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ITACOATIARA 
AMAZONAS 

ASPECTOS F!SICOS -Area: 9.112 km2 ; altitude lla 
sede: 18 m. 

POPULAQAO - 31 .809 habitantes (estimativa 
pam 1.• de iulho de 1968); 
densidade demogrtitica: 3 habi
tantes par quil6metro quadrado. 

ECONOMIA 

CULTURA 

- 24 estabelecimentos industriais, 
207 do comercio varejista, 6 do 
atacadista e 138 de presta{:iio 
de servi{:os; 1.766 im6veis rurais 
( INCRA); 3 agencias banctirias. 

- 93 uni"dades escolares de ensino 
primtirio, 2 estabelecimentos de 
ensino supletivo, 2 de ensino 
media; 2 biblfotecas, 2 livrarias, 
1 esta{:iio radiodijusora; 2 cine
mas; 8 associa{:oes esporti vo
-recreativas. 

URBANIZAQAO - 61 ruas e avenidas, 8 pra{:as, 
ja?'dins e parques, 3 praias; 
2.596 prt3dios, 1.193 liga{:oes eze
tricas domiciliares, 198 apare
lhos telef6nicos; 3 hottHs, 4 res
tau?·antes~ 35 bares, botequins e 
similares. 

SAODE - 1 hospital com 18 leitos, 1 p6s
to de saude, 1 centro de pueri
cultura e 1 unidade sanitaria; 
3 medicos, 7 dentistas, 4 farma
ceuticos, 4 enjermeiros; 7 j ar
mticias. 

VE!CULOS - (registrados, na Prejeitura Mu
nicipal, em 1969) - 45 autom6-
veis e jipes, 3 6nibus, 21 ca
minhoes, 26 camionetas e 111 
vetculos niio especijicados. 

FINANQAS - Or{:amento Municipal para 1969 
(milhares . de cntzeiros novas) 
- receita prevista: 805,7; renda 
tributtiria: 45,1; despesa jixada: 
805,7. 

POL!TICA - 8 vereador es. 



ASPECTOS HISTORICOS 

ITACOATIARA, na lingua Tupi-Guarani, significa pe
dra pintada; entretanto, segundo Antonio Canta
nhede, em Outras Hist6rias do Amazonas, o topo
nimo tern a seguinte decomposigao : Ita - pedra; 
Coati - o mamifero; Ara - o que nasce. 

0 devassamento do territ6rio foi iniciado pelos 
jesuitas, quando de ardua tarefa catequetica as 
margens do rio Madeira. 

Na foz do rio Mataura, afluente daquele, Frei 
Joiio Sampaio fundou, nos m eados do seculo XVIII, 
o primeiro nucleo de povoamento na regiiio do atual 
Municipio. 

Arco do Triunto 

Todavia, os constantes ataques dos silvicolas e 
ainda a procura de terra~ propicias a colonizac;iio 
motivaram a retirada dos habitantes para a ribeira 
do Canuma e mais tarde para o rio Abacaxis. Por 
esse ultimo local passou, em 1755, o Capitiio-general 
Francisco Xavier de Mendonga Furtado, Governa
dor do Griio-Para e Maranhao que, em carta diri
gida ao Ministro de Ultramar (1758), descreveu a 
viagem e especificou as deliberag6es tomadas em 
sua visita as terras amazonenses. os habitantes do 
povoado, sabedores de que o Governador pretendia 
elevar a entiio aldeia dos Abacaxis a categoria de 
vila, pediram-lhe permissiio para nova mudanga, 
alegando, entre outras raz6es, o carater in6spito da 
regiii.o. Mendonga Furtado acedeu a solicitagiio e, nao 
concordando com o sitio escolhido, fez diversas su-
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gest6es, recaindo as preferi'mcias em Itacoatiara, 
distante dais dias de viagem da primit iva povoa
gao. 

Disse o mandatario da coroa portuguesa, em 
carta a seu Ministro - "Na verdade escolheram 
bem, porque as terras sao as melhores que ai h a , 
pais produzem todo genera de frutos; e 0 rio, na
quele sitio, abundantissimo e sobretudo esta n a es
trada r ea l destes sert6es, e com esta vila acharao 
os passageiros socorros, e os indios n ao s6 tira rao 
grande lucro dos seus trabalho na venda dos ;nan
timentos, mas civilizar-se-ao". 

