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COLEQAO DE MONOGRAFIAS N.• 526 

, 
ACARAU 

ASPECTOS FfSICOS 

CEARA 

A Tea: 2.417 km•; altitude da sede: 10 m; 
te1nperaturas ent °C: 1nd.xi1na, 34; mini 
ma, 18; pTecipita<;:ao pluviomet,-ica anual: 
1.270 mm (1971) . . 

POPULAQAO RES/DENTE 

62.957 habitantes (Censo D emognijico de 
1970 ); densidade d emognijica: 26,05 ha
bitantes por quil6metr o quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

23 estabelecimentos industriais, 1 do co
mercia at acadista, 60 d o vareiista, 6 mistos 
e 17 d e presta{:ao de servi{:os ; 6.086 esta
belecimentos rurais (Censo Agropecuario 
de 1970). 

ASPECTOS CULTURAIS 

417 unidades escolares d e ensino primario 
geral, 2 estabetecimentos de ensino me
dia; 2 bib liotecas. 

ASPECTOS URBANOS 
17 ruas, 2 avenidas, 5 11ra{:as, 1.189 predios, 
66 ___ ap a,-eilios _telef6nicos; 3 pens6es, 2 res -

- _ ta_ur.CJ?t_t.ep, JJ. 'bares e botequins . 

ASSIST£NCIA MEDICA 

VEiCULOS 

FIN ANt,;: AS 

1 maternidade com 19 leitos, 1 posto de 
sa.id e e 1 d e p1wricultum; 3 j aTmacias. 

R egistmdos na Prejeitum M unicipal em 
1971 - 30 autom6veis e iipes, 38 cami
nhoes, 22 camionetas e 1 veiculo nao es
pecificado. 

Or9amento Municipal para 1971 (milhares 
de cruzeiros) - receita prevista e despesa 
jixada : 575,0 . 

REPRESENTAQAO POLiTICA 

11 ver eadores. 

1 



4riP .CTOS HIST6RICOS 

Os PRIMEIRos habitantes, fu ndadores do Acarau, na 
opinHi.o do Barao de Studart, eram pescadores vin
dos do Sul. Atraidos pela fartura dos bancos pes
queiros (Acarau-pesqueiro ou comedouro de peixe 
grosso, segundo Pompeu Sobrinho, citado por Rena
to Braga em 0 Municipio, ano I , n.0 1) instala
ram-se inicialmente no lugar denominado Presidio, 
transferindo-se mais tarde para melhor situagao, em 
local mais seguro, ao fundo do delta formado pelo 
rio Acarau. 

Segundo Joao Brigido, "no longo periodo da 
guerra holandesa, o interior do Ceara comegou a r e
ceber populagao de origem portuguesa. Muitas fa
milias . tiveram de abandonar o litoral para viver 
nas matas, ocupando-se de plantag6es, ou no sertao, 
criando gada. Fundaram-se en tao as primeiras fa-. 
zendas de criar no alto sertao da Bahia, Sergipe, Per
nambuco e Paraiba. Dai, os sertanistas foram se
guindo ate o alto Jaguaribe. 0 gada que sitiaram 
teve incremento espantoso. Procedia das ilhas por
tuguesas . P~lo litoral vieram tambem povoadores 
para o Ceara, sendo quase que exclusivamente de 
Pernambuco, Paraiba e Rio Grande. Desta origem 
sao as familias que primeiro se estabeleceram na ba
cia do Acarau". 

"A esses pescadores - afirma Renata Braga -
Vieram juntar-se OS criadores que, dos fins do se
CUlO XVII e comego. do XVIII, estabeleceram-se com 
os seus gados na ribeira do Acaracu. Pescadores e 
criadores foram, par conseguinte, os primeiros ha
bitantes do Acarau" . 

