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COLECliO DE 
MONOGRAFIAS N.o 440 

BAHIA 

••• 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 482 km'; altitude da sede: 
76 m; temperaturas, em •C: 
maxima, 32; minima, 18 (1967). 

POPULAI()A.O 

ECONOMIA 

CULTURA 

URBANIZA<;AO 

VE!CULOS 

SAUDE 

FINAN<; AS 

POL!TICA 

- 24. 4{)2 habitantes ( estimava 
em 1.• de julho de 1968); den
sidade demogr{Lfica: 51 habitan
tes par quil6metro quadrado. 

- 946 im6veis rurais; 18 estabele
cimentos industriais, 136 vare
jistas, 2 mistos, 44 de prestar;lio 
de servir;os; 2 agencias banca
rias. 

- 60 unidades escolares de ensino 
primtirio comum, 1 estabeleci
mento de ensino media; 1 livra
ria, 2 cinemas, 2 associar;6es es
portivo-recreativas. 

- 55 logradouros (50 ruas, 2 ave
vidas e 3 prar;as); 2.200 predios, 
2.015 ligar;6es eletricas, 50 apa
relhos tele/6nicos; 1 hotel, 2 
pens6es, 1 restaurante, 21 bares 
e botequins. 

- (na Preteitura Municipal, em 
1-1-68) 172 autom6ves e 
jipes, 250 caminh6es, 12 6nibus, 
148 camionetas e 95 veiculos 
nao especiticados. 

- Maternidade com 10 leitos, p6sto 
de saude, p6sto de puericultura, 
1 pronto-socorro; 7 medicos, 1 
tarmaceutico, 6 entermeiros, 6 
dentistas; 4 tarmacias. 

- Orr;amento municipal para 1968 
(milhares de cruzeiros novas) -
Receita prevista: 84{),0 (renda 
tributtiria, 230,0); despesa fixa
da: 840,0. 

- 9 veread01·es . 
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/ lSPECTOS HIST6RJC05 

QUANDO os portugueses aportaram na Bahia, 
viviam no territ6rio onde hoje esta situado o Muni
cipio de catu, os aguerridos Patach6s e Tupiniquins, 
que mais tarde imigraram para os sert6es, fugindo 
a penetrac;ao dos colonos portugueses. 

Ate 1782, sao imprecisas e vagas as noticias 
historic as . 

A area onde foi edificada a cidade de catu 
integrava as terras das sesmarias do conde da Ponte, 
para onde afluiu grande numero de colonos. 

Coube a igreja cat6lica dar o primeiro passo, 
para a fundac;ao da freguesia de Santana do Catu 
abrangendo a vastidao daquelas terras. 

Assim, o entao 12.0 Arcebispo da Bahia, Dom 
Antonio Correia, em 1787, fundou aquela freguesia . 
Quase meio seculo depois, isto e, a 23 de julho de 
1830, reuniram-se na mesma, em casa do vi
sitador, Padre Joao Nepomuceno Moreira de Pinho, 
os vigarios de Santana do Catu e o de Alagoinhas, 
para acertarem a demarcac;ao dos limites de suas 
freguesias e chegaram a tal acordo . Essas divisa!' 
foram reconhecidas a 26 de junho de 1863 pelo 
presidente da Provincia, Dr . Jose Bonifacio Vascon
celos de Azambuj a . 

0 Municipio de Santana do catu surgiu a 26 
de junho de 1868 . 

F01·mafao Administt"ati·vo-J udiciat·ia 
EM virtu de da Lei provincial n.0 1. 058, de 26 

de junho de 1868, criou-se o Municipio com a deno
minac;ao de Santana do Catu, com territ6rio des
membrado da entao denominada Vila de Sao Fran
cisco, ocorrendo sua instalac;ao a 6 de mar~:o de 
1877 . 

Na divisao administrativa do Brasil, de 1911, o 
Municipio compunha-se dos distritos de Santana do 
Catu (;;ede) , Pojuca e Sao Miguel, perdendo o se
gundo pela Lei estadual n.o 979, de 29 de julho de 
1913, quando elevado a categoria de Municipio . 

