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Coleriio de Mouograjias - N .0 206 

I TUB ERA 
Bahia 

,~, ASPECTOS FiSICOS - Area: 996 km2; 
altitude: 20 m; temperatura medi1 em °C 
das maxim as: 29; das minimas: 26; pre
cipitac;ao anual: 144 mm. 

, . POPULI.<;Ao - 32438 habitantes (estima
tiva do Departamento Estadual de Esta
tistica para 1957) . 

i" ATIVIDADES PRINCIPAlS Agricultura 
(cultivo de cacau e cajel e extrac;ao de 
piac;ava. 

' ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
agencia. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 11 autom6veis e 24 cami
nh6es . 

1':: ASPECTOS URBANOS (sede) - 269 liga
c;;6es ezetricas, 4 aparelhos telejonicos, 1 
hotel, 4 pens6es e 1 cinema. 

~r ASSISTENCIA MEDICA (sedeJ - 1 Posta de 
Higiene e 2 medicos no exercicio da pro
jissao. 

·.'· ASPECTOS CULTURAIS - 33 unidades 
escolares de ensino primlirio fundamen
tal comum e uma biblioteca. 

·~ FINAN()AS MUNICIPAlS PARA 1957 (mi
lhares de cruzeiros) ~ receita total : 3 800; 
receita tributciria: 2915; despesa: 3800. 

REPRESENTA<;AO POLiTICA - 12 verea
dores em exercicio . 

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



ASPECTOS HISTORICOS 

I TUBERA originou-se de uma aldeia de indios, 
onde , no seculo XVIII, foi construida uma 

igreja :..ob a. invocavao de Santo Andre. Os 
primitivo.s habitante.s dedicavam-se exclu~i
vamente ao cultivo da mandioca , cuja produ
c;ao apenas chegava para a .subsistencia dos 
habitante.s locais. Posteriormente, os coloni
zadores portugue.ses introduziram a cultura 
do cafe e do cacau. 

Os rios do Jitoral .sul da Bahia que condu
zem aos planaltos situado.s a oeste desempe
nharam funcao decisiva no movimento de 
penetra.<;ao e · deva.ssamento do territ6rio, que 
ceve .seu de.s~nvolvimento inicial ao flore.sci
mento da industria agucareira. Entre o pas
sa do aguca reiro e o advento do cacau, como 
explora<;ao organizada. em bases comerciais, 
ha uma longa fa.se inexpre.ssiva na vida eco
n6mica da parte meridional da Bahia. 0 ::. 
pequenos nucleos de popula<;ao, tanto OS 
dO Jitoral COmO OS do interior, estes UltimO.S 
lo:::alizados de preferencia a margem dos rios 
ou surgidos, nas estrada.s, de antigos pousos 
de tropas , t inham a.s suas atividades resumi
das quase ao indispensavel a .subsistencia de 
seu.s moradores. 

0 cacau constitui hoje a base econ6mica 
da maioria dos Municipios integrantes da 
zona cacaueira, a que pertence Itubera. 

Em rela<;ao as or:gens do cacau na Bahia, 
.segundo Clovis Caldeira, e geralmente aceita 
a ver.sao de que as suas plantac;oe.:. provieram 
de algumas sem entes levada.s do Para para a 
Capitania de Ilheus , em 1746, pelo colona 
frances Luis Frederico Varneaux. 0 desen
volvimento da. lavoura cacaueira processou-se 

Vista parcial da cidade, vendo-se a rua Rui Barbosa e 
a desembocadura do rio Livinhaem 
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em ritmo extremamente lento, tudo indicando 
que a urn animador surto inicial se seguiu 
urn longo periodo de de.si'mimo. 0 grande, o 
poderoso impulso experimentado pela lavoura 
verificou-.se principalmente a partir da ultima 
decada do seculo passado. 

Itubeni. foi elevada a categoria de Vila 
em 27 de dezembro de 1758, por ordem do 
Conselho Ultramarino, com o nome de San
tarem. A lei n .0 759, de 14 de ag6sto de 1909, 
concedeu a sede municipal foros de cidade. 
For f6rc;a do Decreta-lei estadual n.0 141, de 
31 de dezembro de 1943, teve .seu nome mu
dado para Serinhaem, vindo finalmente ser 
denominado Ituberii. de ac6rdo com o Decreta. 
estadual n° 12 978, de 1.0 de junho de 1944. 

Itubera e Comarca. de terceira entri'mcia, 
ignorando-se, no entanto, a data de sua cria
gao. 

