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ASPECTOS FiSICOS - Area: 312 km' 
(1957); altitude: 2 m; temperatura media 
das maxi mas; 28°C; das minimas: 22; 
precipitar:;tio anual: 2 129 mm . 

·· POPULACJW - 22 910 habitantes (estima
tiva do, Departamento Estadual de Esta
tistica para 1.0 -Vll-1957); densidade de
mogrdjica: 73 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
(c6co-da-baia, manga, mandioca e bana
na); pesca; industrias extrativas (petr6-
leo e gas natural, dgua mineral, sal e cal) 
e ind-ustria textil . 

VE!CULOS REGISTRADOS ina Prejeitura 
Municipal) - 2 autom6veis e 6 caminh6es. 

ASPECTOS URBANOS \sede) - 510 ligar:;6es 
eletricas, 2 hoteis, 4 pens6es e 3 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 3 pastas 
de saude; 1 ta.rmlicia; 3 medicos e 1 den
tista no exercicio da pro.fissao. 

ASPECTOS CULTURAIS - 56 unidades de 
ensino primdrio geral (51 do ensino pri
mdrio fundamental comum, 5 do ensino 
supletivo), 2 associar:;6es recreativas, 2 
bibliotecas, 1 jornal e 1 radioemissora. 

,,, OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1958 
(milhares de cruzeiros) - Receita total 
prevista: 3 079; receita tributdria: 1 515; 
despesa fix ada: 3 079. 

REPRESENTA()AO POL!TICA- 8 vereado
res em exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer, da Diretoria de 
Documentagao e Divulgagao do CNE. Desenho 
da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

D IVERGEM as opini6es quanto ao sign;ficado 
do top6nimo Itaparica. Seria palavra de 

origem tupi, significando "cerca feita de pe
dra", para Teodoro Sampaio, e corruptela do 
top6nimo Caparica (povoagao situada proxi
ma a Cidade de Lisboa, na margem oposta 
do Tejo) , na opiniao de Ubaldo Osorio. J. M . 
Macedo, em sua "Efemeride Hist6rica do Bra
sil", pensa ter o top6nimo derivado de Tapa
rica, nome do chefe indigena que foi pai da 
india Paraguagu, desposada por Diogo Alva
res, o Caramuru. 

Em 1952, por ato do Governador-Ger::J.l, 
Tome de So-usa, as terras de Itaparica foram 
doadas como sesmaria ao 1.° Conde de Cas·· 
tanheira, fidalgo e poderoso ministro na cor
te de D . Joao III. A posse do Conde de Cas
tanheira, sofreu, porem , contesta<;6es , tanto 
a8sim que, em 1575 e, novamente, em 1593, o 
filho e herdeiro do donatario teve que lutar 
por uma segunda e terceira confirmagao da 
mesma. 

Mais tarde, a sesmaria passou as maos de 
Manuel de Ataide, seu 3.0 donatario . Jose de 
Ataide foi, a seguir, o 4.0 donatario. Em 1706, 
ancs depo:s da morte de Joao de Ataide, a 
sucessao, nas terras de Itaparica, foi reque
rida por Luis Alvares, Marques de Cascais. 
Em 1763 , o Governo da Metropole mandou in
corporar aos bens da Coroa a sesmaria de 
que eram herdeiros os descendentes do Mar
ques de Cascais, porem, em face dos violen
to.s protestos levantados por estes, dec:diu por 
fim (em 1788) entre gar a Marquesa de Niza o 
mcrgado itaparicano, ordenando ao Erario que 
pagasse os emolumentos d;:t sua renda exis
tente.s em deposito. 

Proclamada a Independencia, foram as 
terras da Casa de Niza sequestradas. Par sen
tenca baseada no Tratado de 29 de ag6sto de 
1826, foram elas, porem, reentregues a pro
prietaria. Os sucessores da Marquesa de Niza 
venderam o morgado ao capitao Tomas da 
Silva Paranhos, que, par sua morte, o deixou 
acs Bar6es da Varzea. Par f6rga do Decreto 
n .O 9 760 , de 5 de setembro de 1946, o domi
nio direto dessas ten·as pertence hoje a Uniao. 

0 primeiro nucleo de povoamento· foi fun
dado em 1560, por padres jesuitas (Luis da 
Gra 'e outros), na Ilha de Itaparica (parte 
insular do atual Municipio), nas terras dos 
bravios abaporus. No povoado nascente os je·· 
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suitas ergueram logo uma igreja, sob a invo
ca<;ao do Senhor de Vera Cruz. Tres anos 
mais tarde , em 1563, a povoacao de Nosso Se
nhor da Vera Cruz era elevada a freguesia 
pelo 2° Bispo da Bahia, Dom Pedro Lei tao. 

Em Vera Cruz foi construida pelos jesui
tas a primeira obra hidniulica do Brasil , uma 
barragem que supria de agua potavel 0 po
voado e a fornecia para os servi<;os agricu
las da Redu<;ao Jesuitica. Ali, em 1578, Jose 
de Anchieta receberia a noticia de sua esco
lha para Provincial da Ordem no Brasil.. 

Em 1757, em franco florescimento , a Fre
guesia do Senhor da Vera Cruz de Itaparica 
era uma das mais importantes do Bispado da 
Bahia, criado pelo Papa Julio III, com a Bu
Ia "Super Specula Mi!itantis Ecclesi~" , em 
1551. Compreendia uma area de quatro Ie
guas quadradas e contava com popula<;ao de 
2 400 almas. 

Sofreu a Ilha de Itaparica, em seu acide:1-
tado percurso hist6rico, muitos ataques por 
f6r<;as estrangeiras, fazendo que suas terras, 
nessas ocasi6es, f6ssem palco de mem01·a veis 
combates. Em 1587, foi atacada por nau.s in
glesas, comandadas por Withrington, corsario 
que assolou t6da a costa do Brasil, no primei
ro seculo de sua descoberta . Em 1600, os ho
landeses fizeram a sua primeira incursao na 
Ilha. 0 seguinte assalto flamengo veio em 
1622 e foi logo s eguido de outro, em 1624 . Ti·
veram ambos como palco a Ponta da Cruz 
(hoje, Ponta das Baleiasl . Em 1637, sob o 
comando de Carlos Tourlon, incendiaram dois 
engenhos : o da Boa Vista , em Vera Cruz, e 
o de Gaspar de Azevedo, nas terras do Pa
pa-Peixe. 

A essa epoca, os holandeses, ate entao vi
tcriosos em sua campanha militar no Nordes
te brasileiro, acabaram por sofrer sua primei
ra grande derrota em Penedo, Alagoas, po
derosa pra<;a-forte flamenga que teve de 
render-se aos insurretos pernambucanos. Para 
vingar o golpe sofrido e reconquistar o pres
tigio militar, os holandeses invadiram, com 
uma f6r<;a de 2 500 homens de guerra, sob o 
comando de Siegismundt van Schkoppe, em 8 
de fevereiro de 1647, a Ilha de Itaparica. Se
nhor da Ilha, van Schkoppe mandou logo Ie
vantar urn forte, de quatro redutos, no mes
mo local onde mais tarde foi edificada a for
taleza de Sao Louren<;o. Seria, porem, de 
curta dura<;iio ainda esta ultima tentativa dos 
holand eses de se assenhorearem da Ilha. Por-
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tugueses e brasileiros, mal refeitos da sur
presa do ataque, voltariam a desembarcar na 
Ilha para iniciar o assedio aos flamengos en
trincheirados. :Estes, a 17 de dezembro do 
me.smo ano, retiravam-.se voluntiuiamente da 
Ilha, antes de chegar ao porto da Cidade do 
Salvador poderosa esquadra de 30 velas, sob 
o comando de Antonio Teles de Meneses, Con
de de Vila-Pouca. 

Em 1822 e 1823, a terra itaparicana foi 
palco de memoraveis acontecimentos ligados 
a Guerra da Independencia. Nos sangrentos 
combates que se travaram no solo insular, 
destacaram-se, como grandes chefes milita
res e verdadeiros her6is: Antonio de Sousa 
Lima, Comandante em Chefe das Forgas de 
Itaparica; Francisco Xavier de Barros Gal
vao, defensor das Amoreiras e vencedor na 
Enseada de Sao Pedro, na maior e ultima ba
talha travada em solo insular (7 de janeiro 
de 1823) ; e Joao Francisco de Oliveira, cha
mado "Joiio das Botas", Tenente da Marinha 
Nacional e Imperial, comandante das forc.as 
navais libertadoras e grande tatico no com
bate de mar. 

Durante a Sabinada, foi a Ilha invadida 
pelos revoltosos, comandados pelo proprio Dr. 
Sabino, chefe da Revoluc.ao. Rechagados os 
invasores, a Ilha serviu por algumas semanas 
de sede provis6ria ao Governo da Bahia. 

