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Area: 517 km' ; altitude da sede: 
296 m ; t emperaturas em •c : ma
xima, 39 ; m inima, 20; precipitat;ao 
pluv iometrica anual: 506 mm 
(1971 ) . 

34.335 habitantes (Censo Demogrti
fico ·de 1970); dens ida de demogrti
jica: 66,41 habitantes por quito
m etro quadmdo. 

22 estabe!ecimentos i ndustriais, 40 
do comercfo atacadista, 220 do va
rejista, 3 mistos e 44 de prestat;ao 
de servit;os; 3. 492 estabe!ecimentos 
rumis (Censo Agropecutirio-70); 2 
agencias banctirias e 1 cooperativa 
d e cr edito. 

130 unidades escalaTes de ensino 
pTimtirio gera!, 2 estabe!ecimentos 
de ensino media; 1 biblioteca, 1 li
vraria , 1 tipogratia ; 1 cinema; 1 
museu, 5 associat;oes cu!turais e 
esportivo-recreativas. 

43 ruas, 20 avenidas, 5 prat;as, 3.200 
predios, 1.502 ligat;oes ezetricas do 
miciliares, 450 jocos de fluminat;ao 
publica, 150 apare!hos te!efonicos; 
5 hoteis, 7 restaurantes, 19 bares e 
botequins. 

1 hospital com 38 !eitos, 1 posto de 
saude, 1 centro de puericultura; 4 
medicos, 5 dentistas, 2 jarmaceu
ticos, 6 entermeiros; 4 jarmticias e 
drogarias. 

Registmdos na Prefeitura Munici
pal em 1971 - 130 autom6veis e 
jipes, 87 caminhoes, 60 camionetas, 
15 turgoes e 13 veiculos nao espe
cificados. 

Ort;amento Municipal p ara 1972 
(mi!hares de cruzeiros) - recei t a 
prevista: 750,0; despesa tixada : 
750,0. 

9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

PRIMITIVAMENTE conhecido como Santana da Ribei
ra do Ipanema, por estar situado a margem do rio 
Panema ou Ipanema, passou a chamar-se depois 
Santana do Ipanema. 

Nos ultimos anos do seculo XVIII, chegou a 
regUio o Padre Francisco Jose Correia de Albuquer
que , missionario muito mogo, mas que em pouco 
tempo conseguiu, com o exemplo de suas virtudes e 
auxilio da palavra eloquente, nao s6 implantar na 
gente rude preceitos cristaos e normas de conviven
cia civilizada, mas tambem construir uma igreja e 
urn recolhimento para beatas que ai viveram alguns 
anos. 

Reza a tradigao que, em 1815, vindos da Bahia, 
chegaram a Penedo os irmaos Martins e Pedro 
Vieira Rego, descendentes de portugueses. Tendo 
conhecimento de que na Ribeira do Panema exis
tiam vastas extens6es de terras devolutas, e estan
do interessados na agricultura e na pecuaria, plei
tearam a conce.ssao de uma sesmaria, recebendo a 
outorga de uma extensao de doze leguas, aproxima
damente, de nascente a poente, ou seja, da serra 
do Caracol a ribeira do riacho Grande e outras le
guas de norte a sul - da ribeira dos Dois Riachos a 
dos Cabagos. Os dais irmaos e respectivas familias 
fixaram-se. a margem esquerda do P anema, em local 
cercado de colinas, proximo as serras da Camonga, 
do Pogo, Caigara e Gugy. Trabalhadores, prospera
ram e novas fazendas se foram organizando, aos 
cuidados dos filhos e filhas de Martins, a medida 
que constituiam familia . 

Segundo o C6nego Teot6nio Ribeiro, bi6grafo do 
Padre Francisco Jose Correia de Albuquerque, foi 
em 1787 que se erigiu a primeira capela, dedicada a 
Santa Ana, em terras doadas por Martins Rodrigues 
Gaia, urn dos primeiros moradores da localidade. Em 
torno do templo se formou a povoagao, mais tarde 
vila e cidade de Santana do Ipanema. 

