Jussiape
Bahia - BA
Histórico
Iniciou-se o povoamento do Território em meados do século XVIII. Exploradores de ouro,
procedentes de Goiás, do norte de Minas e de Creoulos (atual Rio de Contas), com destino às
lavras Diamantinas, faziam pousada no local onde se situa hoje a Cidade. Alguns se estabeleceram
com criatório de bovinos na localidade conhecida por Fazenda de Gado.
O povoado cresceu em função da pecuária e do fornecimento de carne-de-sol à região de
minas.
Em 1890, mudou-se o topônimo para Jussiape, vocábulo de origem tupi que significa
“lugar onde a caça bebe água”.
Os nativos de Jussiape são chamados jussiapenses.
Gentílico: jussiapense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Jussiape, pela resolução provincial nº 1606, de 0806-1876, subordinado ao município de Brejo Grande (mais tarde Ituassu).
Elevado á categoria de vila com a denominação de Jussiape, por ato de 25-10-1890,
desmembrado de Brejo Grande. Sede na povoação de Fazenda do Gado. Constituído do distrito
sede. Instalada em 20-05-1891.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila aparece constituída de 3
distritos: Jussiape, Barra da Estiva e Sincorá.
Pela lei estadual nº 1409, de 29-06-1920, a sede do município de Jussiape, foi transferida
para a povoação de Barra da Estiva passando o município a denominar-se Barra da Estiva e
Jussiape à condição de distrito (mudança de Sede).
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, Jussiape é distrito de
Barra da Estiva.
Pela lei estadual nº 1521, de 13-08-1921, o município voltou a denominar-se Jussiape e
Barra da Estiva à condição de distrito.
Pela lei estadual nº 1985, de 15-06-1927, o município voltou a denominar-se Barra da
Estiva e Jussiape à condição de distrito.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Jussiape, figura no
município de Barra da Estiva.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado á categoria de município com a denominação de Jussiape, pela lei estadual nº
1704, de 09-07-1962, desmembrado do município de Barra da Estiva e Rio de Contas. Sede no
antigo distrito de Jussiape. Constituído de 2 distritos: Jussiape e Caraguataí, este desmembrado de
Rio de Contas. Instalado em 07-04-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Jussiape e Caraguataí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

