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Coler;iio de Monografias- N.o 430 
(2.a edir;iioJ 

BAHIA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1. 712 km2; altitude 
da sede: 44 m; temperatura, em oc: maxima, 
33; minima, 16; precipitar;iio pluviometrica 
anual: 1.300 mm (1967). 

POPULAQA.O - 98.775 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1967); densidade demogrdfica: 
58 habitantes por quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECON6MICOS - Cultura e exportar;iio 
do cacau - 127 estabelecimentos industriais, 50 
atacadistas, 1.160 varejistas e 152 de prestar;iio 
de servir;os; 3. 340 im6veis rurais (I BRA); 1 
matriz, 9 agencias bancdrias e 1 da Caixa Eco
n6mica (federal) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 187 unidades escolares 
de ensino primdrio comum, 10 de ensino suple
tivo, 7 estabelecimentos de ensino medio, 2 
faculdades; 8 bibliotecas, 3 livrarias, 3 tipogra
fias, 3 jornais, 3 estar;6es radiodifusoras; 3 asso
ciar;6es culturais e 9 desportivo-recreativas, 3 
cinemas. 

ASPECTOS URBANOS - 153 ruas, 13 avenidas, 16 
prar;as, 12.000 predios, 8.113 ligar;6es eletricas 
domiciliares, 720 aparelhos telef6nicos; 3 hoteis, 
35 pens6es, 12 restaur antes, 21 bares e botequins. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 4 hospitais com 159 leitos, 
10 postos de saude; 31 medicos, 23 dentistas, 6 
farmaceuticos, 8 entermeiros no exercicio da 
protissiio; 12 farmacias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Preteitura Municipal 
em 1968) - 518 autom6veis e jipes, 3 6nibus, 
157 caminh6es, 424 camionetas e 398 veiculos niio 
especificados . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PAR,1 1968 (milh6es de 
cruzeiros novos ) - receita prevista : 3,5; renda 
tributaria: 450,8 (milhares) ; despesa fixada : 
3,5 . 

REPRESENTAQA.O POL!TICA - 12 vereadores em 
exercicio . 

Texto e graficos de Guilherme Camarinha Mar
tins e diagramar;iio de Carlos Cesar Fernandes de 
Aguiar, ambos da Diretoria de Documentagiio e Di
vulgar;iio do IBE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

CARTA Regia de 25 de abril de 1534, confirmada 
pelo Foral de 26 de agosto do mesmo ano, de D. 
Joao III, institui a Capitania de Ilheus, com 50 
leguas de costa e a "mesma largura pelo sertao e 
terra firme a dentro" . Sua sede se localiza na foz 
do rio Cachoeira, onde as primeiras edificag6es se 
erguem no morro de Sao SebastHi.o e se espraiam, 
mais tarde, pelas baixadas de Cachoeira, Itaipe, 
e Itacaucera, ate atingirem a lagoa de Itaipe, bern 
ao norte . 

A vila de Sao Jorge de Ilheus sofre ataques 
constantes dos aborigenes, havendo ainda diver
g€mcias entre os pr6prios colonos . Em 1552, inicia
-se a catequese dos incolas com a chegada do Padre 
Nobrega . 

A Lucas Giraldes, se deve, anos depois, a cons
trugao dos 8 primeiros engenhos de agiicar . Em fins 
do seculo XVI, Ilheus sofre ataque de corsarios, 
repelidos pelos nativos e, em 1638, assediam os ho
landeses a Vila, a mando de Nassau, sendo igual
mente repelidos . Nestes epis6dios, destaca-se a 
figura de Antonio Fernandes, o "Catugadas". Em 
1723 os jesuitas constroem uma igreja e urn colegio . 



Vista Parcial da 
Cldade Nova 

Criada a Comarca de Dheus, torna-se a Vila 
sua sede, em 1760. Onze anos depois, fazem-se os 
primeiros estudos para a construc;ao da ferrovia 
Ilheus-Conquista . Mais 5 anos e inaugura-se o Ser
vic;o de Telegrafo e a primeira Estac;ao Arrecadadora 
da Provincia . 