De ac6rdo com a divisao territorial vi
gente em 1.0 de janeiro de 1958, o Municipio 
e constituido de cinco di.stritos: Itubera, 
Guandu, Itamari, Nova Ibia e Pirai do Norte. 

ASPECTOS FiSICOS 

{) 
MUNiciPIO de Itubera localiza-se na Zona 
Cacaueira. Limita-se com os municipios 

de Camamu, Nilo Pec;anha, Ipiau e o Oceano 
Atlantica. A sede municipal esta situ ada a 
margem do rio Serinhaem, e dista, em linha 
reta , 112 km da Capital do Estado. Pos.sui as 
seguintes coordenadas geograticas: 13° 43' 55" 
de latitude sul e 39° 08' 51" de longitude W.Gr. 
-- diregao s.o. 
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0 Municipio e banhado pelos rios Seri
nhaem e Santarem e pelos riachos Jacare, Ja
buticaba, Tanaranga, Papagaio, Peixe, Agua 
Freta e Gandu. De suas quedas d'agua des
taca-se a de Pancada Grande, com 88 metros 
de altura. Ha ainda a Cascata Castro Alves, 
no rio Serinhaem, com a altura de 28 metros 
aproximadamente. 

0 sistema orografico constitui-se de ra
mificac;oes da Cordilheira do Mar. 

0 clima e quente, umido e &alubre. A tem
peratura maxima afasta-se um pouco de 
30°C; a minima gira em torno de 16°C e 8. 

media em torno de 22°C. 

A:-JPHCTOS DJ;;MOGRAFICO:i 

0 MUNICiPIO contava, em 1950, data do ul
timo Recenceamento Geral, 27 290 habi

tantes - 13 828 hom ens e 13 462 mulheres. 
0 Departamento Estadual de Estatistica esti
mou a populac;iio para 1957 em 32 438 habi
tantes. 

'JUA0RI1 

UuADRO 

SJ8UR8ANO 

RURAL 

·..JRBANO 

Discriminada segun
do a cor, a populagao 
apresenta, praticamen
te, a mesma composi
cao estadual: 31% de 
brancos e 69% de pre
tos ou pardos em Itube

• 4% rae 30% ·e 70%, respec
D a4 % tivament-e, no conjun
D 12 % to do Estado. Quanta a 

religiao, 95,5% da popu
Jac;ao declarou-se cat6lica e 4%, protestante 
(no Estado, a quota de cat6licos e de 98%). A 
percentagem de brasileiros natos e superior 
a 99o/c. 

No quadro rural, localiza-se 84'1; da po
pulac;ao, no urbana, 12%, e no suburbano, 4%. 
Em todo o Estado da Bahia, 74% da popula
c;ao vive no quadro rural. 

A cidade de Itupera congrega cerca de 
8% dos habitantes do Municipio. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

I~CON6MICAS 

C ONSIDERANDO o total de pe:::soas de 10 anos 
e mais e excluindo-se destas os habitan

tes inativos, os que exercem atividade.s do
mesticas nao remuneradas e discentes e os 
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que nao podem ~er incluidos em ramo algum, 
verifica-se que o principal ramo de atividade 
- "agricultura, pecuaria e silvicultura" -
congrega 74 % do total das pessoas econ6mi
camente ativas . Outros ramos de atividade 
que se destacam sao : "industrias extra.tivas", 
"industrias de transformac;ao", "comercio de 
de mercadoriu " e "prestagao de servigos" . 
:Estes ramos absorvem, em conjunt o, 21 o/o da.
quele total . 

Agricultura e pecuaria 

PREDOMINA n a lavoura do Municipio, que 
t ern na agricultura o principal elemento 

de sua economia, a cultura do cacau. Ha 
tambem aprec1aveis plantagoes de cafe e 
mandioca, que juntamente com o caca.u re
presentam mais de 95% do valor de t6da a 
produgao agricola ituberense . 

Em 1956, o valor da produc;ao agricola 
elevou-se a 95 milhoes de cruzeiros , estando 
assim discriminado segundo elementos do Ser
vigo de Estatistica da Produgao : 

Area 
VALOR DA PRODU CAO 

PRODUTOS AGRlCOLAS cullivada 
Numeros I (hal % s5bre 
absolutos o total 

-~------- - - ------- ·-
_(Cr$_ 10~0) _. 

Cacau em fava 6 11 5 75 168 78,94 

Cafe. 5 301 10 440 10,97 

Mandioca . . 456 5 916 6,21 

Outros (1) . 185 3 692 3,88 

TOTAL . 12 057 95 216 100,00 

( l ) Em "ou~ros" estao inclu1dos a.bacaxi , banana, cana -de-a~\1 car 
fumo, laranja, limao c tnngerina . 