• Forma~iio Administrativa 
A FREGUESIA de Santana do Ipanema foi criada em 
1836, por Lei provincial n.o 9, de 24 de fevereiro. 0 
Municipio, emancipado atraves da R.esolugao n.0 

681, de 24 de abril de 1875, e desmembrado do de 
Traipu. A instalagao verificou-se a 19 de junho de 
1876. Na divisao administrativa de 1911 figura com 
1 s6 distrito. A Lei n.0 893, de 31 de maio de 1921, 
elevou avila a categoria de cidade. 

Pelas divis6es administrativas de 1936/ 37, e 
quadro anexo ao Decreta-lei n .0 2 . 361, de 31 de 
margo de 1938, o Municipio se dividia em 4 distri
tos: Santana do Ipanema, Maravilha, Pogo das 
Trincheiras e Sertaozinho. 
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A Lei n .0 1. 473, de 17 de setembro de 1949, des
membrou parte do territ6rio para, juntamente com 
terras dos municipios de Palmeira dos indios e Ba
talha, formar o Municipio de Major I sidoro. 

Em 1950, sao 4 OS distritos: Santana do !pane
rna, Maravilha, Olho-d'Agua das Flores e Poc;o das 
Trincheiras. Pela Lei estadual n .0 1 . 748, de 2 de 
dezembro de 1953, foi elevado a municipio o dis
trito de Olho-d'Agua das Flores. Em 1954, Santana 
do Ipanema possuia somente os distritos da sede e 
de Capim, este criado pela Lei estadual n .0 1 . 785, 
de 5 de abril de 1954. 

Em 1955, a divisao territorial acusa a exist€m
cia de 4 distritos: da Sede, Capim, Poc;o das Trin
cheiras e Maravilha. Mas os dois ultimos sao eman
cipados pelas leis estaduais n •• 2 .100 e 2 .102, am
bas de 15 de julho de 1958, o mesmo ocorrendo 
quanta a Capim, por forc;a da Lei estadual n.o 2. 092, 
de 24 de abril de 1958, com a nova denominac;ao de 
Olivenc;a. 

Em 1960, Santana do Ipanema se constituia dos 
distritos da Sede, Ouro Branco e Carneiros, estes 
criados pelas leis estaduais n.•• 2.050 e 2.054, de 9 e 
20 de agosto de 1957, respectivamente. 

Pelas leis estaduais n •s 2 .445, de 17 de maio, 
e 2 . 454, . de 11 de j ulho de 1962, os mesmos distritos 
foram elevados a municipio, permanecendo Santana 
do Ipanema, a partir de 1963, com o distrito unico 
do mesmo nome . 

• Forma~iio Judiciaria 

PERTENCEU o Termo de Santana do Ipanema a Co
marca de Penedo ate 1876, quando a Lei n.0 737, de 
7 de julho, o transferiu para a de Mata Grande. 

Em 1877, criada a Comarca de Traipu, pela Lei 
n .o 749, de 12 de julho, passou o Termo de Santana 
a sua jurisdic;ao. Em 1882, em virtude de Lei n.0 866, 
de 13 de maio, foi novamente transferido o Termo 
para a Comarca de P ao de Ac;ucar. A situac;ao per
durou ate 1906, ano em que, por forc;a da Lei n .0 

562, de 7 de junho, voltou a depender da Comarca 
de Mata Grande. 