A criac.ao de gada (importado das Ilhas 
de Cabo Verde) foi iniciada, na Ilha de Ita
parica, pelo portugues Joao Fidalgo, ao qual 
se deve, tambem, a instalaciio na Ilha, em 
1564, do primeiro engenho de agucar. Outro 
portugues, Francisco Nunes, urn dos primei
ros colonizadores a fazer plantag6es nas ter
ras da Igreja de Vera Cruz, fundou, em 1566, 
as margens do Tiquarac.u, uma casa de fa
rinha e urn engenho de agucar (o 2.0 a ins
talar-se na Ilhal . 0 padre Jose de Andrade 
e Sa foi o iniciador da cultura do trigo em 
Mar-Grande, na costa oceanica da Ilha. A 
primeira maquina a vapor introduzida no Bra
sil foi assentada, para a moagem de cana, no 
Engenho Inga-Ac.u. 

A maior atividade economica insular foi, 
durante .seculos, a pesca a baleia, intensa, so-
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bretudo, durante os seculos XVII e XVIII. A 
pesca desse cetaceo foi iniciada, na Bahia, em 
1603, pelo biscainho Pedro de Urecha, confor
me o testemunho de Frei Vicente do Salvador. 
Outra pescaria de grande rendimento foi a 
do xareu, cuja armac;ao, levantada em Pira
pitinga, chegava a pescar, numa temporada, 
mais de cem tc·neladas de peixe. 

Itaparica talvez tenha sido o primeiro em
poria de construc;6es navais da Colonia e quer 
a tradic;ao que a primeira quilha da Marinha 
de Guerra brasileira ali tenha sido armada. 

Existiam na Ilha, em meados do seculo 
passado, alem dos afamados estaleiros, vinte 
e nove fabricas de cal, dois engenhos de agii.
car e 5 de.stilar:as de aguardente. A industria 
de cal continua, ate hoje, a pesar na econo
mia municipal. 

Os primeiros povoadores do Municipio fa
ram os indios abaporus (da familia indigena 
dos tupinambas), aldeados por Luis da Gra 
e seus companheiros de catequese na Fregue
sia de Nosso Senhor da Vera Cruz. A eles 
veio juntar-se o elemento portugues repre
senhdo, pr;ncipalmente, par tres correntes de 
imigrac;ao: os marinheiros e pescadores da P6-
voa da Varzim, os agricultores do Norte de 
Portugal (sobretudo, do Minho) e os agoria
nos, a mais duradoura e numerosa. 0 africa
no e introduzido depois, como trabalhador nos 
engenhos e nas armac;oes das baleias. Ha tra
gos indeleveis dos tres elementos povoadores. 

Uma tentativa (em 1890) do Governo Es·
tadual, para introduzir no Municipio a imi
grac;ao estrangeira, fracassou desastrosamen
te. 0 chamado "burgo agricola" recebera agri
cultores franceses e belgas , que afinal se dis
persaram. 

A 2 de dezembro de 1814, pela Resolu
GiiO do Principe-Regente D. Joao , que elP.va 
a categoria de Freguesia a Capela do Santis
simo S::tcramento, foi criada uma segunda fre
guesia na Ilha de Itaparica (com .sede no an
tigo Arraial da Ponta das Baleias) . 0 alvara 
de 19 de janeiro de 1815 oficializou a nova 
divisa:} eclesiastica, instituida pela Resoluc;8.o 
Regia de dezembro do ana anterior. 

A 25 de oubbro de 1831, par Decreta Im
perial da Regfmcia. foi Itaparica elevada a ca
tego;·ia de Vila (com a denominac;ao oficial 
de "D :onodada Vila de Itaparica"), sendo a 
Camara oficialmente instalada n o antigo so
lar de Antonio Pimentel, a 4 de ag6.sto de 
1833. A 2 de dezembro de 1878 era inaugura-
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Matriz do S 1nti c. c' -~ Sacramento 

doc servi<;o d 2 navE::;::. :;ao a va por entre o por
k· da Vila e a C'J<:dal da Provincia . En-_ 1:! 
de outubro de 1870. aparecia "0 Insular", pri
ruei::-o jorna l a scr editado n o Municipio. Em 
31 de outubr<) de 1890, achando-se interina
mer.te no C ·werno da Bahia o ilu.stre itapa
ricano Co:: setheiro Virgilio Dama.sio, fo::-am 
c.o_'l·;edid-::s a Vila, por Ato Estadual, OS foro.s 
de ·~idade. 

0 Municipio di'Tide-se administrativarr_en
t? ~ ::n seis distritos : Itapa rica (sede l, Mar 
C'"&"!"/2, Ver~ Cru:'l de Itapa rica , Jiribat.uba 
(e:..:· Jao Louren<;o ), Cacha Prego.s e Salinas da 
)\" .ugarida. 

Di,;isiin J ud iciari .'t 

E vr 14 de janeiro de 1890, foi criada por 
Lei Estadual 3. Comarca de Itaparica 

(antes, termc da Comarca de Nazare) , com
r:a::s -,a pelos Termos de Itaparica e Jaguaripe. 
Per Lei Estadual de 3 de ago.sto de 1892, a 

ITAPARICA - 7 



Comarca de Itaparica foi extinta e anexada, 
como termo, a Comarca de Maragogipe. 

Restaurada como Comarca pela Lei Esta
dual n.O 280, de 6 de setembro de 1898, com 
a mesma composigao primitiva, foi novamen
te extinta, voltando, pela 2.a vez, a Termo 
da Comarca de Maragogipe. De ac6rdo com 
a Divisao Territorial, de 31 de dezembro de 
1937, e o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 10 724, de 30 de marQo de 1938, Itaparica 
deixou de ser Termo da Comarca de Marago
gipe, passando a Termo da Comarca da Ca
pital, Cidade do Salvador. 

A divisao judiciaria, entao estabelecid>J, 
esta, ate hoje, em vigor. 

Divisiio eclesiastica 

S. 
UBORDINADAS ao Arcebispado de Salvador, 

~ em quatro par6quias esta dividido o Mu
nicipio: a da sede, na Matriz do Santissimo 
Sacramento; a da vila de Vera Cruz de Ita
parica, na igreja de Nosso Senhor de Vera 
Cruz; a da Jiribatuba, na do Senhor de Santo 
Amaro; e a da vila Salinas da Margarida, 
na de Nossa Senhora do Carmo. 

LOCALIZA(;.40 DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPIO de Itapar'ca localiza-se na Zo
na do Rec6ncavo (constituida, presente

mente, de 23 municipios), uma das 16 zonas 
fisiograficas em que se divide o Estado da 
Bahia. 

0 Municipio comp6e-se de duas partes: 
a maior, insular, a Ilha de Itaparica, de que 
tern o nome, e a menor, continental, abran
gendo .o distrito de Salinas da Margarida, li
mitada pelos Municipios de Maragogipe e Ja
guaripe. 

A sede municipal, Cidade de Itaparica, 
antiga "Ponta das Baleias", levanta-se no ex
tremo Norte da Ilha, a Noroeste da Capital 
do Estado. Sua posi<;ao geografica se define 
pelas coordenadas: 12° 52' 45", de latitude 
Sui, e 38° 41' 10", de longitude W. Gr. Sua 
altitude, acima do nivel oceanico, e de 2 me
tros. Dista 19 quil6metros, em linha reta, da 
Capital do Estado. 
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A area total do Municip'o atinge 312 qui
lometros quadrados. Os limites municipals 
sao: a Leste, o Oceano Atlil.ntico ate a Barra 
da Baia de Todos os Santos; ao Norte, a Baia 
de Todo.s os Santos; a Oeste, no Continente 
(distrito de Salinas da Margarida) , os ter
rit6rios dos Municipios de Maragogipe e Ja
guaripe, e a Barra Falsa, separando a Ilha 
do Continente, desde a enseada do Inga-A<;u 
a foz do Jaguaripe . Pertencem ao territ6rio 
municipal, ainda, d'versas pequenas ilhas, to
das situadas na contra-costa da Ilha de Ita
parica: Matarandiba, da Cal, das Canas, ua 
Madeira, do Me do e outras. 

0 

'-' 

ASPECTOS FiSICOS 

PERNAMBUCO 

A ILHA de Itaparica esta situada na parte 
Sudoeste da Baia de Todos os Santos. 

Tern forma sigm6'de e abrange no seu maior 
comprimento, de NNE a SEO, 36 quilometros, 
sendo a largura de 21 km. 0 litoral insular e 
orlado, em varios trechos, de arrecifes, em 
parte coralinos (Costa do Mar Grande), sen
do o maior o P:raunas. 

A Ilha tern no centro relevo acidentado, 
com pequenas elevag6es e depress6es recorta
das por c6rregos rapidos e pequenos riachos. 
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0 ponto culminante da Ilha e o Outeiro do 
Gil, conhecido pelos navegantes como Outei
ro da Marca . Na base do Outeiro da Josefa, 
situado no distrito-.sede, n asce a Fonte cia 
Prata, onde a agua brota da rocha gelada. 
Na Cidade de Itaparica, na raiz do Morro de 
Santo Antonio do.s Navegantes, nasce a famo
sa Fonte da Bica, que jorra uma das melhores 
agua.s minerais do Pais, aconselhada para a 
cura das doen<;as dos aparelhos d igestivo e 
circulatorio, do figado e do.s rins , e, ainda, 
das polinevrites e do beriberi. 