0 primitivo nucleo da Barra do Acaracu servia 
de ancoradouro a p equenas embarcag6es, vindo a 
chamar-se Porto dos Barcos de Acaracu. Localiza
da a margem direita do rio, ficava a povoagao en
cravada na legua de terra adquirida em 23 de de 
zembro de 1793 par Jose Monteiro de Melo ao padre 
Basilio Francisco dos Santos e seus irmaos, capi
tao Manuel Jose dos Santos e D. Maria Joaquina, 
casada com Antonio Jose Peixoto, todos moradores 
em Lisboa, pela quantia de um canto e duzentos 
mil r eis. Monteiro de Melo, ao morrer, em 1806, 
legou esse patrimonio a Nossa Senhora da Concei
gao, padroeira da freguesia, que nesse tempo era a 
de Sobral. ' 

Muito antes do povoamento, o territ6rio do atual 
Municipio abrigou a esquadra de Jeronimo de Al
buquerque, quando este empreendia viagem ao Ma
ranhao para expulsar os franceses. Nesse mesmo 
local - a enseada de J ericoacoara - Jeronimo de 
Albuquerque, par volta de 1613, langou os fundamen
tos de uma povoagao, denominada Nossa Senhora do 
Rosario, e ergueu um fortim de pau-a-pique, de exis
tencia curta mas cheia de epis6dios de intensa dra
maticidade: junto a seus muros desenrolaram-se 
lutas mortiferas entre lusitanos e naturais; tambem 
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ali feriu-se contra os franceses sangrento combate, 
em que o vigor e qualidades her6icas dos nossos an
tepassados se evidenciaram sobej amente. 

Em 1614, o Governador Gaspar de Souza , sa
bedor das graves aperturas por que passava a pe
quena guarnigao do forte de Nossa Senhora do Ro
sario, despachou urn caravelao com 300 homens ar 
madas, sob comando do capitao Manuel de Souza 
d'Ega, que exercia em Pernambuco as func6es de 
Provedor de Defuntos e Ausentes. Tendo partido 
do Recife a 28 de maio, o capitao agoriano, duran
te a viagem, distribuira a guarnigao pelos fortins 
deixados a retagua rda, chegando a Jericoacoa ra 
com 18 comandados, em 9 de j unho do mesmo a no . 
Ao lado de Manuel d 'Ega, participava da expedigao 
urn sobrinho de Jeronimo de Albuquerque, de igual 
nome. A 18 de junho de 1614, o forte era atacado 
pelo corsario frances Du Prat, que fez desembarcar 
na enseada cerca de 200 homens dispostos a luta . 
Depois de intensa fuzilaria, em que se notava a su
perioridade numerica dos atacantes .. na proporgao 
de dez franceses p ara urn portugues, t entaram aque
les escalar o forte a descoberto, sendo batidos pelos 
dezoito denodados defensores, dirigidos por Manuel 
d'Ega e Jeronimo de Albuquerque. Os sobreviventes 
fugiram para o navio, deixando no campo de luta 
"mais de doze mortos e cerca de trinta feridos" . 
Feitos os preparativos para sustentar o proximo 
confronto, a falta de munigao, foram os pratos de 
estanho transformados em balas. Mas, para surpre
sa dos ocupantes do forte, os franceses se retiraram 
para o Maranhao, t emerosos de nova derrota. Dias 
depois, aportava na Jericoacoara a frota comanda
da por Jeronimo de Albuquerque, vinda do Recife, 
com instrug6es para desalojar os franceses do Ma
ranhao . Por capricho deste, ou em cumprimento a 
ordem de Gaspar de Souza, o Forte de Nossa Se
nhora do Rosario, reconhecida sua inutilidade, foi 
demolido em 12 de outubro de 1614 . 

Almofala constituiu o urimeiro aldeamento do 
Municipio de Acarau. Refere o Desembargador Al
varo Gurgel de Alencar que Almofala era sede da 
antiga mfssao dos indios Tremembes, datando de 
1608, epoca em que os jesuitas os aldearam nas 
praias dos Leng6is . Em Almofala fica a igrejinha que 
a Rainha D. Maria I de Portugal mandou construir 
para os indios em 1712. 

Formaqao Administrativa 
A PRovrsiio de 12 de setembro <ou novembro) de 
1766, criou, na antiga Missao dos Tremembes, a fre 
guesia de Nossa Senhora da Conceigao de Almofala, 
que mais tarde foi transferida para a povoagao de 
Barra do Acaracu, pelo Decreta Geral de 5 de se
tembro de 1832. 

0 distrito de paz, extinto pela Lei provincial n.0 

150, de 22 de setembro de 1838, foi restabelecido em 
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1842, de acordo com a Lei provincial n.o 253, de 19 de 
novembro ." 

A Lei provincial n.0 480, de 31 de julho de 1849, 
criou a vila e, conseqiientemente , o Municipio, com 
territ6rio desmembrado do Municipio de Sobral, sede 
na povoa<;ao de Barra do Acaracu e denomina<;ao ' 
de Vila do Acaracu . A instala<;ao se procedeu em 5 
de fevereiro de 1851 . 