Ha diverge~cias , contudo, quanta a origem da 
povoagao, pois ha os que admitem ter o padre An-

Prej eitu Ta Municipa l 

t6nio Vieira criado uma missao de 1\.roaquis, numa 
das ilhas pr6ximas de Itacoatiara - a de Aibi, em 
1655 

Em 1759 a aldeia de Itacoa tiara e elevada a 
vila, com a denominac;ao de Serpa , nome de origem 
portuguesa. Foi a terceira vila instalada no Ama
zonas, antecedida apenas par Borba e Barcelos. Era , 
entao, das mai.s importantes aglomeragces da re
gh'io. 

Suprimido o Municipio em 1833, dais anos de
pais era assolado pela Cabanagem , sedi<;ao que veio 
a terminar em 1840. 

A r estauragao verificou-se em 1857. Mais tarde , 
em 1874, a vila de Serpa recebeu foros de cidade , 
passando a denominar-se Itacoatiara. Depois de 
Manaus e Tefe foi a primeira localidade amazonen
se a ter categoria de cidade. 
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Fomza{ao Adnzinistt"ativo-J ud.'ciat"ia 
0 nrsTRITO foi criado em 1759, assim como a Vila 
de Serpa, primitiva denomina~ao de Itacoatiara. 

Em 1833 foi suprimido o Municipio e restaurado 
mais tarde, par for~a da Lei provincial n.o 74, de 
10 de dezembro de 1857, com territorio desmembra
do do Municipio de Silves. i::lua reinstala~ao ocor
re~ em 24 de junho de 1858. Neste mesmo ana, 
segundo Lei n.o 92, de 6 de novembro, Serpa foi 
considerada freguesia. 

Em 25 de abril de 1874, em virtude da Lei pro
vincial n.o 283, a sede municipal recebeu foros de 
cidade, tomando a denomina~ao de Itacoatiara. 

A cria~ao do Municipio foi confirniada pela Lei 
n.o 33, de 4 de novembro de 1892, e a do distrito 
pela municipal n.0 50, de 19 de outubro de 1902. 

Na divisao administrativa de 1911 o Municipio 
abrangia 11 distritos. 

No Recenseamento de 1920 figurava com 9; nos 
de 1940 e 1950 aparecia com 4: Itacoatiara, Ama
tari, Ambrosio Aires e Murutinga. 

Em 1955, em virtude da Lei n .o 96 , de 19 de 
dezembro, perdeu os distritos de Ambrosio Aires e 
Murutinga para formarem os novas municipios de 
Autazes e Nova Olinda do Norte, sendo que este 
ultimo levou somente parte do sub-distrito de Curu
pira, do distrito de Murutinga. 

Por ocasiao do Censo de 1960, Itacoatiara se 
compunha apenas de 2 distritos: sede e Amatari. 
situac;ao que ainda perdura. 

A Comarca foi criada par Lei n .o 341, de 26 de 
abril de 1876, e instalada a 11 de setembro do m es
mo ana. Atualmente ha 3 advogados em atividade 
no foro local. 

ASPECTOS FiSICOS 

!TAOOATIARA possui area de 9.112 km', que se limita 
com os municipios de Autazes, Careiro, Itapiranga, 
Silves, Manaus, Nova Olinda do Norte, Maw~s e 
Urucurituba. 

Clima caracteristico da Amazonia - quente e 
umido. Chove, normalmente, de dezembro a maio. 

0 territ6rio e, de modo geral, plano, com ligei
ras ondulac;6es. Embora haja predominancia das 
formac;6es quaternarias, os t errenos em que se as
sentam sao de idades diferentes - ora sao terras 
firmes, promontorios de argila vermelha elevados 
acima do nivel das inundac;6es, ora varzeas e pan
tanos. Encontra-se ali o latossolo vermelho-am are
lo, tipico das regi6es intertropicais de clima umido. 

Entre os acidentes geograficos de maior vulto 
destacam-se os rios Amazonas, Madeira, Urubu. 
Preto e Arari; as cachoeiras de Iracema, Lindoia 
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e Caracarai; os lagos Serpa, Poc;:ao, Miratuba e Sa
mauma; as ilhas de Serpa, do Soriano, Cumaru e 
Jacare, formadas pelo rio Amazonas, alem de pa
ranas, furos, igarapes e igap6s, que constituem atra
c;:ao turi.stica. 

Sao ricas a fauna e flora itacoatiarense; ha 
grande variedade de peixes e de animals silvestres 
assim como de essencias florestais e outros produ
tos, entre os quais a seringueira, castanha-do-para, 
pau-rosa e a sorva. 

