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COLEC)AO DE MONOGRAFIAS - N.o 431 

ITAPIPOCA 
CEARA 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 3.124 km' ; altitude 
da sede: 98 m; temperaturas, em °C: maxima, 
34; minima, 22; precipitagao pluviometrica anual 
media: 650 mm. 

POPULAQA.O - 82.822 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1967) ; densidade demografica: 
27 habitantes par quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECONoMICOS - 2.597 im6veis rurais; 
178 estabelecimentos de comercio varejista, 8 
atacadistas e 6 mistos; 10 estabelecimentos fa
bris com mais de 5 operarios ; 1 agencia do 
Banco do Brasil. 

ASPECTOS CULTURAIS - 283 unidades escolares 
de ensino primario, 2 de ensino secundlirio, 1 
do comercial, 1 do normal e 1 do agricola; 1 
cinema . 

ASPECTOS URBANOS - 39 ruas, 287 ligag6es ele
t1·icas domiciliares, 100 aparelhos telet6nicos; 
2 hoteis, 2 pens6es, 6 restaurantes, 7 bares . 

ASSISTENCIA MEDICA - 3 hospitais com 31 leitos; 
4 medicos, 2 dentist as ; 5 tarmacias e drag arias. 

VElCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal, em margo de 1967) - 7 6nibus, 45 cami
nh6es, 119 veiculos nao especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 378,0; ren
da tTibutaria: 12,7; despesa fixada: 378,0. 

REPRESENTAQA.O POLlTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 
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ASPECTOS HISTORJCOS 

As PRINCIPAls penetrag6es no territ6rio que veio 
a constituir mais tarde o Municipio de Itapipoca 
(ita = pedra, apoc = rebenta), datam de meados 
do seculo XVIII, fixando-se Jeronimo de Freitas 
Guimaraes, com outros moradores, no arraial de 
Sao Jose, posteriormente chamado Vila Velha, de
pais Imperatriz (hoje Araguari) . 

No ana de 1757, o curato de Acaram, par provi
sao do Bispo de Pernambuco, D. Francisco Xavier 
Aranha, e dividido em quatro freguesias. Surge a 
de Nossa Senhora da Conceigao de Amontada, com 
sede no povoado de Sao Bento da Ribeira do Ara
cati, serve-lhe de Matriz a igreja construida par 
Manoel Gomes do Nascimento . A sede dessa fre
guesia, em 1846, transfere-se para Imperatriz, ja 
en tao vila e sede do Municipio de igual nome. 

Nos anos de 1844 a 1850 constroem-se armazens 
para a venda de fardos de algodao vindos da serra 
e destinados a Capital. 0 intercambio comercial 
atrai novas familias para o local, principalmente 
entre os anos de 1860 a 1865 quando o algodao al
canga pregos altos no mercado exterior . 

Em decorrencia desses fatores e gragas aos es
forgos de Vicente Xavier de Lima e Antonio de 
Oliveira, prospera a povoagao e, em 1862, a sede do 
Municipio e transferida para o nucleo de Itapipoca, 
elevado a vila com o nome de Imperatriz. 

Seis anos depois de instalada a nova vila, para 
ai se transfere funcionando como matriz, a princi
pia, a capela de Nossa Senhora das Merces. 

Forma{ao Administrati·vo-Judiciaria 

0 MUNICiPIO de Itapipoca foi criado com o ter
rit6rio desmembrado dos de Fortaleza e Sobral, pela 
Resolugao Imperial de 3 de fevereiro de 1823 , men
cionada no Alvara Imperial de 17 de outubro do 
mesmo ana, com sede no nucleo de Sao Jose (depois 
Vila Velha), en tao elevado a categoria de vila com 
o nome de Imperatriz. 

A sede municipal foi transferida para o nucleo 
de Itapipoca pela Lei provincial n.o 1. 011 , de 3 de 
novembro de 1862, lei que o elevou a categoria de 
Vila com a denominagao de Imperatriz. 

