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RIBEIRA DO POMBAL 
BAHIA 

Em comemora~ao ao 2.o Centenario 

IBGE - CONSELHO NACJONAL DE ESTATiSTICA 



Cole~ao de M onografiqs ,- N.0 18 3 

RIBEIRA DO POMBAL 

BAHIA 

1':l ASPECTOS F!SICOS - Area: 940 km' 
(1956); altitude: 250 m ; temperatur a me
diu em ·c da:; max1.mas: 35; das mini
mas: 16; compensada: 24; precipitac;ao 
anual: 375 mm. 

i:I POPULAQAO - 30 951 habitantes ( Esti
mativa do Departamento Estadual de 
Estatistica para 1957); densidade demo
grafica : 33 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

1':l ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricuztura 
e pecuaria. 

it VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 2 autom6veis e 23 cami
nh6es. 

1':l ASPECTOS URBANOS (sede) - 208 liga
c;6es eletricas, 1 aparelho telef6nico, 3 ho
teis, 2 pens6es e 1 cinema. 

~~ ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 Posta 
de Saude; 1 medico no exercicio da pro
fissao . 

f.r ASPECTOS CULTURAIS - 10 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum e 1 livraria. 

- . "i" ·· ·-- . t" . . , .. . . 

'(;:( FINANQAS MUNICIPAlS EM 1956 (milha-
res de cruzei ros) - receita total: 1 440; 
receita tributaria: 395; despesa : 1 536 . 

: ? REPRESENTAQAO POL!TICA - 8 verea
dores em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documentagao e Divulga<;ao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A REGIAo dos indios quiriris integrava, em 
meados do seculo XVII, o vasto terri

t6rio pertencehte aos D'Avilas da Casa da 
Torre, que inicialmente combateram em seus 
dominies as miss6es religiosas por se julgarem 
prejudicados em seus direitos. Em 1675, en
tretanto, Francisco Dias D'Avila prometeu 
ajuda as missces dos quiriris, facilitando, assim, 
o desenvolvimento da regHio. 

0 Municipio originou-se de uma aldeia de 
indios quiriris, cuja catequese teve inicio em 
1667, quando os padres jesuitas, Joao de 
Barros e Jacob Rolando, ali se estabeleceram 
e construiram uma capela, dedicada a Santa 
Teresa de Jesus. 

A aldeia chamou-se inicialmente Cana
brava, ou melhor, Santa Teresa de Canabrava, 
como era mais conhecida. Localizada no ca
minho para o rio Sao Francisco, Canabrava 
ficou muito conhecida na epoca como pouso 
dos viajantes que se dirigiam para aquele rio. 

No inicio do seculo XVIII o Colegio da 
Bahia mantinha, nas proximidades, algumas 
fazendas de gado bovina e de cultura de man
dioca, milho e outros cereais, o que fortaleceu 
a exploragao agropecuaria local. 

Em 1754 foi criada a freguesia, que tomou 
o nome de Pombal por ser seu paroco o 
padre Joao Campos de Cerqueira Pombal, pa
rente do Marques de Pombal. 

A Carta Regia de 8 de maio de 1758, criou 
o Municipio, tendo sido instalado nesse mesmo 
ano pelo ouvidor de Sergipe, Miguel de Aires 
Lobo de Carvalho. 

Em virtude dos Decretos estaduais ns. 7 455 
e 7 479, respectivamente de 23 de junho e 8 de 
julho de 1931, foi extinto o Municipio e seu 
territ6rio anexado ao de Cip6. Restaurou-o, 
porem, o Decreto n.0 8 643, de 19 de setembro 
de 1933. 

0 Decreto-lei federal n.0 311, de 2 de mar
go de 1938, concedeu a sede foros de cidade. 
Em 31 de dezembro de 1943, por forga do 
Decreto-lei n° 141, teve o toponimo mudado 
para Ribeira do Pombal. 

Criada a Comarca em 30 de setembro de 
1898, por Ato do Governador Severino Vieira, 
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foi extinta em 1904. A Lei n.' 175, de 2 de julho 
de 1949, restaurou-a, classificando-a de 1.a en
trfmcia. 

