pernambuco", que ja havia 
estendido suas linhas a diversas localidades. 

Pormarao Administrath·a e Judiciaria 

0 DISTRITO foi criado pela Lei provincial n.0 844, de 
28 de maio de 1868, e o Municipio pela de n .o 1. 093. 
de 24 de maio de 1873, que transferiu para a povoa<;ao 
dos Montes a sede do Municipio de Agua Preta. 

A sede municipal recebeu foros de cidade por 
fOrga da Lei n .o 1.458, de 9 de julho de 1879. 0 Muni
cipio sofreu varias reformulagoes administrativas. 
Em 1950 era formado por 2 distritos: Palmares (sede) 
e Joaquim Nabuco. Em 29 de dezembro de 1953, eri
giu-se este ultimo em Municipio, por efeito da Lei 
estadual n .o 1. 818. Atualmente comp6e-se dos dis
tritos de Palmares e Santo Antonio dos Palmares 
(ex-Santo Antonio das Trempes), criado em 1953, 
com parte do territ6rio do distrito-sede. 

E sede de Comarca desde 13 de maio de 1862, em 
obediencia a Lei Provincial n.o 520. 

ASPECTOS FlSICOS 

PALMARES e urn dos 35 mumc1pws que integram a 
Zona Fisiografica do Litoral e Mata, a mais popu
Iosa do Estado (51,4% do total) . Seus 316 quilo
metros quadrados estao confinados entre os munici
pios de Bonito, Joaquim Nabuco, Agua Preta e ca
tende. 

Hospital Regional 
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A sede municipal, a 120 metros acima do nivel 
do mar, dista, em linha reta, 104 km do Recife, 
rumo OSO. Correspondem-lhe as seguintes coorde
nadas geograticas: so 41' 08" de latitude Sul e 
35° 35' 24" de longitude W. Gr. 

0 Municipio e levemente ondulado, acentuan.
do-se as elevag6es nos limites com os municipios de 
Catende e Bonito. Destacam-se as serras da Prata. 
da Pinta, do Tot6 e T6co da Canoa e os morros do 
Capricho e de Sao Francisco . 

0 rio Una corta seu territ6rio de noroeste a 
sudeste passando pela cidade. Em Palmares recebe 
os afluentes Verde, Pirangi e Camevou. Banham o 
Municipio ainda, os rios Pirangi-Mirim e o Preto, 
alem do Capricho, do Ribingudo, do Urugu e outros. 
Sao quedas dagua ainda inaproveitadas as cacho
eiras do Martins (no rio Una), Cavovou (no Came
vou) , Toea da Onga (no Pirangi) e Barra Azul (no 
Verde). 

0 clima e tropical chuvoso (seco no verao e 
umido no inverno). o periodo das chuvas vai de a
bril a ag6sto. Em 1966, a maxima foi de 32°C e a 
minima de 18°C. A precipitagao pluviometrica tota
lizou 1.195,5 mm (1967) . 

POPULA(Jf.O 
PoR ocASI.Ao do Censo Demografico de 1960, Palmares 
possuia 40.023 habitantes, dos quais 55,4% na zona 
rural. Viviam no distrito-sede 86,9% dos municipes, 
restando 5. 257 habitantes para o distrito de Santo 
Antonio das Trempes. Eram em numero de 8 .108 os 
domicilios recenseados, dos quais 6. 974 no distrito
-sede. A densidade demografica era de 127 habitan
tes por quil6metro quadrado. 

POPULAJ:;AO 

El Area urbana 

0 Area rural 



Prefeitura Municipal 

A populagiio da cidade elevava-se a 17.327 ha
bitantes, haven.do aumentado de 72 ,3 % a partir de 
1950. 

Para 1.0 de julho de 1967, a populagii.o do Muni
cipio foi estimada, pelo Laborat6rio de Estatistica 
do IBE, em 42.168 habitantes, passando a densidade 
demografica para 133 hab/ km'. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

EM QUE PESE o razoavel desenvolvimento industrial, 
as atividades agropecuarias predominam na econo
mia municipal, sendo a cana-de-agucar o principal 
produto, utilizado na industria a<;ucareira , que e a 
principal atividade. 

Agro pecuaria 

0 CENSO Agricola de 1960 havia verificado a exis
tencia de 131 estabelecimentos agropecuarios, dis
tribuidos em 40 . 099 hectares. Destes, 743 se destina
vam a la vouras permanentes, 21.422 a temporarias, 
5. 487 eram de pastagens naturais e 71 de pastas ar
tificiais. 

52 estabelecimentos figuravam com area entre 
10 e menos de 100 hectares ; 71 entre 100 e menos de 
1. 000 e 8 entre 1. 000 e menos de 10.000 . 