A sede da freguesia de Nossa Senhora da Con
ceigao de Sao Bento de Amontada transferiu-se para 
a vila de Itapipoca (na epoca Imperatriz) por forga 
da Lei ou Resolugao provincial n .o 1.249, de 22 de 
dezembro de 1868. 
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Pelo Decreta estadual n .0 1, de 2 de dezembro 
de 1889, foi restituido o nome de Itapipoca a vila de 
Imperatriz . 

Na divisao administrativa de 1911, o Municipio 
aparece com os distritos de Itapipoca (sede) , As
sungao, Ipu da Rajada, Pao de Agucar, Sao Bento 
de Amontada e Sao Jose . 

A vila de Itapipoca recebeu foros de cidade por 
Lei estadual n .o 1. 288, de 31 de agosto de 1915. 

No Censo de 1920, o Municipio figura com os 
mesmos distritos mais o de Sao Pedro de Timbauba. 
Na divisao administrativa de 1933 aparecem os dis
tritos de Barrenta e Pernambuquinho, e em 1936, 
surge Lagoa Comprida . 

Em 1938, e suprimido o distrito de Rajada, sen
do uma parte de seu territ6rio anexada ao distrito 
-sede, e a outra transferida para o Municipio de 
Uru buretama . 

Pelo Decreta-lei estadual n .o 1.114, de 30 de de
zembro de 1943, o Municipio se constituia dos dis
tritos de Itapipoca, Amontada (ex-Sao Bento), Ara
catiara (ex-Lagoa) , Arapari (ex-Imperatriz), As
sungao, Cruxati, Icarai e Miraima (ex-Timbauba) . 

Em 1951, foram criados os distritos de Barrento 
e Marinheiros. Em 1963, a Lei estadual n .0 6 .447, 
de 29 de julho de 1963, criou os distritos de Betania 
e Deserto, extintos em 1965, pela Lei estadual 
n.0 8. 339, de 14 de dezembro . Em 16 de margo 
de 1964, finalmente, o de Bela Vista, pela Lei n.0 

7.188 . 
Atualmente, formam o Municipio os distritos de 

Itapipoca Csede), Barrento, Cruxati, Marinheiros, 
Bela Vista, Amontada, Aracatiara, Arapari, Assun
gao , Icarai e Miraima . 

A Comarca, criada pela Lei provincial n .0 591, 
de 21 de outubro de 1852, e atualmente de 3.a en
trancia. 

Rna Anastacio Braga 
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ASPECTOS FISICOS 

SITUADO na zona fisiogratica do Litoral , limita-se o 
Municipio com os de Sobral, Santana do Acarau, 
Irau~uba, Itapage, Uruburetama e Trairi. Ao norte, 
e . banhado pelo oceano A tlan tico . 

A cidade dista 112 km, em linha reta, de For
taleza, rumo ONO, e possui as seguintes coordenadas 
geograticas: 3° 30' 10" de latitude S e 39° 36' 20" 
de longitude W. Gr . A sua altitude e de 98 metros 
sobre 0 nivel do mar . 

A superficie municipal e de 3 . 124 km'. Banham 
suas terras os rios Cruxati, Aracatimirim, Araca
tia~u e Mundau, alem de varios riachos . A~udes : 
Miraima, Po~o Verde, Combuco, Raj ada, Marrecas, 
Mocambo, Ipu, Mulungu. As Lagoas sao: Merces, 
Bruziguim, Cedro, Sabiaguaba, Grande, Rodela, 
Santa Barbara, Humaita e de Baixo, alem de outras 
menores. 

0 territ6rio se estende a serra de Uruburetama, 
indo ao sertao e descendo ate o litoral ; goza, assim, 
de tres climas distintos . 

A maior incidencia de chuva ocorre nos meses 
de mar~o e abril . A precipita~ao pluviometrica 
atinge, em m edia anual, 650 mm . A tempera tura 
varia entre 34 e 22 oc, sendo a mais frequente 30° . 