A denomina<;ao de Acarau resultou da Lei pro
vincial n.0 1.814, de 22 de janeiro de 1879, e a eleva
<;ao da vila a categoria de cidade decorreu da Lei 
provincial n° 2.019, de 16 de setembro de 1882. 

Segundo o quadro da divisao administrativa do 
Brasil referente ao ano de 1911, o Municipio de 
Acarau compunha-se de 3 distritos: Acarau, Sao 
Fran cisco e Santa Cruz. 

A Lei municipal n.0 94, de 29 de junho de 1923, 
assim como o Decreta estadual n ° 1. 156, de 
4 de dezembro de 1933, determinaram a cria<;ao dos 
distritos de Jericoacoara, Timbauba e Tanque do 
Meio; n esse ano, o Municipio se divide em 5 dis
t ritos: Acarau, J ericoacoara, Santa , Cruz, Tanque 
do Meio e Timbauba. Tanque do Meio, entretanto, 
passou a se denominar Itarema, por for<;a da Lei 
estadual n .0 346, de 10 de agosto de 1937. 

0 Decreta-lei estadual n.0 169, regulamentado 
pelo Decreta n .0 378, de 31 de mar<;o e 20 de outubro 
de 1938, respectivamente, criou o distrito de Extre
mas, passando Acarau a figurar no quadro territo
rial do Estado com os distritos de Acarau, Extrem as , 
Itarema, Jericoacoara, Santa Cruz e Timbauba . Em 
fins do mesmo ano, porem, em virtude do Decreta es
tadual n.0 448. de 20 de dezembro, verifiCou-se 
a extin <;ao do distrito de Extremas e anexa<;ao de 
seu territ6rio a Itarema; pelo m esmo decreta San
ta Cruz nassau a denominar-se Bela Cruz e Timbau
ba teve -o top6nimo mudado para Aranau. 

No qiiinqiii'mio 1939-1943 o Municipio aparece 
com os distritos de Acarail, Aranau, Bela Cruz, Ita
r ema e J ericoacoara. 

A Lei estadual n.0 3. 538, de 23 de feverei
ro de 1957, elevou o distrito de Bela Cruz a Munici
pio. De acordo com a Lei estadual n ° 4.440, de 30 
de dezembro de 1958, criou-se o distrito de Cruz, 
passando o Municipio a constituir-se de Acarau, Je
ricoacoara, Itarema, Ara nau ·e Cruz. Essa divisao 
perdura ate o presente. -

Forma~iio Judiciciria 
0 TERMO judiciario de Acarau, criado pela Lei n .0 480, 
de 31 de julho de 1849, pela Lei n.0 1.115, de 27 de 
outubro de 1864, art. 2.0 , foi elevado a categoria de 
Comarca . 

A Lei no 1. 237. de 27 de novembro de 1868, 
transferiu a sede da Comarca na ra a vila de San
tana. Em decorrencia do disposto n a Lei n .0 1. 980 , 
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de 9 de agosto de 1882, passou a Comarca a denomi
nar-se Santana. 

Par forga do Decreta estadual n .0 196, de 5 de 
junho de 1891, foi a mesma extinta passando o ter
mo a pertencer a Comarca de Granj a. 

A Lei n .0 445, de 8 de agosto de 1898, restaurou 
porem, a Comarca de Acarau, e a Lei n.o 595, de 30 
de julho de 1900, transferiu para Acarau o juizado 
substitute de Santana. 

A Comarca voltou a ser extinta, pelo Decreta 
n.0 206, de 6 de junho de 1931 (art. 6°) , e o Termo 
de Acarau passou a integrar a Comarca de Camo
cim (art. 8°, § 1.0 ). A Lei n.o 1. 271, de 29 de maio 
de 1934, transferiu o termo de Acarau para a Co
marca de Itapipoca, situagao que durou ate quando 
o Municipio foi novamente elevado a Comarca, em 
virtude da Lei n .0 213, de 9 de junho de 1948. 

:E atualmente de 2.a entrancia, abrangendo sua 
jurisdigao o Municipio de Bela Cruz. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRIT6Rro do Municipio pertence a uma reg~ao 
baixa e plana, tipica planicie costeira do Nordeste , 
que se estende da enseada de Jericoacoara a foz do 
Aracati-Agu. Como elevag6es, existem apenas as 
dunas, que se localizam sempre a margem direita 
dos rios; a margem esquerda se apresenta baixa e 
pantanosa, pais 0 subsolo e pouco permeavel, permi
tindo a acumulagao de aguas pluviais e a formagao 
de mangues na zona de influencia das m ares. 

