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*ASPECTOS FISICOS - Area: 1610 km'; 
altitude: 80 m. 

* POPULACAO - 1Z 916 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrti
ttca: 8 habitantes por quil6metro qua
drado. 

* BASE ECONOMICA - arroz, mandioca e 
cera de carnauba. 

* ESTABELECIMENTOS ECONOMICOS (na 
sede> - 40 vareji&tas e 4 de presta~iio 

de serv~os . 

* ASPECTOS URBANOS (sede) -50 ZtgaQ'Oes 
ezetricas e 2 pensoes . 

* ASPECTOS CULTURAIS - Z2 untdades de 
enstno primdrto fundamental comum . 

* FINANCAS MUNICIPAlS EM 1954 (em mi
lhares de cruzeiros) - receita arrecada
da total: 709; receita trtbuttiria: 120; des
pesa realizada: 702 . 

* REPRESENTACAO POLITICA - 7 verea
dores em exercfcio; 3 299 elettores tnscri
tos. 



ASPECTOS HISTORICOS 

0 TOPONDIO de Batalha, segundo a tradi
~ao local, teve sua origem nas lutas tra

vadas entre os colonizadores portugueses e os 
indigenas. Essas lutas prolongaram-se ate o 
completo desalojamento dos aborigines. 

Por volta do seculo XVIII, come~aram a 
ser povoadas as terras por onde hoje se es
tende o Municipio de Batalha, que e, asslm, 
urn dos mais antigos do Estado do Piauf. 

Em 1794, houve um surto de melhoramen
tos no povoado. A popula~ao aumentou con
sideravelmente e teve inicio a construc;ao da 
capela de Sao Gon~alo, padroeiro local, s6 em 
1814 concluida, e dotada de um sino, fundi
do em Barras, em 1838, e de grande sonori
dade. 

Em 22 de agOsto de 1853, foi criada a fre
guesia de Sao Gonc;alo de Batalha e pouco 
tempo depois a resoluc;ao provincial n.0 395, 
de 15 de dezembro de 1855, elevou-a a catego
ria de vila. A instalac;ao solene verificou-se 
a 7 de setembro de 1858, sendo Jose Florlndo 
de Castro seu prlmeiro govemante. 

Batalha teve o nome alterado para o de 
Campos Sales pela Lei Estadual n.o 197, de 
23 de junho de 1899, em homenagem ao gran
de estadista brasileiro. Entretanto, onze anos 
depois, a 13 de julho, voltou a primitiva de
nominac;ao. 

0 Decreto estadual n.0 1 279, de 26 de ju
nho de 1931, extinguiu o Municipio, sendo 
seu distrito incorporado ao Municipio de Bar
ras. Por efeito do Decreto-lei n.0 1536, de 2 
de maio de 1934, teve restaurada, porem, a 
sua autonomia. 

A vila de Batalha foi elevada a categoria 
de cidade em vtrtude do Decreto estadual 
n.O 147, de 15 de dezembro de 1938, e a ins
talac;ao realizou-se a 1.0 de janeiro do ano 
seguinte. 

A agencia postal foi inaugurada em 1857 
e a agencia telegrafica em 1916. Batalha e 
servida por luz eletrica desde 1944 e sua co
marca foi criada pelo Decreto-lei n.O 1 400, de 
24 de janeiro de 1947 . 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 30 de junho de 1955, o Municipio 
de Batalha e composto de um linico distrito. 
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POPULAl;AO 

A POPULAQAO do Municipio de Batalha atln
gia em 1.0 de julho de 1950, por ocasiao 

do ultimo Recenseamento, 12 916 habltantes. 
Na mesma data a populac;ao da cidade 

(quadros urbano e suburbano do distrito-se
de) alcanc;ava 1482 habltantes. 

Localizat;iio da populat;iio 

B ATALHA e Um Municipio preponderante
mente rural: 

POPULACAO 

LOCALIZACAO DA 
PRESENTE 

POPULACAO 
N6mer01 % .Obrl 
absolutos o total 

Cidade de Batalha ....••.••.•.•.. ..... . . . •• • 1 482 11,47 

Quadro raral ..•.• . ...• ••••..•... •. .....•••• 11 434 88,53 

TOTAL (todo o Municipio) •.•.•. . . .••. 12 918 100,00 

De acordo com os dados do Servic;o Na
cional de Recenseamento, 11% da populac;ao 
localiza-se na cidade de Batalha e 89% no 
quadro rural. Em todo o Estado do Plaui, 84% 
da populac;ao localiza-se no . quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A PRINCIPAL atlvldade economica da popula
c;ao local pode flcar bem caracterizada 

na tabela a segulr, onde se observa a predo
minancla do ramo "agrlcultura, pecuarla e 
sllvicultura" (dados do Recenseamento Geral 
de 1950) : 
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RAMOS . DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu&ria e ailvicultura ......... . 
lndU.triaa extrativaa .................... .. . 
!Ddlistriaa de tranaformacllo ..........•. ••.. 
Comkcio de mercadoriaa ............. ..... . 
Com6rcio de im6veia e valoree mobi!Wioe, 1ft. 