As riquezas naturais representam ponderavel 
participa~ao na economia local . Extensos carnau
bais cobrem os distritos de Itapipoca, Amontada, 
Aracatiara, Icarai, Cruxati e Barren to. No que se 
refere ao reino mineral , sao exploradas duas minas 
de diatomito, uma no distrito de Cruxati e outra n o 
de Barren to . 
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POPULAc;Ao 

o cENso Demogratico de 1960 revelou a existencia 
de 79.663 habitantes, assim distribuidos: 

LOCALIZAQAO 
POPULAQAO PRESENTE 

Total Urbana Rural 
- ---------- ---

Municipio . ....... 79 663 11 939 67 774 

Itapipoca (sede) .. 23 180 7 186 15 994 

Amontada ... .. . .. . 7 762 1 776 5 986 

Aracatiara .. . .... .. . 5 168 179 4 989 

Arapari . . . .... .. .. ... ... 9 441 230 9 211 

Assunyao ... . .... . 9 352 623 8 729 

Cruxati . . .. . . . . . . 7 790 82 7 708 

IcaraL . ..... . . . . . 5 273 424 4 849 

Mirafma . . . .. .. 6 136 1 220 4 916 

Barrento ... . . . 2 601 146 2 455 

Marinheiros . . . . . . ........ 2960 73 2 887 

85,0% da populagao estava na zona rural e a 
densidade demogratica era de 26 pessoas por qui
lometro quadrado. 

A cidade, no u.lti
mo periodo inter
censitario, cresceu 
em 59,7%, passando 
a 7.186 habitantes . 
A vila que mais cres
ceu foi a de Mirai
m a, que passou de 
575 para 1. 220 ha
bitantes. 

Para 1.0 de julho 
de 1967, o Laborat6-
rio de Estatistica do 
IBE estimou a po
pulagao de Itapipo
ca em 82.822 h abi
tantes, elevando a 
densidade para 27 habitantes por quilometro qua
drado . 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

As ATIVIDADES agropecuarias e extrativas constituem 
a base da economia municipal. 

Pecuaria 

A POPULAg.Ao pecuaria, em 1966, totalizou 124 .050 
cabegas, no valor de NCr$ 6,2 milh6es. 

Pre domina vam os bovinos, com 45. 000 cabegas 
e 65,8% do valor total . 

Seguiam-se os suinos, com 28 . 000 cabegas e 
12,7% do valor citado . Ravia, ainda, 21.000 capri
nos, 18.400 ovinos, 4. 950 asininos, 3. 700 eqiiinos e 
3. 000 muares. A produgao do leite alcangou 330 mil 
litros, valendo NCr$ 99,0 milhares . 

0 gado se destina a engorda e revenda e a pro
dugiio do leite. As ragas preferidas sao as zebuinas, 
com mestigagem indiscriminada . 

As aves existentes somavam 83.000 galinaceos 
(2. 000 perus) e 2. 000 palmipedes, valendo NCr$ 159,8 
milhares . A produgao de ovos de galinha totalizava 
37 mil dU.zias, no valor de NCr$ 31 ,1 milhares. 

Ha em rtapipoca 1 Posta de Fomento da Pro
dugao Animal. 

A PRJonug.Ao agricola, 
em 1967, atingiu o 
valor de NCr$ 11,7 
milh6es, utilizando 
area de 83.449 hec
tares . 

Como principal 
produto destacou-se 
o algodao, com 58,3 % 
do valor e 18.540 t; 
seguiram-se a bana
na, com 11,5% e 
1.800 mil cachos; o 
feijao , com 4.680 t e 
10,0%, o milho, com 
7,6% e 8.820 t; e a 
mandioca, com 3,8% 
e 30 .000 toneladas. 
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Os 8,8% restantes do valor foram cobertos pela 
cana-de-agucar, laranja, fumo, manga e c6co-da
-baia . 

Segundo o Censo de 1960, as propriedades ru
rais se distribuiam, quanta ao tamanho, na seguinte 
escala : 284 estabelecimentos de menos de 10 ha; 
961 entre 10 e menos de 100 ha ; 597 entre 100 e 
menos de 1. 000 ha; 168 entre 1. 000 e menos de 
10.000 ha ; e 3 com 10 .000 ha e mais . 

Estavam registrados, ate 25 de janeiro de 1967, 
no IBRA, 2 . 597 im6veis rurais . 

