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CEARA-MIRIM 
RIO GRANDE DO NORTE 

* ASPECTOS F!SICOS - Area: 862 km'; 
altitude: 13 m; temperatura em °C das 
mtiximas: 30, 0; das minimas- 25,7; com
pensada - 27, 8. 

* POPULAQAO - 25 739 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrtiji
ca: 29,86 habitantes por quil6metro qua
drado. 

* BASE ECONOMICA - Produ~iio e beneji
ciamento da cana-de-a~ucar. 

* ESTABELECIMENTOS ECONOMICOS- (na 
sedeJ - 52 varejistas, 18 de presta~iio de 
servi~os; em todo o Municipio - 10 esta
belecimentos industriais. 

* ASPECTOS URBANOS (sede) - 302 liga~6es 
eletricas, 1 hotel, 1 pensiio, 1 cinema. 

* ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 2 medicos 
no exercicio da projissiio, 1 ambulat6rio e 
2 postos de saude. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 37 unidades 
escolares de ensino primtirio fundamental 
comum, 1 de ensino secundtirio, 1 curso 
normal. 

* ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1954 
(milhares de cruzeiros) - receita total: 
1 300; receita tributaria: 532; despesa: 
1300. 

* REPRESENTAQAO POL!TICA - 14 verea
dores em exercicio. 



ASPECTOS HISTORICOS 

D URANTE quase cento e cinqiienta anos, de 
1611 a 1760, Natal foi o unico Municipio 

da Capitania do Rio Grande do Norte. Na 
segunda metade do Seculo XVII existiam na 
Capitania cinco povoa~oes, entre as quais se 
encontrava a de Sao Miguel do Guagiru, ini
cialmente habitada pelos indios tupis e cariris. 
Em 3 de maio de 1760 esta povoa~ao foi 
elevada a vila, com a denomina~ao de Vi
la Nova de Estremoz, pelo ouvidor Ber
nardo Coelho da Gama Casco, especialmente 
comissionado para transformar em vilas todas 
as povoa~oes que haviam estado ate entao 
sob a dire~ao da Companhia dos Jesuitas, 
expulsos por for~a do alvara de 3 de setembro 
de 1759. 

Estremoz conservou por muitos anos a 
categoria de vila. Em 16 de julho de 1855 
o deputado Jose Alexandre Seabra de Melo 
apresentou a Assembleia Provincial um projeto 
para transferir a sede do Municipio para a 
povoa~ao da Boca da Mata, que seria elevada 
a Municipio com a denomina~ao de . Briosa 
Vila do Ceara-Mirim. Houve um movimento 
de protesto contra a iniciativa. Mas outro 
deputado, Sr. Joao Maria Julio Chaves, propos 
a supressao do adjetivo Briosa e a 18 de 
agosto daquele ano o projeto foi aprovado, 
sendo a transferencia ordenada pela Lei Pro
vincial n.0 321, sancionada pelo presidente 
Antonio Bernardo de Passos. A povoa~ao da 
Boca da Mata ficava assim elevada a cate
goria de vila com a denomina~ao de Vila do 
Ceara-Mirim. 

Os adversarios do plano conseguiram que 
a Assembleia Provincial suspendesse a trans
ferfmcia enquanto nao fossem construidas no 
novo local a Casa da Camara e a Cadeia. 
Somente em 30 de julho de 1858 foi assinada 
pelo presidente Nunes Gon~alves a Lei n.0 370, 
que to rna va sem efeito a suspensao da trans
ferencia. A mudan~a foi entao efetuada e a 
Vila de Ceara-Mirim reallzou sua primeira 
reuniao municipal em 14 de outubro. 

0 vale come!;OU a cobrir-se de canaviais. 
Com seu poderio economico, baseado numa 
agricultura em expansao, Ceara-Mirim trans
formou-se num dos primeiros municipios da 
Provincia. 
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Os deputados provincials Augusto Leopolda 
Raposo da Camara, Pedro Soares de Araujo, 
Antonio Carlos Fernandes Pimenta e Galdino 
Procopio do Rego apresentaram, a 25 de maio 
de 1882, urn projeto que, transformado na 
Lei Provincial n.0 837, de 9 de junho do mesmo 
ano, elevou a Vila do Ceara-Mirim a categoria 
de cidade. 

Segundo o quadro da divisao territorial 
vigente em 1.0 de julho de 1955, o municipio 
de Ceara-Mirim e composto de urn imico 
distrito. 

A comarca de Ceara-Mirim foi criada pela 
Lei Provincial n.0 733, de 12 de agosto de 
1875 e instalada em 5 de maio de 1877 pelo 
entao Juiz de Direito Dr. Jose Inacio Fernan
des Barros. 

