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ASPECTOS FISICOS - Area: 282 km' (1960) ; alti
tude: 64 m; temperatura media em °C; das mti
ximas: 32°; das minimas: 180 . 

POPULA()AO - 8 575 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento de 1960) ; densidade de
mogrtifica: 30 T:a.bitantes por quiZOmetro qua
drado. 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Industria extrativa mi
neral (petr6leo e gas) . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 2 autom6veis e jipes, 19 caminh6es e 
1 veiculo niio especijicado . 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 690 ligaqoes eletri
cas, 1 hotel, 2 pens6es e 1 cinema. 

ASSISTF:NCIA MEDICA (sede) - 1 estabelecimento 
pcira-hospitalar; 2 medicos, 2 dentistas, 1 jar
maceutico e 2 enfermeiros no exercicio ·da pro
fissao . 

ASPECTOS CULTURAIS - 45 unidades escolares de 
ensino primtirio fundamental comum, 1 de ensino 
media, 1 biblioteca, 1 jornal e 2 alto-jalantes . 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1963- (milhares 
de cruzeiros) - receita prevista, total: 74 436; 
despesa jixada 74 436 . 

REPRESENTA()AO POLITICA - 8 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. Desenho da 
capa de Q. Campofiorito . 



Rna Rui Barbosa 

HISTORIA 
A coLONIZA<;.Ao nas terras baianas so teve inicto de
pols da chegada de Tome de Souza, em 1549. 0 ban
deirante Garcia d'Avila estabeleceu-se na regiao e 
venceu os patach6s e tupiniquins. Grande movimen
to de colonizagao operou-se de 1609 a 1612, na zona 
territorial entre os rios Joanes, Jacuipe e Pojuca, 
sendo interrompido durante a invasao holandesa. 
A primeira povoagao surgida no territ6rio data de 
1684, quando se fixaram as margens do rio Pojuca, 
onde hoje esta situada a cidade, as familias Freire 
de Carvalho, Veloso e Saraiva, construindo moradias 
e engenhos, cercando pastagens e cultivando a terra. 
A iniciativa despertou interesse dos moradores cir
cunvizinhos, desenvolvendo-se mais rapidamente o 
niicleo . 0 distrito surgiu em 1892 e o Municipio em 
1913 . 

0 termo Pojuca, segundo Teodoro Sampaio, e 
corruptela de "yapo-yuca": "o pantano, o estagnado 
e podre". 

FORMA<';AO 
ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA 
0 DISTRITO foi criado pela Lei municipal de 5 de se
tembro de 1892, como componente do Municipio de 
Santana do Catu. Desmembrou-se deste em virtude 
da Lei estadual n.0 979, de 29 de julho de 1913, que 
crtou o Municipio de Pojuca. A instalagao verificou
-se a 26 de outubro do mesmo ano. 0 decreta-lei 
estadual n.0 11 089, de 30 de novembro de 1938, ele
vou a sede a categoria de cidade. Sempre foi com
posto de 2 distritos: Pojuca (sede) e Miranga. 

Pojuca e termo da Coma,rca de Mata de Sao 
Joao, desde 1915 . 
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LOCALIZA<;AO DO MUNICIPIO 

CoM area de 282 quilometros quadrados, Pojuca e 
um dos 24 Municipios que integram a zona fisiogra" 
fica do Reconcavo baiano . Confina com os Munici
pios de Catu, Alagoinhas, Mata de Sao Joao e Sao 
Sebastiao do Passe. A sede municipal, aos 64 metros 
acima do nivel do mar, tern as seguintes coorde
nadas geograticas: 120 26' 20" de latitude sui e 
38° 19' 20" de longitude W .Gr. Dista 62 quilometros, 
em linha reta, da Capital do Estado. 

ASPECTOS FlSICOS 

A REDE hidrografica e formada pelos rios Catu, Qui" 
ricozinho, Una, Quiric6 Grande e Pojuca, que trans" 
borda na epoca das chuvas. Cerca de dois ter~os da 
area municipal sao acidentados. 0 clima e tempe" 
rado. Estima-se a temperatura entre 32o e 18°C . 
As chuvas predominam no inverno. Sao rarissimas 
as secas ou estiagens. 

