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{:: ASPECTOS FiSICOS -- Area: 1 206 km' 
(1957); altitude: 1 050 m; temperatura 
media em °C (1956l: das nuiximas, 32; 
das minimas, 10; compensada, · 21. 

· · POPULAQAO - 16 867 habintantes (esti
mativa do DEE para 1.0 -I-1958); densida
de d.emognifica: 14 habitantes par quil6-
metro quadrado. 

{· ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
(cana-de-aptcarl, pecwiria, avicultura, 
industrias de produtos alimentares, arte
sanato. 

VEiCULOS REGISTRADOS - (na Prefei
tura Municipal) - 6 caminh6es e 1 jipe. 

i< ASPECTOS URBANOS (sede) - 140 ligac;6es 
eletricas, 1 agencia postal-telegrlifica 
(DCTJ , 1 hotel, 1 penstio e 1 tipografia. 

'"· ASSISTi!:NCIA MEDICA (sedel - 1 p5sto 
de higiene, 1 fannlicia, 1 medico e 2 den
tistas no exercicio da profisstio. 

-(• ASPECTOS CULTURAIS - 39 unidades de 
ensino primdrio geral (35 de ensino pri
mlirio fundamental comum, 4 de ensino 
supletivo) . 

f> ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1958 (mi
lhares de cruzeiros) - Receita total pre
vista: 1 000; receita tributliria: 207; des
pesa fixada: 1 000. 

1:c REPRESENTAQAO POLiTICA- 8 vereado
res em exercicio . 

Texto de Paul Schnetzer, da D!retoria de 
Documentagao e Divulgagao do CNE. Dese
nho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A coLONizAgA.o da Chapada Diamantina, z·o
na fisiografica onde se localiza o atual 

Municipio de Rio de Contas, teve inicio em 
1681, com a distribuigao de seo:marias ao Jon
go dos rios Jaguaripe e Paraguagu, nas zo
nas de Maracas e Orob6, e ao longo do Ri·::> 
de Conta.s, ate a Barra do Sincora. 

Na ultima decada do seculo XVII, VIaJan
tes vindos de Goias e do Norte de Minas Ge
rais, demandando a Cidade do Salvador, Capi
tal da Provincia da Bahia, fundaram urn po:1-
to de pcuso em urn planalto da Serra das Al
mas, a margem do Rio Brumado Co entao R:o 
de Contas Pequeno), onde edificaram uma ca
pela sob a invocagao de Nossa Senhora de 
Santana. :Esse povoado ficnu conhecido pelo 
nome de Arraial dos Creoulo.s. No.s primei
ros anos do seculo XVIII, o povoado era vi.si
tado por bandeirantes paulistas, inclu:sive o 
famos-o Sebastiao Raposo Tavares, que para 
ai t'nham 'do a procura de ouro. 

A descoberta de veios e ca.scalho.s auri
feros no leito do rio de Conta.s Pequeno Co 
atual Brumado), nos sew; afluentes e nas ser
ras circunvizinhas, fez atrair a rc;;iiio gran
de numero de garimpeiros, predominando 
bandeirantes paulista.s e mineiro.s, e, tambem, 
aventureiros e~trangeiros, sobretudo espa
nh6is e portugueses . Subindo o rio Brumado 
e explorando a.s setranias pr6ximas, funda
ram eles, tres legua.s acima do Arraial dos 
Creoulos, a altitude de 1 050 metros, outra 
povoagao, a que deram o nome de Mato Gros
so e onde os jesuita.s, que acompanhavam os 
bandeirantes, logo erigiram uma Capela, sob 
a invocac;ao de Santo Antonio. Com o desen-
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volvimento da minera<;ao e o aumento inces
sante da popula<;ao, o arraial de Mato Gros
so tanto prosperou que, em 1718, foi criada 
a primeira Freguesia do Alt·o Sertao, ou Ser
tao de Cima, com a denomina<;ao de Fregue
sia de Santo Antonio de Mato Grosso (havia 
entao, 20 freguesias na Provincia) . · 

Em 1722, resolve o Comelho Ultramarino 
do Reina criar duas Vilas no Interior da Pro
vincia da Bahia: Santo Antonio da J::wobina 
e Nossa Senhora do Livramento de Minas do 
Rio de Contas, pois havia falta evidente de 
autoridade para a distribu!<;ao da justi<;a e 
para a cobran<;a de impastos (principalmente 
du l[UiuLu, que o Gov~rno da Metr6pole exi
gia) . 

Baseando-se na Carta Regia de 27-XI-1693 
(que concedia aos Vice-Reis o direito da ins
tala<;ao de vilas) , o Vice-Rei D. Vasco Fer
nandes Cesar de Menezes , Conde de Sabugo
sa, encarregou o sertanista Coronel Pedro 
Barbosa Leal de erigir a Vila de Nossa Se
nhora do Livramento de Minas do Rio de Con
tas no povoado deste nome (onde se ergue 
hoje a Cidade de Livramento do Brumado) . 
A Vila, instalada em 1724, teve sua cria<;ao 
aprovada pela Provisao Real de 9-XI-1725. 