Em funcionamento no Municipio ha 1 P6sto 
Agropecwi rio, 1 P6sto de Revenda da Secretaria de 
Agricultura, 1 Escrit6rio Local da Associagao Nor
destina de Credito e Assistencia Rural (ANCAR
-CEARA) e o Centro de Tratoristas. 

Em margo de 1967, 3 eram os agr6nomos em 
atividade. 

Prodttfao Extrativa V egetal 

0 MuNiciPIO produziu, em 1967, 130 toneladas de 
cera de carnauba, no valor de NCr$ 130,0 milhares, 
400 t de castanha-de-caju, rendendo NCr$ 120,0 mi
lhares, 300 t de oiticica, NCr$ 30,0 milhares e 18 t 
de manigoba, NCr$ 4,4 milhares . 

lndzlstria 

EXISTIAM, em 1965, 13 estabelecimentos fabris, onde 
trabalhavam 300 pessoas . 0 valor total da produgao 
atingiu NCr$ 187,0 milhares. 0 genera de produtos 
alimentares, com 10 estabelecimentos, rendeu 
NCr$ 164,0 milhares e empregou 109 pessoas . 

Em margo de 1967, eram em numero de 10 so
mente as industrias com mais de 5 openirios . 

Gado A batido 

0 ABATE do gado abrangeu 1. 568 bovinos, 4 . 236 sui
nos, 2 . 484 ovinos e 3. 073 caprinos, em 1966, com 
uma produgao liquida de 560,2 toneladas, no valor 
de NCr$ 506,2 milhares . 

As carnes verde de bovina, suino, ovino e ca
prino renderam 422 ,0 t e contribuiram com 75,2% 
para o valor total; o toucinho fresco produziu 105,9 
t e contribuiu com 22,5%. Os restantes 2,3% foram 
cobertos por couro seco de bovina e peles secas e 
salgadas de ovino e caprino. 
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Comercio e Bancos 

ATE margo de 1967, havia na sede municipal 178 
estabelecimentos comerciais varejistas, 8 atacadis
tas e 6 mistos, 2 hoteis, 2 pens6es, 6 restaurantes, 7 
bares e botequins e 2 sal6es de barbeiros . 

0 Municipio mantem transag6es comerciais, 
principalmente com Fortaleza, exportando gada e 
parte de sua produc;iio agricola. 

Na cidade, ex.iste uma agencia do Banco do 
Brasil . 0 saldo das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1967, assim se revelava, em mi
lhares de cruzeiros novos : caixa, em moeda car
rente, 95,8; emprestimos em contas correntes, 
1.955,5; titulos descontados, 902,2; depositos a vista 
e a curta prazo, 338,3 . 

Clube Social Imperatriz 

·---
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!TAPIPOCA se acha ligada aos municipios vizinhos e 
a Capital estadual por estradas de rodagem e de 
ferro . 

A Rede Ferroviaria Cearense liga o Municipio 
a Sobral, em 3 horas e 20 minutos e a Fortaleza 
em 5 horas . 

Por estrada de rodagem, a viagem ate Santana 
de Acarau faz-se em 3 horas; 3 horas ate Irauguba; 
2 horas ate Itapage; 1 hora e 20 minutos ate Mor
rinhos; 3 horas ate Acarau; 6 horas ate Sobral; 1 
hora ate Uruburetama; e 5 horas ate Irairi. 

A Capital do Estado a viagem de rodovia pode 
ser feita em 4 horas; a Brasilia - DF, em 10 dias, 
via Fortaleza e Feira de Santana-BA . 

fiODOVIA FE~LIIAL 

ROOOVIA ESTAOUAL 

FERROVIA 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, em 
marc;o de 1967, 7 6nibus, 45 caminh6es e 119 outros 
veiculos nao especificados. 

