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*ASPECTOS F!SICOS Area: 287 km' 
(1960); altitude: 210 m; temperatura me
dia em °C: das maximas : 30, das mini
mas: 20; precipitagao anual: 815,7 mm. 

* POPULA<;AO - 16 012 habitantes (dados 
· preliminares do Recenseamento Geral de 

1960); densidc;zde demogrdjica: 56 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

1:r ATIVIDADES PRINCIPAlS 
(mandioca e algodao). 

Agricuztura 

* VE!CULOS REGISTRADOS - (na Prefei .,. 
tura Municipal) - 3 autom6veis, 2 jipes, 
18 caminhoes e 4 camionetas. 

*ASPECTOS URBANOS (sede) - 504 liga
goes ezetricas, 1 pensao e 1 cinema. 

* ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
em construr;ao; 2 Postos de Saude; 1 me
dico e 2 dentistas no exercicio da profis
sao; 1 farmacia, 2 drogarias. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 25 unidades es
colares de ensino primario, 37 profess6res 
e 1 403 alunos . · 

* FINANQAS PUBLICAS EM 1961 (milhares 
de cruzeiros) - receita total: 3 868; re
ceita tributaria: 1 314,· despesa : 3 449. 

* REPRESENTA<;AO POL!TICA - 5 verea
dores em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da 
Diretoria de Documentagao e Divulga<;ao do 
CNE . Desenho da capa de Q . Campofiorito. 



HISTORJCO 

A coLONizAc;.Ao da Regiao a que pertence o 
Municipio de Campo do Brito liga-se as 
primeiras concessoes de sesmarias no vale do 
rio Vaza-Barris. Os padres jesuitas obtiverarri 
terras em sesmaria, a 10 de margo de 1601, 
"junto a serra da Cajaiba, na tapera de Pi
rapoan, entre o vale do Vaza-Barr!s, a serra 
de Itabaiana e, subindo 0 rio, ate aquele pico",. 
Da mesma forma, foram da.das terras a Fran
cisco da Silveira e muitos outros, cobrindo 
todo este sertao . 

A tradigao guardou o nome de uma fa
milia - Brito - que usou estes campos para 
a criagiio de seus animals, e que, apesar de 
nao ter deixado vestigios ou descendencia co
nhecida, deu nome ao local - Campo do 
Brito. 

Acredita-se que o primeiro povoamento 
que deu origem a atual cidade data de epoca 
posterior ao dominio holandes em Sergipe, 
quando seus remanescentes ai fixaram resi
dencia, passando a viver da agricultura e 
pecuaria . 

FORMA(AO ADMINISTRATITi A E 
JUDICIARIA 

A CAPELA de Nossa Senhora da Boa Hora do 
campo do Brito foi desmembrada de Ita
balana e elevada a freguesia a 30 de janeiro 
de 1845 (Lei provincial n.o 135). Campo do 
Brito tornou-se vila em 4 de outubro de 1894 
(Lei estadual n.0 68) . A criacao do Municipio 
data de 29 de outubro de 1912 (Lei n.0 624), 
quando foi desmembrado do de Itabaiana; e 

Prac;a 13 de Julho 



sua sede elevada a cidade, ocorrendo a insta
Iagao a 1.0 de janeiro seguinte. 

E sede de Comarca, pela Lei 525-A, de 23 
de novembro de 1953. Possui dais termos: o 
da sede e o de Macambira (Lei n.o 823, de 
24 de julho de 1957) . 

LOCALIZA(AO DO MUNICIPIO 

CAMPo DO BRITo situa-se no Oeste, uma das 
cinco zonas fisiograficas em que o Estado 

Igreja Matriz N. S. da Boa Hora 

ASPECTOS F1SICOS 

esta dividido. Li
mita-se com os 
Municipios de 
Macambira, ao 
norte, Itabaiana, 
a Ieste, Itaporan
ga d'Ajuda, ao 
sui, e Lagarto, ao 
sul e oeste. 

A sede muni
cipal dista, em li
nha reta, 53 qui
lometros de Ara
caju, .correspon
dendo-lhe as se
guintes coorde
nadas geografi
cas: 100 44' de 
latitude sul e 37° 
30' de longitude 
W.Gr. 