Apesar de mais pr6spero e ja ser sede de 
Freguesia, o arraial de Mato Grosso foi pre
terido, na epoca, por ter sua localiza<;ao a 
grande altitude (1 050 metros) e inteiramente 
fora da estrada real, que ligava a Cidade de 
Salvador ao Alto Sertao baiano, a Golas e a 
Minas Gerais. No en tanto, era insalubre o 
local onde a Vila fora instalada, porque sem
pre surgiam febres palu.stres quando o rio 
transbordava, na epoca das cheias. Em face 
da situagao, o Ouvidor-Geral da part e sui da 
Comarca da Bahia escrevia, em 20-II-1744. 
uma carta ao Rei D. Joao V, em que pedia 
fosfe mudada a sede da Vila para Iugar "mais 
propicio". 

Pela Provisao Regia, de 2-X-1745, foi auto
rizada a mudan<;a da sede da V;la para o Ar
raial dos Creoulos. Com sua elevagao a Vila , 
o povoado de Creoulos passou a denominar-se 
de Vila Nova de Nossa Senhora do Livramen
to de Minas do Rio de Conta.s e a sede an
terior, extinta como Vil•a, passou a ser conhe
cida como "Vila Velha". A Provisao Regia, 
que autorizava a transferencia da sede da 
Vila, fez mudar tambem para a Capela ali 
existente, dedicada ao Santissimo Sacramen
to, a sede da Freguesia, entao localizada na 
Capela de Santo Antonio, da povoagao de Ma-
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Prefeitura Municipal 

to Grosso . Na ocasHio, foi consagrada pelo 
Arcebispo da Bahia, D. Jose Botelho de Ma
tos, ja com a now:t denom:nac;ao de Fregue
sia do Santissimo Sacramento de Minas do 
Rio de Contas. 

A Vila Nova de Nossa Senhora d·) Livra
mento de M'nas do Rio de Contas foi, ver
dadelramente, o "berc;o da civilizac;ao" do Al
to Sertao. Como tal, era inevitavel que agisse 
com marcados reflexos sabre a evolut;a'D his
t6rica da Provincia da Bahia. 

Durante o Regime Colonial, foram criadas, 
na Vila , escolas de portugues, frances, filoso
fia e gramatica latina. A razao do grande 
prestigio da comuna, na epoca, e encontrada, 
sem duvida, no seu nivel cultural. Ba.sta ci
tar o que e.screveram os sabios von Martius 
e von Spix, na descric;ao de suas viagens 
("Atraves da Bahia") : "A explorac;ao da mi
na de ouro e o comercio sao os majs impor
tantes ramo.s da industria dos seus habitan
tes, que pela sua educac;ao e opulencia se 
distinguem do resto da populac;ao do Interlor 
da B8hia". Foi, sem duvida, baseada nesta 
preponderancia cultural e politica que a Ca
mara Municipal de Rio de Contas chegou a 
prop-or ao Governo Imperial, em 1::essao rea
lizada no dia 25 de marc;o de 1833, "criar nes
te centro uma Provincia", esperanc;a que a 
evoluc;ao futura nao consumou. 

Originariamente, o Municipio abrangia 
va.sta extensao territorial. Comoreendia t6da 
a ree;iao hoje conhecida par "Ch3.pada Dia
mantina", tod·o o Alto Sertao baiano, ou Ser
tao de C;ma, como era entao conhecido, qua-
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se t6da bacia do Rio de Contas Grande (atual 
Rio de Contasl e parte da bacia do Rio Sao 
Francisco. 

Em 1840, foi modificado o nome do Mu
nicipio para Minas do Rio de Contas. Em 28 
de ag6sto de 1885, pela Resolugiio provincial 
n.o 2 544, a Vila de Minas do Rio de Contas 
foi elevada a ca tegoria de Cidade. Pelo De
creta 7 479, de 8 de julho de 1931, o Munici
pio de Minas de Rio de Contas passou a de
nominar-se, simple.smente, Rio de Contas. 

De ac6rdo com a divisiio territorial vigen
te em 1.0 de janeiro de 1959, o Municipio e 
constituido pelos seguintes distritos: Ri-o de 
Contas (sede), Arayin:Lug,a, Caraguatai e Mar
colino Moura. 

Divisiio judiciaria 

I NSTALADA em 1724, ficou a "Vila Nova de 
Nossa Senhora do Livramento de Minas 

do Rio de Contas" sob a juri.sdigiio da Ouvi
doria de Maragogipe. cr:ada em 1742 a Ou
vidoria de Jacobina, passou a vila a ser Ter
mo desta Ouvidoria. 

Com a reforma judiciaria de 1832 (que 
dividiu a Provincia da Bahia em 13 comar
cas), foi o Termo de Minas do Rio de Contas 
elevado a Comarca, pela Resolugiio do Conse
lho do Governo da Provincia, datada de 9 de 
maio de 1833. Form ada par 4 termos: Minas 
do Rio de Contas, Caitite, Mac.aubas e Uru
bu, foi instalada a Comarca, em 28 de ag6.sto 
do mesm·o a no. 

Em 1931, os Decretos estaduais ns. 7 455 e 
7 479 simplificaram o nome da Comarca, que 
dai em diante passou a chamar-se Rio de 
Contas. 

Desde o Decreta estadual n.o 175, de 2 de 
julho de 1949, a Comarca, de 1.a estancia, e 
constituida de urn unico termo: Rio de Con
tas. 