Segundo a divisao administrativa do Pais, 
vigent.e a 1.0 de janeiro de 1958, o Municipio 
e constituido de dais distritos: Ribeira do 
Pombal e Mirandela. 

LOCALIZA(:iO DO MUNICiPIO 

R IBEIRA clo Pombal esta localizado na zona 
fisiografica do Nordeste, uma das 16 

zonas em que se divide o Estado. 

A cidade, que dista, em linha reta, 234 km 
da Capital Estadual, tern as seguintes coor
denadas geograficas: 10" 49' de latitude sul 
e 38° 33' de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

R IBEIRA do Pombal tern uma area de 
940 km', totalmente incluida no Poligono 

das Secas. 0 clima, entretanto, e ameno e sau
davel, tendo sido registradas, em 1956 as se
guintes temperaturas: media das maximas: 
35"; das minimas: 16°; compensada: 24". 
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Numa topografia geralmente plana, des
tacam-se alguns morros: Cangalha, Urubu, 
Focinho e Massaranduba. 

Os rios e as lagoas existentes sao peri6-
dicos, merecendo cita<;iio o rio Itapicuru e as 
lagoas Congo, Sitio, Cabore, Batico, Santo An
t6nlo e Jaboa. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNiciPIO contava, em 1950, data do ul
timo Recenseamento Geral, 23 763 ha

bitantes - 11 670 homens e 12 093 mulheres. 
0 Departamento Estadual de Estatistica 

estimou a popula<;iio para 1957 em 30 951 ha
bitantes. 

Discriminada segundo a cor, a populac;iio 
afasta-se da composic;ao estadual: 39 % de 
brancos e 61 % de pre
tos ou pardos em Ri
beira do Pombal e 30% 
e 70%, respectivamen
te, no conjunto do Es
tadc. Quanto a reli
gmo, verifica-se que , 
praticamente, a totali
dade da populac;ao de
clarou professar a reli-
giao cat6lica (99%), cJoAoE ~ 

