
SANTO AMARO 
BAHIA 

FUNDA(:AO IBGE 

INSTITUTO BRASILEIRO JIE ~IHIA 



Colet;;iio de Monograjias - N.o 394 
(2.a edit;;iio) 

SANTO AMARO 

BAHIA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 618 Km' (1967); alti
tude da sede: 8 m; temperaturas em °C: maxi
ma, 34; minima, 25. 

POPULA9AO - 52.946 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demograjica: 
86 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 107 estabelecimentos 
industriais, 1 de comercio atacadista, 257 do 
varejista; 3 agencias bancarias e 1 da Caixa 
Econ6mica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS ~ 128 unidades escolares 
de ensino primario comum, 4 de ensino media; 
2 livrarias, 2 bibliotecas, 2 jornais, 1 radiodiju
sora e 2 cinemas. 

ASPECTOS URBANOS 108 logradouros publicos; 
2.805 ligac;6es eletricas, 176 aparelhos telej6ni
cos; 3 pensoes, 4 restaurantes e 18 bares. 

ASSISTENCIA MEDICA - 3 hospitais com 80 leitos; 
12 medicos, 2 dentistas; 6 farmacias e droga
rias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Muni
cipal em 1966) - 122 autom6veis, 18 6nibus, 199 
caminhoes e 206 veiculos niio especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milhares de 
cruzeiros novosJ receita prevista : 225,1; 
despesa fixada : 248,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

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



Pra~a da Puriflca~ao vendo-se o Pa~o Municipal 

ASPECTOS HISTORICOS 

ERAM indios Abatiras - que Aires do Casal supu
nha constituirem urn ramo dos Aimores - os pri
mitivos habitantes do territ6rio que corresponde ao 
atual Municipio de Santo Amaro. Localizados ao 
longo da costa e nas margens dos principals rios, os 
indigenas ocupavam preferentemente a Patatiba, 
area de cerca de dez leguas quadradas onde se en
contram 6timos solos de massape, com aguadas e 
pastagens magnificas. 

:E tradigao corrente terem os Abatiras vivido em 
continuas lutas com os Tupinambas da barra doPa
raguagu, que incursionavam em busca de pescados e 
mariscos. 

Os primeiros civilizados que penetraram a 
regiao, por volta de 1557, travaram renhidas lutas 
com os selvagens, estabelecendo-se, de inicio, na 
margem direita do Traripe, no local denominado 
Pilar, e nas proximidades do mar, de onde reti
ravam meios de subsistencia. 

Entre os aquinhoados com doag6es de sesma
rias figuram o Major Joao Ferreira de Araujo e 
membros da familia Dias Adorno, 1ncluindo-se no 
·seu dominio as terras em que mals tarde veio a 
localizar-se a cidade de Santo Amaro. 

Entretanto, admite-se como provavel que antes 
desse estabelecimento ja tivera inicio a catequese 
pelos jesuitas do Colegio de Santo Antao de Lisboa, 
fixados na margem do mesmo Traripe, urn pouco 
abaixo das terras dos Adorno. All fundaram uma 
capela, sob a invocagao de Nossa Senhora do Ro-
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sano, hoje em ruinas, no Engenho do Rosario. Em 
redor do modesto templo, morro abaixo, alastrou-se 
o casario da povoagii.o. Todavia, por disseng6es 
peculiares aquela epoca, foi um jesuita assassinado 
em plena capela quando celebrava missa. Em conse
qiiencia desse fato, foi a capela interditada, verifi
cando-se o deslocamento dos colonos para outro 
local, na confluencia dos rios Serjimirim e Subae, 
em terras do Conde de Linhares, onde se construiu 
nova capela. 

Como o referido sitio nii.o f6sse conveniente, 
fundou-se, meia legua acima, uma igreja no lugar 
denominado Santo Amaro, por existir ntne uma 
capela consagrada ao santo desse nome, alem de 
,um pequeno nucleo de colonos vizinhos, origem 
da atual cidade. Com a posterior criagii.o da fregue
sia, passou a localidade a denominar-se nii.o ofi
cialmente Santo Amaro da Purificagii.o. 

No seculo XVII, intensificou-se a colonizagii.o, 
mediante a concessii.o de numerosas sesmarias. 

