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Colegaa de Monogratias - No0 365 

ITABAIANINHA 
SERGIPE 

ASPECTOS FISICOS - Area: 553 km'; altitude: 
226 m; temperaturas medias, em °C, da;; 
mtiximas: 36; das minimas: 13,5 (1964) ; 
precipitagtio pluviometrica anual: 121 mm 
(1964) 0 

POPULA(;AO - 200043 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; densi
dade demogrdfica: 36 habitantes por quil6metro 
quadradoo Popula(;ao estimada: 250000 (1965 J 0 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Culturas agricolas 
(mandioca, laranja e agave) e pecuariao 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - Correspon
dentes banctirios e 1 agencia da Caixa Econ6-
mica Federal. 

VEICULOS REGIS'TRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 7 autom6veis e jipes e 34 caminhoeso 

ASPECTOS URBANOS - 512 ligag6es eletricas, 
2 pens6eso 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 12 leitos 
e 1 p6sto de saude; 2 medicos e 1 dentista, no 
exercicio da profissao; 2 tarmdciaso 

ASPECTOS CULTURAIS - 38 unidades escolares 
de ensino primario geral e 1 estabeleci'mento 
de ensino media; 1 cine-teatroo 

OR(;AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 60,0; renda 
tributdria : 23,8; despesa fixada: 60,00 

REPRESENTA(;AO POLITICA - 5 vereadores em 
exercicioo 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho da capa de Carlos Cesar Fernandes de 
Aguiar, ambos da Diretoria de Documenta<;ao e 
Divulgagao do CNEo 



ASPECTOS HIST6RICOS 

SEGUNDO conta a sabedoria popular, por volta 
do seculo XVIII, imigrantes vindos de Itabaiana 
Grande, atual Itabaiana, faziam seu pouso nesta 
localidade, construindo pequenos casebres no alto 
da montanha. Seguiam seu rumo abandonando 
ai o marco inicial de uma povoagao. Outros 
iam chegando pouco a pouco e construindo 
seus lares em t6rno de sse marco. Pelo aspecto 
topognl.fico muito parecido com o da povoac;ao de 
onde os referidos viajantes eram originarios e 
ainda pela semelhanGa do solo consistente e de 
pedras miudas, passaram a chamar a localidade de 
Itabai::minha. Ai, entao, ergueram uma capela ern 
louvor a Nossa Senhora da Conceic;ao, lugar onde 
atualmente e a Matriz da padroeira da cidade. 
Assim foi criada a "Princesa das M~ntanhas", 
como foi chamada por Joao Pereira Barreto, dada a 
majestade do local, com situac;ao privilegiada de 
dominio do planalto. Em 1832, tornou-se vila, com 
sede na povoac;ao de Nova Tomar do Geru. 

Fomza[ao Administrr~ti ro-J ttdidarirl 

A LEI provincial de 19 de fevereiro de 1835 extinguiu 
o Municipio de Tomar do Geru e transferiu sua 
sede para o povoado de Itabaianinha, sendo este 
elevado a categoria de Municipio. 

A Lei n.o 3, de 19 de setembro de 1891, concedeu 
foros de cidade a sede municipal. Tambem a Lei 
n.o 680, de 19 de outubro de 1915, se refere a Ita
baianinha como cidade. 

Pela Lei estadual n.0 525-A, de 25 de novembro 
de 1953, Itabaianinha perdeu o distrito de paz de 
Tomar do Geru, desanexado para formar o novo 
municipio de igual nome. 

Atualmente e constituido de urn unico distrito, 
o da sede. 

Itabaianinha e sede da comarca do mesmo 
nome instalada por Lei n.0 64, de 27 de fevereiro 
de 1841. 

ASPECTOS FlSICOS 

CoM AREA de 553 km", Itabaianinha localiza-se na 
zona fisiografica do Oeste. Limita-se com os 
Municipios de Tobias Barreto, Tomar do Geru, 

lTABAIANINHA -- 3 



Riachao do Dantas, Pedrinhas, Araua, Santa Luzia 
do Itanhy, Umbauba, Cristinapolis e Buquim. 

