
I . . . 



FUNDACAO IBGE 
Pres id ente: Isaac Kerstenetzky 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATiSTICA 
Diretor-S up erint en de nte: Ru dolf w. F. Wu en sc he 

DEPAR TA MEN I U D!:. DIV ULGAl;AO ESTATISTICA 
Diretor: Ovidio de An d rad e Junior 

SETOR DE PUBLICAt;tiES ESTATiSTICAS REG IONAIS 
Chefe: Celi a Cortes da Fi gt:airedo Murta 

Tcxto: M3ria de Lourdes Freita s Ciarella, do Setor da 
Publica<;6es Estatisticas Regionai s 

Graticos: Setor de Representa<;ao Gnifica 
Diagrama<;ao: Valdem i ro J. Fern~nrle < rln SFRC::RA F 



. _ Hospital Oswaldo 
1 - 4" Cia de F ronte,~a ,." 4 2- PaliCIO da Cui lura 
Cruz " 3 --:- Matern~d!d 6 - Guarda Ternto rial " 8 5 _ P1efe1tura . 

1 
de Just1<a " 9 -

7 - Catedral • 8 - lT;,~n~ssemble i a Legislat lva. Palacio do Governo <!> 



COLECiiO DE 
MDNOGRAFIAS 
N.O 519 

' 

ACRE 

ASPECTOS FiSJCOS - Area: 19.427 km'; altitu
de da secle : 136 m; temperatura em °C : 
?ruixinz,a, 37,4; mfnitna, 11,0; precipita9ii0 
11Zuviometrica: 1.513,9 mm (1970). 

POPULA9AO - 84.334 habitantes (Censo D emo
grcijico d e 1970); densidade demoguijica: 
4,34 habitantes pOT quil6metTO quadrado. 

ASPECTOS ECON6!viJCOS - 67 estabelecimen
tos industTiais, 1.013 comerciais (57 ataca
d istas, 839 v aTejistas e 117 mistos) e 99 de 
p resta9a0 de servi9os ; 3.275 im6veis rurais 
(INC RAJ; 1 m.atTiz e 3 agencias bancarias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 130 unidades escola
res de ensino pTinuirio comu1n, 21 de en
sino supletivo, 7 estabelecimentos cle en
sino media, 6 de ensino superior; 9 biblio
tecas, 3 livraTias, 3 tipograjias, 3 iornais, 
2 esta96es raclioclijusoras; 3 cinemas, 10 as
socia96es culturais e esportivo - recreativas. 

A SPEC TOS URBANOS - 133 Tuas, 6 avenidas, 
8 pra9as, 42 travessas e 14 outras niio espe
cijicadas, 6.451 11redios, 4.347 liga96es ele
tricas domiciliaTes, 1.100 apare/hos t elejoni
cos; 7 hotei s, 2 pensoes, 2 hospedarfas, 10 
r estaurantes, 50 bares e botequins. 

ASSISTf:NCJA MEDICA - 6 hospitais com 313 
leitos , 12 pastas de smicle, 1 centTO cle pue
ricultum, 3 pastas de pronto-socorTo ; 18 
rneclicos, 12 dentistas, 3 jarmaceuticos; 16 
jannacias e drogaTias. 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Pre jeitum Muni
cipal em 1970) - 551 autom6veis e iipes, 
31 6nibus, 259 caminhoes, 320 camionetas, 
219 "pick -ups" ou jurgoes, e 152 veiculos 
nao especijicados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1971 (milhoes 
de cruzeiros) - receita estimacla e clespesa 
jixada: 48,5. 

REPRESENTA9li0 POLiTICA - 9 vereaclores. 
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ASPECTOS 
HISTORICOS 

"HABITAVAM as terras que formam hoje o Municipio 
de Rio Branco as tribos dos indios Aquiris, Cana
m aris e Maneteris , todas per tencentes a familia dos 
Aruaques, dominantes da regiao do media e alto 
Purus. 

"Os primeiros civilizados que pisaram as t erras 
rio-branquenses foram os homens da caravana de 
Manoel Urbano da Encarnagao que, em 1861, su
bindo o Purus, penetraram no rio Acre, atingindo a 
foz do rio Xapuri, dali retrocedendo em virtude de 
grandes hostilidades oferecidas pelos nativos. 

"Outras incurs6es sucederam a de Manoel Ur
bano, t endo portanto, a partir do ana referido, o 
vale do Acre entrada para os nossos conhecimentos 
territoriais e hidrograficos . 

"Com o flagelo da sec a de 1877/78, gran des le
vas de nordestinos r efugiaram-se na Amazonia, 
sendo, entao, a regiao do vale do Acre uma das 
preferidas. 

"Mantendo luta com os nativos e com a natu
reza in6spita, os nordestinos, entregando-se ao mis
ter da extrac;ao da borracha, foram se radicando ao 
m eio, constituindo-se os seringais e firmando-se a 
posse da terra. 

"Pelos fins de 1882, penetraram o rio Acre os 
emigrantes cearenses irmaos Leite, Manoel Damas
ceno Girao e Newtel Maia. Os irmaos Leite pararam 
no lugar que e atualmente a sede do seringal Ba
gago. Damasceno Girao prosseguiu rio acima, ate 
a foz do Xapuri, onde fundou o seringal do mesmo 
nome. Finalmente Newtel Maia resolveu instalar-se 
a algumas milhas do Baga<;o, fundando ai o serin
gal que se denominou Empresa. E, assim, no dia 
28 de dezembro de 1882, eram langados os primeiros 
fundamentos da civilizagao no local da atualmente 
cidade de Rio Branco. 