"A ccLna. de cujas enco.stas brota a agua 
em varies pontos, e t6da formada de uma ro
cha argilo-arenosa, amarelo-a vermelhada, 
mais ou menos friavel, tip'ca da denominada 
formac;ao de barreiras. 

Essas aguas deverao ser muito natural·· 
mente radioativas, poi.s na formac;ao de bar
reiras, ocorrente.s em longo.s trechos da cos
ta m~ritim8. do Estado, tem .sido encontrados 
grandes depositos de monaz:ta, que e um mi
neral radioattvo". 

Dais pequenos rios , o Cacha Pregos e o 
Taboqueira, e diversos riachos e corregos, re
gam e fertilizam o solo insular. Entre a s di
versa.s pequena.s lagoas existente.s na Ilha, so 
merece m enc;a.o a Grande, que mede 1 200 me
tros no ccmprimento, 500 na largura e de 1 
a 4 na profundidade. 

Na Ilh9. de Matarandiba, pertencente ~o 
Municipio, ha afloramento de arenitos betu
minoscs. N:ot Ilha de Itaparica, em varios pon
tes da costa Orienta l ha xistos betuminosos, 
que se estratificam na.s camadas do .solo e se 
desagregam nas falesias sob o impeto do mar. 
Essas caracteristicas do solo municipal des
pertaram a atenc;ao dos tecnicos de petroleo. 
Hoje, a Petrobras explora ali petroleo e gas 
natural. 0 gas esta sendo u.sado como f6r 0a 
para a movimentac;ao das industria.s locais. 

Os achados fosseis de Itaparica (encon
trados na povoa<;ao de Manguinhos) perten
cem a uma rica ictiofauna cretacea, de agua 
salobra, cuja idade geologica deve ser situa
da, provavelmente, no Cretaceo Superior. Con
firmam, paleontologicamente, as observa<;6es 
de Derby (1907) s6bre a correla<;ao existente 
entre os f6sseis encontrados no Rec6ncavo 
Baiano e na Lagoa Grande (Municipio de 
Ilheusl . 

Itaparica tem sido sacud;da por tremo
res de terra mais ou menos fortes e de re
lativa durac;;ao. Conforme a opiniao abaliza-
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da de Teodoro Sampaio, teriam os abalos sis
micas carater local e raio muito curto. Seriam 
provavelmente originados do reajustamento 
da bacia sinclinal, fen6meno, de certo, deter
minado por infiltragao de agua nas rochas 
cretaceas subjacentes, em boa parte, calcarias. 
Essas sofrem uma dissolugao quimica, torna
da mais energica por efeito da pressao, onde 
se produz vapor d'agua cuja expansao ou 
colapso provoca extraordinarios e subitos aba
los nas rochas em contacto . 

Varios tipos de solo sao encontrados em 
Itaparica: a estreita faixa do litoral e arena
sa; no centro predominam as terras argilo
sas; nas depress6es dos vales, a.s terras sao 
humiferas. As terras argilo-silicosas esten
dem-se, sobretudo, na faixa entre o litoral e 
o centro insular e apresentam tonalidades 
que variam desde as escuras e a vermelhadas 
as alvas, das terras arenosas pr6ximas do 
mar . 

As terras do Municipio sao excelentes pa
ra a fruticultura, cultivando-se o c6co-da
-baia, a manga, a banana, e, em menor es
cala, tambem a laranja, o caju, o araga. 

Quanto ao revestimento floristico, predo
mina a "capoeira", havendo, no entanto, ain
da algumas "matas", facultando a produgao 
extrativa de madeira.s de lei e de, lenha . 

As costas maritimas, muito piscosas e 
com variada fauna ictiol6gica, permitem ati
va exploragao pesqueira. 

0 clima da Ilha e temperado e saudavel. 
0 periodo regular das chuvas e 0 de abril a 
outubro. De outubro a margo, o tempo e ge
ralmente born e seco. Chuvas ocasionais, de 
verao, com trovoadas, ocorr.em, neste perio
do, nos meses de novembro e dezembro. Pre
dominam na Ilha, invariavelmente, nos me
ses de setembro a fevereiro, os ventos de Nor
te e Nordeste, e, de margo a ag6sto, os de 
Sul e Sudoeste . 

A zona de melhor clima, na Ilha, e a do 
distrito-sede, Cidade de Itaparica, hoje estan
cia hidromineral. Nas outras sedes distri
tais, o clima e, tambem muito saudavel, gra
gas aos tres fat6res: ar, agua, sol, desfruta
veis nas boas praias pr6ximas. A lama da 
Praia do convento (localizada no distrito-se
del e utilizada no tratamento de paraliticos 
e outros doentes. 

Destaca-se, ainda, no Continente, a Vila 
de Salinas da Margarida, que se ergue no 
meio de imensas planuras saliniferas, hoje 
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recortadas pelo "xadrez" das salinas em ex
ploragao industrial. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

·c oNTAVA o Municipio, na data do Recen-
seamento Geral de 1950, 21433 habitan

tes (10 363 homens e 11 070 mulheres) . A po
pulagao, para 1.0 -VII-1957, estimada pelo De
partamento .Estadual de Estatistica, seria de 
22 910 habitantes. 

Na composigao da populagao, segundo a 
cor, o Municipio diverge sensivelmente da 
composigao estadual. Ha, em Itaparica, 10% 
de habitantes de cor 
branca, 61 % de cor 
pard a e 29 % de cor 
preta (as correspon
d en t e s percentagens 
para o Estado sao: 
30%,51% e 19%). De
clararam professar a 
religiao cat6lica 99% 
dos habitantes (no Es
tado COntam-Se 98% de OUAORO URBANO liliih~% 
cat6licos) . Tal como no ouAo•o sueu•eANo • •~% 
Estado, a quota de es- OUAORO RURAL ~ 60'11. 

trangeiros e infima. 
No quadro rural localizavam-se 60% dos 

habitantes, no urbana, 25 % e no suburbano, 
15% (no Estado havia 74 % no quadro rural) . 

Na Cidade (quadros urbana e suburbano 
do distrito-sede) localizava-se um efetivo de 
12 % da populacao do Municipio e nas Vilas 
(sedes distritais>, de 27 %, assim distribuidos: 
Salinas da Margarida, 9%; Mar Grande, 5%; 
Jiribatuba, 5%; Vera Cruz de Itaparica, 4%; 
Cacha Pregos, 4%. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

N AS industrias extrativas (petr6leO, agua 
mineral, sal , cal, coco-de-dende, pesca) 

reside a principal atividade economica da po
pulagao. Considerando-se, dentre os habitan
tes do Municipio, o total das pessoas de 10 
anos e mais (exclusive as inativas, as que 
exercem atividades domesticas nao remune
radas, escolares discentes, atividades nao com
preendidas nos :ramos, mal definidas ou nao 
declaradas) , pode-se estimar a quota dos que 
exercem atividades nesse ramo em 37% . 
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Hotel Icarai 

A seguir, os ramos "agricultura, pecuana 
e silvilcultura" e "industrias de transforma
gao" figuram como mais importantes para a 
vida econ6mica local, com as quotas respec
tivas de 17% e 15%. 

Agricultura e pecwiria 

E MBORA outros ramos de atividade (indl"Is
trias extrativas, pesca, industria textill 

tenham maior participaGao na economia mu
nicipal, a agricultura, cujo valor de produgao, 
nos ultimos anos, tern ultrapassado a casa 
dos 20 milh6es de cruzeiros, continua a contri
buir, com importantes saldos, para o progres
so e a prosperidade da regiao. 

De uma area municipal pouco superior a 
20 mil hectares, ocupam os e.stabelecimentos 
agrico!as, em conjunto, 12 mil hectares, ou 
seja, cerca de 60% da area do Municipio. 
Pertencem aos estabelecimentos agropecua
rios 2 600 hectares, cerca de 13% da area do 
Municipio. E insignificante a parte que ca
be aos estabelecimentos estritamente pecua·· 
rios. 

As areas aproveitadas pela lavoura al
cancam 3 900 hectares; as utilizadas como 
pastagem, cerca de 3 100 hectares; as matas 
cob rem 3 900 hectares; o resto, mais de 9 mil 
hectares, sao terras incultas (8 mil hectares) 
ou improdutivas. 

Apenas 27% da area pertencente aos es
tabelecimentos agricolas ou apropecuarios e 
utilizada para as culturas agricolas, taxa pou
co elevada, em vista da fertilidade do solo. 

Conforme os dados fornecidos pelo Ser
viGO de Estatistica da ProduGao, quatro cul
turas se destacam na produGaO agricola do 
Municipio: c6co-da-baia, mandioca, manga 
e banana. 
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No qi.iinqi.ii'mio 1953/ 57, essas culturas 
atingiam , anua lmente, valor de p rodugao su
perior a 1 milhao de cruzeiros. As outras cul
turas praticadas no Municipio colocavam-se 
muito a baixo desse limite. 