CENSO DEMOGRAFICO 
0 RECENSEAMENTO de 1960 registrou popula~ao de 
8 575 habitantes, acusando um incremento de 24%, 
no Ultimo decenio. A densidade demografica e de 30 
habitantes por quilometro quadrado. Existem 1 807 
domicilios - 1 341 no distrito-sede. Ha equilibria 
entre a popula~ao urbana (4 217 habitantes) e a 
rural (4 358 habitantes) . 0 distrito-sede tern 6 605 
habitantes, dos quais 4 054 na zona urbana; ja o 
distrito de Miranga, essencialmente rural, tern 1 970 
habitantes, dos quais apenas 163 na zona urbana. A 
popula~ao da cidade cresceu, no ultimo intervalo 
censitario, de 60%, e a da vila, de 2%. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Censo Agricola 

0 REcENSEAMENTO de 1960 ·registrou 320 estabeleci
mentos (254 em 1950), ocupando area de 24 931 hec
tares (24 898 em 1950)' das quais 448 sao de lavouras. 
Do referido total, 114 (40 em 1950) eram pequenas 
propriedades, de menos de 10 hectares, cada uma; 
1•52 (157 em 1950) com area de 10 a menos de 100 
hectares; 52 (55 em 1950) com area de 100 a menos 
de 1 000 hectares; e 2 estabelecimentos (igual nu
mero em 1950) com area de 1 000 a menos de 10 000 
hectares. Havia 1 419 pessoas ocupadas (1 396 em 
1950), dispondo de 1 trator e 1 a·rado. Em 161 esta
belecimentos havia cria~ao de bovinos: 150 com me
nos de 100 bovinos e os restantes de 100 a menos de 
quinhentos cada um. 
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Rua Dr. Seabra 

Produfao ag1·opecuaria 

CuLTIVARAM-sE 148 hectares, em 1959, com produtos 
agricolas, rendendo 2,9 milhoes de cruzeiros, dos 
quais 32 % do valor couberam a laranja (4 510 cen
tosl' 24 % a banana (17 520 cachos)' 19% a man
dioca (1135 toneladasl, 10% ao feijao 07,4 tone
ladas) e 15% aos demais produtos (cafe, cana-de
-a~ucar, caju, fumo e milho) . 

Em 1961 a popula~ao pecuaria era de 9 940 cabe
~tas, no valor de 50,1 milhoes de cruzeiros, sendo de 
77 % a contribuictao bovina, 10 % a de suinos, 7% a 
de eqiiinos e de 6% a dos muares, ovinos, asininos 
e caprinos. Foram abatidas 1108 cabe~as de bovinos, 
471 de suinos, 185 de ovinos e 2 de caprinos, resul
tando 193,6 toneladas, no valor de 17,8 milhoes, dos 
quais 84 % couberam a carne verde de bovino, 7% 
a de suino e 6% ao toucinho fresco . 0 Municipio 
esta situado na bacia leiteira do Estado e e urn dos 
principais fornecedores da Capital. A produ~tao de 
leite foi de 358 mil litros, no valor de 2,7 milhoes. 
As aves eram em numero de 5 320 cabe~as, valendo 
1,1 milhao de cruzeiros . Produziram-se 9 700 duzias 
de ovos de galinha no valor de 587,4 milhares, 223 
quilos de mel e cera de abelha no valor de 18,9 
milhares de cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 RECENSEAMENTO de 1960 registrou 15 estabeleci
mentos industriais, ocupando 57 pessoas, que perce
beram 1,3 milhao de cruzeiros. Dessas pessoas 44 
sao operarios, cujos salarios somaram 1,1 milhao de 
cruzeiros . 0 valor da produ~ao foi de 11,9 milhoes 
de cruzeiros, sendo o valor da transformagao indus
trial de 5,5 milhoes. Foram atribuidas as despesas 
de consumo 6,5 milhoes (5 ,9 milhoes com materias
-primas). A for~a motriz consumida foi de 127 c.v. 
A principal atividade e a de produtos alimentares 
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Pra~a Rili Barbosa 