"Newtel Maia desmatou cerca de um hectare de 
terra, construiu um barracao de madeira, cobrin
do-o de palhas de palmeira. Outras casas de empre
gados e pe6es foram tambem construidas e a cla
reira aberta no seio da mata virgem. Pouco a pouco, 
Empresa se constituia de um nucleo com cerca de 
vin te pessoas. 

"0 seringal fundado, em breve cresceu de popu
lagao, tornando-se um dos mais importantes do 
Acre. Nele, no dia 18 de setembro de 1902, na mar
gem oposta do rio, logo acima da sede, numa curva 
que se denominava Volta da Empresa, teve lugar 
o violento combate entre as tropas revolucionarias 
de Placido de Castro e um contingente do exercito 
boliviano, cabendo a vit6ria a este, caindo Empre
sa em poder dos bolivianos que ai se mantiveram 
ate o dia 15 de outubro do mesmo ana, quando nu
ma segunda batalha, Placido de Castro os expulsa 
na memoravel batalha da Retomada da Empresa. 
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"A partir desse dia, 15 de outubro de 1902, Em
presa se constituiu em sede da Revolu<;ao Acreana, 
a te 4 de abril do ano seguinte, epoca em que ch ega 
e se instala no povoado um contingente do exer
cito brasileiro, sob o comando do General Olimpio 
da Silveira, que vinha promover a ocupac;ao mili
tar do Acre, enquanto se concluiam, no Rio de 
J aneiro, as negociag6es diplomaticas entre o Brasil e 
a Bolivia, sabre o territ6rio litigioso. 

"No dia 13 de m aio de 1903, o General Olimpio 
da Silveira proclamava, em Empresa, o termino 
da Revoluc;ao, pondo todo o territ6rio sob jurisdic;ao 
e, na mesma data, dissolvia o Exercito Revoluciona
rio Acreano. 

"Com a celebrac;ao do Tratado de Petr6polis, no 
dia 17 de novembro do mesmo ano, Empresa, como 
todo o Territ6rio do Acre, passa definitivamente ao 
domini a brasileiro". 

A sede do Departamento do Alto Acre , que ha
via sido instalada na Vila de Volta da Empresa, em 
1904, com o nom e de Rio Branco, foi transferida em 
1909 para Penapolis , por Ato do Prefeito Gabino 
Besouro, em h omenagem ao entao Presidente da 
Republica, Afonso Pen a. 

Em 1912, como justa homenagem ao Barao do 
Rio Branco, de cuja agao resultou o Tratado de Pe
tr6polis, passou a denominar-se oficialmente Rio 
Branco. 

Finalmente a 1.0 de outubro de 1920, com a ex
tinc;ao dos Departamentos e unificac;;ao do governo, 
Rio Branco e escolhido para Capital do Territ6rio, 
sendo confirmado nesta qualidade ao ensejo da cria 
gao do Estado, em 1962 . 

0 Formaqiio Administrativa 
0 DECRETa federal n.o 5 .188, de 7 de abril de 1904, 
que estabeleceu a primeira divisao territorial acrea 
na, criou o Departamento do Alto Acre , instalado a 
18 de agosto do mesmo ano, constituido por varios 
seringais , e entre eles, o de Empresa. 

Palacio R io Branco 



A 22 de agosto de 1904, por Decreta n .0 3, criava
se a vila de Volta da Empresa, a qual, pelo Decreta 
n.0 7 do mes seguinte, ambos assinados pelo Prefeito, 
foi escolhida para sede provisoria do Departamento 
do Alto Acre, com o nome de Rio Branco. 

Em 1909, pela Resolugao n.0 9, de 13 de junho, 
foi transferida a sede para a vila de Penapolis. 

Por forga do Decreta federal n. 0 9.831, de 23 de 
outubro de 1912, Penapolis passou a ser, com a cate
goria de cidade, sede do Municipio de Rio Branco, 
criado pelo referido Decreta e insta1ado a 15 de feve
reiro de 1913. 

0 Decreta federal n.0 14.383, de 1.0 de outubro 
de 1920, que suprimiu o Departamento, manteve o 
Municipio com a mesma denominagao e e1evou a sua 
sede a categoria de capital do Territorio Federal do 
Acre. 

Em 1933, Rio Branco compunha-se de um s6 
distrito - o da sede . 

Pelo Decreta-lei federal n.0 968, de 21 de dezem
bro de 1938, 3 distritos passaram a integrar o Muni
cipio: Rio Branco (sede) , Placido de Castro e Porto 
Acre. 

Ao ser o Territ6rio elevado a categoria de Es
tado, pela Lei federal n.0 4. 070, de 15 de j unho de 
1962, permaneceu o Municipio de Rio Branco como 
capital. 

Pela primeira constituigao estadual, de 1.0 de 
margo de 1963, foram criados os municipios de Pla
cido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard, des
membrados do de Rio Branco, que ficou reduzido 
a um unico distrito. 

A segunda constituigao do Estado, de 15 ·de maio 
de 1967, tornou sem efeito a criagao de municipios 
pela anterior, restabelecendo a antiga organizagao 
municipal. Assim, ate o presente, comp6em o Muni
cipio os distritos de Rio Branco (sede), Placido de 
Castro e Porto Acre. 

e Formac;iio Judiciaria 
A CoMARCA do Alto Acre foi criada pelo Decreta 
federal n.o 6. 901, de 26 de margo de 1908, que esta
beleceu a primeira divisao judiciaria do Territorio , 
com sede na vila de Rio Branco (ex-Volta da Em
presa), capital igualmente do Departamento. Ficou 
tambem como sede do termo judichirio, constituido 
de tres distritos, alem da sede, que eram: Riozinho , 
Capatara e Alto Acre. 

Com a nova Divisao Administrativa e Judicia
ria, determinada pelo Decreta federal n.0 14.383, de 
1.0 de outubro de 1920, a Comarca continuou com 
a mesma composigao e jurisdigao. 