ANOS 

I 
"o ,, 1 ., Manrt:oca 
"co-ua->ala (IJ IV!anga Banana 

Q I'.-1\'J'IDADE (2) 

] ~I.):~ 37 5~)() 4 S50 j.) 000 G• 000 
195.J . ·II) 0110 .; 400 ,j(i 000 t:~ 1100 
1!155. :w ()()() I .500 j:) 000 50 000 
I 05fi. ·10 ()();) 5 iOO 3~ 000 i5 000 
1957 . ·10 GOO i !)50 50 000 l\5 000 

nwn (Cr$ 1 000) 

l!l5:l. G 150 ·1 0!10 2 ~50 b0G 
1U.5-t 8 800 ·I 380 2 800 1 09 5 
1!)5.5. !I 72.0 -l 450 2 .580 1 180 
1H5!i. .. . 12 000 G ISO :; 040 1 500 
1951 .. . 14 000 li ·120 ' 500 3 900 

( I) Brava e 111aw;a. -- (:2) Quau tuhrles cxpr L\~sas em <:euto'l (cUco
-da.lmia. manl!:t), t onclada'5 (rnandio<:a) e l'Mhos (banana ). 

Confronta-se, a seguir, para 1957, o va
lor da produgao das quatro principais cultu
ras agricolas, com o valor total da produgao 
agricola do Municipio : 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

r oco-da-haia. 
Manga .. 
Man·lioca (hmva c 111ansa) . . 
Banana .. 
Oatro~ . 

TOTAL . 

VALOR DA PRO DUCAO 

NUmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 
- - ----

I 

'i ~~~ I 
n J2o 

3 ~~~ ,. 

32 103 

'·-;) sObre 
o total 

Embora o Municipio disponha de terras 
ferteis e de clima favoravel a agricultura, es
ta, ainda praticada pelos metodos rotineiros 
tradicion ais, esta lange do desenvolvimento 
que suas possibilidades deixam entrever para 
o futuro. 

Ha, contudo, uma causa geo-social que 
prejudica as atividades agropecuarias no Mu
nicipio : o extenso litoral da Ilha, recortado 
de portos, enseadas e abrigos, onde ha abun
dancia de pescado, pertencente a uma varia-
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Cape Ia de N. S. da Pie dade 

da fauna ictiol6gica, facilita a populac;ao do 
Municipio, quase t6da localizada em povoa
dos a orla maritima, uma subsistencia mais 
facil do que aquela a ser conquistada pelos 
mais arduos trabalhos da lavoura ou da pe
cuaria. 

No Municipio ha uma lei que determina 
seja a criac;ao de gada praticada "em fecha
do" e a lavoura, "em aberto". Nem sempre 
observada, com o rigor necessaria, pelos mu
nicipes, este fato ocasiona, muitas vezes, con
flitos de direito de posse e, tambem, o rela
tivo atraso em que se encontra, ate o pre
sente, a agricultura local. 

Exi.ste no Municipio uma Estac;ao Expe
rimental de Fruticultura, mant!da pelo Go
verna Estadual na Fazenda Mocambo, loca
lizada no distrito-sede. Ha, tambem, o Nu
cleo Colonial de rtaparica, que esta em fran
co progresso, abastecendo, atualmente, a Ci
dade de Itaparica, a Vila de Mar Grande e 
a Capital do Estado, com os seus produtos. 

A exportac;ao municipal de produtos agri
colas atingiu, em 1955, 10 milh6es de cruzei-
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ros, sendo a Cap:tal do Estado o maior mer
cado consumidor. 

Os produtos agropecwirios sao transpor
tados para a Capital do Estado por meio de 
saveiros ou, entao, em barcos a vela (de 6 
toneladas, em medial, que, com born vento. 
chegam a percorrer ate 32 milhas por dia. 

Pecuaria 

N o conjunto das atividade.s econ6micas do 
Municipio, tern a pecuaria posigao de im

portancia secundaria. 
Existia, no Municipio, segundo o Servic;o 

de Estatistica da Produc;ao, em 1957, urn re
banho de 14 350 cabec;as cujo valor orc;ava em 
31 700 milhares de cruzeiros. A populac;ao pe
cuaria compreendia 3 800 bovinos, 5 000 sui
nos, 750 ovinos, 500 caprinos, 1 700 equines, 
1 400 asininos e 1 200 muares. 

A produc;ao de Ieite, segundo a mesma 
fonte, foi a seguinte: 

ANOS 

191!4.. ... . 
1955 .. . 
1956 .... . .... . • • . . . 
1957 ...... . ...... .. . . . 

Quantidade Valor 
{I) (Cr$ 1 000) 

199 000 
200 000 
22 000 

150 000 

99.5 
1 400 

660 
1 200 

A pecuaria obedece ainda a processos ro
tineiros, sendo o "pe duro" o gada bovina 
mais comum; apenas urn ou outro fazendeiro 
possui rebanho selecionado. Pratica-se a pe
cuaria sem grandes objetivos comerciais, no 
maximo, para o fornecimento de carne aos 
ac;ougues locais e para a produc;ao de Ieite, 
a ser vendido aos veranistas, no proprio Mu
nicipio, ou, entao, na Capital do Estado. Os 
criadores tern, em geral, outra atividade co
mo principal e a criac;ao, como atividade su
plementar. 

Propriedade rural 

HAVIA em 1955 no Municipio 518 proprie
dades rurais cujo valor venal se estima

va em 25 milhoes de cruzeiros. Da-.se, na ta
bela a seguir, a distribuic;ao das proprieda-
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lgTc.ia de Siio Louren~o 

des agropecuarias, segundo as ;lasses de va
lor imobiliario a que pertenciarn naquele ano. 

CLASSES DE VALOR 
(Cr>) 

\h-110:-< de I 0{)11 

])e I OliO a 2 ()()() 

llo :2 01)1) a .) 000 

Dr 5 OCO a 10 0'1(1 

De· Ill 01111 " 20 01111 

De 20 Olltl a 50 (){)!) 

De 50 000 a Hill OliO 

Dr 100 oon " 200 0011 

De 2()() OUU a I CHill 1100. 

TOTAL . 

Niimero de 
propriedades 
agropecufirias 

20 
] :;:! 

!Gl 

lUI 
(j(j 

22 

518 
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Pesca 

A PESCA tern longa tradigao na parte insu
lar do Municipio , pois foi, durante o pe

riodo colonial, a principal atividade econ6-
mica da Ilha de Itaparica. Remonta ao es
tabelecimento do Contrato das Ba leias, em 
1622, na Ponta da Cruz (depois Ponta das 
Baleias, onde hoje se acha edificada a Cida
de de Itaparical, no ext rema Noroeste da 
Ilha. 

Em 1957, o Municipio ocupou o 2.0 lugar 
entre os municipios baianos produtores de 
pescado, quando o valD-r de sua produgao atin
giu 11 825 milhares de cruzeiros, ou seja, 
8,5% da produc;ao estadual. Nesse ano ape
nas o Municipio de Camamu acusava produ
cao maior. com 25 915 milhares de cruzeiros 
h8,6 % ). Nos a nos do qiiinqi.ienio 1953/57, a· 
produgao de pescado do Municipio era a se
guinte (segund·o o Servigo de Estatis tica da 
Produ c;;aol : 

ANOS 

------- - - -- ---
1!153 .. .. 
J95L .... .. .. .. .. .. .... . 
1955 .. 
1~56 .. 
JU57 .. 

Quanticlacle Valor 
(t ) iCr$ 1 000) 

;172 6 689 
:{!) 1) 7 920 
3S9 9 336 

453 11 825 

Em 1957, os resultados da produgao de 
pescado se discriminavam, segundo as espe
cies pescadas, da forma seguinte (ordem de
crescente do valor) : 

ESPECIES I Quanticlacle 
I {t) 

·- - - ----- -- -- I ___ ____ _ 

Guaricc1na . , .. . . 
Vermelho. 
Cava Ia . 
Tainhtt .. 
Ca~ao .... 
PcscaUa . . 
Camariio . . 
Arraia . . 
Siri-do·mangue . .. 

:I 
.. I 

I 

I 

75 
70 
GO 
!\5 
30 
20 
·10 
13 

Valor 
(Cr $ 1 000) 

2 400 
2 250 
2 100 
I 800 

975 
£00 
700 
600 
100 

0 a rraial de Baiacu, ou Maiac u, na Ilha 
de Itaparica, e o centro de maior produc;;ao 
pesquelra , no Municipio. 
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Prodw:;iio extrativa vegetal 

C ONSISTE, sobretudo, na colheita de coqui
lhos de dende, que alimentam a indtls

tria extrativa do 6Jeo, no Municipio. Em pe
quena escala, ha tambem a extragao de ma
deiras de lei, de piagava e de lenha; no mar, 
a exploraqao de sargaqos. As populag6es 
praieiras se dedicam a extragao vegetal nq; 
longos mese.s em que os temporais d·o Sui im
pedem a pescaria. 

Produ{'ao extrativa 1nineral 

A TUALMENTE a base da produqao extrativa 
mineral deve ser procurada na explora

gao petrolifera. Na Ilha de Itaparica, ela for
nece duas materias-primas principai.s: o pe
tr6leo e o gas natural. :Este alimenta hoje 
muitas das industrlas locai.s. fornecendo-lhes 
a energia motriz de que necessitam. 

