Ituaçu
Bahia - BA
Histórico
A região foi primitivamente habitada pelos índios maracás e tapajós.
A primeira entrada no território deu-se em 1720, pela expedição comandada por André
da Rocha Pinto.
Após dominarem os indígenas residentes, estabeleceram-se na região, denominando-a
Brejo Grande.
Com a morte do bandeirante André Rocha, em 1732, seu filho Sebastião da Rocha Pinto
mandou edificar as primeiras casas, iniciando, assim, o povoado.
A partir de 1780, intensificou-se o povoamento do território por portugueses e
brasileiros que, atraídos pela fertilidade do solo, ali se fixaram desenvolvendo a agropecuária.
Surgiram, então, as fazendas Ribeirão, Riachão, Palmeiras, Angico, Bicudo e outras.
Em
1827, edificou-se a igreja de Nossa Senhora do Alívio, filial da freguesia de
São Sebastião do Sincorá.
Em 1867, com a criação do município passou a denominar-se Vila Agrícola de Nossa
Senhora do Alívio de Brejo Grande. O topônimo só foi alterado para Ituaçu, em 1897. De
origem tupi significa “brejo grande”.
Os nativos de Ituaçu são chamados de ituaçuenses.
Gentílico: ituaçuense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Brejo Grande ou Vila Agrícola de Nossa Senhora
do Alívio do Brejo Grande, pela lei provincial nº 882, de 10-04-1862, subordinado ao
município de Santa Isabel do Paraguassu.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Brejo Grande ou Vila Agrícola de
Nossa Senhora do Alívio do Brejo Grande, pela lei provincial nº 988, de 09-10-1867,
desmembrado de Santa Isabel do Paraguassu. Sede no atual distrito de Brejo Grande ou Vila
Agrícola de Nossa Senhora do Alívio do Brejo Grande. Constituído do distrito sede. Instalado
em 20-02-1868.
Elevado à categoria de cidade com a denominação de Ituassu, pela lei estadual nº 216,
de 26-08-1897
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município Ituassu (ex-Brejo
Grande ou Vila Agrícola de Nossa Senhora do Alívio do Brejo Grande), é constituído do
distrito sede.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município aparece
constituído de 3 distritos: Ituassu, Caraíbas e Várzea Queimada.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3
distritos: Ituassu, Caraibas e Sussuarana. Não figurando o distrito de Várzea Queimada.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 4 distritos: Ituassu, Caraíbas, São Sebastião e Sussuarana.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de São Sebastião tomou a
denominação de Laços e Caraíbas passou a chamar-se Caraibuna.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Ituassu, Caraibuna (ex-Caraíbas), Laços (ex-São Sebastião) e Sussuarana.
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo decreto estadual nº
12978, de 01-06-1944, o município de Ituassu tomou a denominação de Ituaçu.
Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Itauçu (Ituassu), Caraibuna, Laços e Sussuarana.
Pela lei estadual nº 628, de 30-12-1953, é criado o distrito de Contendas do Sincorá,
com terras desmembradas do distrito de Caraibuna e anexado ao município Ituaçu. A mesma lei
acima citada o distrito de Laços tomou a denominação de Tanhaçu.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 5 distritos:
Itauçu Caraibuna, Contendas do Sincorá, Sussuarana e Tanhaçu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1511, de 06-10-1961, desmembra do município de Ituaçu os distritos
Contendas do Sincorá e Caraibuna, para constituir o novo município Contendas do Sincorá.
Pela lei estadual nº 1493, de 22-09-1961, desmembra do município de Ituaçu os distritos
de Tanhaçu e Sussuarana, para constituir o novo município de Tanhaçu.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2004.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Tranqueiras e anexado ao
município Ituaçu.
Em divisão territorial datada de 2005, o município é constituído de 2 distritos: Ituaçu e
Tranqueiras.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Brejo Grande ou Vila Agrícola de Nossa Senhora do Alívio do Brejo Grande para Ituassu,
alterado pela lei estadual nº 216, de 26-08-1897
Retificação de grafia
Ituassu para Ituaçu, alterado pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo
decreto estadual nº 12978, de 01-06-1944.