A sede municipal, a 18 m de altitude, tern como 
coordenadas geograticas go 08' 54" de latitude Sul 
e 58° 25' 00" de longitude W . Gr. Dista 175 km, em 
linha reta, da capital estadual, rumo E. 

Avenida Torquato Tapaj6s 

ASPECTOS OEMOGRAFICOS 

A EPOCA do Recenseamento de 1960, a poyulac;:ao era 
de 25.627 pessoas (13.132 homens), tendo h avido 
reduc;:ao, em confronto com os efetivos apurados em 
1950 (30.102 habitantes) , em conseqiiencia dos des
membramentos territoriais. Na area rural se loca
lizavam 16.693 habitantes (65 %) . 

A populac;:ao presente, segundo os grupos de 
idade, assim se distribuia: 

0 a 9 anos .. .. . . . . .... . . ..... . 
10 a 19 anos ... . . . . . . . .. .. . ... . . 
20 a 39 anos ... .. . . .... . ...... . . 
40 a 59 anos . . ............... . . . 
60 a 69 anos .... .... . . . . . . . .. . . . 
70 e mais anos (1) ... .. . .. ... . 
(1) Inclusive ldade lgnorada. 

8.863 
6.133 
6.707 
3.024 

582 
318 
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Dos contingentes estrangeiros, cabe maior re
levo aos japoneses. 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica do !BE, para 1.0 de julho de 1968, o Muni
cipio situava-se em 5.o lugar no Estado, com 31.809 
habitantes, abaixo de Manaus, Manacapuru, Carei
ro e Parintins. A densidade demogrl'i.fica era de 3 
habitantes por quil6metro quadrado. 

0 Registro Civil, em 1968, apresentou os seguin
tes dados: 1.305 nascimentos (621 de anos anterio
res) , dos quais 29 natimortos; 184 6bitos em geral 
(43 de menos de 1 ano); e 195 casamentos. 

Central Eletrica 

ASPECTOS ECONUMICOS 

Jndzlstria 
As ATIVIDADES industriais sao representadas no Mu
nicipio por estabelecimentos de fiac;ao e tecelagem, 
serraria, m6veis, oleos, essencia de pau-rosa, bor
racha beneficiada, generos alimenticios, etc. En
tre os texteis destaca-se o beneficiamento das fibras 
de juta, que muito contribui para a economia muni
cipal . 

A produgao da industria de transformac;ao, em 
1965, alcanc;ou Cr$ 9,1 milh6es, dando trabalho a 
421 operarios nos seus 18 estabelecimentos: 3 de 
t exteis, 8 de produtos alimentares e 7 de outros ge
neros. Era grande a preponderancia dos texteis, com 
72,1% do valor total. 
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Ja em 1968, o parque industrial se compunha 
de 24 estabelecimentos, com 864 operarios, conti
nuando em destaque a prensagem de juta, com 
as firmas: Martins Melo S/ A Industria e Comercio, 
com 50 operarios; I. B. Saba e Cia. Ltda. (filial), 
com 54, e Cia. Brasileira de Fiagiio e Tecelagem de 
Juta (Brasiljuta) , com 54. Esta Ultima, com sede 
em Manaus, vern instalando prensas no interior, 
junto as fontes de produgiio. 

Entre as industrias estabelecidas no Municipio, 
citam-se, ainda: Itacoatiara Industrial (Serraria 
Amazonas) , com 32 operarios; Usina Senador Cunha 
Melo - B.E .A. (essencia de pau-rosa), 9; Chibly 
e Cia. (crepagem de borracha) , 22; Panificadora 
Moderna, 7; Padaria Bijou, 5; Industrias de Gua
rana Ltda., 5, e Industrias de Bebida "Xexua" 
Ltda., 7. 

Ainda em 1968, a industria de salga de peixe al
cangou 279 toneladas, no valor de Cr$ 191,0 milhares, 
com a seguinte discriminagiio : 

PESCADO SALGADO IQUANTIDADE I VALOR 
(t) (Or$ 1 000) 

Pirarucu ... . 
Tambaqui . . . 
Peixe-boi .. ... . . . 
Peixe-liso . .. . . . 
Jaraqui .... . . 
Matrinchao . . ... . . . .... . . 
Tucunar~ .. . ... . 

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

Produfao Extrativa 

48 
46 
20 
32 
45 
30 
8 

229 

73 
32 
14 
14 
31 
21 
6 

191 

A RIQUEZA da flora itacoatiaren.se proporciona boa 
produgiio extrativa, que pode ser considerada uma 
das principais parcelas da economia do Municipio. 