A Comarca de Santana do Ipanema foi insti
tuida p ela Lei n.o 846, de 4 de junho de 1920 e insta
lada pelo Decreta n .0 1. 035, de 10 de j unho de 1924, 
sendo o bacharel Manoel Xavier Aciole seu primeiro 
Juiz . Declarada extinta em 1931, foi restaurada pelo 
Decreta n .0 1. 637, de 11 de maio de 1932. Atual
mente e Comarca de 2.a entrancia. Militam em seu 
foro 6 advogados. 
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ASPECTOS FfSICOS 

0 MUNICIPIO pertence a Microrregiao de Batalha e 
se inclui totalmente no Poligono das Secas. Limita
se com os de Aguas Belas-PE, Poc;o das Trincheiras, 
Carneiros, Olivenc;a, Olho-d'Agua das Flores Dois 
Riachos, Sao Jose da Tapera e Canapi CAL)'. 

Com uma area de 517 km", situa-se no centro 
da regiao sertaneja de Alagoas, batido pelos rigo
res das secas peri6dicas. 0 clima, caracteristico da 
regiao, e quente e seco no verao e temperado no 
inverno. A epoca mais chuvosa prolonga-se de maio 
a julho, compreendendo estiagem o periodo de no
vembro a marc;o. 

As temperat1.1ras extremas, em 1971, oscilaram 
entre 39°C e 20°C e a precipitac;ao pluviometrica nao 
passou de 506 mm. 

0 rio Ipanema representa o acidente geografico 
de maior importancia. Nasce na serra de Ororuba, 
no Estado de Pernambuco, e possui um curso de 180 
quil6metros, aproximadamente. E sujeito a enchen
tes peri6dicas e tern sua foz no rio Sao Francisco, 
na localidade Barra do Ipanema, Municipio de Belo 
Monte CAL). 

A sede municipal, a 296 metros de altitude, lo
caliza-se a m..argem daquele rio, em terreno aci
dentado. Dista, em linha reta, 165 quil6metros da 
Capital do Estado ; geograficamente, definem sua 
posic;ao as coordenadas de 9°20'24", de latitude Sul 
e 37°16'24", de longitude W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGR.AFICOS 

CoM os desmembramentos observados nos dois Ul
timos periodos intercensitarios, Santana do Ipanema 
teve seu territ6rio quase que inteiramente reduzido 
a area da sede municipal, onde foram recenseadas, 
em 1960, 26 .299 pessoas. Esse efetivo aumentaria em 
32,6%, de acordo com os resultados do Censo Demo
grafico de 1970, que encontrou naquela area 34.875 
habitantes. 

A populac;ao residente, segundo esse ultimo Cen
so, no total de 34 .335 pessoas, compunha-se de 
16.458 do sexo masculino e 17 .877 do feminino . Nas 
areas rurais, residiam 22 . 692 habitantes, dos quais 
11. 029 do sexo masculino. 

Com essa populac;ao, Santana do Ipanema s6 
tern a supera-lo, no Estado, Macei6, Arapiraca, Pal
meira dos indios, Uniao dos Palmares, Atalaia e Rio 
Largo. Sua densidade demografica, segundo o Cen
so, era de 66,41 habitantes, por quil6metro qua
drado. 
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POPULA<;AO 
Populac;ao residente-1970 

24 
Mol hobitontes 

~ Urbano 

CJ Rurol 

• Registro Civil 

EM 1971, realizaram-se 66 casamentos c1v1s; houve 
1 . 157 registros de nascimentos, dos quais 1 natimor
to, 935 relatives a anos anteriores. 

Dos 97 6bitos registrados, 62 referiam-se a me
nares de 1 ana. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

• Pecuaria 

EM Santana do Ipanema, tendo em vista as neces
sidades do abastecimento de carne e de leite, volta
se a preferencia dos criadores de bovinos para a mes
tigagem do gada crioulo com reprodutores de raga 
holandesa. Ha exportagao e importagao de gado va
cum e e licito afirmar que a pecuaria assume par
ticular importancia na economia do Municipio. 
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0 Censo Agropecuario de 1970 apurou a exist€m
cia de 3 . 492 propriedades rurais, 10 .863 pessoas 
ocupadas e 4 tratores. 

