Urandi
Bahia - BA
Histórico
A região era primitivamente habitada pelos índios acroás.
Os primeiros desbravadores do território foram portugueses a procura de ouro e pedras
preciosas. Entre os pioneiros, se encontrava Antonio Fernandes Baleeiro, que se estabeleceu
próximo a confluência dos rios Raiz e Cachoeira, formando a fazenda Santa Rita.
Em 1812, Baleeiro edificou a capela de Santo Antônio, iniciando a formação do povoado
Duas Barras, por se encontrar nas proximidades da confluência dos dois rios.
A abundância de água e a vasta extensão de terrenos devolutos, facilitaram a fixação de
agricultores procedentes de outros municípios, impulsionando o progresso de Duas Barras, Em
1877, elevou-se o povoado à freguesia, com o nome de Santa Rita das Duas Barras, posteriormente
denominada Santo Antônio das Duas Barras.
Em 1889, criou-se o município com sede no povoado de Umburanas, recebendo a
denominação de Vila Bela das Umburanas.
Transferiu-se a sede municipal para Duas Barras em 1918, mudando-se o nome do
município para Urandi.
O topônimo é um vocábulo tupi que significa madeira negrecenta.
No decorrer de sua história, Urandi teve seu território desmembrado para formar o
município de Pindaí, em 1962.
Gentílico: urandiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Vila Bela de Umburanas, pela lei provincial nº 1800,
de 06-07-1877 ou pela lei provincial nº 1732, 02-05-1877.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Bela de Umburanas, pela lei
provincial nº 2261, de 08-07-1889, desmembrado de Vila Príncipa, atual Caetité. Sede no Arraial de
Umburanas. Constituído de 4 distritos: Umburanas, Furados, Gentio e Duas Barras, todos
desmembrados da Vila Príncipa.
Em divisão territorial datada de referente ao ano de 1911, o município se denomina
Umburanas é aparece constituído de 4 distritos: Umburanas, Furados, Duas Barras e Brejinho dos
Ametistas.
Pela lei estadual nº 1276, de 10-08-1918, transfere a sede do município de Umburanas para a
povoação de Duas Barras com a denominação de Urandi. Instalado em 12-10-1918, passando
Umburanas à categoria de simples distrito do município de Urandi.
Pela lei municipal nº 2, de 11-04-1919, aprovada pela lei estadual nº 1325, de 10-07-1919, é
criado o distrito de São João da Gameleira e anexado ao município de Urandi.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município é constituído de
2 distritos: Urandi e São João das Gameleiras.
Pela lei estadual nº 1801, de 18-07-1925, transfere o distrito de Brejinho das Ametistas do
município de Urandi para Caetité.
Pela lei estadual nº 2133, de 09-08-1928, o distrito de Gentio foi transferido do município de
Urandi para Guanambí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4 distritos:
Urandi, Furados, São João da Gameleiras e Umburanas.

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído de
4 distritos: Urandi, São José da Gameleira (ex-São João da Gameleira) e Pieadade (ex-Furados) e
Umburanas. Não figurando o distrito de São João da Gameleira.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, de São José da Gameleira passou a
denominar-se simplesmente Gameleira.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Urandi, Gameleira (ex-São José da Gameleira), Piedade e Umburanas.
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo decreto estadual nº 12978,
de 01-06-1944, o distrito de Gameleira passou a denominar-se Pindaí, Piedade a chamar-se Tauape
e Umburanas tomou o nome de Guirapá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos: Urandi,
Guirapá (ex-Umburanas), Pindaí (ex-Gameleira) e Tauape (ex-Pieadade).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1617, de 13-02-1962, desmembra do município de Urandi os distritos de
Pindaí e Guirapá, para constituir o novo município de Pindaí.
Pela lei estadual nº 1670, de 12-04-1962, desmembra do município de Urandi o distrito de
Tauape, sendo anexado ao novo município de Licínio de Almeida.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito Sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Vila Bela de Umburanas para Umburanas, alterado em 1911.
Umburanas para Urandi, alterado pela lei estadual nº 1276, de 10-08-1918.