A produgiio extrativa vegetal em 1969, era a 
seguinte: 

DADOS NUM:ll;RICOS 

ESPECIFICAQAO Quantidade Valor 
(t) (Or$) 

Borrachas 
Coagulada (p~la etc.) . 723 1 590 720 
Caucho .. .. . .... 5 6 110 
Latex .. .. .... . .. . ..... 36 35 500 
Sarnambi em rama 535 856 160 

Gomas nao elasticas 
Balata . ... 5 4 160 
Mayaranduba ... . . 22 17 840 
Sorva .... . 509 661 440 
Coquirana . 23 18 080 

Alimentares 
Castanha-do-para .. 1200 1 320 000 

TOTAL .. . . 4 510 010 
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Em 1968, Ita(:oatiara se colocava entre os maio
res produtores de s6rva do Estado: 

Humaita .. . .. . . .. .... ... . 
Tapaua ... . . . . . . ... . . . . . . 
Itacoatiara . . . . . . . . .. . . . . 

500 toneladas 
498 
497 

EX TR ACAO VEGE TAL 
Ouan tidad-e produzida-1968 

• ITACOATIARA D Ourros Muntcip• o~ do Estodo 

CJ~C) 
S6rvo Co stonho-do-porO 

Quanto a produgao florestal, rendeu Cr$ 572,0 
milhares , compreendendo 1.350.000 m' de toros .. . 
(Cr$ 540,0 milhares) , 4.500 m' de lenha (Cr$ 18,0 mi
lhares) e 350 t de carvao vegetal (Cr$ 14,0 milha
res) . 

Trabalhador con duzindo J u ta 

Gada Abatido 
0 ABATE de animais compreendeu, em 1968, 2.810 
cabec;as de bovinos, 2.423 de suinos, 309 de ovinos 
e 301 de caprinos. 

· A produc;ao obtida foi de 538,1 toneladas, no 
valor de Cr$ 656,4 milhares, representada quase que 
totalmente pela carne verde de bovino, com 376,9 t 
e 78,7% do valor. Em segundo plano, a carne verde 
de suino, com 60,7 t e 12,4% , alem de 9 outros 
produtos, que constituiam os 2,7 % restantes da
quele valor. 
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ll gricultufa 

0 CENso Agricola de 1960 havia registrado a exis
tencia, em 14.251 hectares de 1.086 estabelecimentos, 
dos quais 1.030 destinados a agricultura e pecuaria, 
38 somente a pecuaria, 17 a extrac;ao vegetal e 1 
a atividade de experimentac;ao. 

As atividades agricolas, em 1969, cobriram uma 
area de 4. 454 ha, sen do a produc;ao calculada em 
CrS 2,5 milh6es. 

VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Juta . 
Arroz . . . . . 

I Cana-de-agucar .. 
Fumo em fOlha .... 
Outros (1) . . . . . 

TOTAL ... 

Numeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

1 755 
164 

98 
72 

408 

2 497 

% sobte 
o total 

70,3 
6,6 
3,9 
2.9 

16,3 

100,0 

(1) Em "outros" incluem-se cacau, p!menta-do-re!no, 
melancia, melao, banana, abacaxi, feijao, laranja, milho, m an
dioca, batata-doce, tangerina, limao, coco-da -baia, abacate e 
manga. 

AGRICULTURA 
VALOR DA PRODU<;A0- 1969 

Outros 
Juto produtos 

A juta esta muito ligada a economia da regiao 
amaz6nica, destacando-se, em 1968, entre os maio
res produtores do Estado, os municipios de Careiro 
(2.250 ha e 3.375 t) e Itacoatiara (2.600 ha e 2.600 t l . 
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A cultura da juta, no trienio 1967-69 obedeceu 
ao seguinte movimento: 

AREA QUANTIDADE VALOR 
ANOS CULTIVADA 

1967 . 
1968 
1969 .. 

(ha) (t) (Cr$ 1 000) 

2 480 
2 600 
2 700 

2 480 
2 600 
2 700 

868 
1 170 
1 755 

Acham-se sediados em Itacoatiara, entre ou
tras repartic;6es, dois escrit6rios do Sistema Brasi
leiro de Extensao Rural - ABGAR (urn regional 
e urn local) , urn p6sto de revenaa de material para 
agricultura e uma associac;ao rural. A assistencia 
tecnica aos agricultores e prestada por urn agr6-
nomo. Ate fins de 1968, o INCRA ha via cadastrado 
1. 766 im6veis rurais. 