Mais tarde, divididas as terras para o desenvol
vimento da colonizagii.o, tornou-se proprietario de 
parte delas o ja citado Major Joii.o Ferreira de 
Araujo, bisav6 do eminente estadista e administra
dor da Bahia e Sergipe, Joii.o Ferreira de Araujo 
Pinho. Essas terras, como ja se viu, constituiam parte 
daquelas em que atualmente esta edificada a cidade, 
sendo a residencia do seu antigo proprietario consi
derada, em 1927, monumento nacional. 

A fertilidade da terra e o arr6jo com que ao 
trabalho se dedicavam os colonizadores transforma
ram Santo Amaro, em pouco tempo, numa impor
tante zona produtora de agucar, fumo e mandioca. 

Em principia do seculo XVII, observa um de 
seus historiadores, Santo Amaro ja se tinha desen
volvido tanto que o Marques de Angeja, em visita 
ao Rec6ncavo, em 1715, intentou fundar ali uma 
vila, o que s6 se verificou, no entanto, em 1727, efe
tuando-se a sua instalagii.o em 5 de janeiro desse 
ano, com a denominagii.o de Nossa Senhora da Puri
ficagii.o e Santo Amaro. 

Em 1774, conforme exposigii.o do governador da 
Capitania ao Ministro Martinho de Melo, a vila con
tava, nas quatro freguesias de que entii.o se com
punha, a populagii.o de 14.300 almas. · 

Santo Amaro desempenhou papel relevante nas 
lutas da independencia, contribuindo com alguns 
batalh6es e ate mesmo com um esquadrii.o de cava
laria, fardado, equipado e mantido a custa de seu 
comandante, Antonio Joaquim de Oliveira e Almei
da, para a consolidagii.o do movimento patri6tico 
que teve o seu feliz desfecho em 2 de julho de 1823. 
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FORMA(:AO ADMINISTRATIV A 
E JUDICIA.RIA 

0 DISTRITO foi criado em data anterior a 1608 e o 
Municipio a 5 de janeiro de 1727, com a denomina
<;ao de Nossa Senhora da Purifica<;ao e Santo Amaro. 
A sede municipal recebeu foros de cidade em vir
tude da Lei provincial n.0 43, de 13 de mar<;o de 
1837. 

0 Municipio sofreu varias altera<;6es territoriais 
e administrativas. ultimamente, as Leis estaduais 
de n."' 1.531 a 1.534, de 20 de outubro de 1961, des
membraram os distritos de Concei<;ao do Jacuipe, 
Terra Boa, Jacu, Rio Fundo, Traripe, Barao de Born 
Jardim, Buracica e Lustosa, para formarem os novas 
municipios de Concei<;ao do Jacuipe, Terra Nova, 
Amelia Rodrigues e Teodoro Sampaio. A jurisdi<;ao 
administrativa do antigo Municipio abrange atual
mente os distritos de Santo Amaro (sede), Acupe, 
Campinhos e Saubara. 

A Comarca foi criada pela Resolu<;ao do Conse
lho do Governo, em 9 de maio de 1833. 

LOCALIZA(:AO 

SANTO Amaro esta situado na zona fisiografica do 
Reconcavo. Cobre, atualmente, uma area estimada 
em 618 km', contra os 1.236 km' que compreendia 
antes dos ultimos desmembramentos. Confina com 
os municipios de Salvador, Amelia Rodrigues, Con
cei<;ao do Jacuipe, Cachoeira, Maragogipe, Sao 
Francisco do Conde, Sao Gon<;alo dos Campos Sao 
Sebastiao do Passe e Feira de Santana. :E ban'hado 
por aguas da baia de Todos OS Santos. 

A cidade dista 50 km, em linha reta, rumo 
NNO, de Salvador e possui as seguintes coordenadas 
geograficas: 12° 32' 45" de latitude Sul e 330 42' 
41" de longitude W. Gr. 

POPULA(:AO 

CoNTAVA Santo Amaro, por ocas1ao do Censo de 
1960, 100.221 habitantes, sendo entao o 7.o Munici
pio mais populoso da Bahia: 

Salvador ................. . .. . 
Vit6ria da Conquista ........ . 
Feira de Santana ........... . 
Itabuna ............. . ...... . 
Jequie .... . .................. . 
Ilheus ........... . ........... . 
SANTO AMARO ......... . .. . 