com 7 estabelecimentos, ocupando 20 pes'Soas r13 
openirios), cujo valor da produ~ao foi de 8,5 milhoes 
de cruzeiros (3 milhoes o valor da transformacao 
industrial) . Seguem-se os minerais nao metalicos, 
com 6 estabelecimentos, 30 pessoas ocupadas (23 
operarios) , 65 c . v. de forc;a motriz, e o valor da 
produc;ao de 2,6 milhoes (2,1 transformac;ao indus
trial) . Ha ainda 1 estabelecimento de produtos de 
perfumaria, saboes e velas e outro de bebidas. Nao 
foram discriminados por Municipios os dados da 
extra gao de petr6leo e gas. 

Petr6leo e Gas 

0 MUNICIPIO e urn dos maiores produtores de pe
tr•oleo da regmo. Em 1961 foram produzidos 
11 542 915 harris (159 litros a unidade), no valor 
de cerca de 2,8 bilh6es de cruzeiros, e 162 088 771 m> 
de gas, no valor de 106,8 milh6es de cruzeiros. Alem 
do Campo de Agua Grande, nos limites do Municipio 
com o de Catu (perfuragao equivalente para cada 
Municipio), a Petrobras instalou, em 1962, no inte
rior de Pojuca, a Unidade de Absorc;ao da Planta de 
Gasolina Natural , onde o gas e submetido a pro
cesso meca.nico de limpesa. A area ocupada pelas 
instalag6es atinge a 12 mil metros quadrados, ex
cluidos os canteiros de servic;os ("pipe-shop", ofici
na, depositos etc. ), onde foram instaladas 2 500 
toneladas de equipamentos. Essa Planta utiliza 
energia da Companhia Hidro-Eletrica do Sao Fran
cisco, para o que foi instalado urn transformador de 
7 500 KVA. 

Outras Indtlstrias 

ACHAM-SE em fase de conclusao as instalacoes da 
FERBASA, destinada ao fabrico de varios tipos de 
ferro. 

A Fabrica de Artefatos de Cimento, inaugurada 
em 1962, tem grande capacidade de produc;ao. 
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Edificio da Prefeitura Municipal 

Atividades Comerciais 
ExisT>EM 86 estabelecimentos de comercio varejista 
com movimento superior a 19 milh6es de cruzeiros. 
As transac;6es externas sao efetuadas com as prac;as 
de Salvador, Alagoinhas, Catu e Mata de Sao Joao. 

FINAN(AS MUNICIPAlS 
EM 1962 o Governo Federal recolheu, no Municipio, 
1,6 milhao de cruzeiros, e o Estado, 4,4 milh6es. A 
receita arrecadada pela Prefeitura foi de 114 milh6es 
de cruzeiros, dos quais 2,1 milh6es devem-se a renda 
tributaria . A despesa ,realizada ficou em 113,9 mi
lh6es de cruzeiros, cabendo os maiores onus a conta 
de "Creditos Especiais", seguidos da de "Servigos de 
Utilidade Publica". Para o exercicio de 1963 foi pre
vista a receita de 74 436 milhares de cruzeiros e fi
xada igual despesa . 

ASPECTOS CULTURAIS 
Emina 
HA 45 unidades de ensino primario fundamental co
mum, ministrado por 59 profess6res a 1 870 alunos 
matriculados. 0 principal estabelecimento eo Grupo 
Escolar Conselheiro Saraiva, que abriga tambem o 
Ginasio Municipal, estabelecimento de ensino mectio, 
com 9 profess6res e 54 alunos. Os estudantes dis
poem, ainda, da Cooperativa Escolar Rui Barbosa. 
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Om ro.i aspr:cto.r 

REsmEM no Municipio 1 advogado, 2 engenheiros e 
1 veterinario. Ha 1 biblioteca pertencente a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do Con
selho Nacional de Estatistica (IBGE), e 1 mensario 
- '·Apojuca"; 1 cinema (120 lugares) , 2 servic;os de 
alto-falantes: Alianc;a Pojuca e Voz do Progresso 
de Poj uca. 

