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ITAPORANGA D'AJUDA 

SERGIPE 

ASPECTOS FiSICOS - Area : 666 km' (1960); alti
tude: 38m; temperatura m edia em °C: das ma
ximas: 28; das minimas: 18. 

POPULAQAO - 14 469 habitantes (dados prelim ina
res do Recenseamento Geral de 1960 J; densida
de demogrlijica: 22 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADE PRINCIPAL- Agricola (caco-da-baia). 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 corres
pondentes . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 2 autom6veis, 9 jipes, 9 caminh6es e 
2 veiculos outros. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 311 ligag6es eletri
cas, 5 aparelhos telejanicos, 1 hotel, 2 pens6es, 
2 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 maternidade , 
com 10 leitos e 10 ber<;os, 1 pasta de puericultu
ra, 1 pasta de higiene e sm£de, 1 m edico, 2 den
tistas e 2 enjermeiros no exercicio da projisstio. 

ASPECTOS CULTURAIS- 26 unidades escolares de 
ensino primaTio geral; 2 bibliotecas e 1 cinema. -

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1963 - (milh6es 
de cruzeiros) - receita total: 3,3; despesa: 3,3. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 5 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de 
Documenta<;ao e Divulga<;ao do CNE. Desenho da 
capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HISTORICOS 

SEGUNDO opiniiio generalizada o Municipio se ergue 
em terras c utrora dominadas peio chefe indigena 
Surubi. 0 nucleo demografico, a margem direita do 
rio Vasa Barris, teve sua origem na segunda meta
de do seculo XVI. Gaspar Lourenr;o, padre da Com
panhia de Jesus, ai fundou aldeia de catequese e 
edificou a igreja de Santo Imicio, seguida da de 
Sao Paulo, mais proxima do mar. A desconfianr;a 
indigena, gerada peia ganancia dos colonizadores, 
interrompeu, ate 1590, a conquista da terra, que se 
vinha processando pacificamente. 

Longo foi o periodo de lutas entre portugueses 
e indigenas, perdurando, inclusive, durante a ocupa
r;ao holandesa. Em conseqtiencia, somente em 1845, 
a povoac;ao atingiu categoria de freguesia, sob a in
vocar;ao de Nossa Senhora da Ajuda de Itaporanga. 

0 Municipio surgiu em 18G4, passando a sua 
sede a vila e muito mais tarde a cidade sempre com 
o top6nimo de Itaporanga, vocabulo de origem tupi 
que significa pedra bonita (ita-pedra, poranga-bo
nita) . 

Em 1944, atingido pela legislar;ao federal que 
proibia duplicidade de nomes, passou a se chamar 
Irapiranga por determinac;ao do Decreto-lei estadual 
n.0 533. A partir de 1.0 de janeiro de 1949 adotou a 
denominar;ao ·de Itaporanga d'Ajuda par f6rc;a da 
Lei estadual n.0 123. 

Os naturais do Municipio recebem o gentilico de 
itaporanguenses. 

Igreja Matriz Nossa Senhora D'Ajuda 



-
FORlHA~AO 

ADAIINISTRATIVO-JUDICIARIA 

0 DISTRITO foi criado em 30 de janeiro de 1845, por 
f6rc;a da Lei provincial n. 0 135 . 

0 Municipio, desmembrado do de Sao Cristovao, 
criou-o a Lei provincial n.0 383, de 10 de maio de 
1854, que elevou sua sede a catee;oria de vila. Re
cebeu foros de cidade par determinac;ao do Decreta
-lei est adual n.0 69, de 28 de marc;o de 1938 . 

Possui urn unico distrito : Itaporanga d' Ajuda. 
E comarca desde 1.0 de janeiro de 1949, de ac6r

do com a Lei n.0 12·3. 

LOCALIZA~AO DO MUNICIPIO 

INTEGRANTE da zona fisiografica do Litoral, o Muni
cipio e banhado pelo oceano Atlantica. Limita-se 
com cs Municipios de Sao Cristovao, Laranjeiras, 
Camoo do Brito, Lagarto, Salgado, Estancia e Ita
baiana. 