Em 1835 o homem introduz ali profunda modi
ficac;ao na paisagem com a abertura de urn canal 
ligando as aguas do Itaipe as do Fundao, obra que 
esteve a cargo de urn notavel engenheiro, Przswodo
wsky, contratado pelo governo imperial para aquele 
fim. 0 objetivo pratico da ligac;ao resumia-se em 
contornar a barra impraticavel do Itaipe, o qual, 
depois de correr na direc;ao norte-sui paralelamente 
ao litoral, despeja as suas aguas a 6 quilometros ao 
norte de Ilheus . Dai por diante toda a produc;ao da 
pr6spera varzea poderia ser diretamente levada a 
Ilheus. A segunda grande modificac;ao foi o desvio 
ulterior de parte das aguas do Fundao, atraves de 
outro canal, para a entrada do estuario, em conse
qiiencia do que veio Ilheus a perder o seu carater 
continental. 

A 28 de junho de 1881, o Conselheiro Joao Lustosa 
da Cunha Paranagua sancionou a Lei provincial 
n.0 2.187, que deu a Ilheus a categoria de Cidade, 
ainda sob a denominac;ao de Sao Jorge de Ilheus . A 
Cidade instalou-se a 14 de agosto do mesmo ano. 
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Fonnafao Administrati vo-J udiciaria 

A CRIAgA.o do Municipio de Ilheus data de 1535 
e a do distrito, de 1556. 

Em virtude da Lei provincial n .o 2 .187, de 28 
de junho de 1881, foram concedidos foros de cidade 
a sede do Municipio de Ilheus, o qual, na divisao 
administrativa do Brasil referente a 1911, se comp6e 
unicamente do distrito da sede . 

Por for<;a da Lei estadual n.0 905, de 6 de no
vembro de 1912, o Municipio de Oliven<;a foi supri
mido, ficando seu territ6rio anexado ao Municipio 
de Ilheus . 

Nos quadros de apura<;ao do Recenseamento 
Geral de 1920, o Municipio aparece com os seguintes 
distritos: Ilheus, Aritagua, Cachoeira de Itabuna, 
Castelo Novo, Banco do Pedro e Pontal. 

Segundo a divisao administrativa do Brasil, 
relativa a 1933, o Municipio compunha-se dos se
guintes distritos: Ilheus (sede) , Pontal (mais tarde 
Pontal dos Ilheus) , Oliven<;a, Japu, Cachoeira de 
Itabuna (mais tarde Primavera), Aritagua, Castelo 
Novo, Rio do Bra<;o, Limoeiro (mais tarde Morro 
Redondo e Barra Preto) , Agua Preta (mais tarde 
Uru<tuca), Pirangi (mais tarde Itajuipe) , Pimenteira, 
Banco Central, Uniao Queimada, Itacare (mais tarde 
Guaraci e Coaraci) e Itapitanga . No Censo de 1940 
aparece com a mesma divisao administrativa. 

Continuou a receber diversas reformula<t6es 
chegando ao Censo de 1950 com os seguintes dis
tritos : Ilheus (sede), Aritagua, Banco Central, 
Banco da Vit6ria, Barra Preto, Castelo Novo, Coaraci , 
Itajuipe, Itapitanga, Japu, Oliven<;a, Pimenteira, 
Pontal dos Ilheus, Rio do Bra<;o, Uniao Queimada, 
UrU<tUCa. 

A partir de 1952, come<;ou a perder, outra vez, 
territ6rios para formarem novas municipios, apare
cendo no Censo de 1960 sem os distritos de Barra 
Preto, Coaraci, Itajuipe, Pontal dos Ilheus, Uniao 
Queimada e Uru<tuca . · 

Pela Lei n.O 1.359, de 29 de dezembro de 1960, 
foi suprimido o distrito de Itapitanga, ficando , atu
almente, composto dos seguintes distritos: Ilheus 
(sede) , Aritagua, Banco Central, Banco da Vit6ria, 
Castelo Novo, Coutos, Inema, Japu, Oliven<;a, Pi
menteira e Rio do Bra<to . 

LOCALIZAc;Ao DO MUNICIPIO 

ILHE:us fica situado na zona fisiografica denomi
nada Cacaueira . Limita-se ao norte com os mu
nicipios de Aurelino Leal e Uru<tuca; a leste com o 
Oceano Atlantica ; ao sul com o Municipio de Una; 
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a sudoeste com os de Itabuna, Itajuipe e Coaraci; 
a oeste com o de Itapitanga . Possui area de 1. 712 
km2. 

A cidade dista, em linha reta, 201 km, rumo 
SSO, de Salvador. Estas as suas coordenadas geo
graficas: 14°47'55" de latitude Sul, 39°02'01" de 
longitude w. Gr. Esta situada a 44 metros de 
altitude. 