0 t errit6rio municipal, de modo geral aciden
tado, e montanhoso ao norte e mais plano ao sul. 

A sede municipal esta situada a 226 m de alti
tude, a 11° 16' 20" de latitude sul e 370 48' 57" de 
longitude WGr., distando 92 quil'6metros, em linha 
reta, da Capital Estadual, na diregao SO. 

0 sistema hidrogratico e formado pelos rios 
Carnaiba, Araua, Itamirim e diversos riachos e 
lagoas, entre as quais a dos Bois e Campo da Serra, 
na divisa com Tobias Barreto. 

Entre as serras municipais destacam-se a do 
Babu dos Cavalos, das Ovelhas e Pedra Branca. 

0 clima e variavel, salubre, com temperatura 
cuja media das maximas e de 36° e das minimas de 
13,5°C. A temperatura mais frequente, em 1964, foi 
de 26°C. A epoca mais chuvosa e nos meses de maio 
a agosto. No mesmo ana, a precipitagao pluviome
trica atingiu 121 mm. 

Como riquezas naturais possui grandes reservas 
de pedras para construgao, paralelepipedos e 
meios-fios. Possui ainda excelente barro para tijolos 
e telhas, explorado em larga escala. No reino vege
tal predomina a agave. 

ASPECTOS DEJVIOGRAFICOS 

SEGUNDO RESULTADOS preliniinares do Censo Demo
grafico de 1960, havia no Municipio 20.043 habitan
tes, correspondendo naquela epoca a uma densidade 
demografica de 36 pessoas par quil6metro quadrado. 
A predominancia da populagao rural e acentuada 
correspondendo a 86 % daquele total. Foram conta
dos 4.322 domicilios em todo o Municipio . 

A cidade cresceu 21% no ultimo periodo censi
tario, passando a 2. 907 habitantes. 

Em 1965, fonte local estimou a populac;ao do 
Municipio em 25.000 habitantes e a da cidade em 
3.200. 

Registro Civil 

No SEGUNDO semestre de 1965 (com excec;ao dos 
meses de outubro e novembro), foram registrados 
210 nascimentos (1 nascido morta l , 14 casamentos 
e 35 6bitos (11 de menos de 1 ana). 
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Giniisio "Mons. Olimpio Campos" 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agl'icola 

0 CENso Agricola em 1960 registrou a existencia de 
2.645 estabelecimentos cobrindo uma area de 
33.084 ha. Desses estabelecimen tos 2. 626 eram 
individuals, 17 de condominios e sociedades de 
pessoas e 2 de entidade publica. 

De acordo com a condigao legal das terras, 
existiam 2.634 estabelecimentos de terras pr6prias, 
3 arrendadas, 5 de ocupadas e 3 de pr6prias e 
arrendadas ou ocupadas. 

Segundo o tamanho havia 2.064 estabelecimen
tos de menos de 10 ha, 538 de 10 a menos de 100 e 
43 de 100 a menos de 1.000 ha. 

Esses estabelecimentos ocupavam 7.492 pessoas, 
sendo 4.840 homens (4.124 de 14 anos e mais) , e 
2.652 mulheres (2.100 de 14 anos e mais). 

Havia 2.393 estabelecimentos, cujas atividades 
principals eram agricolas e agropecuarias, 193 
pecuarias, 2 avicolas e 57 invernadas e campos de 
engorda. 

As lavcuras permanentes e temporarias cobriam 
2.546 ha e as pastagens 13.562, sen do o restante de 
matas naturals ou reflorestadas. 