dito, aeguroe e capitalilaclo .............. . 
Prea~Ao de eervip ................. , , ... 
Trall!por~. comunicacl!ea e armazenagem . . . 
Profi...O.a liberais ......................... . 
Atividades sociais ...•................ .. .... 
Adminis~tat:Ao publica, Leiislatiro, Juati~:& ..• 
Defesa oacional e Beguranca pliblica .. . .. .. . 
Atividades doml!sticas nlo rtmun..-.daa e ati-

vid.des esoolarea discentes ............. .. . 
Atividadea nAo eompreendidaa noa demaio ra

moo, ativid.deo mal definidaa ou nAo decla-
radaa ...................•••••••.....•... 

CondieOeo inativaa ........................ . 

TOTAL ................... ........... . 

' ..._.,... 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homena Mulhern 
----

3 381 3 362 19 

34 34 
76 73 3 

89 59 30 
4 2 2 
2 I I 

27 10 17 
14 14 
6 6 

4 139 318 3 821 

2 2 
826 4% 361 

8 600 4 346 4 264 

Do total de 8 600 pessoas e conveniente 
sejam subtraidos os dados relativos aos tres 
ultimos ramos (ao todo 4 967) . Resultam 3 633. 
As 3 381 pessoas ativas no ramo "agricultu
ra, pecuaria e silvicultura" representam 93% 
sobre esse Ultimo total. 

Prodru;ao agricola 

A AGRicuLTURA e pecuaria constltuem os 
principals ramos de atividade local. 

Segundo o Servl~o de Estatistica da Pro
du~iio, em 1953, o valor da produ~iio dos prin
cipals produtos agricolas do Municipio fol de 
12 665 mllhares de cruzeiros, ou seja cerca 
de 5,42% sobre o correspondente total do Es
tado, que atlngiu 323 350 milhares de cruzei
ros no mesmo ano. 

Os principals produtos agricolas do Mu
nicipio, em 1953, sao os seguintes (dados apu
rados pelo Servl~o de Estatistlca da Produ
~iio): 

VALOR 

PRODUTOS AGRiCOLA& 
(Cr$ 1 ODD) Slibre'7: !Dial 

Amll em oaeca ........................... . 7590 69,93 
Maodioea ..................... ............ . 3 000 23,69 
Milho ............................ ....... .. 864 6,82 
FeijAo ................................... .. 498 3,93 
ou ............ ............................. . 713 5,63 

TOTAL . •• •..•• •••••••••• ••. ••••...•••. 12 865 100,00 
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Como se ve, o arroz em casca e a man
dioca representam 84% do valor da produ~;iio 
agricola do Municipio. 

Os demals produtos agricolas tern peque
na importancia na economia local. 

A produ~;iio de arroz em casca e mandio
ca teve o segulnte desenvolvlmento no perio
do de 1949/53, segundQ os dados ainda do 
SEP: . 

QUANTI DADE {I) VALOR (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Arroz em Mandloea Arroz em Man~ioca 

caaca taoca 

1949 .. •••.•. •. •. .•••• 960 18 ()()() 960 I 800 
1960 .....••.•... ..• •• I 008 12 ()()() I 008 I 200 
1961. . •. •.•...••• •••• 368 13 600 6112 2 025 
1952 . . . .• ••.•.•.•.• •• I 200 14 000 I 600 2 100 
1963 .•• •• . •.••••••• •. I 800 20000 7590 3 ()()() 

Exce~;ao feita para o ano de 1949, a pro
du~;ao de mandioca, no Municipio, tern nitido 
desenvolvimento, quanto a quantidade. Se
gundo o mesmo criterio, no periodo 1949/50 
a produ~;ao de arroz quase dupllcou. 

Peczuiria 

SEGUNDo o Servi~;o de Estatistica da Pro
du~;iio, existiam em 1953, em Batalha, 

8 700 cabe~;as de bovinos, 3 000 de eqiilnos, 
2 000 de asininos, 2 000 de muares, 28 000 de 
suinos, 21 000 de ovinos e 27 000 de caprinos, 
no valor total aproximado de 29 milhoes de 
cruzeiros. 