No tocante a populagao animal recenseada, 
computaram-se 16.073 bovinos, 2 . 570 suinos e 30.795 
aves domesticas. 

Nao foram considerados os animais de proprie
dade do produtor que se encontrassem entregues a 
terceiros, em arrendamento, aluguel ou cessao e os 
de propriedade dos moradores - empregados, co
lonos, parceiros, agregados, etc ., que foram recen
seados separadamente. 

Em 1969, as demais especies apresentavam efe
tivos aproximados de 850 eqiiinos, 350 asininos, 600 
muares, 1. 350 ovinos e 1.000 caprinos. 

A produgao de leite, naquele ano, pode ser esti
mada em 1. 500 . 000 litros, no valor de Cr$ 300,0 mi
lhares ; a de ovos, em 350.000 duzias, avaliadas em 
Cr$ 455,0 milhares. Registrou-se pequena produgao 
de manteiga e queijo, cerca de 30" toneladas, valen
do Cr$ 85,0 milhares. 

• Agricultura 

N.Ao obstante situar-se no centro da regiao sertane
ja alagoana, Santana do Ipanema disp6e de terras 
muito ferteis, que permitem ao Municipio consti
tuir-se em destacado nucleo abastecedor do Estado. 

0 quadro a seguir revela a situagao da agricul
tura em 1969 : 

AREA QUANT!-
VALOR 

PRODUTOS CULTT-
AGR1COLAS VADA DA DE 

(t) Absoluto I Relativo (ha) 
Cr$ 1 000) (%) 

Feijao .. ..... .. ... . ... 9 800 4 08() 3 400 71,1} 

Algod110 .... . 5 000 l 125 563 12,3 

Mil bo .. . . . 6 800 3264 544 11,9 

Mandioca 95 665 53 1,2 

TOTAL. 21 695 9 134 4 560 100,0 
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AGRICUL TURA 

Valor da produ~ao-1969 

Feijdo 

[]] Milho 

lmmml Algodao 

IIIII Mandioca 

Os agricultores contam com a assistencia tec
nica de 6 agr6nomos, de 1 posto agropecuario, 1 
escrit6rio do Sistema Brasileiro de Extensao Rural 
(ANCAR-AL), 1 escrit6rio da Secretaria da Agrioul
tura, Industria e Comercio do Estado de Alagoas e, 
recentemente, de 1 posto da COPAL. 

• Industria 
As ATIVIDADES industriais, em 1971, compreendiam 22 
estabelecimentos, com 90 pessoas ocupadas. 0 valor 
da produgao foi estimado em Cr$ 3,6 milh6es, para 
tanto concorrendo fortemente as duas unidades de 
beneficiamento de algOdao, com 19 pessoas empre
gadas. 

Seguia-se, bastante inferiorizada, a produgao de 
gemeros alimenticios, representada principalmente 
pela panificagao. 

A tabela permite uma visao geral das industrias 
de transformagao no mesmo ano: 
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----- -------------------- ---,-

NtiMERO VALOR DA 
CLASSE E DE PERSOAL PRODUQAO 

G:gNEROS DE ESTA- OCUPADO 
INDDSTRIA BELECI- EM 

M:ENTOS :!1-12-71 Absoluto Relativo 
EM 1971 I (Cr$ 1 000) (%) 

lndustrias de lransfor-
ma,ao .. . . . . . . . . . . . 22 90 3 559 100,0 
Produtos de minerais 

nlio metalicos . . .. . . 7 30 300 8,4 
Borracha .... ... ... . . . 3 7 2!) 0,8 
nxtiL .. .. . . .. . .... . 4 28 2 260 63,5 
Produtos ali men tares. 6 19 870 24,5 
Outras industrias .... . 2 6 100 2,8 

INDLJSTRIA 
Valor da produ~ao-1971 

8 

!ill Textil 

l!i!!mU Produtos alimentares 

1::::~:;:~ 1 Outros 

I~ 



• Abate de Reses 
EM 1969, foram abatidos 3.139 bovines, 9. 314 suinos, 
1.531 ovinos e 1.226 caprinos, cujos produtos totali
zaram 1. 050 toneladas, no valor de Cr$ 1,9 milhao, 
colocando-se a frente a carne verde de bovina, com 
455,3 t e 47,5 % do valor; a seguir, a carne verde de 
suino, com 265,9 t e 25,1 % e, logo apos, o toucinho 
fresco, com 177,3 t e 16,7 %. 