655.735 
143.483 
141.757 
118.417 
112.940 
104.429 
100.221 
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Trecho da Rua Conselhelro Sara iva 

A densidade demogra.fica era de 81 habitantes 
por quil6metro quadrado e a populagao estava assilu 
distribuida, segundo a localizac;ao: 

LOCALIZAQAO DA 
POPULAQAO 

POPULAQAO PRF.SENTE 

Total Urbana Rural 
- --- - --- -- -1----1- ---- ---- -

Municipio ..... 100 221 46 563 53 658 

Distri to- sed e ......... . ... . 28 239 17 226 11 013 

Outros distritos: 

Acupe .. ...... ... ...... . 6 508 4 190 2 318 
Barao do Bam Jardim . . 5 532 2 396 3 136 
Buracica ... . ............ 2 064 686 1 378 
Campinhos ....... . . ..... 4 518 597 3 921 
Concei<;iio do Jacufpa . . .. 9 043 3 0!)7 5 946 
Inhata.. ..... . ......... . 5 720 1 689 4 031 
Jacu ...... .......... . .. . 2 91! 670 2 241 
Lustosa ..... ...... . . . ... 4 411 1 034 3 377 
Mata da Aliant;:a .... . ... 3 853 1 689 2 164 
Rio Fundo ............. . 3 459 597 2 862 
Saubara ....... . . .. .. . . 8 797 4 530 4 267 
Terra Boa . .... . . . . . . . . . 7 624 4 816 2 808 
Traripe .. .. ..... .. ... . .. 7 542 3 346 4 196 

Ainda de ac6rdo com os dados do mesmo Censo, 
53,5% da popula<;ao residiam na zona rural. 
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A popula~ao municipal, reduzida considerilVel
mente em consequencia dos desmembramentos ter
ritoriais verificados ate 1961, foi estimada em 52.946 
habitantes, em 1.0 de julho de 1967, pelo Laborat6-
rio de Estatistica do IBE. A densidade demografica 
subiu porem para 86 habitantes por quilometro qua
drado. 

INDUSTRIA 

EXISTIAM, em 1965, 107 estabelecimentos industriais 
que produziram NCr$ 6,8 milh6es, empregando 1.040 
openl.rios. Assim se distribuiam: 

OPE- VALOR DA 

RARIOS PRODUQAO 
CLASSES E ESTA- OCU- EM 1965 

GENEROS DE BELECI-
IND"CSTRIA MENTOS PADOS 

EM Numeros % silbre 
1965 absoiutos 

(NCr$) o total 

----- ------- ---

lndustrias Extrativas de 
Produtos Minerals .... 4 68 78 000 1,1 

lndiistrias de Translor· 
ma~ao .. ............ . . 103 972 6 751 816 98,9 

lVIinerais nao meta\icos 8 25 29 875 ' 0,4 
1\Ietah\rgica . ....... . 3 280 4 749 630 ' 69,6 
Madeira .... . .. ...... 6 21 40 620 0,6 
Frodutos de perf umaria, 

sabOes e vel as .... .. 1 3 11 700 0,2 
Produtos alimentares .. 75 555 1 846 028 27,0 
Bebirlas . . .. ......... 7 77 61 213 0,9 
Editorial e grruica .... 3 11 12 750 0,2 

TOTAL GERAL.. 107 1 040 6 829 816 100,0 

Como se ve, o genera mais importante era o de 
metalurgica, com 3 estabelecimentos, 280 operarios e 
69,6 % do valor da produ<;ao. 

Em 1966, contavam-se 19 estabelecimentos in
dustriais, que ocupavam 5 ou mais pessoas . 

Entre as principais industrias destacavam-se 
as seguintes: Companhia Brasileira de Chumbo 
(COBRAC), usina de transforma~iio de minerio de 
chumbo, que e exportado em barras ou lingotes para 
Sao Paulo Cprodu~ao de 22 a 23 mil toneladas 
anuais) ; Siderurgica Santo Amaro, que produz 
vergalh6es para construg6es e pegas diversas de fer-
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ro e bronze; Usinas Passagem e Itapetingui, pro
dutoras de agucar; e Destilaria Central OAAl, des
tinada a produgao de alcool para fins industrials. 