Pertence a Microrregiao do Litoral de Camocim 
e Acarau, e e o mais setentrional dos municipios 
cearenses. Com 2. 417 km", tern sua area delimitada 
pelos municipios de Morrinhos, Marco, Bela Cruz, 
Itapipoca, Camocim e pelo oceano Atlantica. 

A costa se estende desde a foz do Guriu ate a 
enseada dos Patos, na embocadura do Aracati-Agu. 
Carre de J ericoacoara a Itapaje, de oeste para leste, 
inclinando-se depois para sueste. A costa e baixa 
e arenosa, orlada par urn cordao de dunas, e a in
tervalos interrompida par lagamares e alagadigos . 

Do solo silico- argiloso nao se cJ.estacam relevos 
dignos de nota. Os principais acidentes sao as pon
tas de Itapaj e e Jericoacoara , providas de far6is e 
a ultima considerada como ponto extrema do Es
tado . Ai, sabre uma base de arenito ferruginoso, 
ergue-se urn serrate, de igual nome, formado par 
dois grandes morros de areia vermelha, urn com 110 
e o outro com cerca de 90 m de altura. 

0 rio Acaratt, o segundo do Estado em impor
tancia, possui quase 300 km de curso e atravessa o 
Municipio de sul a norte . Seu vale apresenta am
plas cm·oas e varzeas de magnificas ten· as agricolas; 
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divide-se em dais bragos - Cacimbas e Mosqueiro, 
que formam um pequeno delta. 0 rio Aracati-Mi
rim tambem atravessa o Municipio de sul para 
norte. 

Entre as numerosas lagoas, podem ser mencio
nadas as do Guriu, Caigara, Castelhana, Monteiro, 
Mangue Seco, Jenipapeiro e Jijdca. Esta se localiza 
no distrito de J ericoacoara, mede cerca de 56 qui-
16metros de perimetro, e perene e piscosa e suas 
margens se prestam a culturas de vazante. 

0 revestimento floristico, caracterizado pela 
predominancia da vegetagao xer6fila, nas zonas 
afastadas dos mangues, e destituido de verdadeiras 
matas. 

0 Municinio nossui clima ameno e saudavel no 
litoral, e tipico de sertao, no interior ; predominam 
os ventos de SE e NE. Em 1971 a temperatura 
registrou a maxima de· 34°C e a minima de 18. 
A precipitagao p luviometrica, no mesmo ano, foi de 
1.270 mm. 

A Cidade, a 10 metros de altitude, tem posigao 
geograficamente definida pelas coordenadas de 
2°52'52" de latitude Sui e 40°07'22" de longitude 
W. Gr. , e dista 200 km, em linha reta, de Fortaleza, 
rumo ONO. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

DE ACORDo com os resultados do Recenseamento 
Geral de 1970, Acarau, com os seus 63.177 habitantes, 
figura em 10.0 lugar entre os mais populosos do 
Estado e em 1n.0 , em confronto com os de todo 
o Pais. Na Microrregiao a que pertence e o mais 
populoso. 

No distri to-sede encontravam-se 15.414 pessoas, 
no de Itarema, 24.570, no de Jericoacoara, 10.251 , no 
de Cruz, 7.170, e no de Aranau, 5.772 . 

A populagao residente era de 62.957 pessoas 
(31. 650 do sexo masculine). Residiam na zona rural 
53 .770 (27.216 do sexo masculine) e nas zonas urba
nas 9. 187 ( 4. 434 do sexo masculine) . Assim, apenas 
14,59 % dos residentes pertenciam as zonas urbanas 
da Cidade e vilas, sendo de 7,46 % a concentragao 
na sede. 

A densidade demografica registrava 26,05 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

Os domicilios recenseados somaram 12.158, dos 
quais 1.294 foram encontrados vagos ou fechados. 
Daquele total, 9.257 achavam-se na zona rural. 