POPULAf;AO 

A POPULA!(Ao de Ceara-Mirim atingia em 
1.0 -VII-1950, por ocasiao do ultimo Recen

seamento, 25 739 habitantes. 
Dos 48 municipios do Estado, apenas 9 

possuem popula~;ao superior a sua. 

Localizm;iio da popula~iio 

A POPULACAO localiza-se de preferencia no 
quadro rural, conforme dados do Recen

seamento de 1950. 

LOCALIZACAO DA 
POPULACAO 

Cidade .................. . . . .• . .. . ......... 

Quadro rural.. ............................ . 

TOTAL (todo o Municipio) . . . . .....••... 

POPULACAO 
PRESENTE 

Numeros % sObre 
absolutos o total 

5 092 

20 647 

25 739 

19,78 

80,22 

100,00 

Assim, 20% da popula~;ao do Municipio 
localiza-se na cidade de Ceara-Mirim e 80% 
no quadro rural. 

Em todo o Estado do Rio Grande do Norte, 
74% da popula~;ao localiza-se no quadro rural. 
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PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A PRINCIPAL atividade economica da popu
lagao pode ficar bern caracterizada no 

quadro a seguir, no qual se observa a predo
minancia do ramo "agricultura, pecuaria e 
silvicultura" (dados do Recenseamento Geral 
de 1950) nas atividades da populagao local: 

RAMOS DE ATJVJDADE 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens Mulherea 
--- --------1-- ----
Agricultura, pecuaria e silvicultura ...... . . . . 5 164 5 102 62 
Industrias extrativas . . . . ..... . ... . .. . ...... 269 267 2 
Indtistrias de transformaciio .... . .......... . 830 586 244 
Comercio de mercadorias . ... . ........ .... .. 410 374 36 
Comercio de im6veis e valores mobiliarios, ere-

dito, seguros e capitalizacao . . .... . ....... 
Preslac§o de servicos . .. . . .... . ...... .. ... .. 874 217 657 
Transportes, comunica~s e armazenagem .. . 131 129 2 
Profisslles liberais . .. ..... . ... . .. . .. . ...... . 8 7 1 
Atividades sociais ...... . ......... . ...... . .. 62 19 43 
AdministracAo publica, Legislativo; Justica . . 30 26 4 
Defesa nacional e Seguranca publica ........ 22 22 
Atividades domesticas niio remuneradas e ati· 

vidades escolares discentes . .. . ........... 7 720 417 7303 
Atividades nao compreendidas nos demais ramos, 

atividades mal definidas ou niio declaradas 5 3 2 
Condie(les inativas ..... . ...... ..... ... . .... 1 750 1 078 672 

TOTAL •• ••.• . .• ••...••..•. .. ••...••.. 17 275 8 247 9 028 

Por motivos evidentes, do total de 17 275 
pessoas e conveniente que sejam subtraidos 
os efetivos correspondentes aos tres ultimos 
ramos constantes da tabela (ao todo, 9 475) . 
Restam 7 800. As 5 164 pessoas ativas no ramo 
"agricultura, pecuaria e silvicultura" repre
sentam 66% sobre esse ultimo total e as 
ativas nos ramos "industrias de transfor
magao" e "prestagao de servigos", aproxima
damente 11% cada uma. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

C oMo ja foi assinalado, o ramo "agricul
tura, pecuaria e silvicultura" constitui a 

principal atividade economica de Ceara
Mirim. 

Os principals produtos agricolas do Muni
cipio, segundo o valor da produgao em 1953, 
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sao os seguintes (dados do Servi~o de Esta
tistica da Produ~ao) : 

PRODUTOS AGRICOLAS 

Banana ............ . ...................... . 
Ca!llH!e-at:Ucar .............. • ............. 
Coo<Hia-baia ........ . ........ . .....•...... 
Bat..ta doce .........................•...... 
Abacaxi . .. . . ....... . . . ......•....... · •.. ·. · 
Mand.ioca .. .........................•...... 
Fei jAo .•.• . •.•.•......•...•.•...... • ......• 
Milho . . ..........................•........ 
Outros ..•....•.••••...• .. . . • . ....• • .....• . • 

TOTAL . . .......•..... .• ............. . . 

VALOR DA 
PRODUCAO 

NCimeros % sObre absolutos 
(Cr$ 1 000) o total 

21 000 41,18 
18 200 35,69 
2 600 5,10 
1 540 3,02 
1 500 2,94 
1 644 3,22 
1 344 2,64 
1 035 2,03 
2 134 4,18 

50 997 100,00 

A banana e a cana-de-a~iicar constituem, 
praticamente, a for~a da lavoura do Municipio. 