VALOR DA PRODUt;:AO OPERARIOS OCUPAOOS 

~~ 
/' - ~ 

~27%~ 

70% 

27% 

METALURGICA Wd 
PRODUTOS ALIMENTARES § 

OUTROS 0 

AGRICULTURA 

53%~ 

A AGRICULTURA constitui importante fator para 
a economia de Santo Amaro, e esta intimamente 
ligada a industria de transformac;ao. 

A cana-de-agucar, principal produto, vem sen
do cultivada desde o inicio da formagao do Muni
cipio. Seguem-se o fumo e a mandioca. AquiHe ja 
era produzido desde meados do seculo XVII, figu
rando entre as partidas de tabaco exportadas para 
Bengala e Angola. 

0 valor da produgao agricola, em 1965, ascen
deu a NCr$ 2,8 milh6es, de ac6rdo com a seguinte 
discriminac;ao: 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Cana-de-agucar ...... . . .. . .. ......... . 
Mandioca .... .. . .... . . . . . .. .. ... . ... . 
Furno em folha ....... . . . . . . ... . . . . . . 
COco da-bala ..... .. .. .. . ...... .. . . .. . 
Outros .......... .. . ..... .. . . .... . . . 

TOTAL ... . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . 
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VALOR DA PRODU~AO 

Numeros 
absolutos 

(NCr$ 1.000) 

2 340 
174 
120 
30 

118 

2 782 

% sobre 
o total 

84,1 
6,2 
4,3 
1,1 
4,3 

1 00,0 



Em "outros" estiio incluidos banana, arroz, man
ga, laranja, caju, feiHio, abacate, milho, tangerina, 
tomate, limao, batata-inglesa, batata-doce, abacaxi, 
amendoim e cafe. 

A area ocupada com a cultura de cana-de-a<;u
car cobre 3.485 hectares e sua prodw;iio anual e 
de cerca de 200 mil toneladas. 

NCr 8 1.000 
PRODUCAO ' 

3000 AGRICOLA 

2000 I § CANA-DE-;A~UCAR -

1000 -MANOIOCA 

500 ~ FUMO 

[ill] OUTROS 

400 

300 

Em 1966 foram cadastrados pelo !BRA 620 im6-
veis rurais. 

PECUARIA 

A POPULAgao pecuaria somava, em 1965, 19.550 cabe
<;as, avaliadas em NCr$ 1,4 milhao, com predominan
cia de bovinos e suinos: 

Bovinos ............. . . . ... . 
Equinos ..... . .. . .... . ..... . 
Asininos ...... . .. . ........ . 
Muares .... . .... . .. . ...... . 
Suinos ...... . ... . .. . .... . . 
Ovinos ........ . ........... . 
Caprinos .. .. ........ . ..... . 

8.700 
1.000 

700 
1.500 
5.500 
1.300 

850 
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Prac;a da Purificac;ao com a lgreja Matriz, construida em 1604 

A especie bovina contribuia com 72,9% para o 
valor total do rebanho, sendo constituida de gado 
leiteiro, cuja produc;ao se destina, em grande parte, 
ao consumo local. 

PRODU(AO BXTRATIV A VEGETAL 

NA PRonugA.o extrativa vegetal distinguem-se a le
nha e o carvao vegetal que atingiram, em 1964, os 
seguintes val6res e quantidades: NCr$ 11,2 milhares 
e 32.000 m• e NCr$ 5,3 milhares e 530 toneladas, 
respectivamente. Verificou-se, ainda, no mesmo ano, 
a extrac;ao de 7,1 toneladas de castanha de caju, va
lendo NCr$ 928,00. 

PESCA 

A PEscA, em 1965, ocupou 750 pescadores (520 maio
res de 18 anosl , nao colonizados, equipados com 
175 embarcag6es, 20 redes de arrasto, 15 de espera 
e 23 armadilhas fixas. 