ASPECTOS F1SICOS 

Os MESES mais ferteis em chuva sao: junho, julho 
e ag6sto, chovendo, tambem, bastante, no mes 
de outubro; a precipita<;ao das chuvas em 1967 
totalizou 1.300 mm. A temperatura maxima e de 
330 e a minima de 160C. 

Dentre os rios, o Almada e o Cachoeira sao 
os mais importantes, existindo, ainda, os rlos 
do Engenho, Fundao, Japu, Santana, Santaninha, 
cururupe, Sao Jose, Aquipe e Tres Bra<;os (servindo 
de limites entre Ilheus e Itapitanga), Ribeiros, 
Mamao (serve de limites entre Ilheus e Una) , Ju
rana, Cururupitanga, Cardoso, Macuco, Sao Joao, 
Jacarecica, Itariri, Sete Voltas, Vai-quem-quer, Ca
tongo, Visagem, Bra<;o Norte e Jussara. 

A mais importante lagoa e a de Itaipe ou En
cantada, localizada no distrito de Castelo Novo . 
Tern uma largura aproximada de 4. 000 metros com 
urn perimetro de 26 . 000 metros e uma profundidade 
media de 15 metros. Em segundo plano vern a lagoa 
Pequena, no mesmo distrito . Contam-se diversas 
ilhas entre as quais : Ilheus, Mucuge, Primavera, 
Santa Maria, etc. 

Vista parcial 
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Serra Grande, com cerca de 600 metros de al
tura, serras Guaitacaras, Potumujo, Queimado e 
Vinhaticos, pertencentes ao sistema da serra dos 
Atmon\s, sao as principals, alem das Trempes, Ca
fund6, Tres Bragos, Pelada e Pimenteira, e as morros 
Pernambuco, Sao Sebastiao (na cidade), entre ou
tros acidentes, formam a orografia municipal. 

Ha no distrito de Japu grande reserva de ma
deiras. No distrito de Rio Braga, regular plantagao 
de noz de cola. Ha grande plantagao de piagava. 
Funciona uma Estagao Meteorologic a . 

POPULAc;A.O 
EM 1960, segundo o Recenseamento Geral, a popu
lagao de Ilheus se elevava a 104.429 habitantes 
figurando o Municipio em sexto lugar no Estado, 
entre as mais populosos. A cidade, entretanto, com 
56 .936 habitantes, era a quarta do Estado, somente 
superada par Salvador (638 .1592) , Feira de Santana 
(68.884) e Itabuna (67.687). 

0 Municipio compreendia, entao, onze distritos, 
distribuindo-se as efetivos demograficos pela forma 
apresentada na tabela seguinte: 

LOCALIZAQii.O DA POPULAQii.O PRESENTE 
POPULAQii.O 

I Total Urbana Rural 
------ ------·-· 
Municipio .. .. ····· · ·· ... . 104 429 56 936 47 493 

Distrito-sede .. . . . . . .. .. 46 588 45 712 876 
Aritagua ..... . . 6 115 388 5 727 
Banco Central .. . . ... .. 3 952 926 3 026 
Banco da Vit6ria ... ... 9 387 2 089 7 298 
Castelo Navo . ... . . I 788 360 I 428 
Coutos .. . .... . . ... .. 946 245 701 
Inema ... . ....... . . 4254 I 297 2 957 
Itapitanga(l) ... . .. 14 803 4 867 9 936 
Japu . ... .. . ... ·· · ···· · . . 3 385 74 3 311 
Oliven~ . .... 4 480 455 4 025 
Pimenteira .. .. 3 424 291 3 133 
Rio do Bra~o . . . 5 307 232 5 075 

( 1) Desmembrado depots do Censo. 

Para 1.0 de julho de 1967, o Laborat6rio de 
Estatistica do IBE estimou a populagao em 98.775 
pessoas. 0 decrescimo resulta da perda do populoso 
distrito de Itapitanga . A densidade demografica, 
porem, que era de 47, cresceu para 58 habitantes 
par quilometro quadrado . 

0 Registro Civil anotou, em 1967, 3. 372 nasci
mentos, dos quais 106 nati-mortos; 591 6bitos (185 
de menos de 1 ana) e 270 casamentos. 