A Zona Cacaueira da Bahia, a que per
tence o Municipio de Itubera, reline os maio
res produtores de caca.u do Estado . Em 1956, 
a produgao total dessas comunas atingiu 
2 315 320 sacos, aparecendo em primeiro Iugar 
Ilheus, com uma produc;ao de 351 200 sacos . 
A produgao de Itubera, nesse a no, foi de 
78 300 sa cos . 
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No periodo 1952/56, a produgao de cacau 
de Itubeni. apresentou o seguinte desenvolvi
mento: 

ANOS 
Area 

cultivada 
(hal 

Quantidade Valor 
(saco) (Cr$ 1 000) 

~~~---~ ---~- -~-~- ---·. ~-

1952. 
1953 
1954 
1955 
1956 

5 874 
5 988 
6 019 
r, 091 
r, 115 

57 700 
75 200 
64 255 
69 :JOO 
7R 300 

:J2 312 
75 200 
97 608 
R·l 546 
75 !6R 

Houve. como se observa, urn au::nento de 
36% na produGao de 1956 em relagao a 1952. 

A pecuaria nao tern expressao na eco
nomia de Itubera. Ha no Municipio pequenos 
rebanhos que nao satisfazem as necessidades 
do consumo local. 

Em 1956, havia 3 200 bovinos, 460 equi
nos, 800 asininos, 2 100 muares, 4 500 suinos, 
200 ovinos e 250 caprin as. 

A produgao de leite esse ana foi de 20 500 
litros, no valor de 246 milhares de ~ruzeiros. 

ProdU(;iio industrial 

A PRODU<;Ji.o industrial do Municip~o consti
tui-se de pequena industria de transfor

maGao e da industria extrativa vegetal. 

Cascata "Castro Alves" 
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No primeiro ramo destaca-se a produgao 
de farinha de mandioca, aguardente, azeite 
de dende e beneficiamento de ma.deiras. A 
produgao de azeite de dende, em 1956, foi de 
67 toneladas no valor de aproximadamente 
999 milhares de cruzeiros. 

Quanta a extrativa vegetal, a extragao de 
piagava ocupa lugar de desta.que na economia 
de Itubera. Em 1956 a sua produgao foi de 
127 toneladas, no valor de 2 283 milhares de 
cruzeiros. 

ME/OS DE TRANSPORT£ 

I TUBEM liga-se ao.s Municipios vizinhos e as 
Capitais Estaduai e Federal !Jelos S8guintes 

meios de transporte: 
Camamu - Maritima: 25 milhas. 
!piau - Rodoviario: 124 km. 
Nilo Pecanha - 1) Rodoviario: 18 km. 

2J Maritima: 24 mi. 
Capital Estadual- 1J Rodoviario: 412 km: 

2) Maritima: 24 mi. 
Capital Federal - Via Salvador, ja des
crita. Dai ao DF: a! maritima: 1046 km; 
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b 1 aereo: 1 265 km ; e > rodovlario: 1 704 km. 
Itubera conta com urn campo de pouso, 

mas niio exi.ste linha de n avegac;iio aerea re
gular. Ut.ilizam-se do campo, esporadicamen
te, apenas taxis-aereos . 

Ha urn porto da SAIS, utilizado princi
palmente para o embarque de madeiras e de
sembarque de gasolina e derivados, niio pos
suindo, no entanto, organizac;iio portuaria. 0 
embarcadouro e constituido de um pontiio de 
400 met-ros e dotado de urn barraciio. 

COM£RCIO E RA.NCOS 

A PRINCIP-AL prac;a comercial que mantem 
transac6es com Itubera e Salvador. 

Conta o Municipio com 137 estabeleci
mentos de comercio varejista e 8 de comercio 
atacadista. 

Ha uma agen cia do Banco Econ6mico da 
Bahb S . A. 0 movimento bancario e ainda 
pequeno relativamente as principais pragas 
dos Municipios da Zona Cacaueira. Refl ete-s<:: 
no.s c! ad o.s a seguir , referentes as principais 
contas r elementos fornecidos pelo Servico de 
E.~ tati.stica Econ6mica e Financeira l : 

Empr(~stimo s f•:ti 1·/c 
TJtulos J<'~H'O! d ;l(los 

CONTAS 

DepOsit os i1 \'ist a I' :1 I'Hrlo praw 
DepOsitos a prazo 

INSTRl}(;A.o PUBUCA 

Saldos em 
31-XII-57 
Cr$ 1 000) 

:l 
l il:! 

lj :~;)!J 

Hli2 

Cmvr base nos dados censitarios re[erentes 
a 1950, pode-se e~timar que atualmente 

a percentagem de pessoas a lfabetizadas no 
Municipio sej a superior a 23%, quota obser
vada n aquele ano (calculada s6bre o total 