Comunicafoes 

NA sEnE municipal funciona uma agencia do Depar
tamento de Correios e Telegrafos. Em marc;o de 
1967, 100 aparelhos telefonicos se achavam em fun
cionamento, com sistema de chamada automatica, 
inaugurado em 1964. Disp6e ainda o Municipio de 
urn servic;o de radiocomunicac;6es . 
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lNSTRU<;AO 

SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, 42,3 % das crianc;as 
em idade escolar frequentavam escolas, conforme 
distribuic;ao na tabela a seguir: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 
14 anos Freqiientam Total esco!a 

--------

Municipio .. ···· · ··· ... 32 650 13 829 5 850 

Areas urbana e suburbana 4 429 2 182 1 199 
Area rural. .. .. .... . .... 28 221 11 647 4 651 

Havia 184 professores regentes de classe (118 
na zona rural) , dos quais 5 do sexo masculino ( 4 
na rural) ; 21 eram normalistas . Lecionavam, ainda, 
5 professoras nao regentes de classes, t6das nas 
areas urbana e suburbana. 

Ensino Primario 

No INiciO do ano letivo de 1967, estavam em fun
cionamento 283 unidades escolares de ensino pri
mario, com 285 profess6res. Freqiientavam estas es
colas 9 . 490 al unos . 

Ensino Media 

0 ENSINO m edia e ministrado na Escola Normal 
Rural e Ginasio Joaquim Magalhaes (cursos normal, 
ginasial e primario); e no Ginasio e Escola Tecnica 
de Comercio Pio XII (ginasial e tecnico de co
mercia). 

Contavam-se, em 1967, 2 unidades do ensino se
cundario, com 487 alunos e 27 professores ; do co
mercia!, 1 unidade, com 34 alunos e 8 profess6res ; 
1 do normal, com 129 alunos e 12 profess6res ; e 1 
de ensino agricola. 
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SAO DE 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada no Hos
pital-Maternidade Sao Vicente de Paulo, mantido 
pelo Circulo Operario Monsenhor Tabosa e Coope
rativa Oper::iria de Consumo e Crectito de Itapipoca, 
no Hospital-Maternidade Sagrado Coragao de Jesus, 
mantido pelo Circulo Operario Rural de Amontada, 
e no Hospital-Maternidade Martagao Gesteira, lo
calizado no bairro de Boa Vista, mantido pela As
sociagao de Protegao a Maternidade e a Infancia, da 
zona de Uruburetama e Itapipoca, este ultimo se 
encontra fechado desde 1962 ; o numero total de lei
tos era, de 31. 

Ha tambem uma unidade de saude m antida 
pelo Estado, a Campanha de Erradicagao da Ma
laria, Posta de Endemias Rurais, Servigo Coopera
tivo de Saude . 

Em atividade profissional, ha 4 medicos e 2 
dentistas . Drogarias e farmacias sao em numero 
de 5 . 

Posto de End emias Rura is e Servi ~o Cooperativo de Saude 
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URBANIZA(AO 

A ciDADE se estende por 39 ruas, das quais 10 par
cialmente pavimentadas e uma completamente as
faltada. Os bairros de Fazendinha e Coqueiro fa
ram beneficiados pela estrada asfaltada de Itapi
poca-Umirim, em constru<;ao, ja com 9 km conclui
dos no Municipio. 

0 Servi<;o Aut6nomo de Agua funciona desde 
1957, com urn manancial e linha adutora de 14,3 
km, servindo a 21 logradouros, com 302 liga<;6es . 

A energia eletrica provem da Usina de For<;a e 
Luz, mantida pela Prefeitura Municipal, desde 1950. 
A rede de ilumina<;ao abrange 27 logradouros e 
mantem 287 liga<;6es domiciliares . A Companhia de 
Eletrifica<;ao Rural do Nordeste (CERNE) construiu 
e inaugurou a recte de distribui<;ao, abrangendo 
quase t6da a cidade. Os distritos de Amontada, As
sun<;ao, Miraima e o povoado de Deserto disp6em 
tambem de energia eletrica . 

FINAN(AS 

0 GovERNO Federal arrecadou, no Municipio, em 
1966, NCr$ 26,1 milhares, o Estadual NCr$ 243,3 e o 
Municipal NCr$ 66,1. A despesa da Prefeitura atin
giu NCr$ 121,1 milhares. 

0 orgamento municipal para 1968 previa receita 
de NCr$ 378,0 milhares (NCr$ 12,7 milhares de ren
da tributaria) e fixava igual despesa. 
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OUTROS ASPECTOS MUNICIPAlS 

FuNCIONA, na sede, o Cine Itapipoca com 200 lugares. 