PRINCIPAlS aeidentes geograficos: serras Mia
ba (680 metros) e Cajueiro (520 m); rios 
Vaza-Barris, Jococa e Trairas, cachoeira 
Ribeira (50 HP, estimada); e Iagoa sem de
nominac,;ao, situada a um quilometro ao norte 
da sede municipal. 
Entre as ocorrencias minerals, podem ser 
citadas o enxofre, caolim, acre, man~;anes 
(nao exploradas), argilas e pedras calcareas. 
Entre as vegetais: barauna, angico, candela, 
jurema, arar;a (para construr;6es), mastrur;o, 
cidreira, vassourinhas, sabugue:ro, purga do 
campo e pega pinto (medicinals). 

A temperatura. media anual varia entre 
minimas de 20°C e maximas de 30, com me-
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dias compensadas de 25. A precipitac;iio plu
viometrica, em 1961, fol de 815,7 mm, tendo a 
maxima ae 43,6 mm ocorrido no dia 29 de 
junho. 

POPULA(AO 

No intervale dos dais ultimos censos de
mograficos o Municipio perdeu grandes areas 
de seu territ6rio e respectiva populac;ao. 
Os dados oreliminares do ultimo recensea
mento acusam 16 012 habitantes: na zona ur
bana e suburbana 2 540 e, na rural, 13 472. E 
o 13.o Municipio em populac;iio, dos 62 recen
seados. , 

Na cidade houve um acrescimo de 33,9% 
sobre a populac;ao do censo anterior, passando 
de 1897 para 2 540 ha.bitantes . Em 1960, fa
ram contados 3 297 domicilios em todo o Mu
nicipio. 

A densidade demognHica e de 5') hab1-
tantes por quilometro quadrado, uma :las dez 
maiores do Est ado. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 

DADOs preliminares do censo agricola de 
1960 registram 2 818 estabelecimentos, co
brindo uma area total de 25 244 ha, sendo 
2 933 ha com lavouras. Destes estabelecimen
tos. 2 547 poss11hm are<~. de menos de 10 ha 
cada um (5 463 ha de area total) ; 245, 
area de 10 a menos de 100 ha (6 831 ha); 
24, de 100 a 1 000 (5 690 ha) ; e 2, de 1 000 a 
10 000 ha (7 260 ha) . Foram, tambem, conta
dos 2 tratores, 5 arados e 9 732 pessoas ocupa
das. 

A produc;ao agricola, em 1960, alca.nc;ou 
70,9 milhoes de cruzeiros. 0 principal pro
d uta e a mandioca, com 9 400 tone'adas e 
33,5 milhoes de cruzeiros. Outros produtos: 
algodiio . (255 t/7.7 milhoes de cruzeiros), 
amendoim 00 t/7,5 milhoes), feijao (255 
t/7,1), milho (600 t /3,3). ab6bora, banana, ba
tat.~-do"e. c<>fe. rah1 , coco. fava . goi<~ba, la
ranja., Iima-da-persia, manga, melancia e to-
mate. ' 

Pecuaria 

0 CENso agricola de 1960 contou 501 esta
belecimentos pecuarios, sendo 94 deles com 
menos de 100 cabec;as de bovinos, cada urn; 
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6, de 100 a menos de 500 cabec;as; e 1 com 
mais de 500 cabec;as . 

0 gado existente, naquele ano, totalizou 
22 840 caber; as, no valor de 162,3 milhoes. Pre
dominam os bovinos (15 mil cabec;as/150 mi
lh6es de cruzeiros). Outras especies: eqiiinos, 
asininos, muares, suinos, ovinos e caprinos. 

A produc;ao de Ieite montou a 170 mil li
tros, no valor de 2,6 milhoes. 

0 plantel a.vicola compunha-se de 220 pa
tos, marrecos e gansos (33 milhares de cru
zeiros) , 1 300 perus (390 milhares) e 47 500 ga
linhas, galos, frangos e frangas (8,6 milhoes 
de cruzeiros) . Foram produzidas 155 mil du
zias de ovos de galinha, no valor de 6,2 mi
Ihoes;· de mel de abelha, 400 kF: e 40 mil cru
zeiros; e de cera de abelhp., 40 kg e 6 mil 
cruzeiros. · 

Ha urn Posto agropecuario, 1 agronomo e 
1 veterinario. 

