Brumado
Bahia - BA
Histórico
A região era primitivamente habitada por indígenas bravios.
Por volta de 1813, o capitão Francisco de Sousa Meira, seguido de turmas de aventureiros,
procedente de Minas do Rio de Contas, atravessou o rio Brumado, chegando à foz do Rio do
Antônio, sendo constituída a fazenda Bom Jesus do Campo Seco.
Mais tarde formou-se uma povoação com a denominação de Bom Jesus dos Meiras,
distante três léguas aproximadamente da citada fazenda.
Com o desenvolvimento da agricultura e pecuária, a povoação passou a ser freguesia no
ano de 1869.
Em 1877, recebeu a categoria de Vila.
Teve o topônimo mudado para Brumado em 1931, por ser o Município banhado pelo rio do
mesmo nome.
Gentílico: brumadense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Bom Jesus dos Meiras, pela lei provincial 1091, de
19-06-69, subordinado ao município de Caetité.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Bom Jesus dos Meiras, pela lei
provincial nº 1756, de 11-06-1877, desmembrado de Caetité. Sede na vila de Bom Jesus dos
Meiras. Constituída do distrito sede. Instalada em 11-02-1878.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Pela lei municipal nº 9 de 19-08-1919, confirmado e aprovado pela lei estadual nº 1359,
de 14-08-1919, foram criados os distritos de Gameleira dos Machados e São Pedro e anexados ao
município de Bom Jesus dos Meiras.
Nos quadros do recenseamento geral de I-IX-1920, o município aparece constituído de 4
distritos: Bom Jesus dos Meiras, Gameleira dos Machados, Olho Dágua e São Pedro. .
Pelos decretos estaduais nºs 7455, de 23-06-1931 e 7479, de 08-08-1931, o município de
Bom Jesus dos Meiras passou a denominar-se Brumado.
Em divisão administrativa referente a ao ano de 1933, o município aparece constituído de
4 distritos: Brumado (ex-Bom Jesus dos Meiras), Olhos Dágua, Santa Bárbara dos Casados e São
Pedro. Não figurando distrito de Gameleira dos Machados.
Pela lei estadual nº 119, de 05-11-1936, é criado o distrito de Cristais e anexado ao
município de Brumado.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1937, o município é constituído de 5 distritos:
Brumado, Cristais, Olhos Dágua, Santa Bárbara dos Casados e São Pedro.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o município sofreu as seguintes
modificações: distrito de Olhos Dágua passou a denominar-se Itaquarí, Santa Bárbara dos Casados
a chamar-se Ubiraçaba e São Pedro tomou o nome de Aracatu.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 5
distritos: Brumado, Aracatu (ex-São Pedro, Cristais), Itaquarí (ex-Olhos Dágua), Ubiraçaba (exSanta Bárbara dos Casados São Pedro).
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, confirmado pelo decreto estadual
nº 12978, de 01-06-1944, o distrito de Cristais passou a denominar-se Cristalândia.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 distritos:
Brumado, Aracatu, Cristalândia (ex-Cristais), Itaquarí e Ubiraçaba.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1708, de 12-07-1962, desmembra do município de Brumado o distrito e
Aracatu. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 4 distritos:
Brumado, Cristalândia, Itaquarí e Ibiraçaba.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Bom Jesus dos Meiras para Brumado, alterado pelos decretos estaduais nº 7455, de 23-06-1931 e
7479, de 08-08-1931.