Pelo Decreta federal n.0 6 .163, de 31 de dezem
bro de 1943, sofreu nova alteragao, passando a ter 
tres distritos e dezoito zonas de paz; nas divis6es 
ocorridas em 1936/37, a Comarca se divide em tres 
termos e quinze distritos j udiciarios. 

4 



Palcicio das Secretarlas 

De acordo com a Lei est adual n° 11, de 20 de 
marc;o de 1964, Rio Branco se constitui de Comarca 
de 2.a entnl ncia com 2 t ermos - Rio Branco e 
Placido de Cast ro - e 5 distritos judiciarios: Rio 
Branco (m argem esquerda do rio Acre) , Rio Branco 
(margem direita do Rio Acre) , Porto Acre, Senador 
Guiomard e Placido de Castro. 

No foro local militam 46 advogados. 
Funcionam como 6rgaos de j ustic;a: Juizados de 

Direito e de Paz, Promotoria Publica, Cart6rio de 
Registro Civil, Cart6rio do Crime e do Civel, Tabe
lion ato e Cart6rio de Paz e o Tribunal de Apela<;ao, 
que data de 28 de fevereiro de 1917. 

ASPECTOS 
FiSICO$ 

SrTuAno na regiao do alto Purus, o territ6rio do 
Municipio assenta sabre o plato terciario, que cons
titui, n a bacia Amaz6nica, a chamada "terra firme". 
0 r elevo e baixo e em certos trechos suavemente 
ondulado, apresentando colinas de pouca altitude. 
Seu solo e de n atureza predominantemente argilosa 
e silico-argilosa. 

Rio Branco e servido por varios rios, destacando
se entre os m ais impor tan tes: o Acre, com 287 qui-
16metros em t erri t6rio municipal, n avegaveis por 
embarcac;6es de a t e 20 t oneladas em qualquer epoca 
do ano , e de ate 200 , no periodo das cheias - de 
novembro a m argo ; o Abuna, todo n avegavel numa 
extensao de 170 km dentro do Municipio e ser
vin do de limites com a Bolivia; o Ituxi ou Iquiri, 
com 190 km n avegaveis, atendendo a uma r ede de 
seringais; o Antim ari e o Andir a, ambos servindo 
a seringais localizados na parte oest e do Municipio. 

Os rios exercem importante papel n a vida m uni
cipal, e com;tituiam, a t e o adven to das rodovias, 
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quase que OS unicos meios de transportes da regiac , 
e, ainda hoje, sao preferidos para o de cargas pe
sadas e outras mercadorias. 

As margens do rio Acre estao localizadas a cida
de de Rio Branco, a Vila de Porto Acre e as sedes 
dos mais importantes seringais do Municipio . A 
margem esquerda do rio Abuna encontra-se a Vila 
Placido de Castro. 

A vegetagao dominante e a floresta equatorial 
umida. Cerca de 4/5 do territ6rio municipal sao 
cobertos por grandes florestas, ricas em especies das 
mais va riadas, mas de penetragao dificil. Nos tre
chos em que a floresta foi devastada, surgem pe
quenas areas de campinas cobertas de pastos arti
ficiais, principalmente ao norte, perto de Porto 
Acre . 

0 clima da regiao e do tipo equatorial super
umido , com chuvas distribuidas durante todo o ano, 
mais abundantes, porem , de novembro a abril. 

0 fen6meno das friagens, que dura de 1 a 5 
dias, constitui fato interessante, que se constata na 
r egiao, entre junho e agosto, e e comum a t odo o 
ocidente da bacia Amaz6nica . Consiste em quedas 
bruscas da temperatura, devidas a penetragao de 
massas de ar frio provenientes das regi6es antar
ticas ou dos Andes. A temperatura cai, no espago 
de poucas horas, de 3aoc , geralmente, a soc. 

Em 1970, foram registradas t emperaturas de 
37,4°C, maxima, e 11,0°C, minima . A precipitagao 
pluviometrica, no m esmo ano, a tingiu a 1. 513,9 mm. 

Com area calculada em 19.427 km' , o Municipi-o 
confina com o Estado do Amazonas, o Territ6rio de 
Rondonia, os municipios de Xapuri e Sena Madu
reira e a Republica da Bolivia . 

A sede municipal, a 136 metros de altitude, tern 
a posigao geografica definida pelas coordenadas de 
9° 58' 21" de latitude Sui e 67o 48' 40" de longitude 
W. Gr., e dista de Brasilia, em linha reta, 2. 224 qui
l6metros. 

Compreendido na regiao do 4.o fuso horario, 
Rio Branco assinala uma diferenga de duas horas 
a menos em relagao as regi6es Centro-Sui. 

ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 

RIO BRANco experimentou no periodo intercensitario 
de 1950-60, urn aumento de populagao da ordem de 
69,5 %. Quando do Recenseamento Geral do Pais, rea
lizado em 1950, a populagao de fa to era de 28.246 
h abitantes, assim distribuida: urbana 9. 707 e rural 
18.539 . Ja no Censo de 1960, for am encontradas, 
no Municipio, 47.882 pessoas, das quais 18. 147 na 
zona urbana, apresentando urn incremento de 86,9 %. 
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e POPULA~A.O 
RECENSEADA 

60 

0 

M1l habltontes 

[LiJ Urbano 

[m Ru r al 

Segundo o VIII Recenseamento Geral do Bra
sil, r ealizado em setembro de 1970, possuia o Muni
cipio de Rio Bran co, 84. 845 h abitant es, sen do 67.434 
na sede, 10 .321 em Placido de Castro e 7. 090 em 
Porto Acre. 

