Santa Maria do Cambucá
Pernambuco - PE
Histórico
Primitivamente o atual município de Santa Maria do Cambucá teve a denominação de
“CARRAPATO”, na época do início de sua povoação em volta da capela de Nossa Senhora do
Rosário, construída pelo Frei Ibiapina em 1876. Seus primeiros habitantes e fundadores foram: José
Ferreira e Azevedo, Cornélio Clarêncio Correia de Queiroz, Coronel Vicente Correia de Queiroz,
Pedro José Alcântara, Tenente Coronel José Braz Pereira Lucena. Em 25 de julho de 1895 passou à
categoria de vila, passando a se chamar “SANTA MARIA”.
Em 1º de janeiro de 1938 por sugestão do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de
Pernambuco, passou a adotar o nome de “IBIAPINA”, pelo fato de já existir “Santa Maria”, no Rio
Grande do Sul.
Em 1º de janeiro de 1944 passou a chamar-se “CAMBUCÁ”, sob a mesma alegação do
mesmo Instituto, já, existia uma cidade no Ceará com o nome de “IBIAPINA”. Finalmente em 1º de
janeiro de 1964 foi sancionada a lei nº 4.955, de 20 dezembro de 1963, pelo Governador Dr. Miguel
Arraes de Alencar, criando o município com a denominação de “SANTA MARIA DO
CAMBUCÁ”.
O nome “CAMBUCÁ” se deve a espécie de árvore existente município com esta
denominação.
Gentílico: santa-mariense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Maria, pela lei municipal nº 41, de 25-07-1895,
subordinado ao município de Taquarentinga.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Santa Maria figura no
município de Taquarentinga.
Pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, é criado o município de Vertentes, passando o
distrito de Santa Maria a pertencer ao município de Vertentes.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Santa Maria figura no
município de Vertentes.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 92, de 31-03-1938, o distrito de Santa Maria passou a denominarse Ibiapina.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito já denominado Ibiapina,
figura no município de Vertentes.
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Ibiapina passou a denominar-se
Cambucá.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito já denominado Cambucá
figura no município de Vertentes.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Maria do Cambucá, pela lei
estadual nº 4955, de 20-12-1963, desmembrado do município de Vertentes. Sede no atual distrito de
Santa Maria do Cambucá (ex-Cambucá). Constituído do distrito sede. Instalado em 23-08-1964.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Alterações toponímicas distritais
Santa Maria para Ibiapina, alterado pelo decreto-lei estadual nº 92, de 31-03-1938.
Ibiapina para Cambucá, alterado pela lei estadual nº 952, de 31-12-1943.
Cambucá para Santa Maria de Cambucá, alterado pela lei estadual nº 4955, de 20-12-1963.
Transferência distrital
Pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, transfere o distrito de Santa Maria do município de
Taquaretinga para o de Vertentes.