Os resultados da produqao municipal de 
petr6leo em bruto e gas natural foram os se
guintes no qtiinqtienio 1954/58 (dados do De
partamento Estatistico da Petrobras S.A.): 

PRODU<;A.O 

De petroleo I De gas 
em bruto natural 

ANOS 

(barris rle (m") 

-~---------- ___ -~59 Jitro:!_l-----
100-1.. .. . 
1955 .. . 
1956 ... . 
1957 . ••.. • . . 
1958 ..... 

20 GG5 
7G 959 
47 ·lGfi 

3 827 
138 747 

2G0 3or, 
G79 691 

1 111 G79 
fl.1!) 50-1 

1 852 _/:l:l 

As quantidades de petr6leo e gas natu
ral, obtidas nos campos produtores itaparica
nos, sao modestas, se comparadas com as ex
traidas nos outros Municipios produtores do 
Rec6ncavo Baiano. Verifica-se, entao, que 
Itaparica f.oi apenas o 6° produtor de pe
tr6leo (no qtiinqtii'mio 1954/58, 288 milha
res de barris de 159 litros; 0,8% da produqao 
baiana) e tambem o 6. 0 de gas natural (4 903 
milhares de metros cubic·os; 0,7% da produ
gao baiana), naquele conjunto. 

Entre as industrias extrativas de origem 
mineral explorada.s no Municipio, a produgao 
de agua mineral engarrafada (oriunda da 
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Fonte da Bical ocupa, quanta ao valor eco
n6mico, o segundo lugar. 

0 Servico de Estatistica da Producao di
vulga OS seguintes dados da produ<iao de 
agua mineral engarrafada, para OS anos 
1953/5'7: 

l!J;j:) 
l!l.jl 
1 ~!.SS. 
l!i.)li_ 

1 ~157 . 

ANOS Quantidade Valor 
(1 000 li tros 1 ICr $ 1 000\ 

Ill 
520 
O.t0 

1 01!1 
1 016 

I-ll 
g:)l 

1 (i\HI 

;) 289 
4 .5/5 

Segue-se, em importanc'a econ6mica, ,, 
industria da cal, que vem dos primitivos tem
pos da coloniza<;ao. A materia-prima para a 
produc;ao da cal procede dos bancos mari
timos costeiros e das formac6es calcarias do 
litoral insular. 0 cascalho das coroas (fun
dos baixos do marl e transportado em lombo 
de burro para as caieiras, onde e queimado. 
para a uroducao da cal. 0 Servico de Esta· 
tistica da Pro.duc;ao divulga os seguintes da
dos da produc;ao de cal, para os anos de 
1953;5'7: 

l!J:):l 
1 ~l.)j 
10.).5 
l\J51) 
10.51 

ANOS Quanticlacle Valor 
(t) (Cr$ 1 000) 

II 'In I i,)[ 
l.t :tw 1 1:n 
ll 511 1 iilO 
10 .soo 1 r;su 
10 soc 3 ~ss 

A industria salineira e a de menor im
portancia, entre as industrias extrativas de 
origem mineral com significado econ6mico 
para o Municipio. 0 Servic;o de Esta tistica da 
Produc;ao fornece os seguintes dados de pro
dw:;ao na referida industria: 

195:; 
1!1.31 
l!J,j;j 

1950 
1057 

ANOS 

ITAPARICA - 20 

Quanti dade 
(t) 

·l 03\l 
2 0ii 

](j:i 

20 
4 051 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

ll:ll 
I l!ll 

65 
15 

3 038 



lndzlstrias de transfonnw;iio 

P REDOMINA, de modo absoluto , entre as in
dustrias de transformagao, a indiistria 

textil. Conforme os resultados do Registro 
Industrial de 1956, alcancavam essas indus
trias o valor de produ<;ao ·total de 41 539 ml
lhares de cruzeiros. Desse total, 36 577 milha
res, ou seja, 88 %, correspondiam a indus
tria textil. Em 1955, a industria textil pm
duziu 2 153 826 sacos de a lgodao, no valor de 
33 491 milhares de cruzeiros e 152 310 metros 
de tecidos de algodao cru, no valor de 1 569 
milhares de cruzeiros. 

Entre as industrias de produtos alimen
tares, destaca-se a do 6leo de dende, cuja 
produgao, conforme os dado.s do Servi<;o de 
Estatistica da Produ<;ao , era a seguinte, nos 
anos de 1953/ 57: 

1953 .. " 
HJ5·L. 
] fJ;)5 .. 
!U5G .. 
!057. 

ANOS 
Quantidada Valor 

(t) (Cr$ 1 000) 

s~ 
1 1•1 
nu 
120 
107 

72~ 
1 415 
I 8:?5 
1 so:l 
l 51G 

Ravia , em 19:56, 11 estabelecimentos in
dustrials, incluindo-se neste numero os que 
operavam no plano da produ<;ao de materia.s 
extrativas lestabelecimentos com mais de 5 
operarios). Alem da Petrobras S. A., citam
-se, entre o.s estabelecimentos industriais 
mai.s importantes, a F abrica de Tecidos Sao 
Bened'to, a Empresa de Aguas Minerais de 
Itaparica e a Companhia Salinas da Marg·a
rida. 

COJIERCIO 

E xrsTIAM no Municipio, em 1956, 3 estabe
lecimentos comerciais atacadistas e 180 

estabelecimentos comerciais varejistas. 0 gi
ro comercial alcangou, no me.smo ana, o va
lor de 23 100 milhares de cruzeiros. 

0 comercio local mantem transag6es co
merciais com as cidades do Reconcavo Bai
ano: Salvador, Nazare, Cachoeira, Maragogipe 
e Sao F elix : e, a inda. com a cidade de Ilheus. 
Fora do Estado, via Salvador, Nazare , Mara-
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gogipe e outros mumc1p10s do Rec6ncavo, 
mantem transac;6es com as seguintes prac;as: 
Recife, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bela Hori
zonte e Porto Alegre. 

Dos Estados do Sul e de Pernambuco im
porta tecidos, ferragens, material eletrico, 
pr-odutos farmaci'mtico.s, gi'meros de primeira 
necessidade (ac;ucar, milho, feijao, arroz, fa
rinha de trigo e de mandioca, cebola, cafe, 
charque, banha, toucinho, manteiga), quero
sene, sabao. Dos municipios do Rec6ncavo, 
importa .sobretudo farinha de mandioca, fru
ta.s, louc;a.s de barro. :Esses produtos sao re
gularmente expostos, aos sabados, em peque
na feira, no cais da Cidade de Itaparica, on
tie atracam os saveiro.s vindos das localidades 
vizinhas. 

As trocas comerciais efetuam-se par via 
maritima. 0 comercio intenr_unicipal e pre
j udicado pelo precario sistema rodoviario lo
cal Cuma estrada com 13 qu.il6metros pavi
mentados; 265 quil6metros carroc;aveis). 

A exportac;ao dos produtos agricolas al
canc;ou no Municipio. em. 1955, a importancia 
de 10 milh6es de cruzeiros. 

INSTRUc;AO PUBLICA 

C oM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que a quota de alfabe

tizac;ao do Municipio seja superior a 55%. Na 
mesma epoca, a percentagem correspondente 
para o Estado da Bahia era de 32% . 

En sino 

E M 1957, o Municipio dispunha de 51 uni
dades escolares de ensinc primario fun

damental comum, onde se a~havam matri
culados cerca de 2 800 alunos. 

Outra.s 5 unidades escolares, do curso su
pletivo, eram freqi.ientada.s por 500 alunos. 

Havia ainda uma escola de corte e costu
ra, com 20 alunos. 

Cogita-se da fundac;ao de um ginasio e 
de uma escola tecnica de comercio. 

A primeira escola primaria do sexo femi
nino, criada na ilha, data de 1849. 

0 ensino primario esta bem difundido, 
nao s6 nas zonas urbanas e suburbanas do 
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territ6rio municipal, comJ tambem nas zonas 
rurais. T6das as povoac;6es estao dotadas de 
escolas. 

FINAN(:AS POBLICAS 

E M 1958, a receita total orc;ada para o Mu
nicipio foi de 3 079 milhares de cruzei

ros, dos quais 1 515 correspondiam a receita 
tributaria; a des pes a pre vista nesse a no al
canc;ava tambem 3 079 milhares de cruzei
ros. 

Do periodo 1954/58, sao OS seguintes OS 
dados disponiveis s6bre as financas munici
pais ( dados fornecidos pelo Conselho Tecnico 
de Economia e Financ;asl : 

1051. 
1955 .. 
1050. 

ANOS 

·--- .... 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

Receita arrecadacla 

Total I 

I 

1 3S71 
1 -175 
~ J-J-1 1 

TrihuHi.ria 

Despesa 
rea!izarla 

1\ll 
I DIG 

Saldo ou 
';deficit" 

do bamrr~o 

+ ns-: 
:2~.-.; 

1 U5i 
1058 (*! 

:2 .:):{!) I' 

:l OilJ 
I 1~:; I 
1 5\;i 

1 
:I 

Rnn + 61j0 
07!1 

r*,1 Dados do orcamrnto. 