Localizw;ao do Municipio 

0 MUNiciPIO de Rio de Contas 1-ocaliza-se, 
como ja se disse, na Zona da Chapada 

Diamantina, uma das 16 zonas fisiograticas 
em que se acha dividido o Estado da Bahia. 
0 seu territ6rio esta totalmente incluido no 
Poligono das Secas. Limita-se com os Muni
cipios de Paramirim, P'atii, Mucuge, Barra da 
Estiva, Ituagu, Brumado e Livramento do 
Brumado. 
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Ruinas da igreja de Santana, construida pelos 
portugueses no seculo passado 

A sede munic:pal, localizada a .altitude de 
1 050 metros, dista 359 quil6metros (em linha 
reta) da Capital do Estado. Suas coordena
das geogr:ificas: 13° 37' de latitude sui e -41° 
46' de longitude W. Gr. 

PERNAMBUCO 

MINAS GERAIS 
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ASPECTOS FiSICOS 

0 SISTEMA orognifico municipal e formado 
pelas Serras das Almas, ou de Rio de 

Contas, da Lavra Velha, do Mato Gros.so e de 
Santo Antonio; serras essas que sao prolon
gamento da Chapada Diamantina na diregao 
N -s. Os pi cos principais: o das Almas, com 
1 836 metros de altitude, ponto culm'nante do 
Estado, e o do Itobira (tambem Itambira ou 
Itauhira l com 1 !100 metros. 

0 Municipio e banhado pelos rios Bru
mado, de Contas, Agua Suja e Ribeirao das 
Furnas. Nenhum e navegavel. 

0 Rio Brumado foi desviado, em alguns 
p·;mtos, pam canais de irrigagao. No seu curso, 
em territ6rio riocontense, forma as cachoei
ras do Fraga, do Raposo, do Guimaraes, do 
Curriola e a famosa Queda do Brumado, com 
190 metros e uma potencia avaliada em 
46 638 HP, ainda nao aproveitada. A Cachoeira 
do Raposo, com 25 metros de queda, ja e 
explorada e fornece luz e forc;;a a Cidade de 
Rio de Contas. 

0 Ribeirao das Furnas banha a zona mais 
fertil e prosper a do Municipio: o "Vale do 
Ribeirao". No Municipio sao encontrados ou
ro, prata e, pr 'ncipalmente, ferro. 0 minerio 
aurifero e de 6tima qualidade. 0 ouro e tam
bern encontrado nos cascalhos do.s rios e dos 
regatos (especialmente no Rio Brumado) . 0 
ouro aluvial distingue-se pela pureza (nao ra
ras veze.s de 24 quilates) e por formar gran
des pepitas , tendo sido encoL.tradas algumas 
pesando 4 quilogramas. Em alguns lugares ha, 
tambem, "ouro cinzento" (p6 de ouro fino, 
contendo prata e ferro) . 

0 revestimento floristico e caracterizado 
pelas zonas ecol6gicas em que se divide o Mu
nicipio: 03 "gerais", situados entre as cot as 
de 900 e 1 500 metros, e as "caatingas", 
ocupando o.s terrenos de mais baixa altitude. 

0 clima enquadra-se na classificac;;ao (ge
ral) de Koppen: quente, com chuvas de ve
rao (elas tern inicio entre os meses de outu
bro e novembro) . A temperatura media e de 
17 a 19°C pela manha, 29oc ao meio-dia, e 
cerca de 25°C a tardinha. Sofre o clima, po-
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Pra~a Senador Tanajura, em primeiro plano a Matriz 

rem, a variayaO da altitude; assim, e gera:
mente quente e seco nos baixios ou caatin
gas, e temperado ou frio nas serrania.s ou 
gerais. A temperatura maxima a tingida em 
territ6rio riocontense e de 38°C; a minima, 
6°C. 

ASPRCTOS DEMOGR LfFICOS 

C ONTAVA R;o de Contas, na data do Recen
seamento Geral de 1950, 15 906 h9.bitan

tes: 7 191 homens e 8 715 mulheres. Em 
1.0 -I-1958, segundo o Departamento Estadual 
de Estatistica, a populac;ao foi estimada em 
16 867 habitantes. 

Na discriminac;ao dos habitantes segun

CIOAOE 

'Ill AS 

OU~NW RURA L 

do o credo religioso, 
verifica-se que o Mu
nicipio reflete , apro
ximadamente, a com
posi<;ao do conj unto 
estadual (99 % de ca-
t61icos em Rio de Con
tas e 98% na Bahia). 
Em relac;ao a cor, a -... [)Opula<;ao apresenta os 

- ••.. contingentes de 59 '?n 
de brancos e 26 % de 

Q "'· pretos, quotas que di-
ferem das r egistradas 

para o Estado (30% e 19 %, respectivamenteJ. 
Reg·istra-se. no Municpio, um numero minimo 
de estrangeiros e naturalizados. 

Na Cidade de Rio de Contas (quadros ur
bana e suburbano do distrito-sedel estao cer
ca de 9% dos habitantes do Municipio e nas 
vilas (sedes di.stritais), 19%. 

Dispenoam-se pelo quadro rural 72 % da 
populavao (no Estado, a percentagem atinge 
74 %). 
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PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

N o RAMo "agricultura, pecuaria e silvilcul
tura" reside a principal atividade econ6-

mica da populagao. Considerando-se, dentre 
os habitantes do Municipio, o total das pes
soas de 10 anos e mais, pode-se estimar a 
quota das que exercem atividades nesse ra
mo em 85% (calculada sabre o referido total, 
exclusive os habitantes inativos, o.s que exer
ciam atividades domesticas nao remuneradas 
e atividades escolares d!scentes, e aqueles cuja 
atividade nao foi declarada ou nao p6de ser 
bern definidal . 