Os 10,7 % restantes daquele valor correspondiam 
a 18 outros produtos de matadouro. 

u • Comercio , 
Dos 263 estabelecimentos comerc1a1s que funciona
vam em 1971, 40 eram atacadistas, 220 atuavam ex
clusivamente como varejistas e 3 desenvolviam tam
bern atividades concernentes ao comercio em grosse. 

A exporta<;ao, no mesmo ana, alem de 3. 000 ca
begas de gada, compreendeu remessas de feijao , mi
lho e algodao para as pra<;as de Recife, Maceio e 
Aracaju. 

Ha 2 cooperativas de consume. 

• Bancos 
OPERAM no Municipio agencias bancarias do Ban
co do Brasil e do Banco do Estado de Alagoas e, 
ainda, 1 cooperativa de credito. 

Em 31 de dezembro de 1968, eram os segu1ntes 
os saldos das principais contas bancarias· (em mi
lhares de cruzeiros) : caixa, 99; emprestimos, 7. 686 ; 
depositos a vista e a curta prazo, 3.048; e depositos 
a media prazo, 51. 

Em 1971, a Camara de Compensagao iniciou seus 
servigos em 31 de margo, suspendendo-os em 29 de 
outubro. Nesse periodo, movimentou 6. 212 cheques, 
no valor de Cr$ 5,3 milhares, sendo o valor media, 
por cheque, de Cr$ 850,61. 

• Prestaqao de Serviqos 
ENTRE os estabelecimentos de prestagao de servigos, 
h a que m encionar 7 restaurantes, 19 bares e bote
quins, 10 sal6es de barbeiros e 2 de cabeleireiros, 
alem dos 5 hotei.s- Avenida, Central, Ipanema, Ma
racana e Santanense - e do Dormitorio e Restau
rante Elite, totalizando 95 quartos. 

) • T ransportes 
0 MUNICIPIO e cortado pela BR-316 e pela AL-105, 
alem das estradas municipais, e possui urn campo 
de pouso, denominado Rosalvo Prata, que serve ape
nas a pequenos avi6es . Acha-se em construgao urn 
campo de pouso para avi6es maiores. 

Trafegam em seu territorio onibus das seguintes 
empresas, sediadas em outros locais : Cia. Sao Ge-
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P / PARNAMIRIM 

P/ PA liLO 
AFONSO 

CONVENCQES, 

RODOVIA FEDERAL 

ROOOVIA ESTADUAL - FY Pio DE ACUCAR 

raldo de Viagao e Viagao Nacional Ltda., de Cara
tinga-MG ; Auto Viagao Progresso Ltda, de Recife
PE; Auto Viagao Born Jesus, Auto Viagao Serrana e 
Auto Viagao Princesa Agreste, de Caruaru-PE e o 
Expresso Sao Paulo, de Garanhuns-PE. 

0 acesso ao Municipio de Aguas Bela.s-PE pode 
ser obtido em lh e 20 min ; a Pogo das Trincheiras, 
em 30 min ; a Carneiros, lh; a Olivenga, 45 min; a 
Olho-d'Agua das Flores, 40 min ; a Dois Riachos, 40 
min; a Sao Jose da Tapera, 1 h ; a Canapi, 1 h; a 
Macei6, 4 h ; a Caratinga-MG, 20 horas ; a Recife-PE, 
8 horas ; a Caruaru-PE, 6 horas e a Garanhuns-PE, 
4 horas ; Brasilia- OF, e atinjida em 38 horas. 