As principais contas, em que se decom
p6e a receita tributaria orc;ada para 1958, sao 
as seguintes (dados em milhares de cruzei
ros): 

Recei ta tri bu taria ...... . ......•..•. . ..... 

Impastos ............................. . . . 

S6bre a indUstria e profiss6es 
Predial .................... . 
Explorayao agricola e industrial .. . .. 
De licenga ................. . 
Territorial .. . 
Adicional .............. . 
Jogos e divers6es ..... . . . ............ . 

Taxas ................. . .. . ... . ......... . 

ViaGfio ............................... . 

1 515 

1 260 

500 
350 
150 
150 

50 
50 
10 

255 

80 
Fiscalizac;ao e servi<;:os di versos 65 
Assistencia e seguranQa social . . . . . . 35 
Melhoramentos . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Limpeza publica ......... . ....•....... 
Expediente 

25 
20 
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A despesa municipal achava-se assim dis
tribuida: 

(CrS 1 000) 

Despesa total 3 079 

Servi~os de utilidade publica 1 326 
Servi~os industriais . . . . . 419 

Administra~ii.o geral . . . . . . . . . . . 416 
Exa~ii.o e fiscalizaQii.o financeira . . . • . 364 
EducaQao publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

Saude publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Seguranc;a pUblica e assist8ncia :30Cial 54 
Divida publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Fomento 

Encargos diversos .................... . 
2 

314 

A arrecadac;ao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o qtiinqtienio 1954/58: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS Federal I Est,dual I Municipal 
(1\ 11 I 

::~~-~~-- ----2-0~:, ~ -~~:~-----1 2~~ 
1 lJ55 2 ;)SO 839 1 415 
ID51i 1 7'G I 1 ~61 2 q~ 
I fJ.1i :! !17-1 2 5:Hl 2 5:3,1 
1!'5~ :J oG:; :3 54:3 I (2) 3 079 

(1) Dados Ja Insprtoria Hrgional de Estatistica :\Iunicipal. (2) Orl(a
mento. 

ME/OS DE TRA!VSPORTE 

A SEDE municipal e as sedes distritais de 
Mar Grande, Cacha Pregos, Jiribatuba e 

Salinas da Margarida e.stao ligadas pelos na
vios da Navegagao Baiana ao Municipio cla 
Capital do Estado. 

0 Municipio liga-se as sedes clos muni
cipios vizinhos, a Capital do Estado e a Capital 
do Pais pelos seguintes meios de transporte: 

Municipios vizinhos: 

Jaguaripe: maritima: 48 km (Navegagao 
Baiana>. 

Maragogipe: maritima: 30 km (par savei
rosl . 

Capital Estadual: Maritima: 22 km (dia
riamente, pelos navios da Navegac;ao Baianal. 

Capital Federal: 1 l maritima: via Salva
dor, num percurso de 22 km ate Salvador e, 

ITAPARICA - 24 



de 1 406 km de Salvador ao Rio de Janeiro; 
2J misto: a) maritima, ate Salvador: 22 km; 
b) ferroviario, de Salvador ao Rio de Janei
ro CVFFLB e EFCB): 2 231 km; c) aereo, de 
Salvador ao Rio de Janeiro: 1265 km; d) ro
doviario, de Salvador ao ~io de Janeiro: 1 718 
quilometros. 

A inaugurac;ao do servic;o de navegac;ao 
a vapor, entre o Municipio (distrito-sede) e 
a Capital, deu-se a 2 de dezembro de 1878. 

0 percurso entre a sede municipal de Ita
parica e a Capital Estaclual e vencidv pelos 
navios da Navegac;ao Baiana, em 1h 30m. 

0 posto de Itaparica possui, apenas, uma 
ponte de cimento armada, que serve para 
atracac;ao de navios de ~Jequeno calado e ao 
movimento de passageiros. Carece de outras 
instalac;6es mais especializadas. 

FESTAS RELIGIOSAS 

A coMEMORA<;:ii.o das festas cristas tradicio
nais (Natal, Dia dos Reis, Sabado de Ale

luia, Pascoa, Santo Antonio, Sao Joao e Sao 
Pedro, etc.), pouco difere da forma como essas 
datas sao comemoradas nos outros Municipios 
do interior brasileiro. 

Em outra epoca, Sanr,o Antonio era feste
jado nas treze noites juninas CTrezenas de 
Santo Antonio), na Capela dos Velasques, le
vantada no sitio dos Coqueiros, na costa do 
Mar Grande. Hoje, o Santo e mais venerado 
em outra Capela, a de Santo Antonio dos Na
vegantes, erigida na Cidade de Itaparica, na 
esplanada do morro a que deu o nome. Em 
tempos idos, os praieiros costuma vam benzer 
suas tarrafas, linhas e anz6is, na noite de 
Sao Pedro, o Santo Pescador. 

A Festa de Sao Louren<;o, Padroeiro da 
Cidade, ocorre em agostc. Ha miss a e prods
sao e festejos populares, com quermesses, sor
teios e mu.sica executada em palanque, no lar
go da Igrej a. 

Fervorosa e tamber_'l a devoc;ao a Sao 
Joao Batista, entre os habitantes da Ilha. A 
noite, ha fogos e fogueiras, adivinhac;ao dos 
namorados, no brasido das fogueiras; pel a ma
drugada, nos rios e fontes, o Banho de Sao 
Joao, das moc;as. 

Sao Simao e o padroeiro da povoac;ao de 
Pirapitinga. A festa do glorioso martir, ini·-
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ciada por Simao Bras em 1746, foi, por muitos 
anos, mantida como tradi<:;ao. 

Ainda em Pirapitinga, ha via a famosa 
"pescaria de Sao Gon<:;alo" (Sao Gongalo do 
Amarante) . "0 Santo seguia a frente, na sua 
charola enfeitada de musgos, ate a Praia da 
Arma<:;iio, onde os pescadores estendiam as 
redes larga.s para o rodeio do peixe. T6da 
a popula<:;ao comia do pescado de Sao Gon
<:;alo, levando, depois, as migalhas para cha
mar a fartura sabre .as seus lares ... " 

0 Oficio de Nossa Senhora foi uma das 
primeiras devoc6es instituidas na Ponta das 
Baleias. Levantado o Contra to do P6sto da 
Cruz, foi logo construido o primitivo Nicho 
de Nossa Senhora da Piedade. A Bencao das 
Canoas. na fe.sta dos pescadores em louvor a 
Nossa Senhora da Piedade, e uma das mais 
formosas praticas religiosas da Bahia. 0 fa
bulario local atribui a Virgerr_ a interven<:;ao 
milagrosa nos combates que culminaram com 
a vit6ria de 7 de janeiro de 1823. 

Em Santo Amaro do Catu, desde os tem
pos do seu primeiro vigari.o, e festej ada a 
imagem de Nossa Senhora do Rosario. Outra 
imagem de Nossa Senhora do Rosario e ve
nerada na Igreja de Nossa Senhora da En
carnaqao (na povoaqao de En·3arnaqao, loca
lizada no Continentel . Diz Frei Vicente de 
Itaparica ter sido esta imagem encontrada na 
praia pelos moradores da velha povoa<:;ao. 

Ao culto de Nossa Senhon da Assunqao, 
vivo ate hoje na Freguesia de Santo Amaro 
cio Catu, prende-se a tradi<:;ao local do apa
recimento da Virgem, na Praia dos Calafates. 

Em 1578, foi instituida, na. costa de Mar 
Grande, a devocao a Nossa Senhora do 
Bom Despacho, vinda de Vila Real, com a fa
milia do portugues Joao de Sa. 

Em 1856, foi instituida, na Ilha, a Irman
dade de Nossa Senhora da Gloria, cujo ni
cho fora levantado pelos cordoeiros locais, em 
1612. A festa de Nossa Senhora da Gloria 
era celebrada anualmente, na segunda-feira 
do Entrudo. Na vespera, no "domingo do En
trudo", havia a "romaria de Guadalupe", urr.a 
tradi<:;ao hoj e desaparecida. 

Comemoraqao, que, em outros tempos, em
polga va a populac;ao da Ilha, era a festa do 
Divino Espirito Santo, devoqao trazida de Por
tugal, em meados do seculo XVIII. 
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ASPECTOS TURiSTICOS 

E MBORA tradicionalmente procm·ada como 
estagao de cura e repouso , a Cidacle de 

Itaparica s6 recentemente foi oficializacla 
como Estancia Hidromineral (em dezembro 
de 1937), por a to do Interventor Federa l. NH. 
ocasiao, o Governo Estadual iniciou, por sua 
conta, a construcao de um moderno h otel bal
n eario io Grande Hotel) que , pronto, con
cedeu a explorac;ao comerc;al mediante con
correncia publica. Inaugurado em 1954, o ho
tel, localizado pitorescamente e dotado de to
do conf6rto moderno, funciona somente nos 
meses de verao. Hoje ja existe outro hotel 
m oderno na Estancia : o Hotel Icarai , de pro
priedade particular. Localizado em frente 8.0 
porto, atrai os turistas com a sua cozinha es
pecializada na culinaria baiana. Ha na Es
tancia , ainda, quatro pens6es. 