da.s pe.s.soas presentes de 10 anos e mais> . 
ESt 2 indice e inferior a percentagem corres 
pondei1te para o Est ado I 32%). 

l~n.sin o 

EM 1956 as unidades escolares cle ensino 
primario fund amenta l comum eram 33 . 

tendo a matricula efetiva atingido a soma de 
1 628 aluno.s. Na sede Municipal esta insta
lado o Grupo Escolar Presiden te Roosevelt. 
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FINAN(;AS POBLICAS 

N o periodo 1953/ 57, as financ;as do Muni
cipio atingiram as .seguintes cifras (da

dos do Conselho Tecnico de Economia e Fi·
nanc;asl: 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANO S Rece ita a rrecad a d a S aldo ou 
Despesa ''deficit'' 

realizada do balanco 
W•• • - - - -- --

Total I Tributiiria 
---- - - ----- - ----

1953 ~ 294 I 330 3 549 - 255 
1954 (I) 2 500 I Rul 2 500 -
1955 4 819 3 818 2 Q30 + 2 189 
1956 ... .. .. 5 367 :l 911 3 154 + 2 213 
1957 ( 2) 3 800 2 915 3 800 -

(I ) Orr.alllento dr 1955 . - (2) On'aJUcnto. 

As principais contas em que se decompoe 
a receita tributaria prevista para 1957 sao as 
seguintes: 

Tributaria 
(Crs 1 000) 

2 915 
Impastos 2 563 
Terrl~oria l 6 
Predial 180 
S6bre indus t ria s e profi ss6es 1 350 
De licen<;a 229 
Jogos e d ivers6es 2 
Adlcional 121 
Explora<;ao agricola e industria l 675 

Tax as 
Assistencia e Segura nQa Social 
R o doviB..ri a s 

E xpediente 
Fiscaliza<;ao e ser vic;os d i versos 
Li m peza p(lblica 

352 
92 

160 
30 
36 
34 

A despesa municipal, em 1957, se acha 
distribuida da seguinte forma: 

Despesa tot a l 
Administra.;;iio geral 

(CrS 1 000 ) 

3 800 
504 

E xa.;;iio e fl scalizaGiio financeira 421 
Segura n .;;a p ublica e assiste n cia socia l 208 
Educa .;;ao publica 566 
s a ude publica 117 
F omento 2 
S~rvi.;;o s industria ls 175 
S ervi.;;os de utilida d e publica 1 300 
En cargos di versos . . . 507 
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A arrecadac;ao da receita federal, e.:.ta
dual e municipal apresent.ou os seguintes da
dos para o periodo 1953/ 57 : 

1953 . 
1954 
1955 
1956 .. 
1957 . 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA ICr$ 1 000) 

Federal 
(1) 

Estadual \ Municipal 
(1) 

- - - - ---1 - - - --- - --- ·-- - - -

959 
I 362 
I 327 
I 423 

5 639 
• 621 
2 728 
I 23 4 

( I ) Datlos <Ia lnspetoria Regional tlc Estat.istica ~1unicipal. 

3 294 
2 500 
4 819 
5 367 
3 800 

DJVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

A CIDADE esta situada a margem e,squerda 
do rio Serinhaem, sendo ainda banhada 

pelo rio Santarem, a fluente do primeiro. :E 
iluminada por luz eletrica, fornecida pela 
Hidreletrica de Pancada Grande, cuja capa
cidade e de 11 000 volts. 0 calc;amen to dos 
logradouros publicos apresenta as seguintes 
caracteristica.:.: a paralelepipedos, 70 %, com 
pedras irregulare.s, 20 % , com macadame, 15% 
e sem pavimentac;ao, 5% . Ha urn cinema, urn 
hotel e quatro pensoes . !tuber a conta tam bern 
com uma biblioteca publica - "Rui Barbosa" 
- com 1 808 volumes . 

Prefeitura Municipal 
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Trerho da cascata. "Cas tro AJves", vendo-se a 
Igre jC~_ Ma triz 

A a.ssistencia medica e prestada par um 
Posta de Higiene , mantido pelo Governo do 
Es tado. Ha dois medicos e dois dentista.s no 
exercicio da profissao. 

A igreja paroquial, edifica da pelos jesui
tas, no terceiro quartel do seculo XVIII, e 
cons idera da hist6rica. A igreja de Sa nto 
Andre , padroeiro da cidade, data de 1713. 
Esta erigida no alto de um morro, de aproxi
madamente 500 metros de altura , onde se 
rea liza kadicionalmente todo.s os an os a 
principal fest a religiosa de Itubera. 

0 Municipio e sede da par6quia de Santo 
Andre. Conta 5 igreja.s e 6 cap2las publica.s. 