A sede municipal, aos 38 metros acima do 
nivel do mar , dista 28 quil6metros, em linha 
reta, da Capital do Estado . Suas coordenadas 
geo.gnificas sao: 10° 59' 46" de latitude Sul e 
370 18' 14" de longitude W . Gr. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 PRINC':PAL rio do Municipio e 0 Vasa Barris, nave
gavel par pequenas embarcac;6es, e tendo em seu 
leito a i,ha Mem de Sa. Notam-se, ainda o Xin
duba e o Fun do. Digno de menc;ao e o morro Sao 
Benedito, proximo a sede municipal. A temperatu
ra, em media, e de 18° a 28oc. 

A area municipal e de 666 quil6metros qua
drados. 

CENSO DEMOGRAFICO 

SEGUNDO resultados prelimina res do Censo de 1960. 
a populac;iio do Municipio era de 14 469 habitantes, 
tendo registrado urn acrescimo de 2 164 habitantes . 
no ultimo dec€mio. A populac;ao urbana e subur
bana era de 2 884 habitantes (2 738 em 1950) e a 
rural de 11585 (9 567 em 1950) . Ravia 3 140 domi
cilios. 

A cidade registrou, no periodo intercensitario. 
crescimento relativo de 5%. 

A densidade demogrii.fica e de 22 habitantes 
per quilometro quadrado. 
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Vista parcial da cidade 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 

CuLTIVARAM-SE, em 1963, 2 249 hectares com produ
tos agricolas, no valor de 247,5 milh6es de cruzeiros . 

0 c6co-da-baia ocupou 2 006 hect:J.res e alcan
<;ou produc;ao de 70 000 cen tos e o valor de 231 mi
lh6es de cruzeiros . Seguiram-se, bern distanciados, 
a mandioca: 92 ha, 1 312 t e 8,7 milh6es de cruzeiros, 
eo milho: 88 ha, 70 t e 2,1 milh6es. No restante estao 
incluidcs : amendoim, banana, batata-doce, feijao, 
laranj a, limao, manga, milho e algodao. 

A produ<;ao de coco e t6da exportada, bern como 
partP rl a m:111dioca industrializada. 

Ha 1 cooperativa agropecuaria de produc;ao ve
getal. 

Censo Agricole~ 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Agricola de 
· 1960 registraram 1149 estabelecimentos (722 em 

1950) . A area total desses estabelecimentos era de 
41 967 hectares (37 829 em 1950), das quais 4 937 

. sao des r.•.nados para as lavouras (3 790 em 19501 . 
Ravia 937 estabelecimentos com menos de 

10 hectares, cada urn (556 em 1950); 174 de 10 a 
menos de 100 (133 em 1950); 30 de 100 a menos 
de 1 000 (24 em 1950) e 8 de 1 000 a menos de 10 000 
(9 em 1950). 

Ocuparam-se 5 014 pessoas (2 886 em 1950), dis
pondo de 3 tratores (2 em 19501 e 11 arados (19 em 
1950) . 
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I'refeitura 111unicipal 

Havia bovinos em 212 estabelecimentos, sendo 
que 200 possuiam menos de 100 cabegs.s cada urn; em 
10, de 100 a 500; e em 2, de 500 a mais. 

Pecttaria 

EM 1962 havia 8 340 cabegas de gado, no valor 
de 75 ,5 milh6es de cruzeiros. A maior contribuicao 
foi de bovinos, com 72 % do valor e 3 400 cabecas. 
seguidcs dos su'nos, com 13 % do valor e 2 mil "ca
begas. Outras especies: muares, ovinos, eqiiinos, ca
prinos e a sininos. 

A produgao de leite foi de 200 mil litros, no 
valor oe 6 milhoes de cruzeiros . 

0 gado bovina e produto da mestigagem de 
zebu, hin du-brasil e holan des dest:nados ao corte e 
produc;ao de leite. Os principais criadores concor
rem a exposic;ao que se realiza anualmente na Ca
pital do Estado. 

