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CO L E(:JiO DE M ONOGR AFIAS - N. " 518 

MARANHAO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.219 krn'; altitude da se 
de: 45 rn; temperatura media 
oc: 1ndxinta, 36; ntininta, 28. 

POPULAQAO - 37.186 habitantes (Censo D emo
gr6.jico de 1970); densidade de
rnograjica: 30,51 habitantes por 
qtLi!ometro quadrado. 

ECONOMIA - 36 estabelecimentos industriais . 
126 comerciais, (103 varejistas , 
13 mistos) e 23 de prestaciio de 
servi9os; 1.207 i1n6veis rurais 
( I NC RAJ ; 1 agencia bancaria . 

CULT U RA - 66 Wtidades de ensino prima rio 
comum, 1 estabelecimento de 
ensino tnedio, 1 cinenta . 

URBANIZAQAO 

SAO DE 

32 Tuas, 2 avenidas, 3 pra9as. 
1.699 pr·edios, 224 liga96es ele 
tTicas domi ciliares, 46 aparelhos 
telejonicos; 3 hoteis, 6 pensoes, 
4 ,.estaurantes, 5 baTes c bote
quins. 

- 1 posto de sa1ide, 1 medico, 11 
jarrndcias e drogaTias. 

VEiCULOS - (Tegistrados na PrejeittLra Mu
nicipal em 1969) - 2 autom6-
veis, 2 ca1ninh6es, 3 camione 
tas. 

FINANQAS Or9arnento municipa l para 1971 
(rnilhares de crtLzeiros) - re 
ceita prevista: 704,9 ; despesa ji
xada: 704,9. 

POLiTICA - 9 vereadores. 



ASPECTOS 
HIST6RICOS 

EM 1938, fixou residencia n :t area ccupada a tual 
mente pelo Municipio de Vi torino F:-eire a f:tmi lia 
do lavrador Boaventura Rib =iro e cern ela, muitas 
outras pessoas que buscaYam :nelh~r.es t enat para 
trabalhar. Des de en tao , fic.ou o lugar c cn:1.ecido 
como "Centro dos Boas". 

Com o crescente desenvol-,rimen :o da pJpLlac;ao , 
em face da fertilidade das -;erras, p : oprias ]:ara a 
lavoura, o povoado tomo·..1 g:c-ande i:r_p·llso, tendo, 
em 1944, sido cognominado Agua Bnnca, p 01.· mo
tivo de h aver urn dos moradores, ac canu urn pDc;o , 
encontrado agua muito clara . 

A povoac;ao pertencia, eYJtao, ao- Municipio de 
Bacabal. Por ato do Exeeutivo, p:o.s::ou a sede de 
distrito, com a denomina~ao de VitJ. Senador Vito
rino Freire. 
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Formac;iio Adninistrativa 
A SEDE atual , c_uE fora e::-igida em vi:a em 1948, pas
sou a categmia de cidade face a Lei n C· 763 , de 
25 de set embro ce 1952, e fci so:ene:1:ent e instalada 
no dia 1.0 de i an eiro de 1953. 

0 atual l\Lmlcipio de Vitorino F::eire constituiu
se de partes .jo~ de · Bacabal e Vitjr ia do Mearim 
e permanece f:Jrmad>J do dis trito un _c o da sede mu
nicipal. 

Pela Lei n.0 2.178, de 30 de de::;embro de 1961, 
perdeu territ.:Xric para formar o Municipio de Al
tamira do Maranhao. 

Formac;iio J Jdiciciria 
VITORINO FREBE e sede de comarca de 1.a en tran
cia, formada pel.Js t ermos de Vitorino Freire e Lago 
da Pedra, ccnfo-me Lei n.0 1.225, de 19 de julho 
de 1954. 

Sua jurisdig3.o abrange os munlcipic.s de Olho
d 'Agua das Cur h as. Lago da Ped::a, Altamira do 
Maranhao, Pio .XII e Bacabinha. 

Ha 1 advagsdo no exercicio da profissao. 
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ASPECTOS 
FiSICO$ 

Os MuNiciPros de Altamira do Maranhao, Born Jar
dim, Lago da Pedra, Mongao, Pindare-Mirim, Santa 
Ines, Santa Luzia e Vitorino Freire, constituem a 
Micro-Regiao n.0 34, denominada Pindare, que 
abrange a bacia do rio do m esmo nome e corres
ponde ao ponto mais avangado da frente pioneira, 
que se vern deslocando desde os rios Mearim e Gra
jatl, em diregao a hileia maranhense. Tern suas t er
ras atravessadas pelo igarape Marupi, em toda a 
sua extensao oeste-leste , ate a margem do rio Gra
jau, onde desemboca, acompanhando, dai, o leito do 
rio Grajau ate encontrar a reta oeste-leste que 
parte do povoado Espirito Santo, a m argem do iga
rape Salgado. 