Agricultura e pecuaria 

E NTRE as cultura.s agricolas, avulta, pelo va
lor econ6mico, a cana-de-agucar. No 

qiiinqiienio HJ53/57, sua pmduc;ao desenvol
veu-se do seguinte modo (dados do Servigo 
de Estatistica da Prodw~ao): 

105:3. 
105" 
1!15.1 
1956 
1957. 

ANOS Quantidade 
(I) 

7:Jo 
1 450 
R ,\Oil 
8 000 

10 000 

Valor 
(Cr$ 1 ODD) 

183 
370 

1 530 
1 4·10 
3 100 

As principais culturas atingiam, em 1957, 
os valores seguintes: 

VALOR DA PRODUCAO 

CULTURAS AGRiCOLAS 
NUmeros I absol utos r.;;J sObre 

(Cr$ 1 000) o total 

:J 100 :H 
1 fHJO 17 
1 llGR 11 
1 I):J2 11 

8:38 !J 
40() 4 

I 31" H 

9 352 100 

A lavoura municipal dominante e, como 
se ve, a da cana-de-ac;ucar. Constitui a ma
teria-prima da produc;ao de rapadura (a 
principal industria municipal) . 
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A pecuana mantem pos1~ao de relevo, no 
quadro das atividades econ6micas locais. 

Existia, em 31-XII-1957, segundo o Ser
vig-o de Estatistica da Produgao, urn rebanho 
de 60 500 cabegas, cujo valor orgava em 104 950 
milhares de cruzeiros. 

Naquela data, a populagao pecuaria, se
gundo os rebanhos, atingia os numeros e va
lores seguin tes: 

ES?ECIFICA({AO Quantidade I Valor 

- - - ---- - - - - - ~be1as2__ ~r$ 1 000) 

Bovino . ..... .... . 
EqUinos ..... .. .. . 
Asininos ........ . . 
lvfuarcss. . . . . . . . . .. . . 
Suinos . . . 
Ovinos ...... . . . . . . . . . 
Caprinos ..... . . . . . . . 

R 500 
6 IOU 
i 100 
.j 300 

22 000 
6 500 
6 000 

25 500 
18 300 
i 100 

1.) 050 
33 000 
3 900 
2 100 

Cria-se o gado (pe-duro, hindu-brasil, ze
bu, g"r e holandes) principalmente "a salta". 
Em 1957, foram abatidos 568 bovinos, 1 065 
suinos, 792 ovinos e caprinos . 

Em 1957, houve produgao de leite de 260 
milhares de litros no valor de 1 560 milha
re3 de cruzeiros . 

0 Municipio possui, ainda, urn parque 
avicola de relativa importancia . Em ... . .. . 
31-XII-1957, existiam 42 m:l galinhas, cujo 
valor era orgado em 1 269 milhares de cruzei
ros. A produgao de ovos .alcangava, em 1957, 
a quantidade de 140 mil duzias, a que corres
pondia urn valor de 1 680 milhares de cruzei
ros. 

Propriedade agricola 

E M 1957, existiam 2 000 propriedades rurais 
no valor venal de 28 369 milhares de cru

zeiros. 
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Em 1954, ha via 1 903 propriedades rurais. 
Sua distribui<;ao, segundo as classes de area, 
e apresentada na tabela seguinte: 

CLASSES DE AREA 
(hal 

NUmero de 
propriedades 

rurais 

Menos rlr 1 000 . 3·12 
De 1 OliO a 2 111111 .. :32:3 
lle 2 ooo a 5 00:1. 5 1~ 
De S 01111 a 10 000. 32!i 
De 10 0011 a 20 OliO . 152 
D(' 20 noo a so O:JO.. 74 
De 011 111111 a 100 01111 1:; 
De 100 000 a 200 11110 . 3 
De 200 111111 a l 000 000.. I 

FONTE - Inspctoria Regio11:d de Estatlstica .\Iuni ei:-al. 

Riquezas naturais e prodw:;iio extrativa 

0 MUNiciPIO possui notii.vel riqueza hi
draulica, calculando-se o seu potencial 

em 62 600 c. v . 
Quanta a riquezas minerais, sup6e-se 

existir jazidas de ferro, ouro, manganes, vol
framio, titanio, chumbo, estanho, aluminio, 
prata , platina, niquel , magnesia, quartzo , pe
dras preciosas . 

A extra<;ao de ouro ja foi a atividade de 
maior rend a. Teve inicio nos prim6rdios do 
seculo XVIII, nas imedia<;oes cln r.nt.ilo arraial 
de Santo Antonio de Mato Grosso . Nos arre
ctores da sede municipal e no povoado de Ta
mandua, ainda hoje, ha vestigios auriferos. 
0 ferro ocorre na Serra do Tombador, no lu
gar denominadn "Brumadinho". A platina e 
encontrada assoc'.ada ao ouro em aluvi6es lo
calizados pr6ximos a sede municipal. Ha di
versas empresas extraindo, em pequena es
cala , cas.~iterita e ouro . 