Industria 

A PRonuglio industrial, em 1958, rendeu 10,6 
milh6es de cruzeiros, correspondendo 70% 
desse valor a estabelecimentos de cinco ou 
mais pessoas e 30% a 19 estabelecimentos 
de menos de 5. Havia, em media mensa!, 
37 operarios . 

Segundo a Agencia Municipal de Estatis
tica local, em setembro de 1960 havia 23 es
tabelecimen tos. Principals empresas: Desca
ror;ador de Algodao "Batista" (transformac;ao 
de algodao capulho em algodao pluma), Des
caroc;ador de Algodao "Vera Cruz" (idem), 
Moinho de Milho "Miaba" (fabricac;ao de fu
ba, fa.relo e alpiste), Moinho de Milho "Sao 
Vicente" (idem), Curtume "Sao Roque" (cur
timento de couros bovinos para transforma
c;ao em solas) e Movelaria "Sao Joao" (fabri
cac;ao de m6veis de madeira). 

Os produtos de matadouro proporciona
ram, em 1960, a renda de 23,3 milh6es de 
cruzeiros e produziram 351 toneladas . A carne 
verde de bov:no, principal produto, contribu!u 
com 18,4 milhoes de cruzeiros (79%) e 252,4 
toneladas (72%). Numero de cabec;as abati
das: 1 530 bovinos, 553 suinos, 987 ovinos e 
833 caprinos. 

Comercio 

A SEDE municipal conta com 49 estabeleci.:. 
mentos comerciais: 2 atacadistas e 47 va
rejistas. 
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As transa'f()es comerciais sao feitas prin
cipalmente com ·Aracaju e Salvador. 

Os produtos agricolas, farinha de man
dioca, algodao em pluma, gado, aguardente de 
vinho de frutas, sao exportados para a ca
pital estadual e estados da Bahia e Alagoas; 

MEIOS DE TRANSPORTE 
E COMUNICA(OES 

0 MUNiciPro s6 con ta com o transporte ro
doviario . Ha 2 estradas municipals: Cam
po do Brito-Povoado Sao Domingos (10 
km) e• campo do Brito-Povoado Garan
gau (8 km); e 2 estaduais: SE-18, 5 km 
no territ6rio municipal, ligando-o com Ita
baiana e futuramente com Lagarto, e SE-50, 
9 km em seu territ6rio, ligando-o com Ma
cambira. Liga-se a Aracaju pela rodovia fe
deral (BR-27) que passa em Itabaiana. 

0 tempo medio gasto de Campo do Brito 
ate o Povoado de Sao Domingos e de 20 mi
nutos, ate o de Garangau, 15 minutos, ate 
as cidades de Macambira, 25 minutos, de Ita
baiana, 20 minutos, de Lagarto, 3 horas e 
30 minutos, de Itaporanga d'Ajuda, 3 horas, 
e de Aracaju, 2 hOras. 

R 000l- (A FEDERAl -
II fSTAOt/A~ -

F£~~o..-'i~NICIPAL-= r 

Na sede municipal funciona uma agencia 
postal-telegrafica do DCT. 

EN SINO 

CoM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que atualmente a percen-
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tagem de pessoas de 10 anos e mais, alfa
betizadas, seja. superior a 18%. 

0 ensino conta com 25 unidades escola
res : 1 grupo escolar, 10 escolas estapuais, 
12 municipais e 2 particulares; 37 profes
sores e 1 403 alunos, em 1961, sendo 4{)1 na 
sede municipal. 

Funcionam 2 escolas de corte e costura, 
1 de bordados a maquina e 1 de da.tilografia. 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

CAMPO do Brito conta com o Posta ·de .Pue
ricultura "Walter Franco", mantido pela 
Associac,;ao de Protec,;ao a Maternidade e a 
Infancia, e o Posta de Higiene Sanitaria, do 
Departamento Estadual de Saude Publica . 

Ha, ainda, urn hospital em construc,;ao, 
1 farmacia, 2 drogarias, 1 medico e 2 dentistas 
praticos que servem ao Municipio. 

ASPECTOS URBANOS 

CAMPO do Brito possui 9 ruas e 3 prac,;as, 
sendo 1 rua calc,;ada a paralelepipedo e ar
borizada, 1 prac,;a arboriza.da e outra, a prin
cipal, com urn Parque Florestal e a Igreja 
Matriz. 