0 mais importante acidente geografico do Mu
nicipio e o rio Grajau, que o atravessa no sentido 
sui-norte, na parte oeste do territ6rio e se apre
senta navegavel no periodo das cheias. 0 Grajatl 
e rio perene, de grande piscosidade. Cabe m encionar 
ainda o lago Marmorana, a margem do Grajau. 

Possui o IBG, 1.219 km" de area limitada pelos 
municipios de Santa Ines, Pio XII, Altamira do Ma
ranhao, Olho-d'Agua das Cunhas, Bacabinha e Ba
cabal. 

0 solo, de natureza aluvional, arenoso na super 
ficie e argiloso com rochas igneas no subsolo, re
veste-se de vegetac;ao de cerrado. :E acidentado em 
varies pontes e muito born para as culturas da re
giao. 

A cidade, a 45 metros de altitude, possui clima 
quente e umido - equatorial ; 0 periodo de maior 
incidencia pluviometrica se estende de dezembro a 
maio. 

A temperatura, em 1969 , oscilou entre 36 e 28 
graus centigrados. 

ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 
SrTuAoo na Micro-Regiao de Pindare, Vitorino Frei
re , contava em 1960 com 78.916 habitantes. 0 censo 
Demografico realizado em 1970 deu ao Municipio 
uma populagao de 37 .283 (populagao recenseada l, 
tendo registrado urn decrescimo de 52,8 % sabre o 
Censo anterior, em virtude de desmembramento so
frido logo ap6s o Censo de 1960. 

Quanta a populagao residente , somava 37.186 
habitantes, dos quais 30 .006 na zona rural (15. 385 
homens) e 7 . 180 na zona urbana (3. 438 homensl . 

A densidade demografica foi de 30,51 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Contaram-se 7.928 domicilios dos quais 7.091 
ocupados (5.738 no quadro rural) e 837 vagos e 
fechado.s. 
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e POPULA~AO RE CENSEADA - 1970 

ZONA 
URBA NA 

Registro Civil 
0 REGISTRO Civil , em 1969, revelou 112 casamentos, 
569 n ascimentos (49 n ascidos no ana) e 21 6bitos 
(3 menores de 1 an a) . 

ASPECTOS 
ECON6MICOS 

Produ~iio Extrativa 
No MARANHAO, os babac;uais tipicos, do ponto de 
vista economico, localizam-se na Baixada Mara
nhense, onde cobrem, de prefer€mcia, as ondulac;6es 
do terreno . Estendem-se, en.tao, em cocais homogz
neos, afastando-se do rio, ate alcanc;ar em o vale de 
outro curso de agua. 

Consistem as riquezas vegetais em babac;u, plan
tas oleaginosas e madeira; e as minerais naturais 
do Municipio em giz, calcarios e agua sulfurosa, 
ainda inexploradas . 

Em 1969, a produc;ao de babac;u foi de 1.380 to
neladas de amendoas, no valor de CrS 552,0 mi
lhares. No mesmo ana, verificou-se a produc;ao de 
950 toneladas de carvao vegetal, 10.000 m" de le
nha e 1. 500 m' de toros, correspondendo a Cr$ 95,0, 
50,0 e 150,0 milh ares, r espectivament e. 
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Pesca 
DEDICAVAM-SE a pesca nao colonizada, em 1970, 
196 pescadores, todos brasileiros, dos quais 46 eram 
menores de 18 anos. 

Subia a 100 o numero de canoas, com capacida
de global de 50 toneladas e o aparelhamento de 
pesca compreendia 3. 200 anz6is, 260 tarrafas, 170 
canigos, 110 espinheis e 75 armadilhas. 

A produgao do pescado, naquele ano, foi cal
culada em 45 toneladas, no valor de Cr$ 49,6 mi
lhares. 

Industria 
A INDUSTRIA consiste no beneficiamento de arroz e 
alg dao, fabrico de rapadura ·3 aguardente, moa
gem de cafe e panificagao em geral. Em 1969, exis
tiam 36 estabelecimentos, que davam emprego a 84 
operarios. A produgao global alcangou Cr$ 2,7 mi
lh6es. 

As indtlstrias de produtos alimentares avulta
vam entre as demais com 28 estabelecimentos, 56 
opera.rios e 94,6% do valor total. Ravia 7 produto
res de bebidas, que ocupavam 16 pessoas e repre 
sentavam 0,8% do valor, incluidos 5 estabelecimen
tos que , alem da destilagao de aguardente , produ
ziam rapadura. 