Quanta a situagao do domicilio, 36 . 095 pessoas 
foram encontradas na zona urbana e 48 .750 n a 
rural . 

A populagao r esiden te de 84.334 pessoas que 
apresentou a den sidade demogr:ifica de 4,34 habi
tantes por quil6metro quadrado, assim se distribuia: 
66 . 945 (34. :w7 h omens e 32 .738 m ulheres) no dis
tri to-sede, 10 . 307 (5 . 720 hom ens e 4. 587 mulheres) 
em Placido de Castro, e 7 . 082 ( 4 . 153 homens e 
2 . 929 mulheres) em Porto Acre. 

Contaram-se 16.170 domicilios dos quais 14. 651 
ocupados (6 . 657 n o quadro urbana) e 1 .519 vagos e 
fechados. 

• Regis tro Civil 
EM 1969, for am registr ados 5 . 445 n ascimentos, sen
do 1 . 052 de nascidos no ana (20 natimortos). Os 
6bitos nao passaram de 670 (69 m en ores de 1 ano). 
Houve 1. 600 casam entos . 
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ASPECTOS 
ECONOMICOS 

A EcoNOMIA do Municipio se baseia n a exploragao 
extrativa dos recursos n aturais, preponderando a 
floresta como principal fonte de riqueza . 

0 mais importante produto da r egiao e n atural
m ente a bor racha, sabre a qual repousa t ambem a 
principal indust r ia. :E ainda a borrach a o m6vel da 
penetra<;ao e desbravamento do t errit6rio e do Es
tado, em geral . 

Seguem-se em ordem de impor tan cia, a castanha 
e a m adeira. 

e Produqiio Extrativa Vegetal 
EM 1970, destacaram-se, pelo volume e valor , os se
guintes produtos : 
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ESPECIFICAQAO QUANTIDADE VALOR 
(Cr$ 1.000) 

Borracha (t) . .. . . . . ... . . 4 .389 9. 473 
Castanha-do-para (t) . . . . 16 7 .859 
Lenha (m") . ... . ... . ... . . 126 .400 708 
Madeira (m") . . . . ...... . . 
Carvao vegetal (t ) . . .. . . . 

EXTRA,.AO VEGETAL 
Valor da Produqao 

33 .400 606 
2 .042 408 
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e Produqao de Pescado 
A PESCA oferece grandes possibilidades, embora nao 
seja explorada em escala industrial. 

A produgao de pescado no Municipio, no ano 
de 1970, foi calculada em 27 t, no valor de Cr$ 66,9 
milhares. 

Os pescadores profissionais n ao passavam de 41 , 
dos quais 6 m enores de 18 anos. 

0 material utilizado compreendia 49 embarca 
g6es a remo aberto , com capacidade de 28 toneladas, 
45 r edes de espera e 5 de arrasto. 

Mandioca, alimento basico do seringueiro 

e Agricultura 
As ATIVIDADES agricolas, em escala ainda reduzida, 
abran geram, em 1969, 6. 310 h ectares, com o rendi
mento de Cr$ 5,2 milh6es; esse valor teve o seguinte 
desdobramento : 

VALOR DA l'RODU<;'.~O 

PRODUTOS AGRiCOLAS Nt1meros o-t 
/ 0 

absolu tos sobre 
(Cr$ 1 000) o va lor 

i\Iandioca .. 2 114 110,5 
Feijao . . 1 248 23,9 
i\Ii lho .. 531 10,2 
An·oz .. 351 6,7 
Banana ... 144 2,8 
Abacate. 144 2,8 
Outros (1) .. 684 13,1 

TOTAL 5 216 100,0 

(1) Em "autros" incluem-se: manga, laranja , coco-cla 
baia, limB.o, batata-doce, melancia , tangerina, abacax i, tomp,
te, fumo-em -folha, cana-cle- agtJcar, caju, pimenta-clo-reino, 
cebola , cafe c amendoim . 
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e AGRICULTURA 
Valor da Produ~ao - 7969 

[I§] 

-
Mondioca 

Feijao 

Milho 

-D 
Arroz 

Outros 

A mandioca, principal produto, cobriu uma area 
de 1. 550 ha, na qual for am obtidas 21.700 t on eladas. 
Feij ao e milho, com 1.300 e 1.580 ha cultivados, pro
porcionaram 1. 248 e 2. 654 toneladas, r espectiva
m ent e. A seguir, o arroz, com 1. 300 h a e 1 . 404 t e a 
banana, com 216 h a e 240 mil cachos. 

Como fontes de assistencia tecnica aos agricul
tores, existem 18 agr6nomos do Posta Agropecuario 
e do Escrit6rio Regional do Sistema Brasileiro de 
Extensao Rural (ACAR-Acre) . 

0 INCRA cadastrou, ate 1969, 3.275 im6veis ru-
rais. 

e Pecuaria 
As RA<;:As bovinas preferidas dos criadores sao as 
zebuinas, destinadas tanto para corte como para 
prodw;;ao de leite; com essas finalidades for am im
portadas, em 1970, 3.690 cabegas . Quanta aos sui
nos, cria-se preferencialmente o "duroc". 

Em 1969, a populagao pecuaria, no valor de 
Cr$ 13,4 milh6es, ascendia a 55. 234 cabegas, assim 
distribuidas: 
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ESPECIES 

Bovinos ... 
Equinos 
Asininos 
Muares 
Suinos 
Ovinos . .... ... . . .. .. . .. . . .. . . . 
Caprinos 

CABEQAS 

24.334 
1 .840 

35 
2 . 6t52 

19.506 
6 .695 

172 

Os bovinos representavam 42,8 % do valor t otal , 
seguin do-se os suinos, com 29,1 % , os muares e equi
nos, com 15,8% e 11,0%, r espectivamente. 

e PECUARIA 
Efetivo dos Rebanhos - 7969 

- Bovinos Ov in os 

~ 
~ Sulnos Outros 

A produgao de leite, estimada em 3 milh6es de 
litros, foi avaliada em Cr$ 2,4 milh6es. 