Agricultura 

A SAFRA agricola municipal de 1965 foi avaliada em 
524,6 milhares de cruzeiros novas e foram cultivados 
2.394 hectares. Foi a laranja que mais contribuiu 
para a economia local, com 34,3 % do valor total da 
produgao. Foram colhidos 9 milh6es de frutos, 
abrangendo uma area de 225 hectares. A mandioca 
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situou-se em 2.o lugar, com 25,3 % do valor total, 
2.650 toneladas e 765 ha de area cultivada. Vieram, 
em seguida, o milho, com 19,2 % e 756 toneladas; 
o sisal, 4,7 % e 165 toneladas; o feijao, 4,6 % e 
48 toneladas e a fava, 4,3 % e 90 toneladas. 

Os 7,6 % restantes do valor foram cobertos pelas 
culturas de batata-doce, c6co-da-baia, limao, 
banana, amendoim, cana-de-agucar, caju, tangerina 
e manga. 

Pectta1'ia 

A cRIA<:;Ao de gada destina-se ao corte, revenda e 
produgao de leite, sendo as rac;:as mestic;:as (zebu e 
nelore), preferencialmente criadas. 

Os efetivos pecuanos de 1964 totalizavam 
37.480 cabec;:as e valiam 2,4 milh6es de cruzeiros 
novas. A contribuicao bovina era de 76,3% para o 
valor total e de 13 ~ 600 cabec;:as; seguem-se a suina, 
com 13,1 % e 9 . 000 cabec;:as, e a ovina, com 5,0% do 
valor e 9. 900 animais. Os demais rebanhos eram 
formados par 1 . 600 eqiiinos, 2 . 800 caprinos, 310 
muares e 270 asininos. 

A produc;:ao de leite atingiu 1 milhao e 200 mil 
litros e o valor de 96 milhares de cruzeiros novas. 

0 plantel avicola compreendia 39.500 galinaceos 
(2.200 perus) e 500 palmipedes, valendo, r especti
vamente , 71,0 milhares e 750 cruzeiros novas. 

A quantidade de avos de galinha alcanc;:ou 
90 .000 duzias, no valor de 27,0 milhares de cruzeiros 
novas. 

0 m el e a cera de abelha renderam 16,5 tonela
das, no valor de 8,7 milhares de cruzeiros novas. 

Cemo Industrial 

0 cENso Industrial de 1960 contou com 35 estabele
cimentos, todos da industria de transformac;:ao. 
Trabalhavam n esses estabelecimentos 86 operarios, 
em media mensa!, e foram gastos 1,8 milhar de 
cruzeiros novas em salarios e vencimentos. 0 valor 
da produc;:ao totalizou 10,7 milhares de cruzeiros 
novas e o da transformac;:ao industrial 6,9 milhares. 

0 genera de produtos alimentares atingiu 
40,7% do valor total, somou 6 estabelecimentos e 
ocupou 12 operarios, em media mensa!; a seguir 
vern o de minerais n ao metalicos, com 27,7% do 
valor, 17 estabelecimentos e 38 operarios em m edia; 
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Prefeitura Municipal ' 

o de mobiliario, com 14,2%, 8 operarios em media e 
7 estabelecimentos; o textil, com 9,6%, 18 operarios 
em media e 2 estabelecimentos. Os 7,8% restantes 
do valor foram cobertos par 1 estabelecimento de 
couros, peles e produtos similares e 2 de vestuario, 
calgado e artefatos de tecidos. 

Industria de Transformafao 

HAVIA 45 fabricas, entre as quais 4 com 5 ou mais 
pessoas, em 31 de dezembro de 1964. 

Foram abatidos 1.168 bovines, 1.229 suinos, 
938 ovinos e 389 caprinos, naquele ana. 

Os produtos derivados totalizaram 351,7 tonela
das, no valor de 182,1 milhares de cruzeiros novas. 
A carne verde de bovina contribuiu com 221,9 tone
ladas e 66,2% do valor. Seguem-se bern distanciados, 
a carne verde de suino, com 43,0 toneladas e 14,6% 
do valor, e o toucinho fresco, com 30,7 toneladas 
e 10,8%. 

Figuram, ainda, as carnes verdes de ovino e ca
prino, os couros verde e seco de bovina e as peles 
secas e verdes de ovino e caprino. 