A municipalidade e distribuidora da ener
gia vinda de Paulo Afonso (CHESF), estando 
ligados a rede 504 dos 540 prectios residenciais 
da. sede (em todo o Municipio contam-se 
4 508 predios domiciliares) . 

Muitos sao os predios equipados com am
plas cisternas para agua e fossas, e grande 
numero deles possui modernas e elegantes fa
chadas . 

0 Cine Acre te,m capacidade para 200 pes
soas a.proximadamente . Ha uma pensao e 
2 bares em funcionamento. 

FINAN(AS PUBLICAS 

A RECEITA municipal, em 1961, aJcanc,;ou · 3 868 
milhares de cruzeiros, sendo 1314 da renda 
tributaria . A despesa montou a 3 449 mi
lhares de cruzeiros, sendo 382 gastos ,na 
administrac,;ao geral, 188 na educac,;ao, 1123 
na amorti:~~ac,;ao da divida publica, e 676 . em 
servic,;os de utilidade publica . 
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A arrecada~;ao federal, estedual e muni
cipal, em 1960, resultou em 615, 2 951 e 2 464 
milhares de cruzeiros, respectivamen te. Ha 
uma . ·coletoria federal e outra estadual. 

Entre as obras concluidas recentemente 
desta.ca-se a instala~;ao (em 1960) do Servi(fo 
de Distribui~;ao de Energia Eletrica, mediante 
ac6rdo com a CHESF, no valor de 3,5 milhoes 
de cruzeiros; entre as em andamento, o Cha
fariz Publico, na sede municipal. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

As FESTAS tradicionais: Nossa Senhora da 
Boa Hora (Padroeira) e de Sao Roque, 
realizadas nos dias 15 e 16 de ag6sto ; Natal 
e A11o Born, missas e feiras de distra~;6es ar
madas em pra~;a publica previamente desig
nada pela Prefeitura, festas Juninas, com a 
"Ciranda de Sao Joao" organizada pelas Es
colas; e a Queima de Judas, no sabado de 
Aleluia, reconhecida pela municipalidade, com 
o tradicional "Testamento de Judas". 

0 numero estimado de veiculos em tra
fego no Municipio, em 1961, era de 3 auto
m6veis, 2 jipes, 18 caminh6es e 4 camionetas . 

A Prefeitura Municipal mantem a Ban
dinha de Musica Nossa Senhora da Boa Hora, 
que anima as festas populares e civicas e mi
nistra ensino de m(lsica a mocidade. 

Os naturals de Campo do Brito sao deno
minados britenses. 

A Camara de Vereadores local e composta 
de 5 vereadores. · 

CAMPO Do BRITO - 9 



FONTES 

As INFORMA90ES divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, fornecidas pela Agencia 
Municipal de Estatistica de Campo do Brito. 

Outras jontes: Servigo de Estatistica da 
Produgao (Ministerio da Agricultura) ; Enci
clopedia dos Municipios Brasileiros; Registro 
Industrial do CNE; Departamento de Estra
das de Rodagem (Ministerio da Viagao e 
Obras Publicas) ; "Hist6ria Territorial do Bra
sil'', de Felisbelo Freire ; "Aspectos Estatisticos 
de Sergipe", n.o 1, 1961, do Departamento Es
tadual de Estatistica de Sergipe ; Anuario Es
tatistico do Brasil, 1961, "Estado de Sergipe 
- Sinopse Preliminar do Censo Agricola", do 
SNR; "Estado de Sergipe - Sinopse Prelimi
nar do Censo Demografico", do SNR; arquivos 
de documentagao municipal, da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgagii.o do CNE. 
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E STA publicat;aO faz parte da serie de mo
nografiaS municipais organizada pela Di

retoria de Documentagao e Divulgat;iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolut;ao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizat;iio, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opiniiio, comuns em as
suntos dessa natureza, nao sendo raros os 
equivocos e erros nas pr6prias fontes de pes
quisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborat;iio, especialmen
te de historiadores e ge6grafos. 
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Acabou-se de imprimir, no Sen:iro Grdfico 
do IBGE, ({OS vinte e seis dias do mes de marro 
de 71lil lzo'i.:ecentos e sessenta e tres. 