A criagao de aves totalizava 249.452 cabegas, no 
valor de Cr$ 791,4 milhares. A produgao de ovos de 
galinha elevou-se a 400 mil duzias, no montante de 
Cr$ 1,4 milhao . 

Houve ainda produgao de mel e cera de abelha , 
calculada em 3,5 toneladas e Cr$ 13,0 milhares. 

Prestam assistencia aos pecuarist as 4 vet erina
rios. 
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• Industria 
EM 1969 existiam em Rio Branco 67 estabelecimen
tos, com 380 operarios, e uma produgao que ultra
passava a casa dos Cr$ 9,4 milh6eso 

Desses estabelecimentos, h avia 9 de minerais 
nao m et alicos, 3 de industrias de madeira, 2 de mo
biliario, 49 de produtos r.limentares, 2 de bebidas e 
1 de editorial e grafica, m as a atividade predomi
nante girava em torno do benefici amento de borra
cha, com m ais de 60 % do valor total e 80 operarios 0 
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8 Abate de Reses 
EM 1969, os produtos de matadouro, no valor dE 
Cr$ 2,2 milh6es, atingiram a 809 tonelada.s, r esult:o.n
tes do abate de 2 0 713 cabe<;as de bo\'inos, 4 0 4C•2 dE 
suinos, 330 de ovinos, 27 de caprinos e de 7 0 451 a\ es 

A parcela m aior, 435 toneladas C.e carr_e ye::-c!E 
de bovina, representou 67,5 % daquele valor 0 Se
guiam-se o toucinho fresco, com 88 t e 9,0%, a 
carne verde de suino, com 92 t e 8,3%, os miudm 
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frescos de bovino, suino, ovino e caprino com 25 t 
e 3,4% , e a carne fresca de ave, com 11 t e 2,3 %, 
alem de 16 outros produtos, num total de 158 tone
ladas, cobrindo os restantes 9,5% . 

e Energia Eletrica 
A ENERGIA eletrica em Rio Branco, inaugurada em 
13 de maio de 1916·, teve aumentado recentemente o 
seu potencial, com a aquisic;ao de 6 motores MWM 
de 1.875 KVA cada, totalizando 15..475 KVA. 

A ELETROACRE e a empresa responsive! pela 
distribuigao de energia . Conta com o apoio tecnico 
e financeiro da ELETROBRAS, da SUDAM e do 
Governo do Es tado, sob controle acionario e a admi
nistra<;ao do Estado. 

Em 1969, h avia 4. 347 ligag6es eletricas domici
liares, na voltagem de 110/120 e frequ€mcia de 60 
ciclos por segundo. 0 consumo de energia, no trie
nio 1968-70, foi o seguinte: 

CONSUMO (IIf~-h) 

ATIVIDADES 

1968 1969 1970 

Residencial. .... . .. . . .. .. . . 2 552 3 211 2 09G 
Comercial. ...... 56 80 83 
Industrial ... 34 49 44 
Ilumina9iio publica e poderes publicos 1 065 1 918 1 394 

TOTAL . . .... . . .. .. . 3 707 5 258 3 617 

e Comercio 

0 Rro Acre representa o importante papel de escoa
mento das riquezas naturais e principal via de acesso 
a regiao. For seu intermedio, Rio Branco mant.em 
intercambio mercantil com as pragas de Manaus, 
Belem, Fortaleza, Joao Pessoa, Sao Paulo (capital) 
e Rio de Janeiro-GB, alem de Porto Velho, expor
tando borracha, castanha-do-para, e importando ge
neros alimenticios, materias-primas e manufatu
radas. 

Em 1970, o comercio por vias internas consistiu 
em 5.363 toneladas exportadas, no valor Cr$ 11 ,5 
milh6es e 15 .763 t importadas, valendo Cr$ 21,8 mi
lh6es. Quanto a exportagao, somente a borracha 
contribuiu com 3.801 t, no valor de Cr$ 9,8 milh6es. 

Das 1. 013 casas comerciais existentes em 1970, 
no Municipio da Capital, 839 eram varejistas, 57 
a tacadistas e 117 mistas. 

Entre os 99 estabelecimentos de prestac;ao de 
servigos figuram os hoteis Rio Branco, Raijoman, 
Chui, Pan-Americana, Tripoli, Sao Jorge, Libanes, 
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Centro comercial 

do Papai e Miriam; as hospedarias Camelo e Barbosa 
e 2 pens6es; 10 r estaurantes, 50 bares e botequins; 
20 sal6es de barbeiros e 8 de cabeleireiros. 0 pri
meiro hotel de Rio Branco, inaugurado em 13-5-1916, 
chamava-se Hotel Madrid. 

Funcionam ainda no Municipio 4 cooperativas 
mistas, de produgao e consumo. 

G) Bancos 
0 INicro das ativiclacles bancarias no Municipio 
data da instala<:;ao do Banco do Brasil, em 1.0 de 
janeiro de 1928. 

A atual rede bancaria esta formada pela matriz 
do Banco de Produ<:;ao e Fomento do Estado do Acre 
S . A., e as agencias dos ban cos do Brasil, da Ama
zonia, e do Real de Minas Gerais. 