12
% 

~~~~=~;~~~:~:~~ri~~n~ VI LA - 2% 

junto estadual (98%) . OUADRO RURAL ~SG% 
Relativamente a nacio-
nalidade, a popula<;iio e composta exclusiva
mente de brasileiros natos. 

A cidade (quadros urbano e suburbano) 
congrega 12 % da populac;ao do Municipio, en
quanta a vila de Mirandela detem apenas 2%. 
Concentra-se no quadro rural 86% da popula
<;ao e a percentagem correspondente ao Estado 
e de 74% . 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C oNSIDERANDO o total de pessoas de 10 anos 
e mais e excluindo-se destas os habi

tantes inativos, os que exercem atividades do
mesticas nao remuneradas e discentes e os 
que nao podem ser incluidos em ramo algum, 
verifiea-se que o principal ramo de atividade 
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Mercado Municipal 

"agricultura, pecuaria e silvicultura" 
congrega 90 ':'o do total das pessoas economica
mente ativas. 

Agricultura e pecuaria 

E MBORA situado no Poligono das Secas, e, 
desse modo, sujeito a estiagens peri6di

cas, o Municipio tern na agropecuaria sua 
principal fonte de riqueza. 

0 principal produto agricola. e._ .o feijao, 
cujas safras sao oscilantes .em virtude de irre
gularidade na distribuigao das chuvas. 0 
milho ocupa, tambem, lugar de realce na 
agricultura local. ultimamente vern sendo 
intensificada a cultura do arroz, praticada 
com excelentes resultados em lagoas peri6-
dicas. · 

Em 1956, o valor da produgao agricola 
elevou-se a 7 milh6es de cruzeiros, cabendo 
ao feijao 4 milh6es (Servigo de Estatistica da 
Produgao) : 

PRODUTOS AGR'COLAS 

Fcijao. 
Milho .. 
Arroz. 
Cana-de-a~6car . . 
Outros (1) .. .. 

TOTAL ... I 

Area 
'"ltivada 

(ha) 

I 820 
I 080 

48 
42 

166 

3 156 

I VALOR 0.4. PRODU CAO 

NUmeros 
absJiutos 

(Gr$ 1 ODO) 

4 350 
I ·1 26 

H2 
204 

6 ;:: I 
I 

C;'{, S6bre 
o total 

64,20 
21,07 

6,38 
3,01 
5,28 

100,00 

{l ) Agave, algodii:..', b.1nana, ma.moua, m:lndioc-a , manga e fumo. 
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No periodo 1952/56, a produc;ao de feijao 
foi a seguinte: 

ANOS Area Quantidade Valor 
c"ltivada (t) (Cr$ 1 000) 

1952. 3 800 P12 :J3H 
1953. .j 025 1 -!52 G 776 
j 954 . . .j 819 1 73-l .j 3:35 
1955 . . 2 :352 

I 

20 255 
1956 .. 1 820 H5 4 :3.50 

Embora nao possua grandes rebanhos, a 
pecuaria e bastante expressiva na economia 
local, havendo regular exporta<;ao de gada. 

Em 1956, os rebanhos estavam assim cons
tituidos (numero de c.ll.begas): 

Bovines .. . 

Equines ..... . .... . ........... . . . .... . . . . 

Asi11inos .... . ........ . ... . ....... . ..... . 

Muares 

Suinos ...... . ... .. . . . . ...... . ... . . . . . . . . 

Ovlnos ....... . . . ........... . ........... . 

10 000 

1 100 

820 

1 100 

2 200 

9 900 

Caprinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 

Salvador, Sergipe, Ceara, Alagoinhas, Cip6, 
Cicero Dantas e Tucano sao OS principais mer
cados compradores dos produtos agropecuarios. 

Indzl.stria de transfonnw;ao 

A INnirsTRIA de transformac;ao reduz-se, pra
ticamente, a produc;ao de toicinho sal

gada e carne salpresa. 

Prefeitura Municipal 

RIBEIRA DO POMBAL - ·7 



Segundo elementos do Servico de Estatis
tica da Produc;ao, atingiu as seguintes cifras 
a produc;ao de origem animal em 1955: carne 
verde de bovino - 205 220 kg; carne verde de 
suino - 23 496 kg; toicinho- 24 564 kg; car
ne verde de ovino e caprino - 21 194 kg; 
couro verde de gado bovino - 34 424 kg; pele 
seca de ovino e caprino - 1186 kg. 0 valor 
total dessa produc;ao foi de 6 milhoes de 
cruzeiros. 

Pode-se destacar , ainda, a pequena in
du.stria local, em sua maioria instalada na 
zona rural, dedicada a produc;ao de farinha 
de mandioca, rapadura, manteiga, requeijao, 
artigos de montaria, telhas e tijolos. 

Produ<,;iio extrativa vegetal 

0 MUNICIPIO e pequeno produtor de COqui
lhoS de licuri, de que a Bahia e a unica 

produtora do Pais. Em 1955 a produc;ao foi de 