No reino vegetal, o Municipio po:sui 6ti
mas macteira.s de lei, como jacaranda, pero
b-a, louro, pa u-d'arco, aroeira, braun a. Hii. 
uma rica fauna, onde se destacam, pelo nu
mero das especies, as aves; destas merecem 
ser citadas a .~ emas e seriemas como caracte
risticamente locais. 

0 valor global da industria extrativa as
cendia, segundo a Inspetoria Regional de Es
tatistica Municipal , a 953 milhares de cruzei
ros as~im discriminados: produ<;ao extrativa 
mineral, 481 ; produ<;ao extrativa vegetal, 455: 
produ<;ao extrativa animal, 17. 
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lndz'tstrias de transfonna<.;iio 

SEGUNDO a Inspetoria Regional de Estatis
tica Municipal, o valor da produc;ao in

dustrial do Municipio atingiu, em 1957, 20 804 
milhare.s de cruzeiros. De sse total, apenas 953 
milhares de cruzeiros couberam as industrias 
extrativas. 

As industrias de transforma<;iio tinham. 
como se ve , uma posi<;iio de absoluto domi
ni·o. Entre elas, a de "produtos alimentares" 
era a mais importante, produzindo, principal
mente, rapadura, no valor de 8 814 milhares 
de cruzeiros ; carne e outros produtos deri
vados de sua prepara<;ao, 5 061; farinha de 
mandioca, 1114; massas alimenticias, 737. 

0 Servi<;o de Estatistica da Produ<;ao di
vulga, referentemente ao trii'mio 1955/ 57, os 
seguintes resultados s6bre a prepara<;iio da 
carne e os produtos derivados: 

Todos Carne Carne Outros 
ANOS OS verde Toucinho verde produtos 

produtos de fre sco de (1) 
bovino suino 

QUA'\TI DADE (t) 

1955 . . 

I 1371 93 1 161 15 1 
13 

1!)56 137 gr, IG \ .\ llJ 
1957.' Iii 10 ~ 29 ~~ 19 

VA LOR ((' rS 1 000) 

J 1!!55 . ~ ~ t :l I I 96G l :l59 I nl li15 G. :l :Jo t 2 :ws 197 :l4 5 154 
1U5i' .. 5 061 2 857 1 Oi5 712 ·!I i 

( I) f'amr verde Je ovino e ear rino ; t ouro sft(' dr hoYino ;pele sh·a 
tiP ovino (' t·a tlr ino. 

A atividade industrial se opera em esta
belecimentos com menos de 5 operarios (se
gundo o Registro Industrial para 1956, havia 
apenas 1 estabelecimento industrial com 5 
operarios) . Donde a conclusiio de que se tra
ta principalmente de industrias domesticas, 
produzindo, wbretudo, para o consumo ime
diato da popula<;ao local. 

Artesanato 

N o MUNiciPIO e, sobretudo, n.a Cidade de 
Rio de Contas, e intensa a atividade ar

tesanal . A habilidade nas artes manuais e 
uma c:.as caracteristicas dos habitantes da Ci-
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dade, onde 70 % do povo se dedica ao artesa
nato. 

Os principais ramos artesanais sao: cera
mica, cestas e tranc;ados, artefatos de couro, 
de madeira e de metal, marcenaria, rendas 
e congeneres, ourivesaria. 

A produc;ao artesanal alcanc;ou o valor de 
2 954 milhares de cruzeiros, em 1957. 

Existem estudos do Instituto de Pesqui
sas e Treinamento (!PTA), para criar, no Mu
nicipio, uma "oficina-pil6to de metalurgia". 

ME/OS DE TRANSPORT£ 

A CIDADE de Rio de Contas liga-se por es
trada de rodagem a Capital Federal , a 

Capital Estadual e as cidades vizinhas, nos 
percursos seguintes: 

Capital Federal - via Vit6ria da Con
quista : 1 439 km. 

Capital Estadual - via Vit6ria da Con
quista: 766 km. 

Cidades vizinhas: 

Barra da Estiva: 120 km. 
Brumado: 104 km. 
Ituagu: 150 km. 
Livramento do Brumado: 13 km. 
Mucuge: 156 km. 
Paramirim : 72 km. 
Piata: 72 km. 

Nao ha campo de pouso; o que anterior
mente existia, com pista de 550 por 200 me
tros, est a abandonado. A Prefeitura local es
ta construindo, atualmente, um novo aero
porto, com pista de 1 200 por 300 metros . 

As estradas do Municipio s6 se prestam 
ao tratego durante a estac;ao da seca, taman
do-se intransitaveis na epoca das chuvas. 

A extensao total da rede rodoviaria mu
nicipal e de 166 quil6metros: 156 km de es
tradas municipais e 10 km de estradas fe
derais. 

COMERC/0 E BAIVCOS 

0 MUNICiPIO mantem transac6es comer
ciais principalmente com as prac;as de 

Salvador, Bela Horizonte, Rio de Janeiro e Sao 
Paulo. Ha, ainda, um regular comercio com 
Vit6ria da Conquista, Itabuna, com os muni
cipios vizinhos (Livramento do Brumado, Bru-
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Casa onde nasceu o Dr. Abilio Cesar Borges, 
Bariio de Macaubas 

mado e outros) e com varios municipios do 
Sui do Estado, da Zona do Sao Francisco e 
do Norte do Estado e Minas Gerais. 