Comercio 

0 ·MUNICiPio disp6e de 2 estabelecimentos comer
ciais atacadistas, 68 varejistas e 10 de prestagao de 
servigos. 

0 comerclo local abastece, tambem, os povoa
dos vizinhos . . Exporta farinha de mandioca, milho 
e agave, tendo como centro comprador, especial
mente, o Estado da Bahia. 
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Ha, na sede municipal, correspondentes dos 
principais estabelecimentos bancarios de Sergipe e, 
ainda, funciona uma agencia de depositos da Caixa 
Econ6mica Federal. 

TransporteJ 

0 MUNICIPIO e servido pela Rede Ferroviaria Fede
ral, atraves da Estrada de Ferro Leste Brasileiro e 
rodovias estaduais e municipais. Ate Aracaju leva
-se, em media, de ferrovia, 5 horas, de rodovia, 
3 horas . A comunicagao com Brasilia-DF, e feita 
atraves de Aracaju e dai por aviao. 

Dista , em rodovia, 42 km de Tobias Barreto; 
35 km de Riac.hao do Dantas; 42 km de Buquim; 
21 km de Araua; 15 km de Tomar do Geru; e 18 km 
de Umbauba. De ferrovia, dista 22 km de Pedrinhas 
e 15 km de Tomar do Geru . 

ROOOVIA FEDERAL -
ROOOY/A ESTAOUAL -

FERRO VIA +-4-f-. 

Estavam registrados na Prefeitura local, ate 
abril de 1965, 7 autom6veis e jipes e 34 caminh6es. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Itabaianinha situa-se num planalto, 
apresentando aspecto grandioso e aprazivel, o que 
lhe valeu o titulo de "Princesa das Montanhas". 

Possui 32 logradouros publicos, sendo 10 
calgados a paralelepipedos, por onde se distribuem 
1.100 predios. Ba 2 pens6es, 2 sal6es de barbeiro e 
2 bares. As ligac;6es eletricas sao em numero de 512. 
A energia eletrica e fornecida pela Companhia 
Hidreletrica de Paulo Afonso e distribuida pela 
Comp·anhia Sul Sergipana de Eletricidade (SUL
GIPE). 
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Assistencia 
Medico-Hospitalar 

CoNTA o Municipio com 
urn hospital, mantido 
pela Sociedade Hospital 
Sao Luis Gonzaga, com 
12 leitos, e urn p6sto de 
saude. 

Exercem atividades pro
fissionais 2 medicos e 1 
dentista. Ha ainda 2 far
macias em funcionamen
to. · 

ASPECTOS CULTURAIS 

Igreja Matriz N. S." da 
Conceil;ao 

ExrsTIAM, em 1.0 de janeiro de 1965, 38 unidades 
escolares de ensino primario geral, com 45 
profess6res, sendo a matricula, no inicio do ano 
letivo, de 2.100 alunos. 

0 ensino mectio e ministrado pelo Ginasio 
Monsenhor Olimpio Campos e tinha, na mesma 
data, 8 profess6res e 95 alunos matriculados. 

A populagao de Itabaianinha disp()e de urn 
cine-teatro, com capacidade para 320 espectadores. 

Entre as festividades religiosas destaca-se a da 
padroeira, Nossa Senhora da Conceigao, realizada 
no dia 8 de dezembro. Como festejos populares, 
registra-se a "Festa de Reis", a 6 de janeiro, com 
atos religiosos na Igreja, danc;as e divertimentos 
ao ar livre. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ACHAM ·sE instaladas no Municipio as coletorias 
federal e estadual, agencia dos correios e telegrafos 
e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de 
coleta do IBGE. 

Finanras Publicas 
EM 1965, a arrecadagao federal foi de 5,3 milhares 
de cruzeiros novos, a estadual de 18,9 e a municipal 
de 37,7 milhares. A despesa municipal ficou em 37,0 
milhares de cruzeiros novos. 