Realizam-se no Municipio festas tradicionais de 
cunho religiose: a 24 de setembro, dedicada a Nossa 
Senhora das Merces, e 20 de janeiro, a Sao Sebastiao, 
ambas na igreja-matriz de Itapipoca; a 15 de ag6sto, 
a Nossa Senhora da Assungao, na Vila do mesmo 
nome; a 8 de dezembro, a Nossa Senhora da Con
ceigao, na Vila de Amontada ; e 29 de junho, a de 
Sao Pedro, na Vila de Miraima. 

0 Municipio compreende as par6quias de Nossa 
Senhora das Merces (Cidade), Nossa Senhora da 
Assungao, Nossa Senhora da Conceigao e Sao Pedro . 

A Assembleia Legisla tiva e composta de 15 ve
readores. Estavam inscritos, para as eleig6es de 15 
de novembro de 1966, 14 .696 eleitores. 

Funcionam em Itapipoca as Coletorias Federal 
e Estadual e Agencia Municipal de Estatistica, or
gao de coleta do !BE. 

Em exercicio profissional, ate margo de 1967, 
h avia 2 advogados e funcionavam 2 sindicatos dos 
empregados rurais. 

FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica, 
J ose Cesar Martins Pinheiro . 

Utilizados, tambem, na sua elaboragao, dados 
dos arquivos de documentagao municipal da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao do !BE e de 
diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 



COLEI;oES DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 402 
- Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG (2." edi!,!aO)). 404 -
Botucatu, SP (2.a edi!,!ao). 405 - Cachoeiro de ltapemirim, 
ES (2." edi!,!iio). 406 - Paranavai, PR. 407 - Nova Friburgo, 
RJ (2.a edi!,!ii.o). 408 - Florian6polis, SC (3." edi!,!iio). 409 -
Anapolis, GO (3." edi!,!iio). 410 - Limeira, SP. 411 - Itape
runa, RJ. 412 - Macapa, AP. 413 - Recife, PE (3." edi!,!iio). 
414 - Valinhos·, SP. 415 - Porecatu, PR. 416 - Olinda, PE. 
417 - Boa Vista, RR. 418 - Canoas, RS. 419 - Porto Velbo, RO. 
420 - Palmares, PE. 421 - Santo Angelo, RS. 422 - Taubate, 
SP. 423 - Tiradentes, MG. 424 - Belo Horizonte, MG. (2.a 
edi!,!ao). 425 - Vi!,!Osa, AL. 426 - Caruaru, PE. 427 - Marilia, 
SP (3.a edi!,!ao). 428 - Sao Sebastiiio do Alto, RJ. 429 - Sao 
Leopoldo, RS. 430 - Ilbeus, BA. 431 - Itapipoca, CE. 

2." serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Flora nia, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 -
Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES; 112 
- Te6filo Otoni, MG. 113 - Iguatu, CE. 114 - Goianinha, 
RN. 115 - Neapolis, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Jacupi
ranga, SP . 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 
120 - Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Ca
choeira do Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro 
Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagao, AP. 127 -
Amarante, PI. 128 - Niquelandia, GO. 129 - Marechal Deo
doro, AL. i!o - Amapa, AP. 131 - Igarape-Miri, PA. 132 -
Rio do Sul, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos Martins, 
ES. 135 - Born Jesus, RS. 136 - Concei~;iio da Barra, ES. 
137 - oleo, SP. 138 - Nova Venecia, ES. 139 - Tres Rios, 
RJ. 140 - Laranjal Paulista, SP. 141 - Cerqueira Cesar, SP. 
142 - Jaboticabal, SP. 143 - Guariba, SP. 144 - Itua!,!u, BA. 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grtijico da 
Fundagao IBGE, ao segundo dia do mes de abril de 
mil novecentos e sessenta e nove - 1592. 


	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6
	Untitled-7
	Untitled-8
	Untitled-9
	Untitled-10
	Untitled-11
	Untitled-12
	Untitled-13
	Untitled-14
	Untitled-15
	Untitled-16