A produc;ao de pescado, quase t6da do mar, al
canc;ou, em 1966, 407,7 toneladas e rendeu NCr$ 193,4 
milhares. Desses totais 289,0 toneladas e NCr$ 99,4 
milhares referem-se aos crustaceos. Predomina 
o camarao, com 95 t e NCr$ 895 milhares, entre 
os crustaceos; e a arraia, com 12 t e NCr$ 9,6 mi
lhares, a tainha, com 6,5 t e NCr$ 5,9 milhares, o 
bicudo, com 5,2 t e NCr$ •5,7 milhares, e o minor6, 
com 11,0 t e NCr$ 5,5 milhares, entre os peixes. 

PRODU(AO DE SAL 

SANTO AMARO possui 5 salinas, as quais, em 1965, 
produziram 1.323 toneladas, no valor de NCr$ 68,0 
milhares, e empregaram 68 operarios. 

PRODU(AO DE PETR6LEO 

EM 1966 a produgao de petr6leo bruto alcanc;ou 
226.418 m' e a de gas natural, 14.284.443 m". Existem 
inumeros poc;os maritimos que muito representam 
para a economia de Santo Amaro. 
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COMERCIO E BANCOS 
A PRAQA de Santo Amaro conta com 1 estabeleci
mento comercial atacadista e 257 varejistas. 0 co
mercia realiza transac;5es especialmente com as pra
gas de Salvador e Feira de Santana, no Estado, e 
com a prac;a de Sao Paulo para onde seguem seus 
produtos metalurgicos. 

A rede bancaria, em 1965, era constituida par 
agencias dos bancos do Brasil, comercio e Indus
tria da Bahia e Econ6mico da Bahia. Funcionam, 
ainda, a Cooperativa Banco Rural Responsabilidade 
Ltda., que opera ha mais de 25 anos, e a agen
cia da Caixa Econ6mica Federal da Bahia. 

Vejam-se a seguir os saldos correspondentes as 
contas de maior expressao, em 31 de dezembro de 
1965: 

CONTAS 

Caixa em moeda corrente ... ... ....... . 
Emprestimos em contas correntes . . . ... . 
Titulos descontados ........ .. ........ . . . 
Depositos a vista e a curta prazo 
Depositos a prazo ...... . ............... . 

TRANSPORTES 

SALDOS 
(NCr$) 
114.049 
675.281 
428.742 
647.722 

66 

SANTO Amaro e servido pela Viagao Ferrea Federal 
Leste Brasileiro, que possui cinco estag5es no Muni
cipio e faz a ligagao com a Capital Estadual, num 
percurso de 78 km. E cortado par rodovias federais , 
estaduais e municipais. Disp5e de urn porto fluvial 
denominado "Conde". 

As ligag6es com as cidades vizinhas e as capi
tais federal e estadual sao feitas nos seguintes 
tempos: 

Amelia Rodrigues - 30 minutos, via Joari, de 
rodovia; 

.Cachoeira - 40 minutos, de 6nibus ou 2 horas 
de trem; 

Conceir;ao do Jacuipe - 30 minutos, de rodovia, 
via Tanque de Senzala; 

Maragogipe - 1 hora, de 6nibus; 
Sao Gonr;alo dos Campos - 1 hora e 30 minu

tos, de rodovia; 
Sao Sebastitio do Passe- 1 hora, de rodovia; 
Feira de Santana - 1 hora, via Tanque de Sen

zala, de rodovia; 
Stio Francisco do Conde - 1 hora, via Usina 

Santa Elisa, de rodovia, ou fluvial e maritima, 
tambem em 1 hora; 

Salvador - 1 hora e 30 minutos de 6nibus ou, 
ainda, 3 horas de trem; 

Brasilia, DF - 29 horas, via Feira de Santana 
e Vitoria da Conquista, de rodovia. 
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Para Salvador partem nove 6nibus diariamente 
da cidade, que tambem e passagem obrigatoria de 
cerca de 15 6nibus vindos de outras localidades. 

• FEI RA DE SANTANA 

4 
PI RIO DE J. 'CON~AO DO JACUIPE 

ROORIGI£S P/RECI FE 

fo.SEBAt.ic DO PASSE 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 
1966, 122 automoveis, 18 6nibus, 199 caminh6es e 206 
outros veiculos. 

INSTRU()fO 

0 CENso Escolar de 1964 demDnstrou que 65,8% das 
criangas em idade escolar freqiientavam escolas na
quele ano (Estado, 51,3 % ) : 

E.SPECIFICAQAO 

Municipio ... ...... . ............. 