Registro Civil 
EM 1970, foram registrados 3.233 nascimentos (2.835 
nascidos em anos anteriores) , 443 6bitos (234 me
nares de 1 ano) e 275 casamentos. 
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POPULA~AO RECENSEADA 

M i l Hobilontes 

1950 1960 1970 

~ Total l:;;;;;;;;;;j ~ural .. Urbana 

ASPECTOS ECONoMfCOS 

Produ~iio Extrativa Vegetal 
EM 1970, o Municipio produziu 200 toneladas de 
cera de carnauba, no valor de Cr$ 640 ,0 milhares; 
10 t de fibra de tucum, valendo Cr$ 4,5 milhares ; 
100 t de semente de oiticica, calculadas em Cr$ 20,0 
milhares ; 1.933 t de castanha-de-caju, ou Cr$ 966,0 
milhares, e 180.000 m 3 de lenha , no valor de Cr$ 216,0 
milhares. 
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Pesca 
EM 1970, a produc;ao do pescado foi estimada em 
3.750 toneladas, no valor de Cr$ 4,8 milh6es. 

As col6nias de pesca Z-3 J ericoacoara, Z- 4 
Mangue Alto, Z-5 Aranau, Z-6 Curral Velho, Z-7 
Santa Rita de Espraiado, Z-8 Volta do Rio, Z- 9 Ita
paje e Z-10 Almofala, reuniam 1.152 pescadores, 
todos brasileiros , dos quais 12. menores de 18 anos. 
0 aparelhamento utilizado abra ngia 370 canoas, 
3 lanchas, 107 paquetes, 11 botes , 328 redes de 
espera, 26 de arrasto, 116 comuns, 910 tarrafas, 
108 currais, 150 arp6es, 1.230 linhas, 193 mansuais, 
130 viveiros e 60 cac;oeiras. A pesca colonizada 
totalizou 3.005 toneladas no valor de Cr$ 3,3 milh6es, 
destacando-se entre os peixes recolhidos o camuru
pim, com 150 t no valor de Cr$ 280,0 milhares, serra, 
com 110 t e Cr$ 220,0 milhares e cavala, com 160 t 
e Cr$ 280,0 milhares. 

A pesca nao colonizada, no mesmo ano, cons
t ituiu ocupac;ao principal ou exclusiva de 2 . 400 pes
cadores, aproximadamente, sendo 800 menores de 18 
anos e todos brasileiros. A produc;ao de pescado 
alcanc;ou 750 toneladas, no valor de Cr$ 1. 500,0 mi
lhares. 0 material utilizado, alem de 28 canoas, 25 
lanchas e botes e 30 paquetes e canoas, compreendia 
7 redes de arrasto, 25 de espera, 60 cac;oeiras, 300 
linhas, 500 j ereres para a pesca do camarao e la
gosta, 600 mansuais e 800 tarrafas. A lagosta sobres
saiu entre o pescado, pelo valor comercial de .... 
Cr$ 600,0 milhares, correspondente a 50 tonela 
das. A seguir, destacavam-se o pargo, com 150 t e 
Cr$ 175,0 milhares, a cavala, com 80 t e Cr$ 160,0 
milhares, e o bagre, com 160 t e CrS 160,0 milhares . 

Pecuaria 
A cRIAQAO de gado bovina, para corte e produg8.o de 
leite tern por base a mestic;agem de zebu emil ho
landes, preferida pelos criadores . 

De acordo com os dados preliminares do Censo 
Agropecuario de 1970, o Municipio possuia 22.492 bo
vines e 22.414 suinos . 

As demais especies, segundo fonte local, abran
giam 23.200 cabec;as: 
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ESPECIES 

Caprinos 
Ovinos .. 

CABEQAS 

6 000 
7 000 
5 100 
3 600 
1 500 

Eqiiinos ..... . 0 • • 0 • •••• •• 0 

Asininos 
Muares ... . . .. .. . . 



P raca Gel. Francisco Louza:la 

Pra9a Pe. Antonio Tom ei.<; 

A !)rodugao de leite. foi estimada, no ana em re
fer€mcia, em 550 mil litros, no valor de Cr$ 275,0 
milhares ; a de queijo, em 15 mil quilos, no valor 
de Cr$ 52,5 milhares . 

De mel e cera de· abelh a, uma produgao de 
7.000 e 1.500 quilos, r espec'Givamente, totalizava 
Cr$ 30,5 milhares. 