Em 1953, o valor global da produ~ao dessas 
duas culturas atingiu quase 40 milhoes de 
cruzeiros, ou seja, cerca de 77% do total de 
Ceara-Mirlm. 

No referido ano, os 960 hectares plantados 
com bananas produziram 3 milhoes de caches 
e os 2 600 hectares plantados com a cana, 
140 000 toneladas. 

A produ~ao de cana-de-a~iicar e banana 
teve o seguinte desenvolvimento no periodo 
1949/53, segundo o Servi~o de Estatistica da 
Produ~ao: 

BANANA CANA-DE-ACUCAR 
ANOS 

Quantldada Valor Quanti dade Valor 
(cachos) (Cr$ 1 000) (I) (Cr$ 1 000) 

1949 ... .. . . ..... . 1 800 000 12 600 120 000 9 600 
1950 ... ... ... . . . . 2 250 000 15 750 130 000 13 000 
1951 .• •..... . . ... 2 750 000 22 000 100 000 12 000 
1952 .• • . . ........ 2 800 000 19 600 165 000 20 625 
1953 ..• . .. .. . .... 3 000 000 21 000 140 000 18 200 ... 
Pecwiria 

E M RELAQAO a pecuaria, Ceara-Mirim situa
se em posi~ao modesta no quadro esta

dual. Segundo dados ainda do SEP em dezem
bro de 1953, o Municipio contava, de gado 
maior, 12 100 cabe~as no valor de 15 000 mi
lhares de cruzeiros, e, de menor, 4 600, no valor 
de 1 500 milhares de cruzeiros. 
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Industrias de transformat;iio 

A PRINCIPAL industria de transformac;ao do 
Municipio e a de produtos alimentares 

e, dentre estas, a de fabricac;ao de ac;ucar. 
Na tabela a seguir, que contem resultados 

do Censo Industrial, verifica-se que em 1949 
o valor da industria de produtos alimentares 
representou, praticamente, a produc;ao indus
trial de Ceara-Mirim (98% do total): 

' INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACAO 

Produtoo alimentares .. . . .. .. .. ..... . . 
Transformac!io de minerals nilo metalicos 
Textil.. .. . .. ... ......... ..... . . .. . . . 
Fumo . .. .... . .... . . •..•. • . .. . ..• ••.• 
Bebidas ..... ...... ... ... . ......... . . 

TOTAL .• . .••••• . • . ••... . .. •. .• . 

Operlirios 
ocupados 
(media 
mensa!) 

1949 

676 
22 
3 

12 
(x) 

VALOR DA 
PRODUCAO 

EM 1949 (1) 

(Cr$ 1 000) 
% sabre 
o total 

------
32 276 97,56 

720 2,18 
48 0,15 
26 0,08 
9 0,03 

33 079 100,00 

(x) Resultado omitido a fim de evitar individualizsc!o de informaelles. 
(1) Inclusive reeeita proveniente de "servicoe industrials prestados a 

terceir~". 

Assinale-se que no ano em questao havia 
21 estabelecimentos de industria de produtos 
alimentares. 

Pelo Registro Industrial, de 1952, o valor 
da produc;ao do Municipio atingiu 36 milhoes 
de cruzeiros. Ja em 1954 ultrapassou 45 milhoes 
de cruzeiros, dos quais mais de 80% resultavam 
da produc;ao de ac;ucar. 

:t!:sses dados referem-se apenas a estabe
cimentos que ocupavam 5 ou mais pessoas. 

Produt;iio extrativa vegetal 

0 MUNiciPIO produz tambem madeira, le
nha e carvao vegetal, destacando-se a 

extrac;ao da lenha, que alcanc;ou em 1954, se
gundo dados do SEP, 100 000 m•, no valor de 
3 milhares de cruzeiros. 

Ainda em relac;ao a produc;ao extrativa 
vegetal, Ceara-Mirim produziu, em 1953, cerca 
de 6 toneladas de cera de carnauba, no valor 
de 148 milhares de cruzeiros. 
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MEIOS DE TRANSPORTE 

C EARA-MIRIM liga-se aos Municipios vizinhos 
e as Capitais Estadual e Federal pelos 

seguintes meios de transporte: 
M acaiba - Rodoviario: 30 km. 
Taipu - 1) Rodoviario: 24 km; 2) Fer

roviario: 21 km. 
Touros - Rodoviario: 65 km. 

OCeANO 

P A R A B A 

..,.. 

C'> 
0 

Sao Paulo de Potengi 
82 km. 