As aves somavam 6 220 cabec;as (4 500 galina
ceos e 520 palmipedesl, no valor de 3,4 milh6es de 
cruzeiros. Foram produzidas 3 mil duzias de ovos 
de galinha, no valor de 420 milhares de cruzeiros .. 
A produc;ao de mel e de cera de abelha foi de 650 
quilos, no valor de 111 milhares de cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 cadastrou 22 estabeleci
mentcs: 10 dedicavam-se a transformac;ao de mine
rais nao metalicos, 3 a mobiliario, 3 a produtos 
alimentares e 6 a bebidas. 

A media mensal de operarios ocupados era de 
111, foram p-agos 2,3 milh6es de cruzeiros de salarios 

6 - ITAPORANGA D'AJUDA 



e vencimentos, as despesas com materias-primas 
a lcancon 3,2 milh6e.s e foram consumidos 60 c. v. de 
f6rc;a 'motriz. 

0 valor da produc.iio totalizou 10,9 milh6es de 
cruzeiros, contribuindo com 60 % cs produtos ali-
m entare:; e 21% os minerais niio metalicos. 

Tndtl.rtria 

ExrsTIAM. em 1961. 42 estabelecimentos industriais, 
dos quais: 2 de extrac;iio de pedras para meio fio, 
paralelepipedos e construc;ao; 1 de extrac.iio de ma
deira para lenha ( todos com mais de 5 empregados 
c:1da t•m' : 2'1 ca~as de f ruin hn e 14 em que se con
tavam fabricas de bebidas , destilac.ao de cachac;a, 
telhas e tijolos, carviio vegetal, manteiga e extra
gao de sal marinho. A produc;ao industria l atin
giu 23,2 milh6es de cruzeiros. 

Foram abatida~ 782 cabec;as de bovinos, 648 d<:> 
sui nos, 461 de ovinos e 276 de caprino.s, em 1962. 0 
produto de corte pesou 213,5 toneladas, no valor de 
33,5 milh6es de cruzeiros. A carne verde de bovina 
contribuiu com 70 % para o valor (141,7 toneladasl, 
a de suino com 13% (22 600 toneladas) e o toucinho 
fresco com 9% (13 600 toneladasl . 

Ha uma cooperativa de produc;ao vegetal deno
mina::Ja Cooperativa Agropccuaria de Itaporanga 
D'Ajuda Ltda. 

Pesca 

HAVIA, em 1960, 50 pessoas ocupadas na pesca, al
canc.ando produ<;ao de 23,2 toneladas, no valor de 
1.3 milhao de cruzeiros. 

Comercio e Bancos 

HA CORRESPONDENTE dos bancos do Brasil, Mercan
til Sergij:ense, da Lavoura de Minas Gerais e Eco
n6mico da Bahia . 

Os estabelecimentos de comercio varejista sao 
em numero de 34, sendo os principais ramos os de 
secos e molhados, ferragens. tecidos, armarinhos e 
perfumarias. 

!11EIOS DE TRANSPORT£ 

0 MUNiciPIO e servido pela Viac;ao Ferrea Leste Bra
sileiro, da Rede Ferroviaria Federal (Salvador-Pro
pria l e pel .-:;; :- odovias BR-11 (federal), a sfaltada. 
e SEE-1 (estadual) . 
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A liga~tao ferroviii.ria para Salgado e feita em 
1 hora e 25 minutos; para Sao Crist6vao em 45 mi
nutos; para Laranjeiras em 3 horas e 20 minutos 
e para Aracaju em 2 horas e 15 minutos. 

A ligar;ao rodovhiria para Campo do Brito e 
feita em 3 horas; para Estancia ou Lagarto em 
1 hora e 30 minutos; para Salgado ou Sao Crist6-
vao em 40 minutos; para Laranjeiras em 2 horas 
e 5 minutos; e para a Capital de Estado em 55 mi
nutos. 

Fora m registrados, na Prefeitura, em 1962, 22 
veiculos, sendo 2 autom6veis, 9 jipes, 9 caminh6es 
e 2 outros tipos. 

ASPECTOS CULTURAIS 

0 ENSINO primii.rio geral, em 1962, era ministrado 
em 26 estabelecimentos (10 estaduais, 13 mumci
pais e 3 particulares) com 30 profess6res e 260 alu
nos matriculados. 