Os tur: stas que acorrem a Itaparica sao, 
na maioria, baianos, da Capital e do Interior 
do Estado. 0 turismo mais intenso se veri
fica nos m eses de novembro a marco . A me
dia anual de turistas, nos tlltimo.s ·anos, tem 
sido de dez mil. 

A Estancia oferece ao visitante uma fi
.sioncmia ao mesmo tempo trad'cional e mo
derna. Perto do porto ha as ruas estreita.s, 
o casario antiquado. Mas , ingressando no 
centro da Cidade, o turista encontra ruas mo
dernas: largas, pa vimentada.s e arborizadas. 
A margem das mesmas, os palacetes e ban
galas de veraneio pertencente.s a abastados 
cidadaos da Capital vizinha. 

A famosa Fonte da Bica, alvo da atra
c;iio dos h6spedes, localiza-se ao sope do Mor
ro de Santo Antonio dos Navegantes . Da es
planada do Morro , onde se eleva uma cape
linha em estilo colonial (Capela de Santo An
tonio dos Navegantes), se descortina a Baia 
de Todos os Santos, desde ·O Porto cle Jequi
taia ate o Boqueiriio da Ilha de Sao Gonc;a
lo. Na Praia clo Convento, encontra o visitan
te lamas de poder curative. 

Deve a Cidade o seu aspecto moderno ao 
plano urbanistico elaborado pela Prefeitura 
Municipal, ja parcialmente executado. Obe
decendo as modernas normas urbanisticas, o 
Plano considerou a area urbana dividida em 
duas partes, uma para onde a Cidade tende 
a estender-se, a outra, a area ja ocupada. 
Para a primeira, o Plano preve a expansao 
dentro do r~gor da tecnica, para a segunda, 
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procurou apenas corrigir os defeitos mais gra
ves, mantendo, onde possivel, o aspecto tra
dicional dos sitios hist6ricos e os monumen
tos ligados a tradigao e a cultura local. 

Na Cidade, os monumentos mais impor
tantes, quer pela arte de sua obra arquite
tonica, quer pelas reminisci.'mcias que guar
dam do passado, sao: a Igreja de Sao Lou
rengo, construida em 1610; a Capela de Nos
sa Senhora da Piedade, que data de 1622, sen
do reconstruida em 1922; a Matriz do San
tlssimo Sacramento, que vern dos fins do se
culo XVIII; a Fortaleza de Sao Lourengo, 
construida em 1711. Fora da Cidade, na Vi
la de Vera Cruz de Itaparica, ergue-se a Igre
ja de Nosso Senhor de Vera Cruz, a primei
ra levantada em solo insular, que data de 
1561. 

A Igreja de Sao Lourengo, vinculada a 
tradic;ao da Cidade e do Municip'o, e obm dos 
jesuitas. Construgao barroca, esta tombada 
pelo Servigo do Patrimonio Hist6rico e Artis
tiC') Nacional. De seu pulpito, em 1638, o Pa
dre Antonio Ferreira protestou contra a !n
vasao da Bahia pelas tropas holandesas sob 
o comando de Mauricio de Nassau. 

A atual Capela de Nossa Senhora ::ia Pie
dade surgiu no mesmo local onde desde 1622 
existia urn nicho pertencente a Armagao das 
Bale' as. Mais tarc•e, o nicho pas30U a per-
1 encer a Manuel In5.cio da Cunha Menezes, 
Visconde do Rio Vermelho. Pretenderam seus 
herdeiros retirar a imagem do nicho r;rimW
vo, provocando, por seu gesto, a reac:.iio aber
ta do povo itaparicano. :Este, apossando-se da 
imagem, levou-a em procissao a Matriz do 
Santissimo Sacramento, onde permancceu por 
muitos anos, antes de ser devolvida a Ca
pela, ja entao construida sobre o velho ni
cho. A a tual Capela e de estilo g6tico e da
ta de 1922. No.ssa Senhora da P'edade e a 
Padroeira do.s municipe.s itaparicanos. As mu
Jheres itaparicanas, vinte e um dias depois 
do parto, costumam levar seus filhos a Nos
sa Senhora da Piedade, na sua Capela do 
antigo Porto da Cruz. 

A Matriz do Santissimo Sacramento, cons
truida pelo Conego Cerqueira Torres, e mo
numento arquitetonico de grande beleza. Co
brem o seu teto e parede.<; notaveis paineis, 
reproduzindo a Ceia e os M'lagres do Senhor. 
Os afrescos sao obra do Mestre Te6filo de 
Jesu", a cujo Javor tambem se deve "Os Qua
tro EvangeJ:stas", na Igreja de Sao Bento, da 
Cidade de Salvador. Na Capela-mor, encon-
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tra-se urn lampada cinzelada pelo Mestre Jo
se Soares, afamado lavrador de pratas, origi
nario da Cidade do Porto, em Portugal. 0 
atual sino da Matriz, doac;ao que data de 1857, 
veio de Portugal. E o mais sonora sino de 
igreja, na Ilha. 

A Fortaleza de Sao Lourenco fo' construi
da nos anos de 1711 a 1715, rio mesmo local 
onde antes, em 1647, fora levantado urn for
te par Siegismundt van Schkoppe. A .sua cons
truc;ao fo; iniciada par Lourenc;o de Almeida 
e terminada sob as ordens do Vice-Rei Pe
dro Antonio de Noronha, 2° Conde de Vila
-Verde e 1.0 Marques de Angeja. Coube a For
taleza urn grande papel na Guerra da Inde
pendencia. Reconstruida em data recente, foi 
adaptada para abrigar as classes de uma es
cola primaria. 

A Igreja de Nosso Ser~hor de Vera Cruz, 
que se ergue na Vila de Vera Cruz de !tapa
rica, e urn marco dos primeiros passos da ci
vilizac;ao implantada em terras brasileiras pe
la obr::J. jesuitica. Igreja de linhas singelas, 
de.staca-se, branca e solitaria, da floresta cir
cunjacente, no topo da montanha que lhe 
adotou o nome, logo a seguir tambem apro
priado pela povoac;ao que a sua sombra se 
formou. 0 Vigario da Freguesia do Senhor 
de Vera Cruz administrou, par muitos anos, 
os sacramentos na Igreja de Nossa Senhora 
da Encarnac;ao, local'zada fronteira a Ilha no 
Continente, no arraial incorporado ao Muni
cipio no a to de sua criac;ao. 

Ha outros pontos no Municipio (Mar 
Grande, Cacha Pregos, Jiribatuba, Vila de 
Salinas da Margarida), tambem procurados 
para estac;ao de recreio. A Vila de Mar Gran
de, par suas belas paisagens marinha.s e sua 
esplendida praia, e hoje o segundo centro tu
ristico da Ilha. 

OUTROS ASPECTOS 

EXISTEM na sede municipal 55 logradouros 
publicos. Destes, 35 sao pavimentados, 5 

arborizados. 22 servidos de agua encanada, 16 
ligados a rede de esgotos e 42 iluminados a 
l uz eletrica. 

Dos 669 predios existentes na C'dade, 456 
sao servidos de luz eletrica, 150 abastecidos 
de agua canalizada e 210 ligados a rede de 
esgotos. 

ITAPARICA - 29 



0 primeiro servico regular de iluminaQao 
eletrica foi inuugurado em 10 de setembro de 
1939. Pertenceu a Prefeitura Municipal, que 
o organizara com o auxilio do Governo do 
Estado, ate ag6sto de 1956. A partir de en
tao, o serviqo de luz e f6rqa passou para a 
administraqao do Departamento de Energia 
da Secretaria de Viacao e Obras Publicas do 
Estado. > 

No Municipio, a Prefeitura explora o Ser
vi<;o de Aguas e o Cais do Porto. 

0 trafego intermunicipal, terrestre, dis
poe das seguintes vias de circulacao: 13 km 
de estrada de rodagem autoviaxia; ligando a 
Sede Municipal a Vila de Mar Grande, e 
64 km de estradas carro<;a veis. 

0 trafego maritima, entre os portos insu
lares, e destes com o Continente, e mantido 
por navios da Navegaqao Baiana, por lanchas 
a motor e por .sa veiros. 

Em 31 de dezembro de 1956, havia os se
guintes veiculos registrados na Prefeitura Mu
nicipal: 6 autom6veis de passageiros, 6 cami
nh6es e 50 bicicletas. 

0 Municipio disp6e das seguintes vias de 
comunicaqao: 1 agencia postal-radiotelegrafi
ca do DCT, na Sede Municipal (instalada a 
1.0 de janeiro de 1920); 3 agencias po.stais do 
DCT, nas sedes di.stritais (vilas) de Mar 
Grande, Cacha Pregos e Salinas da Marga
rida. Dispunha ainda a Sede Municipal de 
2 estaq6es de radiocomunica<;6es de uso pri
vativo. uma pertencente a Policia Municipal, 
a outra, a Petro bras S. A. Na Vila de Salinas 
da Margarida ha via uma estaqao ra.diotelegra
fica, de uso privativo da Marinha de Guerra. 