Rodoviario: 

Capital Estadual- 1) Rodoviario: 50 km; 
2) Ferroviario: 39 km. 

Capital Federal -Via Natal, ja descrita. 
Dai ao DF: 1) Maritime: 2 356 km; 2) Aereo: 
2168 km; 3) Rodoviario, via Feira de Santana, 
BA: 2982 km. 

0 Municipio e servido pela Estrada de 
Ferro Ceara-Rio Grande do Norte. 

COMERCIO LOCAL 

A s VENDAS de mercadorias atingiram os 
seguintes valores no comercio atacadista 

e varejista, segundo o Censo Comercial de 
1950: 

Comerclo a tacadlsta 

Valor das vendas 
(Crt 1 000) 

125 

Comerclo varejlsta . . . . . . . . . . . . . . . 6 984 

Comparem-se esses dados com os corres
pondentes ao municipio de Natal e ao Estado: 
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VALOR DAS VENDAS EM 1M9 

ESPECJ FJCACAO 
Total I Dos estabelecimentos 

Atacadlstas I Varejistas 

Nlimeros absolutos (CrS 1 000) 

Eotado do Rio Grande do Norte 11 238 776 

Municipio de Natal............ 697 492 

Municipio de Ceara-Mirim.... . 7 109 

% de Ceara-Mirim 

SObre o Estado do Rio Grande 
do Norte .................. .. 0,57 

SObre o Municipio de Natal.. .. 1,02 

793 758 

506 ll7 

125 

0,02 

0,02 

445 018 

191 375 

6 984 

1,57 

3,65 

Os dados percentuais precisam a posigao 
de Ceara-Mirim como praga comercial no Es
tado do Rio Grande do Norte. 

INSTRUl;AO PUBLICA 

0 s RESULTADos do Recenseamento de 1950 
revelam a situagao de Ceara-Mirim quan

to ao nivel de instrugao geral (pessoas pre
sentes de 10 anos e mais) : 

PESSOAS 
PRESENTES 

ESPECJFICACAO 
DE 10 ANOS E MAIS 

Numero 
% s0bre 
o total 

Sabem ler e escrever .... . ................... . 3 729 21,59 

Nllo sabem ler e escrever .................. . 13 531 78,32 

Sem declaracAo .............. . · · · · · .. · • .... · 15 0,09 

TOTAL ............................... . 17 275 100,00 

Como se verifica, 22% das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais eram alfabetizadas. 

• A percentagem correspondente para o Es-
tado do Rio Grande do Norte era de 32%. 

Ensino primario 

A TABELA a seguir permite estabelecer con
frontos que situam a posigao de Ceara

Mirim no Estado quanto ao grau de esco
laridade: 
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ESPECIFICACAO 

Nfuneroe absolutoe 
Pessoas presentea de 7 a 14 anos recenoeadao em 

Estado do Municipio 
Rio Grande de 

do Norte Ceara-Mirim 

1.0 -VII-1950.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 110 5 027 

27 

1 711 

Unidades escolares do ensino primario funda-
mental comum (1950) . . .................... . 1 209 

Matricula geral do ensino primlirio fundamental 
comum (1950). ... . ........ . .... . ..... . ..... 73 179 

A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 34% em Ceara-Mirim contra 
37% no Estado do Rio Grande do Norte (% da 
matr icula geral sobre pessoas de 7 a 14 anos). 

II 
I 

i 
i 

! 

FINANl;AS P6BLICAS I 

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

!I 

Municipio (Conselho Tecnico de Economia e 1 

Finangas): 

FINANCAS (Cr$ 1 000) (1) 

I 
ANOS Recoita arrocadada 

Doapesa 
Saldo ou 
,.deficit" 

Total Tributirfa reallzada do balan~ 

1951. ..... .. . . . ... .. . 900 475 900 

1952 .... . ..... .. . . ... 980 435 882 + 98 

1953 . . .. . .. .•.. . .. •. . 980 435 882 + 98 

1954 .. .......... . .. •. 1 300 532 1 300 i 

(1) Orcamento. ~ 
A arrecada~ao das receitas federal e mu- l 

nicipal apresentou os seguintes dados para o i 
periodo de 1951/54, segundo a Diretoria das 
Rendas Internas e o Conselho Tecnico de Eco-
nomia e Finan~as: 

ANOS 

1951. . ... ...•. . •..•. . . .. . . . . . • . • • •• 

1952 . .. . .................. ...... .. . 

1953 .... ....... .. ......... . . . . . ... . 

1954 . . •. •. •. ••• ••• .•• • ••••• •. . • . ... 