LOCALIZACAO DA POPULACAO 
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PORTO DE ILHEUS 
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JUTROS 

0 PORTO de Ilheus situa-se geograficamente a 14048' 
de latitude Sui e 39°01 ' de longitude W. Gr .; 
dista 16 milhas do porto anterior e 748 do porto do 
Rio de Janeiro . :E de 478 metros a extensao total 
do cais acostavel . A profundidade minima em baixa
-mare do canal de acesso e de 31 m e do fundea
douro de 5 . A amplitude maxima da mare e de 2,4 
m . Funciona urn guindaste com capacidade de 5 
toneladas . Os armazens sao em numero de 6, com 
area total de 8.100 m2. Os patios cobrem 1 . 120 m2. 

Armazens do POrto de Ilheus 
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0 movimento do porto, em 1966, acusou a en
trada de 249 embarca<;oes diversas perfazendo 500 
mil toneladas de registro, numeros estes s6 superados 
pelos do porto de Salvador e muito acima dos ou
tros 4 portos organizados da Bahia. 

0 Comercio exterior, em 1966, atraves do porto, 
montou a 104.576 toneladas de produtos exportados, 
no valor de NCr$ 108,7 milhoes. 

A importa<;ao, em 1965, por cabotagem, alcan<;ou 
5.571 toneladas e a exporta<;ao 8.939; por embar
ca<;oes de longo curso, totalizou 82.524 t. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

!LHE:us e centro economico de natureza essencial
mente agropecuaria, destacando-se a produ<;ao de 
cacau. 

Agricultura 
A PRODUQAO agricola de Ilheus, em 1967, se estendeu 
por 63.635 ha sendo a safra avaliada em NCr$ 13,0 
milhoes. 

A atividade agricola e quase exclusivamente 
cacaueira, pols ocupou 94,3% da area cultivada. 

0 valor da produ<;ao de cacau correspondeu a 
72,2% do total, representando, portanto, a base 
economica do Municipio, sendo o maior produtor de 
cacau no Estado, Ilheus o e tambem no Brasil. 

Completaram os 27,8% do valor total os seguin
tes produtos: coco-da-baia (6,0%), caju (3,4%) , 
mandioca !14,1%), cafe, cana-de-a<;ucar, laran,ia , 
tangerina, banana, manga, limao, abacate, feijao, 
abacaxi, batata-doce, milho, arroz, melancia e to
mate. 

PRINCIPAlS PRODUTORES DE CACAU NO ESTADO 

ANO DE 1967 

0 llh~us 
• llajuipe 

I§ llabuna 

~ Comocor: 

• lbirop1tongo 

Ill Bueroremo 



11 

Dos 71 mumc1p10s produtores de cacau, Ilheus 
era o primeiro, em 1967, com 20,1% da produc;ao 
estadual. A seguir os 6 principals produtores: 

MUNICiPIOS QUANTIDADE (t) 

ILHEUS . . . 37 500 
Itajuipe . . . . . . . . . . . . 7 800 
Itabuna . . 7 560 
Camacan 7 200 
Ibirapitanga 6 678 
Buerarema . 6 175 
A quantidade de cacau produzida no Municipio 

atingiu as seguintes percentagens sobre os totals 
estadual e nacional em 1965, 1966 e 1967: 

Estadual 
Nacional 
0 cultivo 

seguinte: 

1965 1966 1967 
19,3 17,7 20,2 
18,7 16,7 19,3 

do cacau, no periodo 1961/67 foi o 

------------~-----------

1961. . 
1962 .. 
1963 . . 
1964 .. 
1965 .. . 
1966 . . 
1967 . . 

(MIL I) 

ANOS QUANTIDADE 
(t) 

PRODUCAO DE CACAU 
ANOS 1961/67 

27 ()()() 
28 500 
30 ()()() 
24600 
30 ()()() 
28800 
37 wo 
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Segundo o !BRA, em 31 de dezembro de 1966, 
havia 3.340 im6veis rurais. 

Servem aos agricultores 7 agronomps e o Insti
tuto de Cacau da Bahia. 

Pecuaria 

A POPULA<;:.iio pecuaria de Ilheus, em 1966, somava 

17. 260 cabe<;:as assim discriminadas: 
Bovinos .. .. ..... . 
Eqiiinos 
Asininos 
Muares 
Suinos 
Ovinos 
Caprinos 

10 800 
400 
400 
600 

3 960 
700 
400 

Os bovinos contribuiram com 81,4 % para o valor 
total dos rebanhos e os suinos com 7,1 % . 

