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MORRO DO CHAPEU 
BAHIA 

ASPECTOS FiSICOS- Area: 8 282 km' (1960• ; al
titude: 1 080 m ; temperaturas medias em, °C: 
das maximas, 29,6; das minimas, 11,9; preci
pitagao pluviometrica maxima de 276,9 mm 
(dezembro) e minima de 3,3 (setembro) em 1963. 

POPULAQAO - 46 038 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; den
sidade demografica: 6 habitantes por quil6-
met7·o quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 1jeijao, 
milho, agave e tumo) e pecuaria (bov inos e 
muares). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia e 
1 correspondente. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na P1·efeitum Mu
nicipal) - 10 autom6veis e jipes, 8 caminh6es 
e 3 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 272 liga<;6es eletri
cas; 2 hoteis, 7 pens6es e 1 cine-teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 p6sto de saude; 
2 medicos, 1 dentista, no exercicio da profis
siio; 1 tarmacia. 

ASPECTOS CULTURAIS - 36 unidades escolares 
de ensino prima rio geral, 1 de ensino medio; 1 
tipografia, 1 biblioteca e 1 jornal; 2 advogados e 
1 engenheiro . 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 19,7; despesa fi
xada: 19,7. 

REPRESENT A9AO POLiTIC A - 8 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e de
senho da capa de Carlos cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao 
do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

DATAM do inicio do seculo XVI as primeiras pene
trat;6es no terri t6rio do a tual Municipio. Gabriel 
Soares de Sousa foi um dos primeiros a explorar a 
regiao com o objetivo de descobrir minas de ouro. 
Em 1591, partiu de Jiquit;a, fazenda que possuia no 
Reconcavo, chegando ate as cabeceiras do rio Ja
cuipe . Sao lend arias as noticias das passagens de 

·Munibeca, o descobridor das minas de prata, e de 
Roberio Dias pelas terras de Morro do Chapeu. 
Tam hem a permanencia do sertanista Romiio Gra
macho influiu no desbravamento da regiiio, onde 
desenvolveu atividade exploradora, ficando o seu 
nome fixado no do rio Vereda do Romao Grama
cho. A fertilidade do solo muito concorreu para que 
alguns exploradores se fixassem as margens do 
riachii.o Utinga (atual · Municipio de Utinga) fa
zendo plantag6es e edificando moradias. Entretan
to, o principal fator do povoamento de Morro do 
Chapeu foi a concessiio de grande area de terras 
ao 6.° Conde da Ponte, estabelecendo-se varias fa
zendas . 

Em 1724, quando se iniciou a explorat;iio de 
ouro na freguesia de Jacobina ja se desenvolvia a 
criac;ao de gado no territ6rio do atual Municipio. 
Motivos de ordem economica determinaram a aber
tura de estradas que ligavam Jacobina ao rio Sao 
Francisco e a Minas Gerais, passando pela fazen
da Gameleira . Em 1795, o missionario capuchinho 

1frei Clemente Adorno chegou a fazenda Morro, ini
ciando a catequese. Por sua iniciativa foi edifica
da uma capela em terreno doado por Antonio Fer
reira dos Santos, proprietario da fazenda Game-
leira . Em torno da capela. surgiram edificac;6es, 
nascendo assim a povoat;iio de Gameleira, encrava
da na fa zenda do mesmo nome. Em 1823, a popu
lac;ii.o do territ6rio foi aumentada por habitantes 
portugueses, refugiados da perseguit;iio dos nacio
nais. resultante das lutas da independencia do Bra
sil, os quais ai estabeleceram fazendas de gado . A 
capela, concluida em 1834, foi elevada a freguesia 
quatro anos mais tarde, sob o orago de Nossa Se
nhora das Gragas, desmembrada de Santo Antonio 
da vila de Jacobina . Nessa ocasiiio, o povoado .pas
sou a chamar-se Morro do Chapeu e teve categoria 
de distrito de paz. 0 Municipio surgiu em 1864, 
tendo completado, a 7 de maio de 1964. o seu pri
meiro centenario . 

F Of11Zaf ao Admit~i strativo-judiciaria. 

0 DISTRITO foi criado pela Lei provincial n.0 67, de 
1.0 de junho de 1838, e o Municipio, com territ6rio 
desmembrado do de Jacobina, pela de n.0 933, de 7 
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de maio de 1864, ocorrendo sua instalagao a 6 de 
novembro do ano seguinte . 