6 

e INDUSTRIA 
Valor da prod il.l ~ao - 1969 

~ Produtos al imen tar e s 

0 Out r as 



Abate de Reses 
EM 1969, foram abatidos cerca de 875 bovinos, 1. 924 
suinos, 94 ovinos e 219 caprinos, que forneceram 
227,4 toneladas de produtos diversos, no valor de 
cq;; 308,4 milhares. 

Refere-se a parcela maior a carne verde de bo·
vino , 124 toneladas e 60,5 % do valor total da pro
dw;ao; seguem-se a carne verde de suino, com 55 t 
e 19,6%, e o toucinho fresco, com 36 t e 16,9% . Os 
3,0% restantes do valor cabiam a carne verde e peles 
secas de ovino e caprino e couro seco de bovina. 

Agricultura 
A PRODU<;AO agricola de Vitorino Freire e toda para 
consumo local. Em 1969, as culturas abrangeram 
19 .962 hectares e a produgao foi calculada em .... 
Cr$ 4,1 milh6es. 

e AGRICULTURA 
Valor da produ~a o - 1969 

CR$1000 
2 0 0 0 ---~--------------

A-ARROZ 
B- MANDIOCA 

C-MI LH O 
I 50 0 -1--l>'II\>':1------ D-C AN A-DE-A(;UCAR 

1000 

A B c 

E-FEIJAO 

F-OUTROS 

D E F 

0 principal produto, o arroz. representou 39,9% 
do valor total, com 10.800 tonelac:J.as e cobriu uma 
area de 9.000 ha. Na respectiva ordem de valor, 
S2guiram-se a mandioca CO.m 21,7 % , 21.650 t e 3.065 
h a, o milho, com 17,8 % , 4 . 320 t e 6.000 ha e por ulti
mo a cana- de-acttear, com 6,8 %, 9.200 t e 230 ha. 
A produgao restante, correspondente a 13,8 % do va
lor total , referia-se a feij ao, banana, laranj a, algo
dao, melancia, manga, fava e tomate. 

0 l.NCRA cadastrou , em 1969, 1.207 im6veis r u-
rais. 
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Pecuaria 
NA CRIA((AO de gada bovina e manifestada a prefe
rencia pelas ragas nelore, gir e mestic;agem. 

Em 1970, a populac;ao pecmi ria, com 34 .900 ca
begas e no valor de Cr$ 3,6 milh6es, est ava assim 
consti t uida : 

Especies 

Bovinos 
Eqi.ii nos 
Asininos 
Muar es ...... ... . . . . ... . . 
Suinos 
Ovinos 
Caprinos 

e PECU A RIA 

Cabeqas 

7 200 
1 300 
1 600 
1 700 

18 000 
1 100 
4 000 

Valo r 
(Cr$ 1 000) 

1 374 
338 
192 
612 
907 

38 
20 

Principais rebanhos - 1970 

2 0 Mi l~_a b_e_~_a_s _____________ _ 

15 

10 

:•~---= Suinos Bovm os Caprinos Out ro s 

0 rebanho bovina r epresen tava 38,4% do va
lor total, o suino 25,3%, o muar 17,1% e o eqiiino 
9,4 %. 

A produc;ao de leite foi est im ada em 140 mil 
lit ros, no valor de Cr$ 56,0 milha r es . 

No m esm o ana, as aves existentes somavam 
m ais de 100 mil cabec;as, valendo Cr$ 303,5 milha 
res e a produc;ao de avos alcanc;ou 180 mil duzias, 
correspondentes ao valor de CrS 360,0 milha res . 
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M eTCado Ptiblico Municipal 

Comercio, Banco e Serviqos 
NA SEDE municipal contam-se 103 estabelecimentos 
vare.i istas, 13 mistos e 23 de prestagao de servigos. 

0 comercio local mantem transag6es com algu
mas prac;as do Maranhao, Piaui, Ceara, Pernambu
co, Paraiba, Minas Gerais e Sao Paulo. 

Em 1969, o Municipio impor tou tecidos, apare
lhos eletrodomesticos, medica men tos, e tc. e expor
tou arroz pilado, algodao em pluma, caro c;o de a l
go dao e am€mdoas de babac;u, no total de 9.352,1 to
neladas avaliadas em Cr$ 3,5 milh6es. 

Os estabelecimentos de prestagao de servic;os 
eram : 5 bares e botcquins, 4 r estaurantes, 5 barbea
rias, 6 pens6es e os hoteis Sao Jose, Sao Raimundo 
Lord Hotel. 

Ha uma Agencia do Banco do Estado do Mara
nhao S/ A., na cidade. 