6 000 kg, nc valor de 30 milhares de cruzeiros. 

ME/OS DE TRANSPORT£ 

R IBEIRA do Pombal liga-se aos Municipios 
vizinhos e as capitais estadual e fe

deral pelos seguintes meios de transporte: 

Cicero Dantas - Rodcviario: 34 km . 
Cip6 - Rodoviario: 31 km 
Tucano - Rodoviario: 31 km. 

Capital Estadual - 1) Rodoviario: 293 
km;2) Misto: a) rodovhi.rio, ate Alagoinhas: 
165 km; b) ferroviario (Viac;ao Ferrea Federal 
Leste Bra.sileiro): 126 km . 

Capital Federal - 1) Rodoviario: 1 502 
km; 2) Via Salvador, ja descrito. Dai ao DF: 
a) maritimo: 1460 km; b) aereo: 1 265 km. 

COMERCIO 

A s principals prac;as com as quais o comer
cia local mantem transac;oes comerciais 

sao: Salvador, Alagoinhas, Aracaju e Sao 
Paule. 

Ribeira do Pombal importa tecidos, ferra
gcns, drogas, louc;as, material eletrico, sal, 
farinha de trigo, arroz, cafe, perfumes e 
combustive!. 
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Existem 7 estabelecimentos de comercio 
atacadista e 43 de comercio varejista. Em 
1956 o giro comercial foi da ordem de 9 mi
lh6es de cruzeiros. 

SALARIOS 

0 ESTADO da Bahia, compreendido na ll.a 
regiao pelo Decreta que estipulou os 

novas niveis de salario minima para o tra
balhador adulto, em vigor desde 1.0 de agosto 
de 1956, divide-se em 4 sub-regi6es. 

Ribeira do Pombal inclui-se na 4.a sub
regiao, com o salario minima mensal de 2 000 
cruzeiros. 

EDUCA<;.40 

C oM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que, atualmente, a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 20%, quota observada 
naquele ana (calculada sabre o total das pes
soas presentes de 10 anos e mais). A percen
tagem relativa ao Estado da Bahia atinge 
32% . 

Em 1956, existiam 10 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum, nas 
quais estavam matriculados cerca de 603 
alunos. 

FINANl;AS POBLICAS 

N o periodo 1952/56, as finangas apresen
taram as seguintes cifras (dado.s for

necidos pelo Conselho Tecnico de Economia 
e Finangas) : 

FINAN-;:AS I Cr$ 1 oam 

Receita arretadada Saldo ou 
Despesa "def Cit" 

Total I Trihiltfl:il rall;zarla do balanco 
~---~-- - - - --- - ---- --- - - - - --- - -

ANOS 

1952 . 117 369 
1953 (I) ~00 210 ~00 
19 .5~ (! ) ~00 210 ~00 
1955. I 092 i~~ I I 260 168 
1956. I ~~0 l 536 96 

(I) Oq;amento. 
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Grnpn Escola.r 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria referente a 1956 sao as 
seguin tes: 

Tributariu .... . ............ . . . . . .. . .. . 

(Cr$ 1 000) 
395 

Impostos ........................... . . . 
Predial ............................ . · · 
S6bre indtistrias e profiss6es ... . . . . 
De licencas .......................... . 
Adicional ........................... . 
ExploraG8.0 agriccla e industrial ..... . 

Taxas ................................. . 
Assistencia e seguran<;a social ...... . 
Fiscalizagao e servi<;os diversos ... . . . 
Limpeza p(tblica .................... . 
Rodoviaria ................... . 

362 
56 

231 
42 

7 
26 
33 
18 
1 

13 
1 

A despesa municipal, achava-.se assim 
distribuida: 

Despesa total 
AdministraG8.o geral 
Exacao e fiscalizacao financeira ..... . 
SegUranga publica~ e assi:::tencia social 
Educagii.o publica ..................... . 
Saude publica ............. : ......... . 
Fomento .............. . .... . . . .... . .. . 
Servigos industriais .......... . 
Di vida publica .................... . .. . 
Servi<;os de utilidade ptlblica .... . .. . 
Encargos diversCJs .................... . 

(CrS 1 000) 
1 536 

1go 
130 

42 
29 
19 
19 

148 
4 

992 
44 

A arrecadagao da receita federal, e.stadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1952/56: 

1052 
1053 
1954 
1955 
1956 

ANOS 

R::CEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

Federal 
(1) 

100 
J:Jo 

Estadual 
(1) 

1 232 i 
046 
859 

1 0851 
1 018 

Municipal 

777 
400 
400 

1 092 
1 440 