Pecuaria 
A PECUARIA e de varzea, OU seja, de terras alagadas, 
que se descobrem com a vazante dos rios. Bern de
senvolvida, vern tomando novos rumos, com a cons
truc;ao da estrada Manaus-Itacoatiara. 

Em 1969, som ava o rebanho 280.251 cabec;as, 
cujo valor se elevava a Cr$ 16,2 milh6es. As prin
cipais parcelas eram devidas ao gado suino (169. 847 
cabec;as e 40 ,1% do valor total) e ao bovina (30 .161 
e 35,9%) , seguindo-se os 11 .951 equinos, 1.320 asi
ninos, 6. 517 muares, 19. 156 ovinos , 41 .285 caprinos 
e 14 bUfalos. 

PECUARIA 
EFETIV0-1969 

• Suinos (ill] (aprinos 

B Bov ines ~ Ov inos 

0 Outro$ 
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Predominavam no plantel bovino as ragas Gir, 
Turina e Zebu. A importagao de gado bovino em 
1968 constou de 4.900 cabegas destinadas a corte 
e criagao. 

0 plantel avicola, no mesmo ano, totalizava 
607. 903 cabegas ( 126 . 715 palmipedes) , no valor de 
Cr$ 2,7 milh6es, observando-se urn aumento de 25,5% 
em relagao aos efetivos do ano anterior. 

Houve uma produgao de 2.142. 400 litros de leite 
(Cr$ 1,2 milhao); 843.790 duzias de ovos (Cr$ 2,0 
milh6es); 7 toneladas de mel de abelha (Cr$ 9,8 mi
lhares) e 6,5 de la em bruto (950,0 milhares). 

0 Municipio disp6e de urn p6sto agropecuario . 

Couros e Peles 

A PRonugl\o de couros e peles de animais silvestres 
e peixes, em 1969, rendeu 93.212 unidades avaliadas 
em Cr$ 106,0 milhares, a saber: 

ESPECIES QUANTIDADES VALOR 
(unldade) (Or$) 

Mam!feros 
Ariranha 10 800 
Capivara 450 1. 000 
Veado 320 640 

Gato do Mato 
Maracaja 11 880 
On~a Pintada 6 4.800 

Porco do Mato 
Queixada 3.500 2.950 

R epteis 
Jacare 285 2.790 
Lagarto 630 128 

Peixes 
P eixe-Jiso 40 .000 20.000 
Pira rucu 48 .000 72.000 

TOTAL 93.212 105 . 988 

Produfao de Pescado 

!TAOOATIARA e urn dOS principals redutos pesqueirOS 
do Estado. 0 pescado constitui elemento basico da 
alimentagao e fator de alta expressao na economia 
do Municipio. 

Em 1969, a pesca nao colonizada ocupou 682 
pescadores de 18 anos a mais, dos quais apenas 1 
estrangeiro. 

A produgao obtida alcangou 340,5 toneladas e 
valor de Cr$ 269 ,5 milhares. Empregaram-se 480 em
barcag6es a remo e 5 a motor. Quanto aos utensilios 
de pesca, compunham-se de 12 redes de arrasto, 
2.659 espinheis, 605 tarrafas e 838 outros aparelhos. 
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Comhcio 
0 MOVI MENTO comercial forma en tre os mais ativos 
do Estado, con tando com 207 estabelecimentos va
rej istas e 6 atacadistas. 

Itacoatiara e urn dos tres municipios que man
tern comercio com o exterior: Inglaterra, Estados 
Unidos, Alemanha, Peru e Argentina, para onde 
foram exportados, em 1969, os seguin tes produtos: 

PRODUTOS QUANTIDADE VALOR 
( t ) (Cr$ 1.000 ) 

Gomas Veget ais 
Ma~aranduba 50 88 

M adeira em toros 
Qua ruba 15 1 
Louro 52 6 
Macacaub a 48 7 
Sucupir a 52 5 

Jut a 
Em b ruto 1 513 510 
Resldu os 190 95 
B en efi ciada l 7J.6 1 683 

Castanha-do-para 
Com ca sca 893 1.197 

Cacau 
Em Amendoas 356 1 074 

TOTAL 4 ss:; 5 66() 

COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACAO 

C•$ IOOCOOO . 

1966 67 68 1969 

As transac;6es comerCiats com Recife, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul e diversas 
prac;as do Pais, compreendem juta, castanha-do
-para, cacau, sorva, madeiras, borracha, essencia de 
pau-rosa, peixes, gado, couros e peles, alem de ou
tros produtos. 