A Lei estadual n.O 751, de 8 de ag6sto de 1909, 
elevou a categoria de cidade a sede do Municipio. 
Na forma<;ao administrativa vigente, e formado pelos 
seguintes distritos: Morro do Chapeu, (sede) Bar
ro Alto, Cafarnaum, Camirim, Canarana, Dias Coe
lho, Duas Barras do Morro, Lagoa do Boi, Mutun
gu do Morro, Varzea do Cerco e Ventura. 

A comarca foi criada pela Lei estadual n.o 1119. 
de 21 de agosto de 1915, desmembrada da de Ja
cobina e instalada a 27 de outubro do mesmo ano. 
Desde 19 de junho de 1945 e integrada apenas do 
proprio Municipio. · 

ASPECTOS FJSICOS 

CoM area de 8 282 quil6metros quadrados (1960) . 0 
Municipio de Morro do Chapeu localiza-se na zona 
fisiografica · da Chapada Diamantina. Esta total
mente incluido no Poligono das Secas e seu terri
t6rio pertence as bacias hidrograticas do Sao Fran
cisco e do Paraguagu. Limita-se com os Municipios 
de Irece, Gentio do Ouro, Seabra, Utinga, Mundo 
Novo, Miguel calmon, Jacobina, sento Se e Piritiba. 

A sede municipal apresenta as seguintes coor
denadas geograficas: 11° 32' 50" de latitude sui e 
41° 13' 20" de longitude W. Gr. e dista 322 quil6-
metros, em linha reta, da Ca_pital do Estado. Esta 
situada a 1 080 metros acima do nivel do mar . 

A topcgrafia municipal e acidentada em con
sequencia dos contrafortes da Chapada Diaman
tina, apresentando extensos planaltos. Dentre as 
muitas serras existentes, distinguem-se a das Ara
ras, onde se acha a gruta do Brej6es; a de Dias 
Coelho, coberta de extensos manigobais; a da Ba
bil6nia e a Isabel Dias. Os rios mais importantes 
sao o Jacuipe, da bacia do Paraguagu, e a Vere
da do RGmao Gramacho ou rio Jacare, da bacia do 
Sao Francisco, com os seus afluentes. Das cachoei
ras, m encionam-se Campinas, Agreste, Grotao e 
Ferro Doido. 

0 clima e semi-umido . A temperatura da cida
de, em 1963, apresentou as seguintes variag6es m·3-
dias: maxima de 29,6°C, em margo e minima de 
11, 9oc, em julho. A precipitagao pluviometrica mais 
elevada, de 276,9 mm, foi registrada no mes de de
zembro, e a menor, de 3,3, em setembro. 

,1SPECTOS DEMOGRAFICOS 

DE ACORDO com os dados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, havia em Morro do Chapeu 
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Prefeitura Municipal 

46 038 habitantes, dos quais 81% localizados no qua-
dro rural. · 

0 distrito mais populoso e o da sede, com 19% 
do total; seguindo-se o de La goa do Boi, 15%; os de 
Canarana e Ventura, com 11% cada urn, e os demais 
com menos de 10%. 

Foram contados 8 762 domicilios, sendo 1 625 no 
distrito de Morro do Chapeu. A densidade demogra
fica era de 6 habitantes por quilometro quadrado. 
No ultimo intervalo censitario, a cidade cresceu 
de 66%. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A AGRICULTURA e a principal fonte de riqueza mu
nicipal, havendo exportagao de seus produtos. A 
criagao secunda esta atividade. 

Censo Agricola 

SEGUNDO dados preliminares do Censo Agricola de 
1960, havia 3 028 estabelecimentos agropecuarios com 
2i3 848 ha de area total, sendo 18 531 ha destinados 
a lavouras. 

Dos estabelecimentos recenseados, 731 possuiam 
areas de menos de 10 ha cada urn; 1824, de 10 a 
menos de 100; 460, de 100 a menos de 1 000; e 13, 
de 1 000 a menos de 10 000. Havia 14 695 pessoas 
ocupadas, utilizando 12 arados. 

Em 1 438 estabelecimentos com rebanhos bo
vinos, 1 353 apresentavam menos de 100 cabegas, 
cada urn, e 85, de 100 a men as de 500 . 
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Agricultura 

As cULTURAS agricolas em 1963 atingiram o valor 
global de 120,8 milhoes de cruzeiros e a area culti
vada, 3 204 ha. Destacaram-se o feijao, com 750 to
neladas de produc;ao, 35 % do valor total e 710 ha; 
o milho, com 780 t, 15% do valor e 710 ha ; a agave 
e o fumo, com .124 e 185 t, 10% do valor, cada urn 
e 198 e 410 ha. Seguem-se o cafe (com 7% do va
lor), o algodao (6%), a banana (4%) e a mamo
na (3%). Os 10% restantes compreendem os pro
dutos: mandioca, abacate, abacaxi, alho, batata
-doce ; c6co-da-baia, fava, limao, manga, melancia, 
uva e cana-de-agucar. 