A cria~;ao de gado suino no Municipio, 
apresenta-se, dentro do Estado, com algum 
realce . 

Cera de carnauba 

C oMo se pode observar, segundo os dados 
censitarios de 1950, nenhum habltante 

declarou exercer atividade na industria ex
trativa. No entanto, a produ~;ao de cera de 
carnauba constitui uma das fontes economi
cas do Municipio. 

E que, provavelmente, os lavradores - o 
maior grupo do ramo "agricultura, pecuaria 
e silvlcultura" - nao se dedicam apenas a 
lavoura; fazem tambem a extra~;ao da cera 
de carnauba. 
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A produ~ao da cera de carnaiiba, no pe
riodo 1949/53, foi a segulnte (dados do SEP) : 

ANOS 

1NO .................................. . 
1010 ................................. .. 
liNil .. . ... ............................ . 
1062 .................................. . 
1963 .................................. . 

CERA DE CARNAUBA 

Quantldadl Val• 
(I) (CrS 1 000) 

72 303 
70 160 

110 470 
104 000 
46 250 

1 808 
3206 
8 662 
3144 
1 401 

MEIOS DE TRANSPORT E 

0 MUNICiPIO liga-se as cidades Vizinhas e as 
capitals Estadual e Federal pelos seguin

tes meios de transporte: 
Barras - Rodovilirio: 40 km . 
Buriti dos Lopes - Rodoviario, via Espe-

rantina: 170 km. 
Esperanttna - Rodoviario: 42 km. 
Piracuruca - Rodoviario: 63 km. 
Pirtptri - Rodoviario: 78 km. 

() 

OCEANO 
ArLANTICO 

PERNAMBUCO 

Capital Estadual - rodoviario, via Bar
ras e Jose de Freitas: 167 km. 

Capital Federal - via Teresina, ja des
crita. Dai ao DF: 1) Aereo: 2 000 km; 2) Ro-
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dovhirio: via Fortaleza, CE, e Feira de San
tana, BA: 3 261 km; 3) Fluvial: ate Tut6ia, 
MA: 437 km; 4) Maritima: 3 219 km; 5) Mis
to: a) Ferroviario (EFSLT), 453 km ou aereo 
ate Sao Luis, MA, 320 km e b) Maritimo: 
3 497 km; ou 1.0 misto: a) Rodoviario ate 
Parnaiba, 173 km e b) Aereo: 3 024 km ou 
2.0 misto: a) Rodoviario: ate Parnaiba, 173 
km; b) Fluvial: ate Tut6ia, MA, 77 km e c) 
Maritimo: 3 219 km ou 3.0 misto: a) Rodo
vilirio: ate Piracuruca, 63 km e b) Ferrovia
rio (EFCP) ate Parnaiba, 134 km. 

Convenc6es: EFSLT: Estrada de Ferro SAo Luls
Terestna - EFCP: Estrada de Ferro Central do Piau!. 

COMERCIO LOCAL 

A s VENDAS de mercadorias dos estabeleci
mentos varejistas em 1949 atingiram no 

comercio de Batalha a cifra de 1 543 milha
res de cruzeiros, segundo o Censo Comercial 
de 1950. 1!:sse valor representava, aproxima
damente 1,7% do valor das vendas do co
mercio varejista do Municipio de Teresina e 
0,5% do correspondente valor para o Estado 
do Piaui. 

INSTRUCAO PUBLICA 

0 s RESULTADOS do Recenseamento de 1950 
revelam a situa~ao do Municipio de Ba

talha quanto ao nivel de instru~ii.o geral (pes
soas presentes de 10 anos e mais) : 

ESPECIFICACAO 

Babem ler o escrenr . .. ........ .. ... . .. . .•• 
Nao abem ler e eocrever . . . ..... ...... . .. .. 
Bem declaracao ......... .. ............ · · · .. • 

TOTAL . ................ ... ........... . 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Numero % llllbre 
o total 

1 367 16,90 
7 216 83,90 

17 0,20 

8 800 100,00 

Como se veriflca, apenas 16% das pessoas 
presentes de 10 anos e mais eram alfabeti
zadas. 

A percentagem correspondente para o Es
tado do Piaui era de 26% . 
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Ensino primario 

A TABELA a segulr permite verlflcar ser pe
queno o nfunero de crlan~;as de 7 a 14 

anos matrlculadas nas respectlvas unldades 
escolares: 

ESPECIFICAC~O 

I 
Peuoss preoentea de 7 a 14 anos, reeenseadaa em 

1.a.VII-1950 . . .... . .. . . . .. ... ... . .. . ... .... . 
Unidadeo ese:>lareo do enoino prim&rio funda

mental comum (1960) .. . •. . .. .. ...... . . . .... 
Matrfcula goral do enoino prim&rio fundamental 

comum (1960) .. . .. .... . ......... . ......... . 