A contribuic;ao pojucana tipica ao folclore baia 
no e a festa do Reisado, em 5 de janeiro ; anual
mente, no mesmo mes, e comemorado o dia do 
Senhor Born Jesus da Passagem de Pojuca, padroeiro 
da cidade. Ha ainda a festa de Sao Joao e a "Mi
careta", com desfiles de carros aleg6ricos, cordoes, 
batucadas, fantasiados etc ., no primeiro domingo 
depois da pascoa. 

Existem 3 associac;oes: o Democrata, Social e 
Cultural Clube, a Liga Desportiva Pojucana e a As
sociac;ao Beneficente Sao Jose (mantenedora da Fi
larmonica local) . 

M EJOS DE 
TR.~ .\1SPORTE E COMUNICA(;OES 

0 MUNI·CiPIO e servido pela Viac;ao Ferrea Federal 
Leste Brasileiro, que o percorre numa extensao de 8 
quilometros . A recte rodoviaria abrange 57 quil6-
metros, dos quais 32 sao asfaltados e conservados 
pelo governo estadual. Liga-se com os Municipios 
vizinhos de Alagoinhas: ferrovia em 1 hora e 10 mi
nutos. rodovia , 40 minutos ; Catu: ferrovia 25 minu
tos, rodovia 15 minutos ; Mata de Sao Joiio : ferrovia 
30 minutos, rodovia 20 minutos ; Siio Sebastiiio do 
Passe: rodovia 45 minutos; com Salvador : ferrovia 2 
horas; rodovia 1 hora e 20 minutos; e com a Capital 
Federal : por ferrovia (VFFLB e EFCB) 46 horas e 
50 minutos, ate Pirapora (MG) e dai em rodovia, 
em 16 horas e s<>mentc 
por estrada de rodagem: 
71 horas e 20 minutos. As 
com nnicacoes radiotele
graficas s~o feitas atraves 
da Rede do Palacio do 
Gove rno Estadual (SGE), 
prefixo PYD 8-J, e pela 
Agencia de Correios e Te
legra fos, do DCT, sediada 
em Pojuca . 

Havia, em 1962, registrados na Prefeitura e em 
tni.fego, 2 autom6veis e jipes, 19 caminh6es e 1 vei
culo n ao especificado. 
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ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

o MuNICiPlo dispoe de um conjunto assistencial. sem 
internamento, mantido pela municipalidade, sob a 
dire~ao de um medico do Servi~o de Saude do Estado. 
Em 1962 havia 2 medicos, 1 farmaceutico, 2 enfer
meiros, 2 dentistas . Contam-se ainda 2 farm aetas. 

ASPECTOS URBANOS 

A cmADE esta situada a margem esquerda do rio 
Pojuca e e dividida em 2 partes pela estrada de fer
ro. Existem 35 logradouros publicos (24 pavimen
tados e 4 ajardinados) . Entre os 954 prectios desta
cam-se o da Prefeitura Municipal, o da Esta~ao 
Ferrovia,ria, o do Grupo Escolar Conselheiro Saraiva 
o da Igreja Matriz. A energia eletrica, produzida em 
Paulo Afonso e distribuida pela Companhia de Ele
tricidade do Estado da Bahia, com corrente de 110 
volts, estende-se a 32 logradouros e 690 prectios. 0 
servi~o de abastecimento de agua esta concluido, 
aguardando a liga~ao de fo~a motriz pa,ra ser inau
gurado. A hospedag£m esta a cargo de 1 hotel e 2 
pensoes. Ha 3 restaurantes. 

FONTES 

As INFORMAt,;6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia Mu
nicipal de Estatistica de Pojuca, utilizados, tambem, 
na sua elabora~ao, dados procedentes dos arquivos 
de documenta~ao municipal, da Diretoria de Do
cumenta~ao e Divulga~ao (Secretaria-Geral do 
CNE) , e de orgaos do sistema estatistico nacional. 
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EST A publicaqdo taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Divulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluqiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
fontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 
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210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
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240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
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Acabou-se de imprimir, no Servifo Gnlfico do 
I HGE, aos dezenovc dias do nu1s de novembro de 
mil novecentos e sessenta e tres. 