A cria<;:ao de gado destina-se a engorda para 
revenda . A ra<;:a preferida e a zebu, havendo tam
bern relativa quantidade da gir. 

A prodw;ao de leite alcan<;:ou 40 mil litros, no 
valor de NCr 7,2 milhares. 

0 plantel avicola compunha-se de 58.700 gali
naceos (900 perus) e 3. 400 palmipedes, valendo 
NCr$ 124,1 milhares. Foram produzidas 427.500 
duzias de ovos, rendendo NCr$ 342,0 milhares. 

0 mel e a cera de abelha, com 2 t renderam 
NCr$ 1,3 mil. 

Serve aos pecuaristas 1 veterinar!o. 

POrto de Ilheus 

l 
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Industria 

EM 1.0 de janeiro de 1967, havia 127 estabelecimentos 
industriais em Ilheus que produziram NCr$ 9,6 mi
lhoes e empregaram 728 open'trios, em 1966, assim 
discriminados: 

OPE- VALOR DA 
ESTA- RARlOS PRODUQAO 

CLASSE F BELECI- OCU- EM 1966 
Gll:NEROS DE MENTOS PADOS 
INDUSTRIA EM EM Numeros lo/c sabre 

L•-I-1967 1966 absolutos 0 

(NCr$) o total 
-·- ·--· --------

I 
I ndiistria de Transforma-

!3'0 (1) .. """"""' 127 728 9 634 628 100,0 
Minerais niio metalicos 33 5D 84 468 0,9 
Madeira .. ...... ..... 6 46 247 145 2,6 
Mobiliario .... . . ...... 8 34 65 622 0,7 
Horracha . . .. ......... (x) 115 o82 929 6,0 
Couros e peles e pro-

dutos similares. .... lx) (x) 1 200 0,0 
Qufmica .. ...... . ... . . (x) 19 191 307 2,0 
Produtos de perfuma-

ria, sabOes e velas .. (x) 12 19 642 0,2 
Yestuario, cal~do ear-

tefatos de tecidos .. (x) (x) 15 145 0,2 
Produtos alimentares . . 67 391 8 315 067 86,3 
Bebidas .............. (x) (x) 2590 0,0 
Editorial e gr:lfica .. .. 3 34 100 333 1,0 
Diversas .. .... . . ... (x) 7 9 180 0,1 

(1) Os dados omltldos estao lncluidos nos totals. 

Os principais produtos industriais sao OS deri
vados do cacau, que contribuiram com 87,2 % para 
o genero de produtos alimentares e 75,3 % para o 
valor total da atividade industrial. 

22,3 % dos operarios ocupados nas atividades 
agricolas o eram na produ~ao do cacau e 41,5% dos 
operarios ligados ao genero de produtos alimen1!ares 
tambem dedicavam-se a este mister. 

Cornercio e Bancos 

0 MUNiciPIO conta com 1.160 estabelecimentos do 
comercio varejista, 50 do atacadista e 152 de pres
ta~ao de servi~os. 

Exporta manteiga, banha, torta e massa de ca
cau para diversos estados brasileiros, paises da 
Europa e para os Estados Unidos . Para Sao Paulo, 
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pia<;ava em grande quantidade, e para os municipios 
vizinhos, biscoitos, ceramica, telhas, tijolos, manilhas, 
etc. · 

A pra<;a de Ilheus e servida pela matriz do 
Banco de Crectito Popular de Ilheus e agencias 
dos ban cos: do Brasil, do Estado da Bahia, da Bahia, 
Economico da Bahia, Comercio e Industria de Minas 
Gerais, da Lavoura de Minas Gerais, da Amazonia,
de Minas Gerais e de Crectito do Estado . Existe 
ainda uma agencia da Caixa Economica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1967 eram os seguintes 
os saldos das principals contas bancarias (milhares 
de cruzeiros novos) : caixa em moeda corrente, 
1.507,7 ; emprestimos em contas correntes, 8 .553,9 ; 
titulos descontados, 11 . 396,7; depositos a vista e a 
curto prazo, 13 . 695,6; depositos a prazo, 711,0 . 

Na Camara de Compensa<;ao de Cheques de 
Ilheus foram movimentados 175 .276 cheques, no 
valor de NCr$ 141,7 milh6es, sendo o valor mectio 
por cheque de NCr$ 818,18, durante o ano de 1967 . 
No 1.0 semestre de 1968 ja havia 94.527 cheques, no 
valor de NCr$ 88,6 milh6es. 