No tocante a avicultura, a inda de acordo com 
o Censo Agropecu:irio de 1970, calculava-se em 87.916 
o n t1mero de galinaceos. 
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Agricultura 
EM 1969, as areas cultivadas abrangiam cerca 'cte 
20.294 hectares, para uma produgao no valor glo
bal de Cr$ 3,3 milh6es, correspondente aos seguinte~ 
produtos: 

AREA VALOR DA PRODUQAO 
PRODUTOS CULTIVADA Absoluto Relativo 

(ha) (Cr$ 1 000) (%) 

Feijao .. ....... . . . . .. . 6 300 1 080 32,9 
Coco-da-baia .. 600 480 14,6 
Mil ho . . .... . 4 500 405 12,3 
Caju .. . . 2 200 378 11 ,5 
Algoclao .. 1 8•10 370 11,2 
Manclioca .. ....... .. . 3 700 289 8,8 
Batata-cloce .. ·· ·· ·· · · ·· 300 144 4,4 
•)utros (1) .. 854 140 4,3 

TOTAL. . 20 294 3 286 100,0 

(1) Em "outros" estl'io incluidos: manga, banana, cana-de
ac;Ucar, n1elancia e tnamona. 

AGRICUL TURA 

Valor da Produ<;ao- 1969 

[ff\\1 ALGODAO .OUT ROS 

Pelo Censo Agropecuario de 1970 foram apurados 
6.083 estabelecimentos rurais, nos quais estavam 
ocupadas 16.155 pessoas. Existiam 2 tratores. 

Em 1971, as culturas abrangeram 32.299 ha, no 
-va lor de Cr$ 4,2 milh6es. 

Funciona no Municipio urn posto agropecuario. 
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r. 

Industria 

SAL e aguardente constituem os principais produtos 
da industr ia do Municipio, onde, em 1970, h avia 23 
estabelecimen tos, assim discriminados: 

CLASSES E 
G:gNEROS DE 
INDDSTRIAS 

lnd!istrias Extralivas 
Produtos Minerai s ... 

de 

lnd iistrias de Translor-
ma~ii o .. . . 

Bebidas 
Produtos Alimentares .. 
Outros g~neros. ~ . . ... 

TOTA L GERAL . . . . 

Abate de Reses 

NDME
RO DE 
ESTA-

BELECI
MENTOS 
EM 1970 

19 

10 
7 
2 

23 

PESSOAL 
OCUPADO 

EM 
1970 

74 

57 

30 
21 
6 

131 

VALOR DA 
PRODUQJi.O 

DE 1970 

A bsoluto Relativo 
(Cr$ 1 000) (%) 

472 77,2 

140 22,8 

50 8,1 

73 11,9 
17 2,8 

61 2 100,0 

EM 1971, foram abatidos 3.440 suinos, 2.343 caprinos, 
2.162 ovinos e 1.011 bovinos, dando urn peso bruto 
de 321 toneladas de produtos diversos, no valor de 
Cr$ 849,3 milhares. 

Proporcionalmente, participaram da formagao 
desse valor global a carne verde de bovina, com 
42 ,9% , a carne verde de suino, com 30,4% , o touci 
nho fresco, com 15,1% e com os 11 ,6 % restantes, as 
carnes verdes e peles secas de ovino, caprino e cou
ro seco de bovina. 

Comercio e Presta~iio de Servi~os 

A PRAQA de Acara1i compreende 1 estabelecimento 
atacadista, 60 varejistas e 6 mistos. 

Os principais compradores da produgao agrico-
•- la (coco- da-baia e algodao) sao os mercados de For

taleza e Sobral ; Bela Cruz e pragas do Estado de 
Minas Gerais adquirem produtos indust rializados e 
extrativos, como sal, castanha-de-caju, farinha e 
goma de mandioca e cera-de-carnauba. 0 total da 
exportagao, em 1970, atingiu Cr$ 3,8 milh6es. 

No que se refere a estabelecimentos de presta
gao de servigos, contam-se 2 restaurantes, 9 bares e 
botequins, 3 barbearias e 3 pens6es. 

11 
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T ransporte e C omunica~oes 
A RODOVIA estadual CE-89 (Acarau-Fortaleza) e a 
:,Jrincipal via de transportes que serve o Munici
pio. Ha tam]}em urn campo de pouso, coberto de 
'grama comum, para pequenos avi6es. 

0 transoorte entre Acarau e os municinios li
mitrofes e as canitais estadual e federal sao asse 
gurados por linh as de 6nibus,. caminh6es e jipes. 
Pode-se ir, por terra, a C'arnocim, em 8 horas; a 
Itapipoca, em 3 horas; a B ela Cruz, em 20 minutos; 
a Marco, em 1 hora; a lv!Orrinhos, em 1 hora; a For
taleza , em 5 h oras e a Brasi lia -DF, em 4 dias. 