Ha duas coopera tivas: uma de consumo e outra 
mista. 

Ban cos 
ITACOATIARA contava, em 1968, com agencias dos ban
cos do Brasil, Amazonia e Estado do Amazon as . 
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Predlo da EmbrateL 

Bancb da Ama~linia S/A 

Sen'ico Aut6nomo de Agua e Esg6to 



Situava-se entre as tres mais importantes pra
gas do Estado, conforme se observa na tabela a se
guir, referente aos saldos das principais contas ban
carias: 

CONTAS 

Caixa . . ····· ·· ····· · · ·· ·· 
Em prestimas . . ... . . . . . . . . . 
Dep6sitos a vista e a curta 

praza . . ..... . . .. . ... . . . 
Dep6sitas a media praza .. . 

SALDOS EM 31-XII-1968 
(Cr$ 1 000) 

Mana us Parintins I Itacaatiara 

8 948 173 286 
110 101 8 284 6 138 

99 405 914 1 041 
5 443 53 79 

Prestafao de Servifos 
ExisTIAM, em 1968, 138 estabelecimentos de pres
tagao de servigos, entre os quais 3 hoteis (Munici
pal, Lirio e Serpa), 4 sal6es ·de barbeiros, 4 restau
rantes, 35 bares, botequins e similares. 

Transporte Fluvial 

A REDE fluvial constitui o mais importante fator de 
desenvolvimento de Itacoatiara que, com sua sede 
a margem esquerda do Amazonas, tern no mesmo 
sua principal via de transporte. 

0 porto, a 108 milhas de Manaus, e urn dos 
mais movimentados da regiao amaz6nica e nele 
ancoram navios de grande calado. Apresentou, no 
qtiinqtienio 1964- 68, o seguinte movimento : 

1964 .. 
1965 . . 
1966 .. 
1967 .. 
1968 .. 

14 

ANOS 
NOMERO DE 

NAVIOS 
E NTRADOS 

89 
105 
94 
85 
50 

TONELAGEM DE 
REGISTRO 

(1 000 t) 

1 

90 
88 
74 
69 



C O N V EN C0 E s : 

ROOOV1A PA\f !MENTAOA 
11 PERMANENT£ 
11 EM CONSTIU.J(:.(O - • • 

CAM PO DE POUSO ~ 
P6RTO FLUVIA L J.. 

0 tempo de viagem para as Gidades vizinhas e 
o seguinte: Itapiranga, 4 horas; Silves, 6; Maues, 
12; Autazes, 12; Careiro, 16 ; e Urucurituba, 8. 

Transpot"te Rodovia,-io 

0 MuNrcfPW e cortado por rodovias municipais , com 
tr::ifego permanente e pela rodovia estadual AM-10 
(Torquato-Tapaj6s) , asfaltada em parte. Em cons
trugao, a Manaus-Itacoatiara, ponto de partida pa
ra integragao das areas municipais. 

Ha 2 empresas de 6nibus que servem ao Muni
cipio: uma com quatro linhas urbanas e 1 interdis
trital e outra, com 1 linha intermunicipal , partindo 
de Manaus. 

Ate 10 de novembro de 1969 estavam registra
dos na Prefeitura 206 veiculos, a saber: 45 auto
m6veis e jipes, 3 6nibus, 21 caminh6es, 26 camio
netas e 111 outros. 

Transporte Aheo 

ExrsTE urn aeroporto, o de Guajara, com pista de 
1.800 x 45 metros e piso de pigarra. 

0 trafego e feito por intermedio dos Servigos 
Aereos Cruzeiros do Sul S/ A, que ligam o Municipio 
a Manaus em 40 minutos. A Brasilia-DF, o trajeto 
e feito via Manaus e dai, diariamente, pelas em
presas Vasp, Cruzeiro e Varig, em aeronaves 
"Boeing", em 2,35 hs., ou ainda pelo "Eletra II", 
da ultima, em 3,05 hs. 

A Companhia Taxi Aereo Rio do Ouro estabe
lece comunicagao apenas com Manaus. 
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Comttnicafoes 
0 SERVIQO telef6nico, a cargo da empresa Telefones 
da Amazonia S/ A, possui 198 aparelhos instalados 
e mantem ligagao com a Companhia Amazonense 
de Telecomunicag6es (CAMTEL). 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
man tern uma agencia postal-telegra.fica na cidade . 