Entre os estabelecimentos de presta<;ao de ser
vi<;os contam-se 3 hoteis, 35 pens6es, 12 restaurantes, 
21 bares e botequins, 4 boites, 15 sal6es de barbeiro 
e 9 de cabeleireiros para senhoras. Dos hoteis e 
restaurantes podemos localizar o Ilheus, na Pra<;a 
Firmino Amaral, o Britania, na Rua 28 de junho 
(hoteis) , o Jangadeiro e o Caneca, ambos na Rua 
Araujo Pinho (restaurantes) . 

ProdufaO Extrativa 

A PRODug.Ao extrativa vegetal, em 1967, rendeu 
NCr$ 249,7 milha res, assim constituida: guaxima, 
com 850 kg, pia<;ava, 2,3 t , tucum, 1,9 t , casca de 
angico, 900 kg, casca de mangue, 1,2 t , castanha-de
-caju, 900 kg, alem de dormente:s, lenha, toros, n6s 
de cola, dende e carvao vegetal. 

T RAN SPORTES E COMUNICAc;OES 

!LHE:us e servido pela estrada de rodagem federal 
BR-101, com pista dupla, de terra melhorada, que 
atravessa o Municipio em territ6rio do Distrito de 
Banco Central, num total de 18 quilometros; pela 
Estadual BA-22, com pista de rolamento asfaltica 
com 7 metros de largura, num percurso de 30 km, 
ligando a Cidade de Ilheus a Itabuna (futura 
BR-415 - indo ate Vitoria da Conquista e fazendo 
liga<;ao com a BR-116) e 6 municipals, totalizando 
159 km . 

Leva-se, de rodovia, 2 horas e 30 minutos ate 
Aurelino Leal, via Itabuna; 30 minutos ate Itabuna; 
50 minutos ate Itajuipe, via Itabuna; 1 hora e 20 
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minutos ate Urur;uca; 3 horas e 30 minutos ate 
Itapitanga, via Itabuna; 4 horas e 30 minutos ate 
Una, via Itabuna; 2 horas ate Coaraci, via Itabuna; 
12 horas ate Salvador, via Itabuna, Ibicarai, Ponto 
do Asteria, Poc;6es, Jequie, Santo Estevam e Feira de 
Santana; e 41 horas ate Brasilia, DF, via Itabuna, 
Ibicarai, Itapetinga, Itambe, Vit6ria da Conquista, 
Brumado e Formosa. 

A 1.0 de janeiro de 1968, estavam registrados 
na Prefeitura 518 autom6veis e jipes, 3 6nibus, 157 
caminh6es, 424 camionetas e 398 outros veiculos nao 
especificados . 

Contam-se 2 empresas com linhas urbanas (5 
Jinhas) e interdistritais (4), 2 com linhas intermuni
cipais (8) e 2 interestaduais com linhas para as cida
des de Sao Paulo e para a do Rio de Janeiro. 

pjroRA DESANrMA _ 
SALVADOR )" 

ITAPITANGA AUREUNO LEAL 

~ !lnemo 

CONVEN~OES 
RODOVIA FEDERAL 

RODDVIA ESTADUAL _ UNA 
FERROVIA 

V:( OCEANO 

Por via maritima, Ilheus dista 9 horas de Sal
vador; 31 milhas de Itacare; e 28 milhas de Una . 

0 Municipio possui aeroporto, inaugurado em 
1939, servido pelas seguintes empresas: SADIA -
linha Sao Paulo-Rio de Janeiro-Salvador-Recife ; 
VARIG- linhas : Rio de Janeiro-Salvador-Fortaleza 
e Rio de Janeiro-Salvador-Teresina ; e VASP -



·Gin3.sio Municipal 

linhas: Sao Paulo-Rio-Brasilia para Nordeste e Nor
te. Funciona uma ag€mcia da Diretoria de Aeronau
tica Civil. 

Gastam-se, em media, 55 minutos ate Salvador, 
e 4 horas e 10 minutos ate Brasilia-DF, via Salvador, 
de aviiio . 

0 aeroporto de Ilheus, em 1967, teve o seguinte 
movimento de trafego total: 
Aeronaves (n.o) 

Pousos . ........ ... . .. . . .. . ..... . 
Decolagens ....... . .... . ........ . 