Em funcionamento uma filial da Caixa Econ6-
mica Federal. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968, eram, em milhares de cru
zeiros : caixa, 2.104; emprestimos, 10.101; depositos 
a vista e a curto prazo, 18.116 e depositos a medio 
prazo, 326. 

e Compensaqiio de Cheques 
A CAMARA de Compensa<:;ao apresentou o seguinte 
movimento no tri€mio 1969-71: 

ANOS CHEQUES VALOR VALOR MEDIO POR 
(unidades ) (CrS 1 . 000) CHEQUE (CrS) 

1969 68 .847 95.628 1. 389 
1970 89.012 126.483 1. 421 
1971 42.728 63.144 1.478 
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e Constru~iio Civil 
EM 1970, foram expedidas 379 licen<;;as para cons
truir, totalizando a area dos terrenos 155.018 m" e 
a das edificag6es 19.571 m'. 0 valor d.as construg6es 
se elevou a Cr$ 4,2 milh6es . 

Essas licen<;;as correspondiam a predios de 1 e 
2 pavimentos, sendo de alvenaria a estrutura de 
333, de madeira a de 45 e 1 n ao especificada. 

Das areas edificadas, 15 .089 m" se destinavam a 
fins residenciais, 2. 880 a instala<;;6es industriais, 
1. 364 a comerciais e 238 a outras fim.Jidades. 

Quanto as licengas, 363 se refer~am a predios 
exclusivamente residenciais. 

Encontram-se em atividade 11 engenheiros. 

e Propriedade I mobilia ria 
0 REGISTRO de Im6veis transcreveu, no quinqi.ienio 
1966-70, as seguintes transmiss6es: 

TRANSMISSOES TRANSCRITAS 

ANOS Total Por compra e venda 

N\tmcro I 
Valor 

(Cr$ 1 000) 
N\tmero I Valor 

(Cr$ 1 000) 

1966 .. 3 5 3 5 
1967 .. 11 9 3 5 

1958. 77 2 916 59 549 

1969 (1 ) .. 21 285 14 169 

1970 .... ... . . . . 112 1 270 27 1 048 

(I) Dados de 10 msses 

e Meios de Transportes 

Tr6.,fego Rodoviario 

Rro BRANCo e servido pelas rodovias federais BR-
317, Assis Brasil-Labrea, e BR-364, Brasilia-Acre, 
com 290 quil6metros; pelas estaduais AC-1, Rio 
Branco-Vila Placido de Castro, e AC-2, Rio Branco
Vila Porto Acre, alem de 13 estradas municipais de 
acesso as col6nias agricolas. 

Existem no Municipio 3 empresas de 6nibus, 
com 2 linhas intermunicipais e 3 intnestaduais. 

0 tempo de viagem de Rio Branco a Brasilia-DF 
e de 8 dias; a Boca do Acre-AM, 5 horas; a Xapuri, 
4 horas . 
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Estavam registrados na Prefeitura Municipal 
em 1970, 551 autom6veis e jipes, 31 6nibus, 259 ca
minh6es , 219 "pick-ups" ou furg6es , 320 camionetm. 
e 152 outros . 

Trafego Ab·eo 

0 AEROPORTo Internacional de Rio Branco - Sal
gado Filho - possui pista de 2 . 400 metros de com
primento por 60 metros de largura e e atualmente 
utilizado pelas companhias Servi<;os Aereos Cruzeiro 
do Sul e Via<;ao Aerea Sao Paulo (VASP) . 

For via aerea, a viagem de Rio Branco a Sene; 
Madureira nao dura mais de 30 minutos; a Boca de 
Acre- AM, 40 minutos e a Brasilia-DF, via Porte 
Velho-RO e Manaus-AM, 6 horas e 30 minutos 
(3.a feiras) ; a Manaus-AM, 3 horas e 30 minutos. 

Trafego Fluvial 

FoR vrA fluvial , consome-se de Rio Branco ate Sene; 
Madureira, 4 dias; ate Xapuri, 3 dias, e ate Boca de• 
Acre-AM, 2 dias. 

Petrole ir o no port e· 



• Comunicac;oes 
A PRESENQA de Correios e Telegrafos em Rio Branco 
data de 11 de agosto de 1910, quando se instalou a 
primeira agencia postal; de 7 de setembro de 1911 , 
a primeira estac;ao radiotelegraJica. Hoje em dia a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos possui 
uma agencia postal-telegrafica, na sede municipal. 

0 servi<;o telef6nico disp6e de 1. 100 aparelhos 
em funcionamento, mantidos pela Telef6nica do 
AcreS/ A (TASA) em conexao com a ITT. 

ASPECTOS 
CULTURAl$ 

e Ensino Primario 
0 iNDICE de escolaridade do Municipio, segundo o 
Censo Escolar de 1964, era de 62 ,8% (89 ,8% nas 
areas urbana e suburbana), ultrapassando, portan
to, o do Estado, 45,4 % . 

Em 1971, encontravam-se matriculados 14.935 
alunos, nas 130 unidades escolares de ensino prima
rio comum, sob a orientac;ao de 547 professores. 

e Ensino Supletivo 
0 ENSINO supletivo cabia a 108 profes3ores, para um 
total de 2. 337 alunos, distribuidos pel ::ts 21 unidades 
escolares existentes . 

0 primeiro Grupo Escolar de Rio Branco foi 
inaugurado em 1.0 de maio de 1915 . 

e Ensino Medio 
RAVIA, em 1971, 7 estabelecimentos de ensino media , 
on de 3. 985 alunos fr equenta vam diferentes cursos, 
orientados por 190 professores. 

Colegio Estadu al 



0 curso ginasial, exclusivamente, era ministra
do nos Institutos Sao Jose e Nossa Senhora das 
Dares, no Ginasio Georgete Kalume e Instituto Ima
culada Concei~;ao; o basico e o tecnico na Escola 
Tecnica de Comercio Acreana, o ginasial e o cienti
jico no Colegio Acreano, e o ginasial e o normal na 
Escola Normal Louren~;o Filho . 