Pecuaria 

Os REBANHos existentes em 1962 totalizavam 97 320 
cabegas, av.aliadas em 462,8 milh6es de cruzeiros . A 
maior contribuigao coube ao bovina, com 26 800 ca
begas e 268 milh6es de cruzeiros. Seguem-se o muar 
com 11 410 cabegas e 68,5 milh6es, o eqiiino com 
7 900 cabegas e 31,6 milhoes, o caprino com 14 910 
cabegas e 29,8 milhoes, o ovino com 11 800 cabe
gas e 23,6 milhoes, o suino com 15 400 cabegas e 
23,1 milhoes e o asinino com 9 100 cabegas e 18,2 
milh6es. i 

A prodw;ao de leite alcangou 3 mil litros, no 
· valor de 105 milhares de cruzeiros . Ravia 24 280 ga
linaceos, (dentre estes 1 380 perus) valendo 6,4 mi
lhoes. A quantidade de avos de galinha ascendeu a 
71 200 duzias, no valor de 8,5 milhoes de cruzeiros. 
Foram produzidas, ainda, 3,1 toneladas de mel e cera 
de abelha, valendo 99 mil cruzeiros . 

!ndtl.rtria 

0 CENso Industrial registrou, em 31-XII-1959, 6 es
tabelecimentos de industrias de transformac;ao : 1 
de mobiliario, 1 de vestuario, calgado e artefatos de. 
tecidos, 2 de produtos alimentares, 1 de bebidas e 
1 editorial e grafica. o valor da produgao foi de 1,5 
milhao de cruzeiros e o da transformac;ao industrial 
de 1,0 milhao. A media mensal de operarios ocupa- oi. 
dos, no ano anterior ao censo, fora de 15. 0 princi-
pal genera da industria era o de produtos alimen-
tares . · 

Em 1963, havia 11 fabricas em funcionamento, 
sendo 6 de rapadura e 5 de massas alitnenticias. 

Gado Abatido 

A PRODUQAo de carnes e derivados, em 1962, alcanc;oJI 
307,0 toneladas no valor de 70,0 milhoes de cruzeiros. 
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A maior contribuic;ao foi da carne verde de bo
vina, com 19711 t e 70% para o valor total; seguida, 
bern distanciada, do toucinho fresco, com 35,4 t e 
13 % do valor e das carnes verdes de suino (26,6.% t e 
9%. do valor), de caprin a (15,8 t e 3,1 % do valor J e 
de ovino (15,0 t e 2,9% do valor) e do couro. seco 
de bovina 05,5 t e 2,3% do valor) . As peles secas 
de ovino e caprino completaram o restante da pro
du<;ao. 

Foram abatidas 1 054 cabe<;as de bovinos, 885 de 
suincs, 1 314 de caprinos e 998 de ovinos . 

Comercio 

EM Morro do Chapeu havia, em 1963, 152 estabe
lecimentos varejistas. As transa<;6t!s comerciais sao 
feitas principalmente com Salvador, Feira de. San
tana, Jacobina e Miguel Calmon. Ha exporta<;ao de 
milho, feijao, farinha, mamona, sisal, fumo (em f6-
lha e em corda) e algum gada. 

ServifOS 

MoRRO DO CHAPEU contava, em 1.0 de janeiro de
1 

1964, 
com 14 estabelecimentos de prestagao de servi<;os, 
entre os quais estao 2 hot€ is e 7 pens6es. · 

Trans partes 

0 MuNICiPIO e servido par estradas estadual \BA-3) 
e municipais. Dista, em media, 4 horas de Miguel · 

CONVENfiJES 

RO{JOVI AS PENNAND'tnS ...;_, 
rERROVIAS 

I(.;~J.zctif~ 

Calmon; 6 horas de Jacobina ; 2 horas e 30 minu
tos de Mundo Novo; 3 horas de Ireci~; 7 horas de 

Soab<a; 6 hom de utinga; •::::asn0d:H~:::io d~ 
\ 



Ouro; 2 horas de Piritiba; 13 horas de Salvador e 
cerca de 7 dias de Brasilia, via Feira de Santana e 
Belo Horizonte. 

A Estrada de Ferro Leste Brasileira serve in
diretamente ao Municipio, atraves da estac;:ao situa
da em Jacobina, pela qual se atinge Salvador em 20 
horas. 

Em 1964, estavam registrados, na Prefeitura, 10 
autom6veis e jipes, 8 caminhoes e 3 outros veiculos. 