Ocupavam-se nestes misteres 9.455 pessoas (9.111 
empregados), das quais 7 . 455 do sexo masculino 
r 6 . 596 de 14 anos e mais) e 2 . 000 do sexo feminino 
1 1 . 783 de 14 an.os e mais) . 

Em 1967, foram cultivados 12.153 hectares com 
uma produgii.o avaliada em NCr$ 10,8 milh6es. A ca
na-de-agucar representou 98,1% daquele valor, com 
12 mil hectares cultivados e colheita de 700.000 to
neladas. Os restantes 1,9% do valor correspondiam 
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a abacaxi, banana, laranja, mandioca, batata-doce , 
c6co-da-baia, manga limao e abacate. 

A populac;ao pecuaria, em 1966, somava 13.025 
cabec;as, avaliadas em NCr$ 2,1 milh6es e assim es
pecificadas: 

Bovinos 
Eqiiinos ... .. . . ... . ... . 
Asininos 
Muares .. 
Suinos 
Ovinos 
Caprinos 

6 161 
510 
102 

2110 
1200 
1412 
1530 

Os bovinos contribuiram com 65,1% para o va
lor dos rebanhos e os muares com 25,6%. 

Em novembro de 1967, achavam-se cadastrados 
pelo !BRA, 120 im6veis rurais. 1 engenheiro-agr6-
nomo e 1 veterinario se achavam em atividade no 
Municipio. 

Indtl stria 

A. PRonugA:o industrial de Palmares, em 1965, chegou 
a NCr$ 4,6 milh6es. Eram 27 os estabelecimentos em 
atividade, ocupando 695 pessoas. 

A tabela oferece uma visao geral da distribui
gao das atividades e valor da produc;ao: 

VALOR DA 
ESTA- PESSOAL PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- OCUPADO EM 1965 
GENEROS DE MENTOS 
INDuSTRIA EM EM 

1.0 -I- 1961) 1965 Numeros % sobre absolutos 
(NCr$ 1 000) o total 

- - -- -·- - --~---- -----

Industria de Transfor· 
4 5791 ma~iio (1) ... . . ... . . 27 695 100,0 

Minerais nao metalicos 4 52 

"j 
0,6 

Madeira .. (x) 10 20 0,4 
Mobiliario . .. (x ) 13 24 0,5 
Vestuario, cal9ado e 

artefatos de tecidos (x) (\) (x) 0,2 
Produtos alimentares . . 16 603 4 459 97,4 
Bebidas ... (x) (x) (x) 0,5 
Editorial e gnifica (x) (x) (x) 0,4 

( 1 ) Os dados om1tidos estao incluidos nos totais. 

A safra 1966/ 67 de ac;ucar rendeu 15.544,8 tone
ladas contribuindo com 1,8% para a produc;ao per-



9 

n~mbucana . 0 alcool , em 1966, totalizou 975.973 
litros . As ·usinas . Serro Azul e Treze de Maio estao 
registradas no IAA . 

Abate de Gado 

EM 1966, for am abatidos 4. 747 bovinos, 4.109 suinos, 
877 ovinos e 1 .437 caprinos. Aproximadamente , tota
lizando 1. 060 toneladas de produtos, no valor · de 
NCr$1 ,5 milhao. A carne verde de bovino contribuiu 
com 729,9 toneladas e 75,9% do valor; a carne de 
suino, com 123,3 t e 11,9% ; o toucinho fresco, com 
82,2 t e 7,7 %. Figuram, ainda, carnes verdes de ovi
no e caprino, couros seco e salgado de bovino e pe
les secas de caprino e ovin.o. 

Comercio 

0 coMERcro, bern desenvolvido, alem de matrizes co
merciais, disp6e de filiais de firmas sediadas na Ca
pital do Estado e em outras cidades. Em dezembro 
de 1966, contavam-se 332 estabelecimentos varejis
t as, 5 atacadistas e 12 mistos. A Associar;ao Comer
cia! do Municipio foi fundada em 1958. 

A prar;a de Palmares e procurada por viajantes 
de outros municipios pr6ximos, que ali se abaste
cem de bens de consumo, principalmente no Mercado 
Publico. 

Cooperativa Banco de Credito Agricola 



Catedral 

Banco.r 
0 MUNICiPIO disp6e de uma ag€mcia do Banco do 
Brasil e outra do Banco do Povo. 

Em 31 de dezembro de 1967, eram os seguintes 
os saldos das prin.cipais contas bancarias (em mi
lhares de cruzeiros novos): caixa, em moeda cor
rente, 105,8; emprestimos em contas correntes, 
2.268,7 ; titulos descontados, 589,0; depositos a vista 
e a curto prazo, 1.162,0; depositos a prazo, 22,3. 

