Utinga
Bahia - BA
Histórico
Em 1551, segundo historiadores, os jesuítas foram pioneiros na exploração na região,
situada à nascente do rio Utinga onde surgiram as primeiras fazenda de criação.
Por volta de 1845, faiscadores que se dirigiram à minas de pedras preciosas em Lençóis e
Estiva iniciaram movimentada passagem pelo território. Do ponto de pouso dos viajantes
formou-se o povoado de “Palhas”.
Criou-se a freguesia, com o nome de Bom Jesus da Boa Esperança do Riachão de Utinga,
pela Lei Provincial de 22 de novembro de 1887.
Mais tarde, o povoado de Palhas foi arrasado durante os combates entre as forças
policiais e o grupo chefiado por Hermenegildo Sousa Santos, ali instalado. Logo depois,
reconstruído sob a orientação de Joviniano Bastos e dos irmãos Isidro e Manoel de Souza Santos,
proprietários das terras, recebeu o nome de Bela Vista de Utinga.
Elevou-se a Vila, em 1916.
Pelo Decreto Estadual nº 141, de 31 de dezembro de 1943, simplificou-se a denominação
para Itinga.
O topônimo é variação do vocábulo indígena y-tinga, que significa ‘água branca” ou “rio
branco”.
Os nativos de Utinga são chamados utiguenses.
Gentílico: utinguense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Bela Vista de Utinga, pela lei municipal nº 97, de
11-04-1916, aprovada pela li estadual nº 1209, de 02-08-1917, subordinado ao município de
Morro do Chapéu
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito de Bela Vista
de Utinga, figura no município de Morro do Chapéu.
Assim permencendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de Bela Vista de Utinga
passou a denominar-se simplesmente Bela Vista.
No quadro fixado para vigorar no período de 9139-1943, o distrito de Utinga (ex- Bela
Vista de Utinga), figura no município de Morro do Chapéu.
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo decreto estadual nº
12978, de 01-06-1944, os distritos de Bela Vista passou a denominar-se Utinga.
Pela lei estadual nº 550, de 27-04-1953, desmembra do município de Morro do Chapéu o
distrito de Utinga. Elevado à categoria de município. .
Pela lei estadual nº 628, de 30-12-1953, Utinga adquiriu do município de Morro do
Chapéu o distrito de Riachão do Utinga.
Em divisão o territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Utinga e Riachão do Utinga.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 1-I-1979.
Pela lei estadual nº 4031, de 14-05-1982, é criado o distrito de Bonito e anexado ao
município de Utinga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído de 3 distritos:
Utinga, Bonito e Riachão do Utinga.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 1988.

Pela lei estadual nº 5021, de 13-06-1989, desmembra do município de Utinga o distrito de
Bonito. Elevado à categoria de município.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1993, o município é constituído de 2
distritos: Utinga e Riachão do Utinga.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Bela Vista de Utinga para Bela Vista, alterado pelo decreto-lei estadual nº 11089, de 30-111938.
Bela Vista para Utinga, alterado pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo
decreto estadual nº 12978, de 01-06-1944.