Achavam-se registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1971, 1SO autom6veis e jipes, 87 caminh6es, 15 
furg6es, 60 camionetas e 13 outros veiculos. 

• Comunicat;oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tern na Cidade uma agencia postal-telegrafica e uma 
postal no povoado de Riacho Grande. 

A Companhia Telefonica de Santana do !pane
rna, com 150 aparelhos instalados, interliga-se com 
a Companhia Telefonica de Alagoas. 

ASPECTOS SOCIAlS 

• Urbaniza~ao 
SOBRANCEIRA ao rio Ipanema, a Cidade possui carac
teristicas genuinamente sertanejas. De modo geral, 
sua topografia e bastante acidentada. 

Atualmente, dos 3. 200 predios, 1. 351 estao li
gados a rede de agua e 1. 502 a de energia eletrica. 
Dentre os 71 logradouros publicos ha 35 pavimen
tados, 65 com iluminagao domiciliar, 49 com rede 
de agua e 30 arborizados. Destacam-se as avenidas 
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Monumento do ;egue e do tangedor 

Dr. Arsenio Moreira e Martins Vieira, a Rua Coro
nel Lucena e a Prac;a Coronel Manoel Rodrigues da 
Rocha. Ha 450 focos de iluminac;ao publica. 

no's 8.195 domicilios recenseados, em 1970, 6.590 
estavam ocupados (2 . 271 n a zona urbana) e 1 . 605 
vagos e fechados. 

• Assistencia Medico-Sanitaria 
DrsP6E a populac;ao municipal de urn nosoc6mio, o 
Hospital Regional Dr. Arsenio Moreira, de clinica 

Hospital e Maternidade Dr . Arsenio Moreira 
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geral, com 38 leitos, alem de 1 posto de saude e 1 
centro de puericultura. Contam-se 4 medicos, 5 den
tistas, 2 farmaceuticos e 6 enfermeiros. 

Funcionam 4 farmacias e drogarias. 

• Religiao 
A POPULAQAO catolica do Municipio tern a sua dispo
sigao as matrizes de Senhora Santana e Sao Cris
t6vao, alem de outras 3 igrejas e 22 capelas. 

l greia Nossa Senhora da Assun{!ao 

Matriz de Sen/wra Santana 
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ASPECTOS CULTURAl$ 

• Ensino Primario 
SEGUNDO 0 ultimo Censo Escolar (1964), 0 indice de 
escola ridade do Municipio era de 59,4%, elevando-se 
nas areas urbana e suburbana para 74,7 %. 0 in
dice geral do Estado era en tao de 52,4% . 

Em 1971, havia 130 unidades escolares de ensi
no primario geral, nas quais lecionavam 180 pro
fessores, achando-se matriculados no inicio do ano 
5 . 100 alunos. 

• Ensino Media 
0 ENSINO medio era ministrado em 2 estabelecimen
tos com 39 professores. No inicio do ano letivo de 
1972, estavam matriculados 795 alunos. 

• Outras Atividades Culturais 
SANTANA do Ipanema p O>ssui 1 biblioteca, que em 1971 
recebeu 1 . 780 visitantes, atendeu a 1 . 150 consulentes 
e emprestou 1 . 230 volumes. 

0 Museu Hist6rico e de Artes teve movimento, 
em 1971, de 1.844 pessoas. 

Acham-se em atividade 5 associagoes esportivas, 
recreativas e culturais, a saber: Tenis Clube Santa
neuse, com 250 s6cios, Ipanema Atletico Clube, Ipi
ranga Atletico Clube e Centro Social Santana do 
Ipanema, com 100 associados cada urn, e Associagao 
Atletica Banco do Brasil, com 34. 