0 org.amento municipal para 1966 previa receita 
de 60,0 milhares de cruzeiros novos, sendo 23,8 mi
lhares de renda tributaria, e fixava igual despesa. 
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Representafao Politica 

0 LEGISLATivo Municipal e composto de 5 vereadores. 
Estavam inscritos, nas eleigoes de 15 de novembro 
de 1966, 4.013 eleitores. 

FONTES 

As INFORMA<;;6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Itabaianinha, Pedro Alves de Macedo. 

Foram utilizados tambem dados dos arquivos de 
documentac;ao municipal da Diretoria de Documen
ta<;oo e Divulgagiio do CNE (Secretaria-Geral), e 
de diversos 6rgiios do sistema estatistico brasileiro. 

Esta publicaqao jaz parte da sene de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;ao e Divulgac;ao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria , sabre aspectos da 
evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematizaqao, elementos esparsos em 
dijerentes documentos. OcoTrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros as equivocos e erros nas 
pr6prias jontes de pesquisa. Par isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
c;ao, especialmente de historiadores e ge6grafos. 
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COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

1.a serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - S;\o Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, ltJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divin6polis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. HI - Sao 
Crist6vao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Cod6, l\'11\. 13 ......: 
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Manes, AM. 16 
- Ic6, CE. 17 - Maran, BA. 18 - Tefc, AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Pianc6, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - ArPia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. :8 - :O:anta 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabr[tlia, BA. 
31 - Jardim do Serid6, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Librea, 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - .\rarangui, 
SC. 37 - Santana do Cariri, SE. 38 - Pinh!'iro , MA. 39 -
luna, ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto Uniao, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS . 44 -
Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - l\Iurici. AL . 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jaragu{t, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho. PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do :\cara(t, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - . Apucarana , PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui , RS. 61 - Vituria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto1 SE. 63 - Goias, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Marabi, PA. 65 - Bacahal , 
MA. 67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Vclho , RN. 69 -
Orleaes, SC. 70 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - lloarados, 
MT. 72 - Itape tinga, BA. 7:l - Rosario Oeste. :liT. 74 -
Inhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 ;__ Sao Mat!'us do Sui , 
PR. 77 - Barra do Gar<;as, MT, 78 - Camoci m , CE. '19 -
Concei<;ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, J~S. 81 -
Cacequi, RS. 82 - obidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai , 
RS. 85 - Mangaratiha, RJ. 86 - C1evelandia, PR. 87 -
Jaguari, RS. 88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - llana 
do Piraf, RJ. 91 - Perdoes, MG. 92 - Banaueiras. PB. 93 -
Caravelas, BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Var~·as, RS . 
96 - Cabedelo, PB. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 

Secreta.rio-Geral, substituto: Raul Romero de Oliveira 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

4.a serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penipolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, 
CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, 
MG. 317 - Rebon~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, tv1<.7 
(2.3 edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2." edic;lio). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~lio). 326 
- Camplnas, SP (2.a edic;ao). 327 - Sao Paulo de Oliven~a, AM. 
328 - ltapemirim, ES. 329 - Maceio, AL ( 2.a edi~ao). 330 -
Jan, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP 
(3." edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.3 edi~ao). 337 - Carangola, 
MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, MG. 340 -
Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 
- Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 345 -
Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Tercsopolis, RJ (~.' ed1~ao) . 
350 - Maje, RJ (2.• edi~ao). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2." edi~lio). 353 - Foz do Igua!;ii., PR. 354 -
Ponte Nova, MG (2.• edi~lio). - 355 - Igreja Nova, AL. 356 
- Contagem, MG. 357 - Souza, PB. 358 - Morrinho, GO. 
359 - Luziiinia, GO. 360 - Marlngi, PR. 361 - Concordia, SC. 
362 - Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da Mangabeira, CE. 364 
- Tubarao, SC. 365 - Itabaianinha, SE. 

.. 

Acabou-se de imprimir, no Servic;o Grafico do 
IBGE, aos vinte e t res dias do m es de maio de 
mil novecentos e sessenta e sete, 31 .0 da criagiio do 
Instituto. 