(1) Dados da Ins1x~toria R~gi::nu>.l cle Estat!stica ~1un:cip~1 • 
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DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

A CIDADE de Ribeira do Pombal, situada num 
tabuleiro, conta com 687 predios e 208 

ligac;6es eletricas. Apenas 2% de seus logra
douros publieos tern calc;amento. Ha urn ci
nema, 3 hoteis e 2 pens6es. 

Os lavradores locais disp6em da "Associa
<;ao Rural de Ribeira do Pombal", destinada 
a assisti'mcia social e medica ao homem e a 
crian<;a do campo. Municipio integrante do 
Poligono das Secas, conta com tres a<;udes na 
zona rural. 

Ha urn hospital em construc;ao. Atualmen
te prestam assistencia medica a populac;ao 
urn P6sto de Saude e um medico no exercicio 
da profissao. 

0 Municipio festej a tradicionalmente sua 
padroeira, Santa Teresa de Jesus, no dia 15 
de outubro, quando afluem para a cidade fo
rasteiros de diversos Municipios vizinhos. 

Semanalmente realiza-se, as sextas-feiras, 
na sede municipal, tradicional feira, que atrai, 
pela sua importancia no comercio de cereais, 
grande numero de pessoas da regiao . 

Acha-se instalada n a cidade uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 

£ STA publica()iio jaz parte da serie de monograj;a:J 
municipais organizada pela Diretoria de Documen

ta9iio e D ivulgc9ilo do Conselho Nacional de Estat istica. 
A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evolu()iio h is
torica do Municipio, corresponde a uma tentati.va no 
sent'ido de sintetizar, com adequada sistemati za9 iio, 
elementos esparsos em diferentes documento~ . Ocor
rem, em alguns casos, dive rgencias de opiniiio, comuns 
em assuntos dessa natureza, niio sendo raros c-s equi
vocos e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. ? or isso, 
o CNE acolheria com o maior interesse qualquer cola 
bora9iio, especialmente de historiadores e ge6gratos, a 
jim de que se possa divulgar de futuro, sem receio de 
controversias, o esc6r9o hist6rico e geogrdjico des mu
nicipios brasileiros. 
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II:IGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral em exercicio: HUdebrando Martins 

COLE(:l\.0 DE MONOGRAFIAS 
· (2." serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina . 104 - Prudentopolis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria . 109 - Mossoro. 
!10 - Quixeramobim. Ill - Cipo. 112 - Cachoeira 
do Sul. 1!3 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 

116 - Ponte Nova. 117 - Goiania. 118 - Caxambu. 
119 - Joao P essoa . 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 
- Cara.ndai . 123 - Tijucas. 124 - Estanc ia. 125 -
Caruaru. 126 - Sa o Pedro do Sul. 127 - 0 Vale do Ca
riri. 128 - A~ u. 129 - Len ~ois. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Ju aze iro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajuba. 136 - Buquim. 
t:l7 - Concei ~ao do :vra.to Dentro. 138 - Campo Maior. 
13!J Dois Corregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 Picui. 143 - Territorio do Acre. 144 - Russas. 
145 Tres Ponta s. 146 - Ju iiZeiro. 147 - Sao Lou-
renco. 148 - Januaria.. 149 - Santo Amaro. 150 -
Barra Mansa . 151 - Marques de Valen~a. 152 - Oso
rio. 15:! - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 -
Vassouras. 157 - Mage. 158 - Cantagalo. 159 - San
tarem. 160 - Arara.quara. 161 - Pau dos Ferros. 162 
- Itambe. 163 - Sao Carlos. 164 - Estrela do Sui. 165 
- Garanhuns. 166 - - Itacoatiara .- 167 - Nazare. 168 -
Tapes. 169 · :.... .-\rem Paraiba. liO - Espirito Santo. Iii 
- Natal. li 2 - Sao Francisco do Conde. 173 - Passos. 
174 - Senhor do Bonfim. 175 - Ipiau. 176 - Remanso. 
177 - Santa Maria. 178 - Joaima. 179 - Bragan~a. 180 
- Uatiba. 18 1 Jequitinhonha . 182 - Carag uatatuba. 
183 - Ribcira do Pombal. 184 - Formiga. 

Acabou-se de imprirnir, no ServifO Grdjico 
do IBGE, eros cinco dias do mes de rrgosto de mil 
novecentos c cinqiienta e oito. 