Em 1971 estavam registrados na Prefeitura Mu
n icipal 30 autom6veis e jipes, 38 caminh6es, 22 ca
mionetas e 1 veiculo n ao especificado . 

Existem no Municipio 66 aparelhos t elef6niccs, 
instalados pelo c entro Telef6nico Municipal. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem duas agencias postais-t elef6nicas - na sede 
e em Itarema . 

0CE 4 No 

'fPrr;p" 

Terazu~ a 

ASPECTOS SOCIAlS 

U rbanizac;iio 

AcoroU 

.-·---,"-----~ 
CON\' EN<;:(:lE S 

Pcd ov•c Fe aer a l 

Ro clo ~ •o EHod ual - ~ 
Ferro c·• o "'·l.l'-'"+1 

Co mp o de oouso ~ 

Os 24 logradouros que dividem a cidade se dis t ri 
buem em 17 ruas, 2 avenidas, 5 pragas. Desses lo
gradouros, 4 sao arborizados e pavimentados ; 14 
) assuem iluminagao pilblica e rede de abastecimento 
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de agua. Consid ::r am-se principais as pr ac;as PadrE 
Antonio Tomas, Coronel Jose Filomen o Go:n es, Co
ronel Francisco :::...ousada e Sao Sebastiao e :ts aveni
das Pre.siden te r:ennedy e Presidente Va rgc.s. 

Dos 1.189 pr~dios existentes, 123 se acrom liga
dos a rede de agw.a. 

MateTnidade D T. M ou;.a F eTreirc. 

Assistencia N.edico-Sanittiria 
0 MuNi ciPIO d~pce de uma maternidade - Dr. 
Moura Ferreira . .::om 19 leitos, de 1 posto :le saude 
e 1 cen tro de pLericul tura, alem de 3 farrr:icias . 

A assist enci=t social se concentra n as col6nia o: 
de pescadores E n o Sindicato dos Trabc.lhadoreE 
Rurais de Acarmi. . 

Posto d e Saud e 
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Relig.i5o 
.'\. IGRE·J A cat6lica m:mtem as mstrizes da s2de. de 
Cruz e de Itarema e mais 17 ca;;:>elas puhlicas ·en
quanio: a protestant~ disp6e de :. templo ern Jeri
eoacoa::-a, 3 sal6es na sede e _ 3 D Espraiado. 

lgreic Matriz 

ASPECTOS CUL TlJRAIS 

Ensinc Primario 
0 CEKs:::> escolar de 1964, apontoo nas areas urbana 
f sub·.rrbana, o indic") de escolailC.a je de 82,4'%, s·u
periot :aos do Estado - 51,4% e C'.o Pais, 63,1% . 

E:n 1971 matricuiaram-se 1C.425 alunos, nas 417 
unida:ies escolares e:::i.stentes, para urn total de 488 
professJres. 

!.4 
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Escoln Normal ViTgem Pod erosa 

Ensino A~edio 

EM 1971 , os dois estabelecimentos de ensino de grau 
m edio, Escola Normal Virgem Poderosa (secundario 
e normal) e Ginasio Sao J ose (secundario ) funcio
naram com 30 professores e 253 alunos. 

Ginlisio Sao J ose 

Bibliotecas 
A BIBLIOTECA Barao do Rio Branco, da Agemcia Mu
nicipal de Estatistica, possui um acervo de 400 vo
lumes e a Municipal, 300. 
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Turismo 
Capela de Almofala, na praia rlo m esmo nome -
no distrito de Itarema, a 42 quil6metros da sede 
municipal e consagrada a Nossa Senhora da Con
ceigao. Construida em 1702, a mando de Dona Ma
ria I , de Portugal, e soterrada pelas dunas durante 
42 anos, constitui reliquia hist6rica e curiosidade 
tur istica digna de a t en c;ao. 
Ponta de Jericoacoara - Vasta enseada e bela praia, 
a briga o Forte de Nossa Senhora do Rosario. 

Festas Religiosas 
NossA Senhora da Conceigao, padroeira da par6quia 
de Acarau, de 28 de novembro a 8 de dezembro; 
Nossa Senhora de Fatima, padroeira da par6quia de 
Itarema, de 3 a 13 de outubro; Sao Francisco, pa
droeiro da par6quia de Cruz, de 27 de setembro a 
4 de outubro . 