Importa tecidos, chapeus, louc;as, utensi
lios de aluminio para cozinha, ferragens, ar
tigos eletricos, artigos farmaceuticos, bebidas; 
exporta arr-oz, milho, feijao, cebola, cafe, al
godao, rapadura, farinha de mandioca, aguar
dente, arreios para montaria, calc;ados, obje
tos de metal. 

Em 1957, existiam no Municipio 107 esta
belecimentos varejistas. No mesmo ano, o 
comercio local reg;strava o giro c·omercial de 
7 326 milhares de cruzeiros , que assim se dis
crimi:nava (segundo as sedes distritais) : Rio 
de Contas (33 estabelecimentosl, 1 912 milha
res de cruzeiros; Arapiranga (38 estabeleci
mentos), 1 976 milhares de cruzeiros; Mar
colino Moura (23 estabelecimentosl, 1 511 mi
lhares de cruzeiros; Caraguatai (33 estabele
cimento.sl, 1 927 milhares de cruzeiros. 

Exi.ste na cidade urn correspondente ban
cario dos Ban cos do Brasil S/ A, da Bahia S/ A 
e Econ6mico da Bahia S/ A. 

INSTRU(:AO PUBLICA 

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

centagem de pessoas alfabetizadas, no Muni
cipio, sej a superior a 25 o/o, quota observada 
naquele ano (calculada sabre o total das pes
seas de 10 anos e mais) . 

Ensino 

E M 1957, segundo o Servic;o de Estatistica 
da Educac;ao e Cultura, havia 35 unida

des escolares de ensino primario fundamental 
comum (entre as 39 unidades de ensino pri-
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mano geral existentes), onde estavam matri
culados 1804 alunos (havia 2 013 alunos ma
triculados no ensino primario geral) . 

Segue a distribuic;ao, segundo a entidade 
mantenedora do ensino, desses resultados: 

ENTIDADE 
MANTENEDORA 

Estado. 
Municipio. 
Particular .. 

TOTAL 

NUmero de 
unidades 
escolares 

15 
I) IG 

(2) 4 

13) 35 

NUmero de 
profess6res 

22 
Iii 
4 

42 

NUmero dos 
alunos 

matriculados 
no inicio 
do ano 

945 
6~4 
115 

1 804 

(I) lhs quai~, \J mantidas pelo ~1unicipio e Estado. -- (:?J MantiJas 
por urn convCnio da ParOquia como E"tado. (;~) Havia, ainda, -t unidade~ 
do ensino snpletivo, completando as 3\1 unidadcs de ensino prinulrio geral. 

Na Cidade funcionam o Grupo Escolar Es
tadu.al Barao de Macaubas (com 9 profess6-
res) e, tambem, uma Escola Infantil, recente
mente criada. 

A construc;ao do moderno conjunto da Es
cola Profissional e do Ginasio Dr. Aluisio 
Viana de Ca.stro j a esta concluida. 

0 Municipio e sede da 19.a Circunscrigao 
Escolar, da Secretaria da Educa<;ao e Cultura 
da Bahia, que abrange, ao todo, 5 municipios 
do Estado. 

FINAN(:AS PUBLICAS 

E M 1958, a receita total or<;ada foi de 1 000 
milhares de cruzeiros, dos quais, 207 cor

respondentes a tributaria; a despesa previs
ta nesse an·o foi de 1 000 milhares de cruzei
ros. 

No periodo 1954/58, as finan<;as atingiram 
a.s seguintes cifras (dados fornecidos pelo 
Conselho Tecnico de Economia e Financas e 
Inspetoria Regional de Estatistica Municipal) : 

FINANfjAS ICrS 1 0001 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tribularia 

1954(*) n1 12!1 
1955 .. 751 18G 
1956. \175 22r 
1957. I 2·15 20 I 
1958(*) I 1100 I 207 
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Despesa 
realizada 

-t'il 
.511.\ 
fi\8 
S02 

I 01111 
I 

Saldo ou 
"deficil" 

do balanco 

+ 2-tG 

+ 357 

+ 413 



As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria orgada para 1958 sao as 
seguintes : 

Trlbutaria 

(Cr$ 1 000) 

207 

Impostos 192 

S6bre industrias e profiss6es . . . . . . 100 
De licen<;a . . . . . . . . . 36 
S6bre a explora<;ao agricola e indus-

trial . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Predial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Terri to ria l 
Outros 

Tax as 

Asslstencla e seguran<;a social .. 
Rodoviarla 
Limpeza publica ............... . . 
Expediente ....... .... ........ . 
Fiscaliza<;ii'l e servi<;os diversos 
Melhoramentos ..... . .. . ............ . 