Passageiros (n.o) 
Desembarcados .. ..... . ....... . . . 
Embarcados ........ . . . . . . . .. . 
Em transito .... . . .. . . .... . ... . . . 

Correio (kg) 
Descarregado . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carregado ..... . .............. . . 
Em transito ..................... . 

Carga (kg) 
Descarregada . . ....... .. . . .. . .. . . 
Carregada . . .. . .... .. .. . . ..... .. . 
Em transito ............ ... ... . . . . 

C omunicafoes 

1966 
1974 

11 753 
12 544 . 
22 965 

7 978 
3 317 

230 695 

76 148 
15 472 

607 478 

0 DEPARTAMENTO de Correios e Telegrafos possui, na 
Cidade, 1 agencia postal-telegrafica (R . Marques de 
Paran.agua) e outra postal (bairro do Pontall , alem 
de agencias postais em cada uma das Vilas (Banco 
da Vit6ria, Oliven<;a, Rio do Bra<;o e Castelo Novo) . 
As empresas Radio Telefonica e Telefonica Sui 
Bahiano possuiam, ate 1.0 de janeiro de 1968, 720 
telefones instalados. Ravia, ainda, de uso priva tivo, 
telegrafia da Estrada de Ferro, telefone da RCERC, 
radiotelegrafia da VARIG e radiotelefonia da FAB 
e do L6ide Brasileiro. 
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lNSTRUc;Ao 

Os RESULTADOs preliminares do Censo Escolar de 1964 
revelaram que 65,1% das crian<;as em idade escolar 
freqiientavam escolas (Estado, 51,3%). Nas areas 
urbana e suburbana a escolaridade subiu para 
81,6%: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 
14 anos 

Total 
I Freqtientam 

escola 
-·- ---·-- ----·---------·-

Municipio . . . _ .... . ... 34 590 16 349 10 641 

Areas urbana e suburbana _ . 22 655 10 796 8809 

Area rUt31. _ 11 935 5 553 1 832 

CENSO ESCOLAR 

MUNICIPAL 

- Frequentam 
escola 

EST A DUAL 

~ Nao frequentom 
~ escola 

Havia 270 professores regentes de classe: 173 
normalistas, 97 nao normalistas; e 2 nao regentes 
de classe. 

Dos regentes de classe 1&5 eram normalistas do 
sexo feminino (15 na area rural) e os nao norma
listas, 91 do sexo feminino (32 na rural) e 6 do 
masculino (2 na rural) . Dos nao regentes de classe, 
2 do sexo feminino e estavam nas zonas urbana e 
suburbana. 



Ginasio Municipal 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario comum, em 31 de dezembro de 
1966, contava com 187 unidades escolares, onde 
estavam matriculados 12.464 alunos e lecionavam 
414 professores. 

Funcionam, no Municipio, 76 escolas municipais, 
54 estaduais (3 grupos escolares), 24 particulares, 
5 do ensino supletivo do Estado (1 Grupo) e 10 do 
ensino supletivo municipal. 

Ensino Medio 

0 ENSINO medio conta com 7 estabelecimentos esco
lares, onde lecionavam 163 profess6res e estavam 
matriculados 2. 489 alunos. 

Os estabelecimentos de ensino sao: Institute 
Nossa Senhora da Piedade, com o ginasial-normal; 
o Centro Municipal de Educa~ao Alvaro Melo Vieira, 
com o basico-normal ; Ginasios Municipais do Pon
'al e de Malhado, com ginasial; Ginasio Diocesano 
D. Eduardo, com o ginasial; Seminario Sao Jorge 
dos Ilheus, com o ginasial: e o Institute Municipal 
de Educa~ao, com o ginasial . 

Ensino Superior 

PARA o ensino superior funcionam 2 Faculdades : 
a Cat6lica de Direito de Ilheus (municipal) e a de 
Sociologia e Politica de Ilheus (particular) . 



Estadio Municipal 

A matricula em 1966, nos diferentes cursos, foi 
de 147 alunos . 0 corpo docente universitario era de 
37 profess6res. 

SAO DE 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada pelos 
seguintes estabelecimentos : Hospital Sao Jose, Ma
ternidade Santa Isabel, Casa de Saude Sao Jorge e 
Casa de Saude D. Eduardo (psicopatas e alcoolis
tas) . 0 numero total de leitos era de 159 . 