0 primeiro estabelecimento de ensino media 
instalado no Municipio foi o Curso Modelo 1.0 de 
Maio (ginasial e comercial). Dos existentes, no 
m omenta, o primeiro a ser instalado foi o Ginasio 
Acreano, em 17 de julho de 1934 . A 20 de mar~;o de 
193,5, inaugurou-se a 1.a Escola Normal, e a 1.0 de 
junho de 1943, a Escola Tecnica de Comercio Acrea
na . 

e Ensino Superior 
AssrNALA o come~;o do Ensino Universitario no Acre 
a criagao da Faculdade de Direito, em 1965, e a se
guir, em 1969, da Faculdade de Ciencias Econ6micas, 
ambas m antidas pelo Governo do Estado, com ajuda 
de recursos federais . 

A Faculdade de Direito, em 1970, contava com 
114 alunos distribuidos n as suas cinco series. Fun
ciona em predio proprio, sendo o seu corpo docente 
de 23 professores. 

A Faculdade de Ciencias Econ6micas, com ape
nas dois anos de existencia, tern ma triculados em 
suas duas series 81 alunos, sendo o corpo docente 
consti tuido de 10 professores. 

A Lei estadual n.o 318, de 3 de m argo de 1970, 
criou a Fundagao Centro Universit ario do Acre, 
t endo por objetivo implantar e manter o Centro 
Universitario do Acre, institu i~;ao que se destina a 
educagao de nivel superior e que contou, no mesmo 
ano, com 86 alunos m atriculados no Curso Basico . 

Este corresponde, dentro do Centro, ao periodo 
in icial de preparat6rios aos Institutos de Ciencias 
Exatas, Letras, Ciencias Humanas e Faculdade de 
Educa~;ao. 0 curricula abrange o ensino de portu
gues, sociologia, psicologia, matematica, ingles, fran
ces e biologia. 

Ao cm·so basico segue-se o profission al, com 
finalidade de preparo de professores para o curso 
m edio e atraves dos de r;re-graduagao e mestrado, 
para o superior . 

Com caracteristicas de universidade, o Centro 
en globa as Faculdades de Direito e de Economia, 
alem de outros estabelecimentos de ensino superior, 
que venh am a ser criados. 

® Bibliotecas 
ENCONTRAM-SE em funcionamento a Biblioteca Ptl
blica Estadual , com cerca de 2 . 000 volumes; a do 
Tribunal de Justiga, com 3. 500; a Gual ter Marques 
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Batista, da Faculd.ade de Direito, com 2.202 ; a da 
Colted, do Ministerio da Educagao e Cultura, com 
1. 700 ; a do Departamento de Geografia e Estatis
tica, com 581, alem de algumas particulares, entre 
as quais a do Desembargador Jorge Araken Faria 
da Silva, com 3. 069 volumes e a do Dr . Fernando 
de Oliveira Conde, com 912. 

• lmprensa 
S.iio jornais de circulagao dh'tria: 0 Rio Branco, com 
tiragem de 700 exemplares, e o Diario Oficial do 
Estado, com 900. 0 Pop, com 500 exemplares, e 
semanario. 

Existem na cidade 3 tipografias e 3 livrarias. 

• Radiodifusiio 
A RA.oro Difusora Acreana, ZYD-9, em ondas medias 
e tropical, emite n a fr equencia de 4. 885 kc/ s, tendo 
sido instalada em 17 de agosto de 1944. A Radio 
Novo Andira, ZYG-51, funciona a partir de 1966, em 
ondas medias . 

8 Cinemas 
A CIDADE disp6e de 3 cinemas: Acre, Rio Branco e 
Recreio, com capacidade para 900, 600 e 360 lugares, 
respectivamente. 

e Esportes e Recreaqiio 
EM 1970 achavam-se em atividade as seguintes en
tid a des desporti vo- recrea ti vas: 

Rio Branco Futebol Clube, a m ais antiga, fun
dada em 1919, t ern como principal atividade a pra 
tica do futebol e possui 1. 054 s6cios; a Sociedade 
Recreativa e Desportiva Tentamem , 400; o Bancre
vea Clube de Rio Branco, 80; o Atletico Acreano, 190; 
o Atletico Clube Juventus, 486 ; e o Florest a Esporte 
Clube, 120 ; sao desport ivas: a Associagao Despor
tiva Vasco da Gama, 300; o Independencia Futebol 
Clube, 100 ; o Andira Espor te Clube, 65 e o Inter
nacional Futebol Clube, 80. 

e Festividades 
RIO BRANCO com emora as datas de 6 de agosto e 
24 de janeiro, inicio e termino da RevolU<;ao Acrea
na, e 17 de novembro, assinatura do Tratado de 
Petr6polis. 

Quanta a festividades de cunho r eligioso, as tra
dicionais sao a de Sao Sebastiao (20 janeiro) e a do 
grande cirio de Nossa Senhora de Nazare (segundo 
domingo de outubro). 
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ASPECTOS 
SOCIAlS 

e Urbanizaqiio 
Rro BRANco, uma bela e atraente cidade, de ruas 
largas calgadas com tijolos, e atravessada pelo rio 
Acre, estreito, profunda e navegavel. A margem 
direita, em planicie de aluviao, fica o bairro comer
cia!, cognominado "bairro Beirute". A esquerda, nu
ma sucessao de colinas de aclives nao muito suaves, 
levantam-se os predios do Palacio do Governo , Quar
tel de Policia, Penitenciaria, Instituto Getulio Var
gas, mercados, entre outros. 