Areas urbana e suburbana . .. .. 

Area rural. ...... . .. ... .... . .. 
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CRIANQAS 

DE 7 A 14 ANOS 

DE 0 A 14 
ANOS 

18 898 

10 379 

8 519 

Total 

8 955 

4964 

3 991 

Fre
qiientam 

escola 

5 891 

4 130 

1 761 



Existiam 256 pro
fessores regentes de 
classe: 246 do sexo 
feminino (40 na zona 
rural) e 10 do sexo 
masculino, todos nas 
zonas urbana e subur
bana; e 23 nao regentes 
de classe, todos do sexo 
feminino, nas zonas 
urbana e suburbana. 
Dos regentes de classe, 
184 eram normalistas: 
178 do sexo feminino 
( 10 na zona rural) e 6 
do masculino, todos nas 
zonas urbana e subur
bana; e 72 nao nor
malistas: 4 do sexo 
masculino, todos nas 

Matrlz de N. S.3 do Rosario 

zonas urbana e suburbana, e 68 do sexo feminino 
(30 na zona rural) . 

Em 1966 estavam em funcionamento 128 unida
des escolares de ensino primario comum, onde le
cionavam 288 profess6res e estavam matriculados 
6.646 alunos no inicio do ana letivo. 

Ensino Media 

0 ENSINo media, no ana letivo de 1966, contava com 
4 unidades escolares: 2 de ensino secundario, 1 de 
normal e 1 de comercial. No primeiro havia 29 pro
fess6res e 800 alunos matriculados; no segundo o 
corpo docente era formado de 10 profess6res e o 
discente de 181 alunos; e no terceiro contavam-se 10 
profess6res e 73 alunos. 

SATJDE 
A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada par 3 
estabelecimentos, com 80 leitos. A COBRAC mantem 
seu proprio servigo de assistencia medica, atendendo 
os seus 160 operarios e respectivas familias. 

A populagao e servida par 12 medicos e 2 den
tistas. Ha 6 farmacias em funcionamento. 

FINAN(AS PTJBLICAS 
A UNIAo arrecadou, em 1966, NCr$ 426,5 milhares e 
o Estado NCr$ 733,9 milhares, em Santo Amaro. A 
arrecadagao municipal, naquele ana, atingiu 
NCr$ 318,4 milhares, ficando a despesa em 
NCr$ 313,8 milhares. 

0 orgamento municipal para 1967 previa recei
ta de NCr$ 225,1 milhares e fixava despesa em 
NCr$ 248,0 milhares. 
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A Coletoria Federal de Santo Amaro arrecada, 
tambem, de Teodoro Sampaio e Terra Nova . 

OUTROS ASPECTOS DO l v1UN IC1PIO 

A CmADE de Santo Amaro, situada num estreito vale, 
as margens do rio Subae, proxima a confluencia do 
rio Traripe, nas proximidades do mar, esta dividida 
em 3 bairros: Ilha do Dende, Destilaria Central e 
Cobrac. Dos 108 logradouros publicos existentes, 95 
sao totalmente pavimentados, 65 a paralelepipedos, 
e 30 a pedras irregulares. V.arios logradouros estao 
ligados por pontes s6bre o rio Subae, cujas margens, 
em quase t6da extensao da cidade, se encontram 
protegidas por urn cais de atracagao para embarca
g6es de pequeno calado. 

0 servigo de abastecimento de agua, in;ciado 
em 1856, beneficia 2.028 predios. A recte de esgotos, 
desde 1893, serve a 1.800 predios e 60 logradouros 
localizados as margens do rio. 

A energia eletrica, vinda de Paulo Afonso, e 
fornecida pela Companhia de Energia Eletrica da 
Bahia, contando-se 2.805 ligag6es, na voltagem de 
110. No ultimo trimestre de 1965 foram consumidos 
4.615.790 kWh assim distribuidos: para ilumina
<;ao publica, 97.235; iluminagao particular, 350.530; 
f6rc;a publica, 23.325; e f6rc;a particular, 4.144.700. 

Havia 176 aparelhos telef6nicos instalados, na 
sede municipal. 