Existem, ainda, 10 postos de saude (1 de pue
ricultura), alem do Servigo de Pronto Socorro e o 
Banco de Sangue . 

Prestam servi<(o a popula<(ao, profissionalmente, 
31 medicos, 6 farmacfmticos , 8 enfermeiros e 23 den
tistas. Ha 12 farmacias. 

FINAN(AS POBLICAS 

A UNIAO arrecadou, no Municipio, em 1966, NCr$ 695,6 
milhares, o Estado NCr$ 5,6 milh6es e o Municipio 
NCr$ 2,9 milh6es . 

A despesa realizada pelo Municipio, no mesmo 
ano, foi de NCr$ 2,8 milh6es . 

0 or<(amento municipal para 1968 previa receita 
de NCr$ 3,5 milh6es e fixava igual despesa, sendo a 
renda tributaria de NCr 450,8 milhares. 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

A CIDADE, localizada na costa do Atlantica, dividida 
em duas partes pela baia do rio Cachoeira, e uma 
ilha . Na parte esquerda esta o centro e na direita 
o arrabalde de Pontal. E formada dos seguintes 
bairros: Pontal, Princesa Isabel, Malhado, Conquista, 
Outeiro de Sao Sebastiao e Barra de Itaipe . A parte 
continental e ligada a ilha pela ponte Lomanto 
Junior, inaugurada ha pouco tempo. Possui cerca 
de 12 mil prectios, com mais de 15 edificios, alguns 
deles de 9 e 10 andares, distribuidos por 612 logra
douros, entre os quais se destacam 16 pra!(as, 4 jar
dins e parques, 153 ruas, 13 avenidas e 4 praias . 

Catedral 
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0 abastecimento de luz data de 1916 e e exe
cutado pela Empresa Centrais Eletricas do Rio das 
Contas; a energia e de origem hidraulica, alternada. 
freqiiencia de 60 ciclos; seg. , 220/ 127 volts. Contam
-se 8 .113 liga<;oes eletricas domiciliares e 591 logra
douros beneficiados . 

A recte distribuidora de agua se estende pelas 
zonas urbana e suburbana, passando por 124 logra
douros . A disponibilidade e de 9. 940 m:J por 24 
horas . As linhas adutoras possuem 16,0 km. Sao 
abastecidos 3. 250 predios, sendo 3 .122 residenciais. 

A recte de esgoto data de 1912, de tipo unitario, 
com 2,3 km de extensao e 10 po<;os de inspe<;ao. A 
recte para a agua pluvial mede 11,4 km . Contam-se 
48 poc;os de visita e 21 caixas de areia. Prectios 
servidos : 1.455 (20-9-65) . A rede se estende por 47 
logradouros . 

Prefeitura Municipal 



Ponte Lomanto JUnior 

No setor cultural disp6e llheus de 8 bibliotecas 
e 3 livrarias. Circulam 3 jornais e funcionam 3 
tipografias. Contam-se 3 esta~t6es de radio, 3 ci
nemas, 3 associa~t6es culturais, 6 desportivas e 3 
recreativas. 

0 culto cat6lico esta dividido em 3 par6quias, 
o protestante em 8 igrejas e o espirita e praticado 
em 2 Centros . A assistencia social e prestada por 7 
entidades. 

0 padroeiro do Municipio e Sao Jorge, cuja 
festa se realiza a 23 de abril, sendo o dia considerado 
feriado municipal. Realizam-se, ainda, a 6 de ja
neiro, no Bairro do Pontal, a festa folcl6rica "Boi 
Estrela"; e a Puxada do Mastro, para comemorat 
a padroeira de Oliven((a, Nossa Senhora da Escada . 

Servem profissionalmente a popula~tao de Ilheus 
71 advogados e 6 engenheiros. 

Na Camara Municipal de Ilheus contam-se 12 
vereadores em exercicio . Estavam inscritos 26.647 
eleitores ate 1.0 de janeiro de 1967. 

Como atra~t6es turisticas existem a Lagoa do 
rtaipe, Represa Almada, Represa Esperan((a, Praia 
do Sul, Praia do Marciano, etc . 

Funcionam, entre outras reparti((6es, a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE, 
agencias do INPS, Mesa de Rendas da Alfandega de 
Ilheus, 18.a Circunscri~tao do Servi~to Militar e Rece
bedoria de Rend as do Estado . 
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