A Cooperativa Banco de Credito dos Palmares 
fundada em 1938, conta com 2.500 associados. 
Em 1965, realizou 3. 500 emprestimos, no valor de 
NCr$ 1,6 milhao sendo que 65 % tiveram finalidades 
agricolas. 

Serl'i{ OJ 

NuM TOTAL de 85 estabelecimentos de prestaciio de 
servic;os, ha 4 hoteis, 1 pensiio, 4 restaurantes , 32 ba
res, 15 barbearias, 8 sal6es de cabeleireiros para se
nhoras, alem de oficinas de consertos e outros. 
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FRANSPORTES E COMUNICA(OES 

0 MUNICiPIO e servido pela rodovia federal BR-101 , 
por estradas estaduais e municipais, e pela Rede 
Ferroviaria do Nordeste. 

Liga-se por ferrovia a Catende, em 38 min.utos 
e Joaquim Nabuco, em 20 minutos. A ligagao rodo
viaria a Catende se faz em 20 minutos; a Bonito em 
2 horas ; a Joaquim Nabuco, em 30 minutos e Agua. 
Preta, em 40 minutos. 

Com a Capital do Estado liga-se por ferrovia , 
atraves da linha Tronco Sul da Rede Ferroviaria do 
Nordeste, em 4 horas, ou pela rodovia BR-101, em 
2 horas. 

Alem dos 6nibus que , saindo do Recife, atraves
sam Palmares com destino a diversos outros munici
pios , ha urn servigo local de transportes entre a 
cidade e a Capital do Estado, trafegando os veiculos 
com intervalos de 60 minutos. 

A ligagao com Brasilia, DF, e feita atraves de es
t rada de rodagem, via PetroHi.ndia-PE, Feira de 
Santana-BA e Montes Claros-MG, em 4 dias e 11 
horas . 

P/RECIFE 

RODOVIA FEDERAL -
ROOOVIA ESTAOUAL 

FERROVIA -...... 

Estavam registrados pela municipalidade 73 
a utom6veis, 195 caminh6es, 24 6nibus e 437 veiculos 
n ao especificados, em 1.0 de janeiro de 1967. 

0 DCT mantem em Palmares uma agencia . Fun
cionam os servigos telegraticos das estag6es ferro
viarias e telef6nico interurbano e ainda da estagao 
radiotelegnifica da Policia Militar. Ha 195 aparelhos 
telef6nicos instalados e 4 radioamadores em ativi
dade . 
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INSTRUC:AO 

SEGUNDo o Censo Escolar, realizado em 1964, 56,6 % 
das criangas de 7 a 14 anos freqi.lentavam escolas, 
subindo a percentagem para 81,2% na cidade e des
cendo a 33,6% na zona rural: 

SITUAQAO 

Pal mares. 

Areas w·bana e suburbana, 

Area rural 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 0 a 14 
a nos 

15 922 

7 465 

8 457 

D e 7 a 14 a nos 

Total 

7 251 

34951 
3 756 . 

Freqlientam 
escola 

4 102 

2 839 

1 263 

Havia, entao, 89 profess6res regentes de classe , 
dos quais 44 normalistas (3 na zona rural) e 45 nao 
normalistas (13 na rural) . 

0 ensino primario comum contava com 37 uni
dades escolares, 110 profess6res e 4. 245 alun.os matri
culados em outubro de 1967. 

Ensino Media 

0 ENSINo MEDIO foi ministrado, em 1967, em 5 uni
dades de ensino secundario, com 47 profess6res e 786 
alunos matriculados, em 2 do comercial, com 19 pro
fess6res e 127 alunos, em 1 do normal, com 6 pro
fess6res e 82 alunos, em 1 do industrial, com 9 
profess6res e 124 alunos, e 1 do agricola, com 10 
profess6res e 114 alunos (em 1966; nao funcionou 
em 1967) . 

No predio do Ginasio Municipal Agamenon Ma
galhaes funciona, a noite, a Escola Tecnica de Co
mercia dos Palmares, onde sao ministrados os cursos 
basico e tecnico de contabilidade. Mantido pela Cam
panha Nacional de Educandarios Gratuitos, o Co
legio Comercial Costa Azevedo funciona com os cur
sos: basico e tecnico de con tabilidade. o Ministerio 
da Agricultura subvenciona o Ginasio Agricola de 
Palmares (curso ginasial) . De iniciativa particular 
e o Colegio Nossa Senhora de Lourdes (ginasial, nor
mal e colegial) . 

0 SENAI mantem a Escola de aprendizagem In
dustrial Viuva Luiza Pedrosa (industrial) . 
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SAUDE 

0 MUNICIPIO e servido pelo Hospital Regional de 
Palmares, mantido pelo Governo Estadual, com 105 
1eitos. Ha, tambem, uma unidade do servic;o Especial 
de Saude Publica (FSESP), mantido pelo Governo 
Federal, instalada em predio amplo e moderno. Exer
cem a profissao em Palmares 9 medicos, 5 dentistas 
e 9 enfermeiros. Funcionam 4 farmacias. 