Contam-se 3 pens6es, 4 restaurantes, 18 bares 
e botequins, 4 sal6es de barbeiro e 2 cabeleireiros 
para senhoras. 

No setor cultural, Santo Amaro possui duas bi
bliotecas: a Biblioteca G6is Calm on, mantida pela 
Prefeitura, e a Biblioteca M.A. Teixeira de Freitas, 
instalada na Agencia Municipal de Estatistica. Cir
culam no Municipio, 2 jornais. A Radio Educadora 
de Santo Amaro, prefixo ZYN-33, inaugurada em 
1957, transmite, em ondas medias, na freqtiencia de 
1.560 kc/ s. Ha 2 livrarias. Entre as associac;6es des
portivas e recreativas citam-se o Clube Social Yra
puru, as sociedades filarm6nicas Filhos de Apolo e 
Lira dos Artistas e 6 clubes de futebol, que consti
tuem a Liga Santamarense de Desportos filiada a 
Federac;ao Bahiana. Os cinemas sao 2. 

Uma das principais festas populares do interior 
do Estado realiza-se no Municipio de Santo Amaro, 
em homenagem a Nossa Senhora da Purificac;ao, Pa
droeira da cidade. Iniciada em 24 de janeiro, vai ate 
2 de fevereiro. No primeiro domingo anterior ao dia 
2 verifica-se a lavagem do templo, a cargo da gente 
humilde da cidade. Durante a lavagem sao apresen
tadas danc;as tipicamente populares como ma
culele, capoeira, bumba-meu-boi e outras. 
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Diversas outras festas sao dignas de registro 
como a do Senhor Santo Amaro, a do Senhor do 
Bonfim e a procissao fluvial consagrada a Nossa Se
nhora dos Navegantes. Esta ultima e organizada 
pelos pescadores, que partem do povoado de Sao 
Bras, conduzindo a imagem numa embarca~ao, se
guida por numerosos barcos, canoas, saveiros e lan
chas, rumo a cidade, por entre palmas, foguetes e 
vivas da multidao, postada ao longo do cais. 

Encontram-se tombados pelo Patrim6nio His
torico e Artistico Nacional: a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Purifica~ao, cuja constru~ao data 
de 1604, com as suas alfaias riquissimas, azu
lejos e marmores importados de Lisboa; o predio 
numero 9, na rua da Matriz, antiga residencia do 
'heroi da Guerra do Paraguai, Francisco Louren~o 
de Araujo, Barao de Serji; o Pa~o Municipal; a 
Igreja Matriz de Nossa Senhora de Oliveira dos 
Campinhos, que constitui preciosa reliquia da arqui
tetura da epoca e o predio central da Santa Casa 
de Misericordia. 

Entre os filhos ilustres de Santo Amaro, ja de
saparecidos, mencionam-se os seguintes: Francisco 
Lourenr;o de Araujo, Barao de Serji, comandante do 
batall).ao que Santo Amaro enviou aos campos de 
batalha, na guerra do Paraguai; Miguel Calmon du 
Pin e Almeida; Jose Antonio Saraiva, conselheiro 
do Imperio: Jose Egidio Alvares Pinto de Almeida, 
Marques de Santo Amaro, e Teodoro Fernandes Sam
paio, nascido na vila de Barao do Born Jardim, 
antigo distrito de Santo Amaro, hoje Municipio de 
Teodoro Sampaio e que escreveu, entre outras obras, 
a Hist6ria da Fundacao da Cidade de Salvador e o 
Rio Sao Francisco e 'a Tupi na Geograjia Nacional. 

Existem no Municipio numerosos templos e as
sociac;6es religiosas. Do culto cat6lico romano, 8 igre
j as e 22 capelas, distribuidas em 4 par6quias. De 
outros cultos, 3 templos batistas e 2 centros es
piritas . 

A Camara Municipal de Santo Amaro e compos
ta de 13 edis. Havia 8.665 eleitores inscritos em 1965. 

FONTES 

A s informar;6es divulgadas neste trabalh.o toram, na sua 
maioria, compiladas e tornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Santo Amaro, Balbina Dias da Rocha. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentar;lfo 
municipal do IBE, de d i versos 6rgdos do sistema estatlstico 
brasileiro e da 1.• edigao da monografia de Celia Cortes de 
Figueiredo Murta. 
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