17 

15 

8 
3 
2 

1 
0 

A despesa municipal, em 1958, se 
d 'stribuida c:mforme podemos observar 
dados a baixo, segundo os servigos: 

acha 
pelos 

(Cr$ 1 000) 
Despesa total . . . . . . . . . . 1 000 

Adminlstra<;ao geral . . . . . . . . . . 127 
Servi<;os de utllldade publica 546 
Servi<;os Industrials . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Educa<;ii.o publica . . . . . . . . . . . 63 
Exa<;ii.o e fiscaliza<;ao flnancelra . . . . . 49 
Fomento 30 
Seguran<;a publica e assistencla social 27 
Saude publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
En cargos di versos 69 

A arrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados pa
ra o periodo 1954/58: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA (Cr~ 1 000) 

Federal 
(1) 

Estadual 
(1) 

Municipal 

- -------- - ------- - ---
1954 ... 284 
1955. 296 
1956 .. 208 
Hl57 .. 3 !! 
1958 

402 
G04 
R:lO 

1 072 

471 
751 
975 

1 215 
1000 

(1) !nspetoria Regional Je l·.statisLica Municipal. 
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Festejos religiosos e folcl6ricos 

E NTRE as festas liturgicas, que se festejam 
na Cidade, as mais importantes sao: 

Corpus Christi (padroeiro local) ; Imaculada 
Concei<;ao, Santana, Divino Espirito Santo, 
Sao Sebastiao, Natal, Reis, e Semana Santa. 
N a vila de Arapiranga comemora-se o dia de 
Sao Bernardo, nas de Marcolino Moura e Ca
raguatai, o dia de Santo Antonio. 

E costume, no dia 6 de ag6sto, promove
rem romar;a ao Morro do Senhor Jesus da 
Lapa, o:r:de lhe vao render gra<;as junto a urn 
Cruzeiro ali erguido. Outras romarias sao fel
tas u colina.s pr6ximas, em outros tanLos cru
zeiros, para pedir chuva. 

Entre as festas folcl6ricas destacam-se as 
"jornadas", cord6es de m6<;as e rapazes, em 
traje de chita, chapeu de palha e demais actor
nos campesinos; e as "jegadas", diversao ti
picamente africana, de colorido local, em que 
conjuntos de homens e mulheres do povo, ge·
ralmente pretos, executam com tambores, 
flautas, pandeiros e outros instrumento.s, suas 
musicas caracteristicas. Desap·areceram, do 
folclore local, os bailes pastoris e as "maru
jadas", outrora animados. 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

A cmADE esta situada em altaneiro planal
to de gerais, contraforte da Serra das 

Almas. Devido a sua altitude, tern urn clima 
agrada vel, sempre temperado. 

Ha 41 logradouros, entre eles, 4 pra<;as. 
Os logradouros ocupam uma area total de 
15 806 metros quadrados, dos quais 4 885 
(31% l estao pavimentados com pedras irre
gulares. Existem 5 logradouros arbmizados ou 
aj ardinados. 

Ha 371 prectios, sendo 140 com ilumina
<;ao eletrica. 0 con sumo de energia eletrica 
elevou-se a 40 345 kWh (1957). 

Durante o Imperio, a Cidade era ilumina
da a azeite de mamona. Depois o foi a quero
sene e carbureto de calc!o. Hoje, a ilumina
<;ao publica e quase t6da eletrica (39 logra
douros) . 

Na Pra<;a Senador Tanajura (antiga Pra
<;a da Matriz), ergue-se a Igreja Paroquial do 
Santissimo Sacramento (que e, ao mesmo 
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tempo, M:ttriz da Cidade e da Freguesia do 
Santissimo Sacramento de Minas do Rio de 
Contas) . "Monumento nacional", foi construi
da em 1740, no estilo colonial da epoca. Tern 
os portais em pedra de cantaria. Dentre as 
suas imagens, sobressai a do Senhor dos Pas
sos. Ha, tambem, muita prataria, em cande
la bros e cust.6dias; alfaias tecidas com fios 
de prata amalgamadas de ouro; e o altar, re
coberto, em parte, de t€mues folhas de ouro. 
Na Prar;a Governador Rodrigues Lima (anti
ga "do Rosario") existia, em outros tempos, 
uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Ro
sario. Na Prar;a Duque de Caxias (antigo 
"Largo de Santana") ergue-se a velha Igre
ja de Nossa Senhora de Santana, hoje dedi
cada ao Santuario de Santana e Nossa Se
nhora de Fatima. Na Cidade, destacam-se, 
ainda, os predios do Forum e Cadeia Publica, 
da Prefeitura Municipal (antigo Par;o Muni
cipal, reconstruido em 1917) e da E~cola Pro
fissional. 

0 Municipio d;sp6e de agencias do De
partamento dos Correios Telegrafo.s. A Cida
de, de 1 postal-telegrafica; as Vilas de Ara
piranga e Caraguatai, de postal-telef6nica; e 
o Povoado de Casa de Telha (Distrito de Ara
piranga) , de 1 telef6nica. 

Ha, na sede municipal, 1 hotel, 1 pensao 
e 1 tipografia. 

A assistencia medico-sanitaria e prestada 
pelo P6sto de Higiene do Estado e pelo Setor 
n.o 13 do Departamento Nacional de Endemias 
Rurais (este sediado na vizinha Cidade de 
Brumado e subordinado, administrativamente, 
a Vit6ria da Conquista) . Exercem a profissao. 
na Cidade. 1 medico e 2 dentistas, no Interior 
do Municipio, 2 dentistas e 2 farmaceuticos. 
D9.s 6 farmacias existentes, apenas 1 opera na 
Sede Municipal. Afora a assistencia prestada 
pela Municipalidade, existe a BaLsa de Cari
dade do Clube Riocontense, que auxilia a 
pobreza e a velhice desamparada. 

A Ass<>ciar;ao Rural de Rio de Contas, ins
talada em 11 de junho de 1957, presta auxilio 
e assistencia aos lavradores. A Cooperativa 
Mista de Rio de Contas, de credito e produ
r;ao, nao opera atualmente. 