Exlstem 2 bibliotecas, uma mantida pela Pre
feitura e outra pelo Ci ' cul o Operii.rio Ca t6lico, e' 
1 cinema, com lotar;ao para 50 espectadores . 

Os festejos populares sao de natureza religio
sa, destacando-se os da Padroeira da Cidade, Nos
sa Senhora da Ajuda, no dia 2 de fevereiro, prece
didos de novenario, e os natalinos, constantes de 
feira-livre com carroceis, bazares, barraquinhas e 
outras divers6es. 
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Posto de Puericultura Silvio Garcez 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

0 MUNICiPIO disp6e de 1 maternidade, com 10 lei
tos e 10 ber<;os, de 1 posto de puericultura, man
tidos pela Associa<;ao de Prote((ao a Maternidade 
e a Infancia, e de 1 posto de higiene e saude, 
custeado pelo Estado. Servindo a comunidade exis
tem 1 medico, 2 dentistas, 2 enfermeiros diploma
dos e 1 farmacia. 

FINAN<;AS MUNICIPAlS 

EM 1962 o Governo federal arrecadou 1,2 milh6es 
de cruzeiros, o estadual 4,0 e o municipal 3,5. A 
arrecada<;ao de impasto territorial, em 1960, alcan
((OU 197 milhares de cruzeiros. 

0 orc;amento municipal para 1963 previa recei
ta de 3,3 milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa. 

ASPECTOS URBANOS 

LocALIZADA a margem do rio Vasa Barris, a cidade 
possui 761 predios, 2 pra<;as, 20 ruas e 2 avenidas, 
sendo 9 desses logradouros pavimentados a para
lelepipedos, totalizando o cal((amento 94 760 m•. 
A ilumina<;ao eletrica, fornecida pela Cia. Hidre!e
hica do ::3ao Francisco S. A., serve a 311 pre
dios. Ha 210 instala((6es de agua encanada. A Rede 
Telefonica Sergipana, sediada na Capital, tern agen
cia no Munic~pio, haven do 5 aparelhos em uso . 

Ha 1 hotel, 2 pens6es e 2 restaurantes. 
0 CNE mantem uma agencia de estatistica na 

sede municipal. Os membros da Camara de Verea
dores sao em numero de 5. 
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FONTES 

As INFORMA<;:6Es divulgadas neste trabalho foram , 
na sua maioria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Itaporanga d 'Ajuda, utilizados, 
Lambem, dados procedentes dos arquivos de 
documentagao municipal, da Diretoria de Documen
tagiio e Divulgac;iio I Secretaria-Geral do CNE l e 
cle 6rgiios do sistema estatistico nacional. 
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. EST A publicagiio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagiio e Divulgagiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria sabre aspectos da 
evolugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagiio, 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 
jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;:iio , especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



lUGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

President~: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

~r·c·rPt.arin-Geral: Ten.-Cel. Germano Seidl Vidal 

I ' OLE(:Ao DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

21Jtl - Cai~ara. :?01 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antiinin 
Prado. 204 - Cama~ari. 2U5 - Beto Hori ·,onre. 2U6 - Itubera. 
207 - Mlnduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 21:! 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Par:\ de Minas. 218 - N. s.a das Dares. 219 - Serra Negra 
'?20 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica, 223 -
Sao Gahricl. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife . 226 - Cacule. 
227 - Pa udalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - !\1anaca
purn. 230 - Barreiros. 231 - Curitlba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Ale~:re . 234 - Taperoa, 235 - Guaruja. 236 - Porto 
N:tcional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
~40 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
:-Iovas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
;~~6 - Leono!Oin". 2,7 - Mallet. 2q8 - Tnnaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo, 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. 268 -
Piratininga. 2b9 - Currais Novos. 47U - Atalaia. u 1 - Bra .. 
gan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga 
d'Ajnda . 

. I< u/)f)u-.v : de imprimir, no Servir;o Grdfico du 
ffi(;J-:, (/().\' oilo dias do mes d(· .wlcm.fno de m ii 
noverentos c sessenta e quatro. 