0 Cinema Alvorada oferece ao publico 800 lu
gares. 

Na Cidade, realizam-se as tradicionais festas em 
honra a N. s.a Santana e a Sao Crist6vao, alem da 
popular Festa do Feijao. 

Proficua a atuagao do Rotary Club, do Lion's 
Club e Camara Junior. 

Ha na Cidade 1 livraria e 1 tipografia. 

Gindsio Santana e Colegio Comercia! San t o T omaz de Aquino 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLiTICOS 

• Finan~as 

0 GovERNO estadual arrecadou no Municipio, em 
1971, Cr$ 1,6 milhao. A Prefeitura recolheu, no mes
mo ano, Cr$ 600,0 milhares e realizou despesas no 
montante de Cr$ 595,0 milhares. 

0 Orgamento Municipal para o exercicio de 1972 
preve receita de Cr$ 750,0 milhares e fixa igual des
pesa. 

A Coletoria Estadual arrecada apenas no Mu
nicipio de Santana do Ipanema. 

• Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal de Santana do Ipanema e com
posta de 9 edis. Estavam inscritos 6 . 672 eleitores ate 
31 de dezembro de 1971. 
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FONTES 

As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho toram, na sua maio
ria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Santana do 
Ipanema, Jose Pinto de Arauio. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta.;ao 
municipal do IBGE e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. 

ESTA publica.;ao jaz parte da serie de monogmfias municipais 
organizada pelo D epartamento de Divulga.;ao Estatistica da 
Funda.;ao IBGE. A nota introdut6ria sabre aspectos da evolu
qao hist6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa 
visando sintetizar, com adequada sistematiza.;ao, elementos 
esparsos em dijerentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opintao, comuns em assuntos dessa natu
·reza, nao sendo raros os equivocos e contradi.;6es verificados 
nas pr6prias tontes de pesquisa. Por isso, o IBGE acolheria 
com o maior interesse qualquer colabora.;ao, especialmente de 
historiadores e ge6grajos. 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

6.• S~R I E A 

500 Criciuma, sc 
501 Riberao Preto, SP 
502 Cornelio Proc6pio, PR 
503 Petrolina, PE 
504 ltumbiara, GO 
505 Sape, PB 
506 Barra de Sao Francisco, ES 
507 Cachoeira do Sui, RS 
508 Sao Manuel, SP 
509 ltaguaf, RJ 
510 sao Fidelis, RJ 
511 Sao Caetano do Sui, SP 
512 Presidente Epitacio, SP 
513 Santa Maria, RS 
514 Goiania, GO 
515 Sao Bernardo do Campo, SP 
516 Aguas de Sao Pedro, SP 
517 Garibaldi, RS 
518 Vitorino Freire, MA 
519 Rio Branco, AC 
520 Quixada, CE 
521 Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 Farroupilha, RS 
523 Sao Joao da Barra, RJ 

524 Lambari, MG 
525 Viseu, PA 
526 Acarau, CE 
527 Vit6ria, ES 
528 Sao Vicente, SP 
529 Coroata, MA 
530 Parauna, GO 
531 Batatai s, SP 
532 Alenquer, PA 
533 Ubatuba, SP 
534 Torres, RS 
535 Santa Cruz do Sui, RS 
536 Uni ao dos Palmare s, AL 
537 Sao Raimundo Nonato, PI 
538 Rolandia, PR 
539 ltu iutaba, MG 
540 Aracaju, SE 
541 Paranagua, PR 
542 Sao Jo5o de Meriti , RJ 
543 Alfenas, MG 
544 ltaboraf, RJ 
545 Rio Claro, SP 
546 Macafba, RN 
547 Santana do I panema, AL 



Acabou-se de impTimiT aos tres dias do mes de ou
tubro de mil novecentos e setenta e tres, nas 0/i
cinas do Se,-vi~;o Gra{ico da Funda~;iio lEGE - 7318 



MINISHRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENA~IO GERAL 

FUNDA!{A.O IBGE 
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