Ha uma sociedade cultural, beneficente e 
recreativa, reconhecida de utilidade publica 
pelo Governo do Estado: o Clube Rioconten
se, fundado em 1901, e 1 sociedade musical: 
a Lira dos Artistas. Na Vila de Caraguatai 
existe outra sociedade musical, a Lira Carlos 
Gomes. 
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E STA publicar;iio taz parte da serie de mo
nografias municipais organizada pela Di

retoria de Documentar;iio e Divulgar;iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolur; iio hist6-
rica do Municipio, em-responde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;do, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opiniiio, comuns em as
suntos dessa natureza, niio sendo raros os 
equivocos e erros nas pr6prias fontes de pes
quisa . Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborar;iio, especialmente 
de historiadores e ge6gra jos, a jim de que se 
possa divulgar de futuro , sem receio de con
troversias, o esc6rr:;o hist6rico e geogrdfico dos 
municipios brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO CONSELHO 

NACIONAL DE ESTATISTICA 

Estatistica Geral e Aplicada - CROXTON e CoWDEN 
Enciclopedia dos Municipios Brasileiros - cada 

volume ...................................... . 
Anuario Estatistico do Brasil - 1958 ... . 
Tcibuas Itinercirias Brasileiras ............ . ..... . 
Vocabuldrio Brasileiro de Estatistica - MILTON 

DA SILVA RODRIGUES • , , ...... , .. , ...... , .... , . , 

Exercicios de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO .. 

B i b l i o g r a f i a Geogrdjico-Estatistica Brasi-
leira (1936/50) .............................. . 

Teoria dos Levantamentos por Amostragem -
WILLIAM G. MADOW ........................ . 

Ferrovias do Brasil ............................ . 
0 Mundo em Numeros ......................... . 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias ...... . 
A Fecundidade da Mulher no Brasil - GIORGIO 

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

Curso Elementar de Estatistica Aplicado a Admi-
nistra('iio - GIORGIO MORTARA ............ . 

Bresil d'Aujourd'Hui ............................ . 
Vida e Marte nas Capitais Brasileiras - LINCOLN 

DE FREITAS ............... , ....... , ... , ....... . 

Analise Matemdtica do Estilo - TULO HOSTILIO 
MONTENEGRO .......... , . , , .•.. , . , , •.........•.. 

Geograjia dos Pre('OS - MOACIR MALHEIROS DA 
SILVA ........................................ . 

Divisiio Territorial do Brasil - 1.0 -VII-955 ... . 
Tecnica da Chejia e do Comando - CELso MA

GALHAEs 

Estatistica do Comercio Exterior: volumes tri-
mestrais, cada .............................. . 

Brazilian Commodity Nomenclature ........ • .. . .. 
Brasil - Censo Demogrdjico ........... • .. . .... 
Brasil 
Brasil 

Censo Agricola ........ • . . .. • .... • ..... 
Censo Industrial ............... . . 

1\II apa de Brasilia ............ . . 

FOrmulas En~piricas - T. HuNNING ... . ... . 

PERI6DICOS 

Revista Brasileira de Estatistica (assinatura 
anual) ...................................... . 

Revista Brasileira dos Municipios (assinatura 
anual) .............................. . 

Boletim Estatistico (assinatura anual) 
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Vendas pel<l reemb6lso postal ou mediante remessa 
do numerario correspondente, em cheque, vale postal ou 
com valor declarado, a favor do CoNSELHO NAciONAL DE 
ESTATisTrcA (Av. F:anklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, DF). Os funcionarios do sistema estatistico, 
os profess6res e alunos de cursos oflclals de estatistlca 
e os s6cios quites da Socledade Brasileira de Estatistlca 
tem direlto a um descont0 de 50%, exceto para o 
Anuarlo Estatistlco e peri6dicos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presiden te: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Ge ral: Hildebrando Martins 

COLE<;:6ES DE MONOGRAFIAS 

(3 .a serie) 

201 - Macae. 202 - Itaqui . 203 -Antonio Prado. 204 
- Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Ituberii.. 
20i - Mind uri. 208 - Va.len~'. 209 - Humberto de 
Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 
- Cana.vieiras . 213 - Tupii. 214 - Pombal. 215 -
Jucas. 2 16 - Mandaguari . 2li - Para de Minas. 218 
- N . S. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Can
caia . 221 - Rio de Contas. 

Acabou-se de imprimir, no Ser·viro Gr<f(ico 
do IBG r:, aos qwtro dias do mes de dec:.nnbro 
de mil no-.xcentos e rinqiil'11ta e no·i-·e . 
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Funcionam no Municipio 4 cart6rios do 
registro civil e 5 publicos. 

Na Camara Municipal, ha 8 vereadores no 
exercicio do mandata. Em 1957, exerciam ati
vidades no Municipio 18 funcionarios federais, 
31 estaduais, 26 municipais e 1 autarquico. 

0 Municipio, com seu potencial hidrau
lico e suas riquezas minerais, oferece boas con
dig6es para o desenvolvimento industrial. 
Suas cachoeiras ( capazes de produzir energia 
eletrica abundante) sao tambem pontos de 
atragao turistica. 

Acha-se instalada na sede uma Agencia 
de Estatistica, 6rgao integrante do sistema es
ta tistico brasileiro. 
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