Ha uma radioemissora, a Radio rtaparica 
da Bahia, prefixo XYN-23, com 1010 quiloci
clns de freqiiencia e 250 W de potencia na 
antena. 

No Municipio, publica-se um jorna], "A 
Voz de Itaparica", de periodicidade r]uinzenal. 
0 primeiro jornal editado no Municipio (em 
18791 desapareceu - era "0 Insular". 

Em funcionamento tres cinemas. 
Ha 2 bibliotecas franqueadas ao publico. 

uma da Municipalidade e outra da Agencia 
Municipal de Estatistica. 

Ha um clube recreativo, o rate Clube de 
Itaparica, em atividade na Cidade de !tapa
rica. N a Vila de Mar Grande, existe o cha
mado Clube dos Vinte. 
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Possui o Municipio 16 cart6rios, entre 
eles, 6 de registro civil Oocalizados na Sede 
Municipal e nas 5 sedes distritais) . 

0 cart6rio de registro civil, do distrito-se·
de (Cidade de Itaparica), foi criado pelo de
creta estadual n.0 9 366, de 2 de marc;o de 
1383, tendo sido instalado a 4 de dezembro 
do mesmo ana. 

Na sede municipal ha ainda uma coleta
ria estad ual e uma coleta ria federal; na sede 
do Distrito de Salinas da Margarida, uma 
coletoria federal. 

For am j ulgados, em 1956, 21 feitos, to
dos no civel. 

A assistencia medico-sanitaria e prestada 
a populac;ao por um Posta de Higiene do Es
tado (instalado em 1940), por um Posta de 
Puericultura (prestando assistencia a gestan
te e a infi'tncia), por um Posta do SESI e pe
lo Setor n.0 1 (sediado na Cidade de Salva
dor), do Departamento Nacional de Endemia.s 
Rurais (prestando assistencia profWitica 1 • 
Alem dessas entidades sanitarias ·oficiais, pres
tam os seus servic;os no Municipio 3 medicos, 
1 enfermeira, 3 auxiliares de enfermagem e 1 
dentista. Ha uma farmacia na Cidade, fun
cionando sob a responsabilidade de 1 farma
ceutico diplomado. Registrados profissional
mente ainda exercem a sua profissao liberal 
2 engenheiros, 1 advogado e 1 agronomo. 

Recentemente foi fundada, no Municip'o, 
uma associac;ao rural. 

Em Itaparica foram instaladas, pelo Ba
rao de Capanema, Guilherme Schuch, as pri
meiras estac;6es meteorol6gicas do Pais. A 
atual estac;ao meteoro16gica da sede municipal 
foi instalada em 1935. 

Na Camara Municipal, ha 3 vereadores 
no exercicio do mandato. Em 1956 exerciam 
atividades no Municipio 15 funcionarios fe
derais, 66 estaduai.s, 66 municipais e 1 autar
quico. 

Existem, no Municipio, 35 igrejas e cape
las do culto cat6lico, entre as quais merecem 
menc;ao especial a Matriz, a Igreja de Sao 
Lourenc;o, a Igreja de Nossa Senhora de Ve
ra Cruz e a Capela de Nossa Senhora da Pie
dade. I' a cinco templos do culto prate stante. 

ITAPARICA - 31 



No interior do Municipio pratica-se o cui
to afro-baiano do candomble. 

Ha seis irmandades religiosas prestando 
auxilio material e as.sistEmcia espiritual a seus 
irmaos desvalidos. A mais antiga e a Irman
dade do Santissimo Sacramento, que data cle 
1794. Fora a sua ativiclade religiosa e social, 
zela pel a necr6pole da Cidade de Itaparica. 

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

VULTOS ILUSTRRS 

S OBRESSAEM entre os itaparicanos as figu
ras de Xavier Marques e Carneiro Ribeiro. 

Poeta, publicista, autor de cantos, roman
ces e ensaios, Xavier Marques deu a lume as 
seguintes obras: "Temas e Variac;oes", "In
sulares" (versos); "Uma Familia Baiana" 
rcontos); "Boto & Cia.", "Jana e Joel", "Pin
dorama", "Holocausto", "A Boa Madrasta", 
"As Voltas da Estrada" (romances) ; "Vida de 
Castro Alves", "Motivos Sociais", "Evoluc;ao da 
Critica Literaria" (ensaios) . Foi ocupante da 
cadeira n.0 28 da Academia Brasileira de Le
tras. 

Medico e fil6Iogo, autor da "Gramatica 
Portuguesa Filos6fica", Carneiro Ribeiro, Ien
te catedratico do Liceu da Bahia, notabilizou
-se pela "Treplica" a Rui Barbosa. Publicou 
as seguintes teses medicas: "Perturbac;6es 
Psiquicas no Dominio da Histeria" e "Teoria 
da Respirac;ao Vegetal", alem da "Relac;ao da 
Medicina com as Ciencias Filos6ficas" e mais 
dois livros sabre o assunto medico. 

Casa onde nasceu Carneiro Ribeiro 
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E STA publicaciio jaz parte da serie de monograjias 
1nunicipais organizada pela Diretoria de Docum.,en

taciio e DivulgaQiio do Conselho Nacional de Estatis

tica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evoluciio 

hist6rica do Municipio, correspondc a u1na tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistematizaciio, ele
rnentos esparsos ern dijerentes docu1nentos. Ocorrenz, 

em, alguns casas, divergencias de opiniiio, comuns enL 

assuntos dessa natureza, na-o sendo raros as equivocos 
e erros nas pr6prias jontes de pesquisa. Par isso. o 
CNE acolheria co1n o 1naior interesse qualquer cola

boraciio, especialmente de historiadores e ge6grajos, a 
jim de que se possa clivulgar cle futuro, sem receio de 

ccntroversias, c esc6rr;o hist6rico e geogr6.Jico dos ?nu
nicipios brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO CONSELHO 

NACIONAL DE ESTATJSTICA 

Enciclopedia dos Municipios Brasileiros - Cacla 
volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 

An1liirio Estatistico do Brasil - 1959 300,00 

Vocabulario Brasileiro de Estatistica - MILTON 

DA SILVA RoDRIGUES .......... _. 

Pontos de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO 

E:rercicios de Estati~tica -- VIVEIROS DE CASTHU 

Bibliograjia Geogrcijico-Estatistica BrasiiEira 
(1936/50) ······················ ..... 

Teoria dos Levanta1nentos pDr A1nostragenL 
WILLIAM MADOW .. . 

Ferrovias do Brasil ... . 

0 Mundo en1- N1ln~eros 

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias 

A Fecunclidade da Mulher no Brasil - Groncro 
MORTARA •••..•... , •• , ..••.. 

Curso Elementar de Estatistica Aplicaclo 1i Aclmi-
nistrac;:tio - GIORGIO 1'-A"oRTAHA ........... . 

Brazil Up-to-Date .... 

Bresil d' Aujourd' Hui ... 

Vida e Morte nas Capitais Brasileiras LINcOLN 

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

Analise Matematica C.~ Estilo - TuLo HosT;Lw 
MONTENEGRO . , ..•. , , .. 

Geograjia dos Pre(/OS -- MOACYH MALHEIROS DA 

SILVA .....•.............................. 

Divisao Territorial do Brasil - 1."-VII-955 

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

Brazilian Commodity Nomenclature 

Brasil Censo Demografico .............. . 

Brasil - Censo Agricola ....... . ...... • .... 

Brasil - Censo Industrial ................ . 

Formulas Empiricas - T. RuNNING ..... • .•.. • . 

PERI6DICOS 

Revista Brasileira de Estatistica - Assinatura 
anual) 

Revista Brasi/eira dos Municipios - Assinatura 

150,00 

250,00 

250.00 

130,00 

120,00 

100,00 

100,00 

100,00 

90,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

50,00 

50,00 

oO,OO 

40,00 

100,00 

anual) . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . .. . . 100,00 

Boletim Estatistico (assinatura anual) . . . . . . . . . . 100,00 

Vendas pelo reemb6lso postal ou mediante remessa 
da importancia em cheque ou vale postal, a favor de 
CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA (AV. Franklin Roose~ 
velt, 166 - Rio de Janeiro, DF). Os funcionarios do 
sistema estatistico, os p:ofess6res e alunos de curses 
oficiais de esta tistica e os s6cios quites da Sociedade 
Brasileira de Estatistica tem direito a um desconto 
de soc;;;, exceto para o Anu8.rio Estatistico e pcri6dicos. 



lBGE CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presiden te: ,Jurandyr Pires Ferreira 

Secretiirio-Gcral: Hildebrando Martins 

COLEciiO DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 

201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 Antonio Prado. :~04 

- Cama~ari. 205- Belo Horizonte. 206- Ituberi. 207 
- Mind uri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Cam-
pos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 -
Canavieiras. 213- TupiL 214- Pombal. 215 - Juc:is. 
216- Mandaguari. 217 -Pari de Minas. 218- N. S. 
das Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Caucaia. 221 -
Rio de Con tas. 222 - Itaparica . 
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