FINAN (AS PUBLICAS 

No ANO DE 1966, o Governo Federal arrecadou 95 ,6 
milhares de cruzeiros novas, o Estadual, 754,7 mi
lhares e o Municipal 507,4 milhares. A Prefeitura re
alizou, no mesmo ano, despesas no valor de 507,2 mi
lhares de cruzeiros novas . 

0 orc;amento municipal para 1968 preve receita 
de 730,0 milhares de cruzeiros novas (57,2 milhares 
de renda tributaria) e fixa igual despesa. 
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.OUTROS ASPECTOS MUNICIPAlS 

.A CIDADE, a margem esquerda do rio Una, apresen
ta aspecto agradavel, com ruas amplas e bern ilumi
nadas. P9ssui 95 logradouros publicos, entre os quais 
5 avenidas, 63 ruas, 21 travessas e 6 prac;as. Desses 
logradouros, 41 sao pavimentados, 5 arborizados e 
-4 ajardinados. Destacam-se a praga Dr. Paulo Pa
ranhos e a rua Vigario Bastos, nas quais se encon
-tram as melhores casas comerciais; a rua da Con-
-ceigao, onde se localizam a Catedral, o Palacio Epis-
copal e Cine A.polo; a prac;a Dr. Ismael Gouveia, em 
·frente a Prefeitura Municipal, pela beleza de seu 
j ardim. o bairro Modelo e residencial e moderno. 

As zonas urbanas e suburbanas sao possuidoras 
de 4. 630 prectios, entre os quais, como edificios mais 
importantes, o da Prefeitura Municipal, da Agencia 
-dos Correios e Telegrafos, do "Forum", da Coletoria 
Estadual, da Justic;a do Trabalho, do Gin.asio Muni
-cipal Agamenon Magalhaes. 

A agua, filtrada e clorada, abastece a cidade 
atraves de uma rede de 16 quilometros de extensao, 
.a tendendo a 1. 754 prectios e 60 lo~radouros . 

Em 1.0 de janeiro de 1967, existiam 2.490 liga
c;6es eletricas e 95 logradouros servidos. 0 forneci
mento de luz e forc;a e feito pela Companhia Hidro
eletrica de Sao Francisco e distribuida pela Com
panhia de Eletricidade de Pernambuco (CELPE) . 
. A energia distribuida e de 200 volts, com 60 ciclos. 

Palmares disp6e de uma biblioteca publica, per
tencente a municipalidade, com 1 . 120 volumes, e 3 
particulares: a do Colegio Nossa Senhora de Lourdes, 
com 2.600; da Igreja Presbiteriana, com cerca de 
500 e, finalmente , da Loja Magonica, tambem com 

.500, aproximadamente. 
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0 peri6dico local "A Voz de Palmares", circula 
mensalmente. Existem 1 tipografia, 3 livrarias e o 
servic;o de autofalantes, mantido pela Radio Cul
tura dos Palmares (futura emissora), alfim de 2 ci
nemas, com 1.194 poltronas. 

Entre as associac;6es, cumpre citar o Rotary 
Club dos Palmares, fundado em 1949, a Loja Mac;o
nica, fundada em 1929, e a Banda de Musica 15 de 
Novembro, com urn quadro de 150 s6cios. 

Exercem suas atividades profissionais na cidade 
5 advogados e 6 engenheiros. 

As festas populares, em sua maioria, sao de 
cunho religioso. Destaca-se a de Nossa Senhora da 
Conceic;ao, padroeira da cidade, a 8 de dezembro. 
Sao tambem muito animadas as festas de Santo A
maro 05 de janeiro), Sao Sebastiao (ultimo domingo 
de janeiro) e de Santa Luzia (13 de dezembro). A 
Diocese de Palmares foi criada em 2 de fevereiro de 
1962, e a instalac;ao se deu a 23 de setembro do mes
mo ano. Alem do culto cat6lico romano existem 4 
igrejas evangelicas e 1 centro espirita. 

Os 8. 095 eleitores inscritos em Palmares, ate 1.0 
de janeiro de 1968, sao representados, na Camara 
de Vereadores, por 9 edis. 

FONTES 

As intormar;oes divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Palmares, 
Teofanes Chaves Ribeiro. 

Utilizados, tambem, dados procedentes dos arquivos de do
cumentar;ao municipal da Diretoria de Documentar;ao e Divul
gar;ao do IBE e de diversos 6rgdos do sistema estatistico bra
sileiro. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Grafico da Fundar;do 
IBGE, aos vinte e nove dias do mes de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e oito. 
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