Eatado 
do 

Piau I 

230 879 

674 

46 166 

Municipio 
de 

Batalha 

3 902 

22 

1 130 

Asslm, a quota de pessoas em ldade es
colar matrlculadas atlnge 29% no Municipio 
de Batalha e 20% no Estado do Piaui (% da 
matricula geral sobre pessoas de 7 a 14 anos) . 

FINANl;AS PUBLICAS 

P ARA 0 periodo 1951/54 SaO OS seguintes OS 
dados disponiveis sobre as finan~;as do 

Municipio de Batalha: 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Renita arrecadada Deep- Saldo ou 
reallzada .. dlflcit .. 

Total Trlbutirla do balalllo 

1961. .. ........... . .. 484 132 368 + 16 
1962 . .. .......... . ... 660 113 634 + 16 
1VM . .. . ............. 841 106 827 + It 
1VM . . . .......... . ... 709 120 702 + 7 

A arrecada~ao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o periodo 1951/54: 

RECEITA 
ANos:· 

ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

Fed«al Estadual Mun!clpal 

1961. ................... 116 730 484 
1952 .................... 160 647 660 
1933 .................... 173 770 8U 
1964 ........... .. ....... 163 788 709 
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DIVERSOS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPio de Batalha flea ao norte do Es
tado, em zona embrejada mats conheci

da por ''Pubas". :£ banhado pelos rios Lon
g&., Matos e Piracuruca. Todos estes sao pls
cosos no inverno e na esta~ao seca delxam 
grandes po~os e multo fundos. 

Batalha tem cllma ameno, com tempera
tura estavel. 

Conta o Municipio com 22 unidades de 
ensino primario fundamental comum, 2 pen
s6es e 50 liga~6es eletricas. 

Esta representado, pollticamente, por 7 
vereadores em exercicio. 

Instalada no Municipio de Batalha, en
contra-se uma Agencla Municipal de Estatis
tica, 6rgao integrante da rede nacional de 6r
gaos coletores da estatistica brasileira. 
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E STA publicarao faz parte da serie de mo-
nografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentariio e Divulgariio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodutoria, sabre aspectos da evoluriio histO
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizariio, elementos esparsos em diferen
tes documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equlvocos 
e erros nas proprias fontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborariio, especialmente de histo
riadores e geografos, a fim de que se possa 
dit~ulgar de futuro, sem receio de controvb
sias, o escorro histOrico e geogrd(ico dos mu
niclpos brasileiros. 



IBGE- OONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

P....ad ..... : Elmaao Cardlm 

~Geral: Waldemar Lope• 

COLE<,;AO DE MONOGRAFIAS 

1 - ILHEus. 2 - ITABUNA. 3 - TERRIT6Rio DO GoA
PORE. 4- TERRIT6RIO DO RIO BRANCO. s - PELOTAS. 
6 - CAMPOS. 7 - SoROCABA. 8 - NovA lGuAc;;u. 
9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. ll - MA
IULIA. 12 - RJBEIRAO Pd·ro. 13 - BoTuCATU. 
14 - UCHOEIRO DE ITAPEMIRIM. IS - ARACA]U. 
16 - BENTO GoNc;;ALVES. 17 - SAO GONc;;ALO. 
18 - ALAGOINHAS. 19 - MACEI6. 20 - PARANA· 
au.!. 21 - JAauARlo. 22 - BAJE. 23 - DIAMANTI· 
NA. 24 - VIT6RJA DA CoNQUISTA. 25 - ITAPORANGA. 
26 - ITA]Af. 27 - Uc;;APAVA. 28 - PETR6POUS. 
29- NovA FRIBuRoo. 30 - PAo DE Ac;;uCAR. 31 -
LA]ES. 32 - PARNAiBA. 33 - PAsso FuNDO. 34 -
MuRIAi. 3S - TERRIT6Rio DO AMAPA.. 36 - PIRACI· 
CABA . 37 - }EQuiE. 38 - PoRTALEGRE. 39 - MA
RACANA. 40- MoNTES CLARos. 41- LoNDRINA. 42-
PENEDO. 43 - PONTA GROSSA. 44 - BATALHA. 45 -
MANAUS. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Gra· 
fico do IBGE, aoS1 quatoru dias do mes de 
outubro de mil novecentos e cinqilenta e 
cinco. 