(1) Orcamento. 
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RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Federal Municipal (1) 

531 

1 251 

553 

298 

900 

980 

980 

1 300 
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DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA 

MUNICIPAL 

0 MUNICiPio de Ceara-Mirim esta situado 
na zona do literal, a margem direita do 

rlo de mesmo nome. 
Numa extensao de quase 26 km, encon

tra-se no municinio o vale do Ceara-Mirim, 
que, pela exceHlncia de suas terras, poderia 
constituir-se no celeiro do Estado. No referido 
vale esta concentrada a cultura da cana-de
agucar, base economica de Ceara-Mirim. 

A cidade tem diversos logradouros publi
cos, alguns arborizados e ajardinados. Possui 
tambem ruas cal!tadas com paralelepipedos e 
pedras irregulares. Sua edifiCa!taO urbana e de 
boa qualidade e a cidade e iluminada por luz 
eletrica. Ha poucos anos foi reconstruida a 
Fonte Publica, cuja existencia remonta a 1883. 

Quanta ao aspecto cultural, Ceara-Mirim 
possui 37 unidades de ensino primario funda
mental comum, 1 ginasio e 1 curso normal, 
pertencendo estas duas ultimas unidades ao 
Colegio Santa Aguida, fundado em 1938 por 
Irmas da Ordem de Sao Francisco, e mantido 
ate hoje pelas mesmas. 

Prestando servi!<OS de assistencia medico
hospitalar a popula!tao local, encontram-se 
2 medicos no exercicio da profissao, 1 ambu
lat6rio e 2 postos de saude. No Municipio 
funcionam ainda 2 farmacias. 

Encontra-se instalada na cidade a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao componente do 
sistema estatistico nacional. 

E sta publicafO:O faz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documenta· 
filO e DivulgafiiO do Conselho Nacional de Estatistica. 
A nota introdutoria, sabre aspectos da evolufao histo· 
rica do Municipio, corresponde a uma tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistematiZafilo, ele· 
mentos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, 
em alguns casas, divergencias de opiniao, comuns em 
assuntos dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e erros nas proprias fontes de pesquisa. Por isso, o 
CNE acolheria com o maior interesse qualquer cola
borafilo, especialmente de historiadores e geografos, a 
fim de que se possa divulgar de futuro, sem receio 
de controvirsias, o escorfO historico e geogrdfico dos 
municipios brasileiros. 
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WGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Prealdente: Elmano Cardlm 

Secrelirlo-Geral: Waldemar Lopea 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

I - ILHEUS. 2 - ITABUNA. 3 - TERRITORIO DO 
GuAPORE. 4 - TERRITORIO DO RIO BRANCO. 5 
PELOTAS. 6 -CAMPos. 7- SoROCABA. 8 -NovA 
IGuAc;:u. 9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. 
II -MARiLlA. 12-RisEIIlAo PdTo. 13-BoTuCATu. 
14- CAcHOEIRo DE ITAPEMIRIM. 15 - ARACAJU. 
16 - BENTo GoNc;:.&LVES. 17 - S.Ao GoNc;:.&Lo. 
I 8 - ALAGOINHAS. 19 - MACEIO. 20- PARANAGUA. 
21 - }AGUARAO. 22 - BAJE. 23 - DIAMANTINA. 
24 - VIToRIA DA CoNQUISTA. 25 - ITAPORANGA. 
26 - ITAJAi. 27 - CAc;:APAVA. 28 - PETROPOLIS. 
29 -NovA FrusuRco. 30- P.Ao DE Ac;:uCAR. 3 I -LA
JES. 32-PARNAIBA. 33-PAssoFUNDO. 34-MURIAE. 
35 - TERRITORIO DO AMAP!.. 36 - PIRACICABA. 37 
- }EQUIE. 38- PoRTALEGRE. 39- MARACANA. 40-
MONTES CLAROS. 41 - LoNDRINA. 42- PENEDO. 43 
- PoNTA GRossA. 44- BATALHA. 45 - MANAus. 
46 - CAROLINA. 47 - ARACATI. 48 - UBERLANDIA. 
49- SALVADOR. 50 - CHAPECO. 51 - CEARA-MIRIM. 
52 - PICOS. 53 - LAGUNA. 54 - ABAETETUBA. 55 
- S.Ao MIGUEL DO TAPuio. 56 - BAuRu. 57 
S.Ao Josi DO CAL9ADO. 58 - ITABAIANA (PB). 59 -
SANTO ANGELO. 60 - BLUMENAU. 

Acabou-se de imprimir, no Servifo Grdfico do 
IBGE, aos dezessete dias do mes de novembro 
de mil novecentos e cinqiienta e cinco. 