Fold ore 
DANgA do Ton§m, representada na praia de Almofala, 
entre os descendente.s dos indios Tremembes, ali 
a ldeados em 1708 pelos padres jesuitas; Reisado, de 
1.0 a 6 de janeiro, realizado no meio rural, apresenta 
figuras como a Burrinha, a :Egua, o Cavalo-marinho 
e o Cabor.e; Sao Gonc;alo, efetuada em patios ou 
terreiros, a noite, tendo no centro uma imagem de 
Sao Gongalo; Coco, repentistas que se defrontam 
~m acirrado duelo, cantando ao sam de ganzas. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

Finan~as Publicas 
EM 1970, a Uniao arrecadou no Municipio Cr$ 54,9 
milhares e o Estado Cr$ 377,5 milhares. A Prefei
tura teve Cr$ 500,0 milhares de arrecadagao e rea
lizou despesas em identico montante. 

Para o exercicio de 1971, o orc;amento municipal 
estimava a receita em Cr$ 575,0 milhares e fixava 
igual despesa . 

o Posta da Receita F ederal, sediado em Acarau, 
e responsavel, tambem, pela arrecadagao no Mu
nicipio de Bela Cruz. 

Representa~ao Politico 
A CAMARA Municipal comp6e-se de 11 vereadores . Em 
todo o Municipio, estavam registrados 18.046 elei
t ores . J 
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FONTES 
AS INFORM A(;'6ES divul r:adas n este trabalho foram, em sua 
maioria, f ornccidas pe lo Agente de Estatistica cle Acaral1, Jose 
Cesar Mart ins Pinhe iro . 

Utiliw clos, t ambem, dados dos arqui vos de documenta9ao 
do IBE e de di versos 6rgaos do sistema esta tistico nacional. 

ESTA pub l'ica.;: iio taz parte cla serie cle rnonografias mumc'
pais OTganizada pelo D epaTtamento de D ivu/.gaciio Estatistica 
clo Institute Brasileim cle Estatistica. A nota intmdut6ria, 
sobTC asp ectos cla cvolucao hist6Tica d o M unic ipio, correspon 
cle a 'l.t?na t entativa v isanclo sintctizaT, co1n adequada siste 
mati zat;ao, elementos espaTsos em difeTentes clocumentos. 
Oco rrc m,, em, algu n s casas, rli vergencias de OJJinitio, co1nuns 
em, assuntos clcssa na ture:::a , ndo scnclo raros as equivocos e 
contradiq6es r erijicados n as p r6prias j ontes cle pesquisa . Par 
isso, o JBE acolheria co1n o 1naio1· interesse qualqueT colabo 
ra9iio, especialmente de historiadoTes e ge6grajos. 



COLECAO DE MONOGRAFIAS 

6.• StRIE A 

500 - Crici uma, SC 

501 - Ri be irao Preto, SP (4 .• ed) 

502 - Corne lio Procopio, PR 

503 - Petro li na , PE 

504 - l t umb iara , GO 

505 - Sape , PB 

506 - Barra de Sao Francisco, ES 

507 - Cachoe ira do Sui , RS 
(2 .• ed .) . 

508 - Sao Manuel, SP 

509 - l tagua i , RJ (2.• ed .) 

510 - Sao Fidelis, RJ (2 .• ed.) 

511 - Sao Caetano do Su i, SP 
(2• ed.) 

512 - Pres idente Epitac io, SP 

513 - Sa nta Maria, RS (2.• ed .) 

514 - Goiania, GO (2 .• ed .) 

515 - Sao Bernardo do Campo, SP 
(2.• ed.) 

516 - Aguas de Sao Pedro , SP 

517 - Ga ribaldi, RS 

518- Vitorino Freire, MA 

519 - Rio Branco, AC 

520 - Qu ixada, CE (2.• ed.) 

521 - Sa o Ped ro da Al de ia, RJ 

522 - Farroupil ha, RS 

523 - Sao Joao da Barra, RJ 

524 - Lambar i, MG 

525 - Viseu, PA 

526 - Acarau, CE 

Acabou-se d e impTimiT aos v i nte e set e clicts cLo m.cs de 

I ~utubro cie mil n ovecen tos e setenta e dais nas ojicinas 
1-.:o SERGRA F da F u ndarao IBGE, em L u cas, GB 6020. 
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