Brotas de Macaúbas
Bahia - BA
Histórico
A primeira penetração no território se deu na segunda metade do século XVIII, por
garimpeiros à procura de ouro e pedras preciosas.
Dessa penetração, formou-se o povoado Macaúbas, elevado à freguesia, em 1847, com o
nome de Nossa Senhora das Brotas de Macaúbas.
O arraial desenvolveu-se em função da mineração do diamante. Em 1878m criou-se o
município com o nome de Vila Agrícola de Nossa Senhora das Brotas de Macaúbas.
Em 1931, simplificou-se o topônimo para Brotas, e posteriormente, em 1943, para Brotas
de Macaúbas.
No decorrer de sua história, Brotas de Macaúbas teve seu território desmembrado para
formar os Municípios de Monte Alto (1917), Oliveira dos Brejinhos (1933), Barra do Mendes e
Ipupiara (1958) e Morporá, em 1962.
O top6onimo foi a adoção do nome da padroeira (nossa Senhora das Brotas), acrescido de
Macaúbas (vocábulo tupi que significa o fruto de macaba).
Os nativos de Brotas de Macaúbas são chamados brotenses.
Gentílico: brotense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Vila Agrícola de Nossa Senhora Brotas de
Macaúbas, pela lei provincial nº 256, de 17-03-1847.
Elevada à categoria de vila com a denominação de Brotas de Macaúbas, pela lei provincial
nº 1817, de 16-07-1878, desmembrada de Macaúbas. Sede na atual vila de Brotas de Macaúbas.
Instalada em 20-06-1882.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 3
distritos: Brotas de Macaúbas, Chapada Velha e Corrente.
Pela lei estadual nº 1250, de 15-07-1918, é criado o distrito de Jordão e anexado ao
município de Brotas de Macaúbas.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município aparece
constituído de 4 distritos: Brotas de Macaúbas, Chapada Velha, Fundão e Jordão. Não Figurando
o distrito de Corrente.
Pelos decretos leis estaduais nºs 7455, de 23-06-1931 e 7479, de 09-07-1931, o município
de Brotas de Macaúbas passou a denominar-se simplesmente Brotas.
Pelo decreto estadual nº 8291, de 03-02-1933, é criado o distrito de Barra do Mendes e
anexado ao município de Brotas.
Em divisão administrativa referente ao no de 1933, o município Brotas (ex-Brotas de
Macaúbas) é constituído de 4 distritos: Brotas, Barra do Mendes, Chapada Velha e Jordão. Não
figurando o distrito de Fundão.
Distrito criado com a denominação de Morpará (ex-povoado), pela lei estadual nº 9251, de
1934, e anexado ao município de Brotas (ex-Brotas de Macaúbas).
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 5 distritos: Brotas, Barra do Mendes, Jordão, Morpará e São Francisco. Não
figurando o distrito Chapada Velha.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de São Francisco passou a
denominar-se Saudável.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de
constituído de 5 distritos: Brotas, Barra do Mendes, Jordão, Morpará e Saudável (ex-São
Francisco).
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, confirmado pelo decreto estadual nº
12978, de 01-06-1944, o município de Brotas volta a denominar-se Brotas de Macaúbas o distrito
de Jordão tomou o nome de Ipupiara.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 distritos:
Brotas de Macaúbas (ex-Brotas), Barra do Mendes, Ipupiara (ex-Jordão), Morpará e Saudável.
Pela lei estadual nº 628, de 30-12-1953, foram criados os distritos de Ibipetum, Minas do
Espírito Santo e Ouricuri de Ouro e anexados ao município de Brotas de Macaúbas.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 8 distritos:
Brotas de Macaúbas (ex-Brotas), Barra do Mendes, Ibipetum, Ipupiara, Minas do Espírito Santo,
Morpará, Ouricuri e Saudável.
Pela lei estadual nº 1015, de 09-08-1958, desmembra do município de Brotas de Macaúbas
os distritos de Ipupiara e Ibipetum, para constituírem o novo município de Ipupiara.
Pela lei estadual nº 1034, de 14-08-1958, desmembra do município de Brotas de Macaúbas
os distritos de Barra do Mendes e Minas do Espírito Santo, para constituírem o novo município de
Barra do Mendes.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos:
Brotas de Macaúbas, Morpará, Ouricuri e Saudável.
Pela lei estadual nº 1722, de 16-07-1962, desmembra do município de Brotas de Macaúbas
o distrito de Morporá. Elevado á categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Brotas de Macaúbas, Ouricuri e Saudável.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Vila Agrícola de Nossa Senhora Brotas de Macaúbas para Brotas de Macaúbas, alterado lei
provincial nº 1817, 16-07-1878.
Alterações toponímicas municipais
Brotas de Macaúbas para Brotas, alterado pelos decretos leis estaduais nºs 7455, de 23-06-1931 e
7479, de 09-07-1931.
.
Brotas para Brotas de Macaúbas, alterado pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943.