Mantem £ as.sociaG6es r eligiosas. E.sta subor
dinada. ao bispado de Ilheus. Exist em 4 igre
j as ba tis ta.s . 

A Secretaria da Agricultura mantem n o 
Municipio o Nucleo Colonial de Itubera, des
tinado a cultura de hortaligas . 

Acha-se instalada na cidade uma. Agen
cia Municipal de Es tatistica, 6rgao integrante 
do IBGE . 
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E STA publica.;;do jaz parte da serie de monograjia• 
municipais organizada pela Diretoria de Do

C!L1nentarao e Divu lyarao do Conselho Nacional <lc 
Estatistica. A nota introdut6 ria , sabre aspectos da 
evolw;;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizaQdO, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opinido, comuns em assuntos dessa natureza, ndo 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesqui•a . Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora9do, especialmente de his
toriadores e ge6gratos, a tim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de contrnversias, o esc6r9o his
t6rico e geogr<ijico d.os municipios brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO 
CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Estatistica Geral e Aplicada - CnoxToN e CowoE>I 
Enciclopedic;; dos Municipios Brasileiros Cada 

volume 
Anuario Esta tistico do B rasil - 1958 

Vocabulario Brasileiro de Estatistica - MILTON 
DA SILVA RODRIGUES 

Anuario Estatistico do Brasil - 1956 e 1g55 
B ibl iograjia 

leira (1936/ 5G) 
Geogr<i/ico -Estat !st ica Brasi-

Teoria dos L evantamentos por Amostmgem 
WILLIA::'.l G . MADOW 

Ferrovias do Brasil .... .. . 
0 Mundo em NU.meros 
A Fecundidade da Mulher no Brasil - GIORGIO 

MORTARA ... .... ....... , ..................... . 

Curso El.ementar de Estatistica Aplicada a Admi
nistrat;do - GroRGIO M o.nARA 

Gr<ijicos: C9nstrUI;iio e Emprego AIIKIN e 
COLTON 

Brazil Up-to-Date 
B1·esil d"Auiourd'Hui .......... . 
Vida e Marte nas Capitais Brasileiras LINCOLN 

DE FREITAS ... ...... . 

Analise Mat.emdtica do Estilo - TULo HosTiLJo 
MONTENEGRO ..................... . 

Geograjia des Pre90s - MOACYR MALHEIROS SILVA 

Divisao Territorial do Brasil - 1.0 -Vli-955 
Estat istica do Conui rcio Exterior do Brasil (j:: -

neiro a junho de 1953 ) 
Idem (janeiro a setembro de 1953) 

Idem (jane!::-o a dezembro de 1953) 

Idem ( 1954), volumes trlmestrals, cada 
Idem ( 1955), volumes trlmestrai s. cada 
Idem (1956). volumes tr!mestrais. cada 
Idem (1957), volumes tr!mestrais .......... . 
Brazilian Commodity Nomenclature ......... . 

Brasil - Cen so Demogrlijico ............. . . .. . . 

Brasil - Censo Agric.e>la 

Brasil - Censo Industrial 

Formulas Empiricas - T. RuNNING . . 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias 

PERI6DICOS 

Revis: a Brasileira de E stat istica ( anua!) 
R e~:ista Brasileira dos Municfpios ( ) 
Boletim Estatistico (anual ) . ... ..... . ... .. ... . . . 
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100,00 
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40,00 

50,00 

40,00 

100,00 
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Vcndas pelo reemb6lso postal ou mediante remessa 
do numerario correspondente, em cheque, vale postal ou 
COin valor declarado, a faVOr do CONSELHO NACIONAL DE 
EsT;,;isT,cA ( Av. Franklln Roosevelt . 166 - Rio de 
Jan eiro, DF). Os funclonarlos do sistema estatistlco, 
os profess6res e alunos de cursos oflcla !s de estatistica 
e os s6c lo3 qultes da Socledadc l:lrusilci ra de Estatictica 
tem dlreito a um descon;.o de 50% , exceto pam o 
Anua r!o Esta t istlco e per!6dlcos. 
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!BGE, aos sete dias do mes de abril de 
mil novecentos e cinqiienta e no'i.le. 