Transportes 
A RonovrA estadual MA-61 e as estradas mumc1pais 
permitem tr:'l.fego permanente e, uma empresa de 
6nibus m antem linhas intermunicipais e interesta 
duais. 

OLHO D'AGUA DAS CUNHAs 

CONVEN~AO 

Rodov10 Feder al 
Rodov•o E!.todua l _ 

Compo de Pouso T 
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A duragao das viagens entre Vitorino Freire e 
as capitais federal e estadual e as cidades vizinhas, 
e a seguinte: 

Brasilia-DF, de rodovia ate Sa o Luis, 6 horas; 
dai , de avii'io, mais 6 horas; 

tos; 

Sao Luis, de rodovia, 6 horas ; de avii'io, 1 h ora ; 
Altami ra do Maranhao, de rodovia , 1 h ora ; 
Olho-d'Agua das Cunhas, de rodovia, 30 minu-

Bacabal, de rodovia, 2 horas ; 
Lag a da Pedra, de rodovia, 1 hora ; 
Pia XII, de rodovia, 1 hora ; 
Santa Ines, de rodovia, 2 horas; 
Bacabinha, de rodovia , 1 bora. 
Quanta ao ntlmero de veiculos , existiam, em 31 

de dezembro de 1969, registrados na Prefeitura Mu
nicipal, 2 autom6veis, 2 caminh6es e 3 camionetas . 

Ha um campo de pouso, a 1 km a leste do 
centro da cidade , medindo 1.200x50 metros, e um 
pequeno porto fluvial. 

Comunicaqoes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tem uma agencia postal- telegr afica . 

Em 1970, era de 46 o numero de aparelhos te
lefonicos instalados pela Telefonica de Vitorino 
Fr eire. 

ASPECTOS 
SOCIAlS 

A CIDADE se distribui par 37 logradouros: 32 ruas, 
3 prac;as e 2 avenidas. Destacam -se as avenidas Pe
dro II e Wilson Branco, as pragas Jose Sarney, do 
Mercado, da Matriz e as ruas Amaral Peixoto, Depu
tado Bogea, Nossa Senhora de F atima , Lister Cal
das , Sao Sebastiao, Eugenio Barros, Santo .Antonio 
e da Mangueira. 

Duas pragas e uma rua ja se acham pavimen
tadas ; e uma p raga, duas avenidas e 24 ruas dota
das de iluminac;ao. Contavam-se 224 ligac;6es ele
tricas. 

R avia em 1970 , 1.699 prectios. 0 Cine Art Pala
cio , disp6e de 100 lugares. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
FuNcroNAM no Municipio 1 posto de saude e 11 far
macias e drogarias. Ha 1 m edico. 

Religiao 
Os TEMPLos cat6licos, em numero de 21, constam da 
Matriz de Nossa Senhora de F:Hima e de 20 cape
las . Ha 10 igrej as protestantes. 
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ASPECTOS 
CULTURAIS 

Ensino Primario 

Pra9a da Matri~ 

0 CENso Esco~ar do Brasil, em 1964, revelou para a 
zona urbana E s-:tburba.na de Vitorino Freire um in
dice de esco~atidade de 84,0 % . Este percentual 
traduz o des2nv"J:vimento do ensino no Municipio, 
pois ultrapassou J do proprio Estado (42 ,0% ) e o 
do Pais (66.1 'h ) . 

Em 1970, 8Xis~iam 66 unidades escola res do en
si.no primi ric· gEnl, nas quais lecionavam 161 pro
fessores. A mc.tr:o:!t:la n o inicio do ano letivo abran
geu 6.169 alur_os 

Ensino Med .:o 
No MESMO c.r.c· L t:l.cionou o Ginasio Bandeirante de 
Vitorino Frei..r·=, a.penas em refer i'mcia ao 1° ciclo . 
Freqii enta.ram o ~" tabelecimento 227 estudantes, e 
h a via 10 profE-SS•J res . 

Grupo E scolar· Estadual 
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Rua Ap"rocio Bandeira 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POUT/COS 

Finanqas 
A UNIAO a rrecadou, em Vitorino Frei re, em 1970 , 
Cr$ 31,3 milhares e o Estado , Cr$ 970 ,1 milhares. A 
Prefeitura, no mesmo ano, obteve r eceita de . . ... . 
Cr$ 663,4 milhares e despendeu Cr$ 660,4 milhares. 

0 or<;amento municipal para 1971 previu recei
ta de Cr$ 704,9 milhares e fixou igual d 2spesa. 

Representaqao Politico 
VITORINO FREIRE possuia, ate j·Jnho de 1970, 2 . 656 
eleitores. A Camara Municipal se constitui de 9 
vereadores. 
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