C onstrttfoes 
EM 1969 foram concedidas 150 licengas de "habite
-se" para edificag6es residenciais de urn pavimento, 
com area de piso de 7.060 m' . 0 valor correspondente 
ao custo das construg6es foi orgado em Cr$ 770,0 
milhares. 

Ha urn engenheiro no Municipio. 

P6rto 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 
SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, o indice de esco
laridade do Municipio era de 64,4 % . Nas areas ur-· 
bana e suburbana a percentagem alcan<;ava 94,6 %. 

Em 1969, funcionaram 93 unidades escolares (30 
localizadas em areas urbanas e 63 na rural) , com 
195 profess6res e 6.295 alunos matriculados no ini
cio do ano letivo. 

Havia cursos supletivos do SESI, com 10 pro
fessores e 293 alunos, e do Clube de Miies Nossa 
Senhora do Rosario, com 1 professor e 22 alunos. 
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Ensino Media 
AINDA em 1969, o Ginasio Normal Nossa Senhora 
do Rosario, com 7 profess6res, tinha 96 alunos ma
triculados; o Colegio Comercial Deputado Vital de 
Mendonga, com 7 profess6res, 113 alunos. 

Cursos A vulsos 
ERAM 10 os cursos avulsos de ensino elementar e 
media, com 10 profess6res e 293 alunos. 

Cultura 
ExiSTEM duas bibliotecas particulares, a Aladir Au
sier e Nossa Senhora do Rosario , com acervos de 
451 e 948 volumes, respectivamente. 

Ha 2 cinemas, Cine-Teatro Geny e Cine-Tea
tro Cinco Unidos, ambos com capacidade para 500 
espectadores. 

Casa de Cultura e Biblioteca Publica 

Conta tambem o Municipio com a Radio Difu
sora do Amazonas de Itacoatiara, ZYB-23, em on
das curtas, freqii€mcia de 1.540 kc/ s e potencia de 
- / 1,5 kW. 

Existem duas livrarias. 

ASPECTOS SOCIAlS 

UrbanizafaO 
A CIDADE, a mais proxima de Manaus, situa-se a 
margem esquerda do grande rio . :E uma das win
cipais do Estado e seu tragado urbanistico obedece 
a plano de Cassiano Secunda. 

As ruas sao amplas e bern projetadas; dos lo
gradouros existentes, 61 sao ruas e avenidas, 8 pra-
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c;as, j ardins e parques, e 3 praias. Ha 15 logradou
ros pavimentados, 62 beneficiados com iluminagao 
publica e domiciliar, 68 com rede de abastecimento 
de agua e 2 com arborizagao publica. Existem 2.596 
predios na cidade sobressaindo alguns pela arqui
tetura. 

Entre as principais arterias destacam-se as ave
nidas Torquato Tapa j6s, 7 de Setembro, 15 de No
vembro, Boulevar Getulio Vargas e ruas Conselh eiro 
Rui Barbosa, Nessa Senhora do Rosario, Eduardo 
Ribeiro , Adamastor Figueiredo, Quintina Bocaiuva. 
Alvaro Franc;a, Fileto Pires, Cassiano Secun da, Vis
conde do Rio Branco , Benjamin Constant, Isaac 
Peres e Jurua. 

Em 1968, contaram-se 739 predios abastecidos 
pe]a recte de agua. Quanta a energia distribuida, 
e de 110 volts e 60 ciclos; segundo, h avendo 1.193 
Iiga<;6es domicilia res . 

Prar;a Luiza Valerio de O liveira 

As.risteucia Medico-H ospitafaf 
A MATERNIDADE Cunha Melo, dispoe de 18 leitos; ci-· 
tam-se, ainda, a Unidade Sanitaria da Fundar;ii.o 
SESP, 1 Posta de Saude e 1 Centro de Puericu ltura . 

Ha 7 farmacias em funcionamento e a popula 
c;ao e atendida por 3 medicos, 4 enfermeiros, 7 den
tistas e 4 farmaceuticos. 

Refigiao 
ENTRE os templos cat6licos destacam-se a Matriz 
de Nossa Senhora do Rosario, a Igreja de Nossa Se
nhora de Nazare e as capelas de Sao Francisco e 
do Divino Espirito San to. 
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Quanto ao culto protestante, existem duas igre
jas Batistas, uma Adventista do 7.o dia e uma 
Evangelica - Assembleia de Deus . 