Comtmicaroes 

NA SEDE municipal funcionam uma agencia postal 
telegratica do Departamento dos Correios e Tele
grafos e duas estagoes de radiotelegrafia, perten
centes ao Governo do Estado. 

Estabelecimentos Bancarios 

A PRAgA de Morro do Chapeu e atendida por uma 
agencia do Banco do Fomento do Estado da Bahia 
e urn correspondente do Banco do Brasil. 

Os saldos, em 31 de dezembro de 1962, das con
tas bancarias, foram, em milhoes de cruzeiros: cai
xa, em moeda corrente, 6,9; titulos descontados, 19,8 ; 
e depositos a vista e a curto prazo, 11,9. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE esta edificada em terreno plano a margem 
direita do rio Jacuipe no centro de urn dos mais ex
tensos e elevados planaltos da Chapada Diamanti
na. Possui 512 predios, 4 prac;as e 2-3 ruas, das quais 
6 sao cal gad as e 1 arborizada. Todos os logradouros 
publicos sao iluminados a eletricidade, havendo 272 
ligac;oes domiciliares. 

A assistencia medico-sanitaria e prestada por 1 
p-6sto de saude, 2 medicos e 1 dentista. Uma farma
cia a ten de a populac;:ao. 

ASPECTOS CULTURAIS 

RAVIA 36 unidades escolares de ensino primario, com 
46 profess6res (2-2 estaduais e 24 municipais) e 1 834 
alunos matriculados, no inicio do ano letivo de 1963. 

0 ensino medio e ministrado pelo Ginasio Nos
sa Senhora das Grac;:as, onde lecionavam 11 profes
s6res e estavam m.atriculados, no inicio do ano le
tivo de 1963, 91 alunos. 

A municipalidade mantem, desde 1915, a biblio
teca Carneiro Ribeiro, com cerca de 3 200 volumes. 

8 - MORRO DO CHAPEU 



Rna Duque de •caxias 

· 0 Municipio conta com urn teatro, com capaci
dade para 100 pessoas, o jornal Correio do Sertao, 
quinzenal, fundado em 1917, e uma tipografia. 

As principais festas religiosas, sao a de Nossa 
Senhora das Grac;as, padroeira da cidade; de Sao 
Benedito e Divino Espirito Santo, no mes de maio ou 
junho; e de Santos Reis (Reisados), em janeiro. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

E POLITICOS 

MoRRO Do CHAPEU conta com uma Coletoria federal. 
outra estadual e com uma Agencia Municipal de Es
tatistica, 6rgao integrante da recte de coleta do 
IBGE. 

Finanfas Publicas 

A RECEITA municipal arrecadada em 1963 foi de 16,9 
milhoes de cruzeiros (3,3 de renda tributaria) e a 
despesa alcanc;ou 14,4 milhoes. No mesmo ano, as 
arrecadac;oes estadual e federal foram de 26,5 e 4,4 
milhoes de cruzeiros, respectivamente . 

0 orc;amento municipal para 1964 previa recei
ta de 19,7 milhoes de cruzeiros e fixava igual des
pesa. 

Representafao Politica 

0 LEGISLATIVO local e composto de 8 membros . 
Nas eleic;oes realizadas em outubro de 1962 fo

ram apurados 3 582 votos, distribuidos entre os di
versos candidatos . 
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FONTES 

As INFORMAc,;c5Es divulgadas neste trabalho foram, . 
na maioria , fornecidas pela Agencia Municipal de 
Estatistica de Morro do Chapeu . Utilizados, tam
bern, dados dos arquivos de documentagao munici
pal, da Diretoria de · Documenta<;ao e Divulga<;ao 
(Secretaria-Geral do CNE) e de outros 6rgaos do 
sistema estatistico nacional. 
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EST A publicat;;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos da evo
lugao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa nature
za, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias fontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboragao, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos . 

MORRO DO CHAPEU - 11 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTJCA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 
Seaetario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLE4;ii0 DE MONOGRAFJAS 

(3.:& serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Jtubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Juc:is. 216 - Mandaguari. 217 
- Pa.ra de Minas. 218 - N. S." das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231· - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
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. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 -
Bragan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga 
d'Ajuda. 27 4 - Andrelandia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 
- Missao Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau
lista. 287 Santo Antonio da Platina. 288 - Morro do 
Chapen. 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;o Grdjico do 
IBGE, aos doze dias do mes de abril de mil no
vecentos e sessenta e cinco, 28.0 da criagao do Ins
tituto e 400.0 da fundagao da Cidade do Rio de Ja
neiro. 