Hotel Chui 

A cidade e disposta em 203 logradouros, dos 
quais 80 calgados, 8 arborizados, 81 beneficiados 
com iluminagao domiciliar, 38 pela rede de abaste
cimento de agua e 12 com esgoto sanitaria. Ha 133 
ruas, 6 avenidas, 8 pragas, 42 travessas e 14 outros 
nao especificados. As avenidas Getulio Vargas , Na
g6es Unidas, Ceara e Epaminondas Jacome, as pra
gas Eurico Dutra e Rodrigues Alves e a rua Dezes
sete de Novembro sao OS principais logradouros. 

Dos 6. 451 predios existen tes, 1. 095 estao ligados 
a rede de abastecimento de agua e 345 a de esgoto. 

e Assistencia Medico -Hospitalar 
0 PRIMEIRO hospital de Rio Branco foi fundado em 
13 de maio de 1918. 

Os atuais estabelecimentos hospitalares, em nu
mero de 6, disp6em de urn total de 313 leitos, e 
colocam a disposigii.o dos rio-branquenses os seguin
tes servigos: clinica geral - Hospital Santa Casa 
da Misericordia, com 47 leitos; Hospital Santa Ju
liana, com 80 ; e Hospital de Clinicas Oswaldo Cruz, 
com 58; obstetricia - Maternidade e Clinica de 
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Mulheres Barbara Heliodora, com 57; pediatria 
- Hospital Dona Yolanda da Costa e Silva, com 45 
e Hospital Manoel de Abreu, tisiologia, com 26 . 

Existem ainda 12 pastas de saude, 1 centro de 
puericultura e 3 de pronto-socorro. 

A Saude Ptlblica mantem os ambulat6rios dos 
servigos: Nacional de Doengas Mentais, Nacional 
da Lepra e Nacional de Tuberculose. 

Em atividade, 18 medicos, 12 dentistas , 3 farma
ceuticos. Ha 16 farmacias. 

8 Assistencia Social 
A AssrsTENCIA social se encontra sob a responsabili
dade da Legiao Brasileira de Assistencia Cmaterni
dade e infancia), Sociedacle Sao Vicente de Paulo 
(pobres e necessitados), Sociedade Assistencia aos 
Lazaros e Defesa contra a Lepra Cfilhos de hanse
nianos), Casa dos Desajustados Sociais e Fundagao 
do Bem-Estar Social (desvalidos) . 

~ Religiiio 
Rro BRANCO e sede de bispado. Alem da Catedral de 
Nossa Senhora de Nazare, existem as matrizes de 
Nossa Senhora da Conceicao e de Santa Ines na 
sede, e a de Born Jesus do Abufia com as capelas de 
Sao Sebastiao e Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, 
no distrito de Placido de Castro. Na sede encon
tram-se ainda 14 capelas : Sao Luis, Sao Felipe, Sao 
Peregrina, Arcanjo Sao Gabriel, Santo Antonio 
Pucci, Nossa Senhora das Dares, Nossa Senhora 
Ghiara, Nossa Senhora de Nazare , Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro, Imaculada Conceigao, Santa 
Terezinha e Sao Francisco (com 3) . 

Consta dos anais da igreja que, a 28 de novem
bro de 1920, foi fundada a primeira par6quia, de 
Sao Felipe e sao Sebastiao. 

0 culto protestante esta r epresentado pelas 
igrejas Congregagao Crista do Brasil, Adventista, 
Presbiteriana, Testemunhas de Jeova, com urn tem
plo cada, Batista, com 3 e Pentecostal, com 8, sendo 
urn no distrito de Placido de Castr o. 

Para o espiritismo, existem os centros Luz e 
Caridade, Am or e Caridade, Redentor Filial, Sao 
Joao Batista, Antonio Olivia Rodrigues e casa de 
Jesus Fonte de Luz. 

Catedral. cle Nossa Senhom de Nazani 
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ASPfCTOS ADMfNISTRATIVOS 
E fOUTICOS 

TEM s~je em Rio Bra nco, entre outras repartig6es 
r:ublic:u, o Po~tD da Receita Federal, a Coletoria 
Estadud, J Inst.ituto Hist6rico e GeograJico, inau
gurado err_ 16 de f ever=iro de 1929, e a Delegacia de 
Estati:;~ic:a oo IBE. 

Poder Tud-:cicirio 

Quartel da Guarda Estadual 
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• Finan~as Publicas 
A UNIJ\!o arrecadou, em 1970, Cr$ 1. 567,7 milhares, o 
Estado Cr$ 5 .045,6 milhares e a Prefeitura Cr$ 4 .400 ,6 
milhares. A municipalidade realizou despesas, no 
mesmo ano, de Cr$ 4.840 ,9 milhares. 

0 or<;amento municipal, aprovado para 1971, 
estimava receita e fixava despesa em Cr$ 48. 457,9 
milhares . 

e FINAN~AS PUBLICA$ 
Receita Arrecadada 

Milhoe; ds cru:.c01ro 

l-
1 

7 

• Representa~iio Politico 

1970 

A CAMARA Municipal e constituida de 9 vereadores . 
Estavam inscritos ate 8 de julho de 1970, 18.575 
eleitores . 
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e Fontes 
As 1NFORMA~6Es divu lgadas neste trabal h o foram. na sua tn aio 
ria , f ornecidas pelo Agente de Estat isti ca de Rio Branco, Or 
landa Sabino cia Costa. 

Utilizados. ta mb€m. dados dos arquivos de documentagao 
municipal do IBE, do liv ro Conhe9a o A cre e s11a Hist6ria , 
do Departam ento Geog rafico e Estatistico d o Estado d o Acre, 
do qunl se reprod uz a parte histOrica. e de di\·ersos Orgaos do 
sistema esta ti stico nacional. 

Acabou -se de im primir aos doze elias do mes de j u lho de 
mil novecentos e setenta e dois, no Sen-ic;o Grafico da 
Fundac;iio IBGE, em Lucas , GB . 
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