Associap5es Esportivas e Recreati·L'as 
A CIDADE possui bons clubes de natureza desportivo
-recreativa : Botafogo Futebol Clube, o mais antigo, 
fundado em 1922, com urn total de 72 s6cios ; Liga 
I. D. Atleticos, com 182; Nautico Esporte Clube, 56 ; 
Pefiarol Atletico Clube, 62; Atletico Brasil Clube, 
85; Amazonas Futebol Clube, 76 ; Luso Brasileiro 
Futebol Clube, 57 e Esporte Clube Rio Negro, com 51. 

Efemerides e J\1Ianifestafi5es 
A PRINCIPAL festa da cidade e a em h omenagem a 
padroeira , Nossa Senhora do Rosario . Ha novenas, 

Matriz de Nossa Senhora do Rosario 

quermesses e outra;s diversoes, encerrando-se os 
festejos com uma procissao que atrai pessoas de 
municipios vizinhos. 

No mes de maio festeja-se o Divino Espirito 
Santo ; em setembro, Nossa Senhora de Nazare ; em 
outubro, Sao Francisco de Assis . Durante o periodo 
de festas juninas ha os "bois-bumbas" e os "pas
saros". 

AtrafOes T ut"isticas 
ALEM no maj estoso Amazonas, uma sene de rios, 
lagos, paranas, furos, igap6s e igarapes represen
tam atrar;oes turisticas. 

No porto, a vazante poe a descoberto inscric;oes 
em pedra, cuja origem e assunto controvertido en-
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tre os estudiosos. Proxima a cidade encontra-se a 
necropole indigena de Miracanguera, precioso sub
sidio para estudos de arqueologia e etnografia. 0 
cemiterio ocupa mais de meio quil6metro, segundo 
alguns, e teria comegado na era pre-colombiana, 
durando a te o seculo XVII. Situa-se na ilha do 
Matapi e conserva os vestigios da raga e civilizagao 
dos Aroaquis. 

Os desprendimentos de barreiras vao deixando 
a descoberto, sob camadas de rochas, panelas, ta
gas, amuletos, machados de pedra, igagabas, etc. 

:Esse tesouro e, no dizer de J. Barbosa Rodri
gues, uma das mais importantes express6es da arte 
indigena da ceramica, cuja "decoragiio encanta pe
lo aspecto, pelas linhas e pelo colorido". 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POLfTICOS 

A.cHA-SE instalada em Itacoatiara, entre outras re
partig6es, a Agencia Municipal de Estatistica, or
gao de coleta do !BE. 

Finan[as Publicas 
EM 1968 a arrecadagao (em milhares de cruzeiros), 
foi a seguinte: pela Uniao, 226,7 ; pelo Estado, 380,5 
e pelo Municipio, 862,5. A despesa municipal, no 
mesmo ano, ficou em 810,9. 

0 orgamento municipal para 1969 previu re
ceita e despesa de Cr$ 805,7 milhares, sendo cal
culada em Cr$ 45,1 milhares a r enda tributaria. 

0 Posto da Receita Federal recolhe impostos 
nos municipios de Itapiranga, Autazes, Nova Olin
da do Norte, Borba e Novo Aripuan,ii. 

FINAN~AS 
RECEITA ARRECADADA - 1968 

Representa[ao Politica 
A CAMARA Municipal e composta de 8 vereadores e 
o eleitorado de 9.346 pessoas, ate 10 de novembro 
de 1969. 
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FONTES 

As injonna96es divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Jtacoatiara, 
Epitacio Valerio de Oliveira . 

Utilizadas, ainda, injorma96es dos arquivos de documen
ta9iiO do ! BE, de diversos 6rgiios do sistema estatistico na
cional e da 1.~ edi9iio da Monograjia. 

ESTA publica9iio jaz parte da serie d e m onograj: as municipais 
organizada pelo Departamento de Divul9a9iio Estatistica do 
I nstituto Brasileim de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolu9iio hist6rica do Municipio, corresponde a 
tmta tentativ a no sentido de sintetizar, com adequada siste
matiza9iio, elementos esparsos em dijerentes documentos. Ocor
rent , en1. alguns casas, divergencias de opinitio, co1nuns e1n 
assuntos dessa natureza, niio sendo raros os equivocos e 
contradi96es verijicados nas pr6prias jontes de pesquisas. Por 
isso, o !BE acolheria com o maior interesse qualquer colabo
ra9iiO, especialmente de historiadores e ge6grajos. 

Acabou-se de imprimir aos 14 dias do mes de maio de 
mil novecentos e setenta e um nas ojicinas do Servi90 Grri.jico 
da Funda9iio I BGE, em Lucas, GB - 4.250 . 
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