Santana de Catu teve o nome simplificndo pelo 
Decreta estadual numero 7. 455, de 23 de junho de 
1931 , ratificado pelo de numero 7. 479, de 8 de julho 
do mesmo ano. Foi elevado a categoria de Cidade 
em 30 de margo de 1938. 

Des de o Decreta estadual n.o 11. 089, de 30 de 
novembro de 1938, que o Municipio e formado de J 
distritos : catu (sede), Bela Flor (ex-Sao Miguel) e 
Sitio Novo . 

:E sede de Comarca desde 29 de maio d~ 1966, 
quando foi instalada. 



Matriz de Santana do Catu 

ASPECTOS FlSICOS 

SITUADO na Zona do Rec6ncavo, com area de 
482 km", o Municipio de Catu, limita-se com os de 
Alagoinhas, Sao Sebastiao do Passe, Pojuca e Santo 
Amaro. A sede municipal, a 76 metros de altitude, 
tern a posigao determinada pelas coordenadas geo
graticas: de 12 .o 21' 00" S e 38 .0 22' 40" W. Gr. Dista 
67 km, em linha r eta, da Capital do Estado . 

0 territ6rio e banhado pelos rios catu, que atra
vessa a cidade, Pitanga, Una, Pojuca e Quiricozinho, 
estes nas divisas municipais . Completam os aciden
tes geograficos as lagoas Api, Canta Galo, .Araticum 
e Lagoao e as serras Boipeba, Cajarana, Escura, 
Gameleira , Maleita, Maringa, Mocambo e Tabocal. 

Chove, principalmente, nos meses de m aio, ju
nho e julho ; a temperatura, em 1967, oscilou entre a 
maxima de 32 0 e a minima de 180 c . 
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ASPECTOS DEMOGR.AFICOS 

0 CENSO Demogrlifico de 1960 levantou no Mu
nicipio uma populagao global de 21 . 721 habitantes, 
registrando o acrescimo de 32,1 % s6bre o efetivo 
recenseado dez anos antes . 

A populagao rural preponderava (55,4% ), em
bora registrando o decrescimo de 2,1 % : ao todo, 
12.03·5 habitantes, pelo Censo de 1960; ao passo que 
a populagao urbana (9 . 686 pessoas), acusava o 
acrescimo de 134,0% . No que tange a cidade, com 
8 . 883 habitantes, esse incremento elevou-se a 
149,7% . 

POPULACAO 

D ZONA URBANA 

~ ZONA RURAL 

Em 1.0 de julho de 1968, o !BE estimou em 
24.402 habitantes a populagao do Municipio, passan
do a 51 habitantes por quil6metro quadrado a den
sidade demografica que, pelo censo de 1960, era de 
45. 

0 movimento do Registro Civil, em 1967, regis
trou 342 nascimentos (59 natimortos) , 294 6bitos em 
geral (160 de menos de 1 ano) e 76 casamentos . 

"1SPECTOS ECONOA1ICOS 

Petrol eo 
0 PETROLEO representa a grande riqueza do Mu

nicipio e a extragao do 6leo e do gas constituem sua 
principal a tividade econ6mica . Em 1967, verificou-
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-se a produc;ao de 769. 310 m• de petr6leo bruto e 
143 . 067 . 534 m• de gas natural, extraidos pel a Pe
trobras . 

Agricultura 
0 CENso Agricola de 1960, apurou a existencia 

de 843 estabelecimentos pr6prios, com a area de 
31 . 421 ha, 2 arrendados, com 26 ha e 2 pr6prios e 
ocupados com 25 ha . 

Segundo a utilizagao das terras, 742 eram des
tinados a lavouras, 909 a pastagens naturais e arti
ficiais . 

Em 1967, a produgao agricola foi calculada em 
NCr$ 303,0 milhares, tendo sido cultivados 495 ha. 
A safra dos principais produtos assim se discrimina : 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Fumo ......... . 
Tomate ...... .. . .. . 
Banana ... . . . . . 
Mandioca . .... . .... ... . . ........ . . 
Batata-doce. . . . .. .... . . .. . 
Laranja.. . ...... . . .. . . .. . ...... . . . 
Coco-da-baia. . .. . ... .... . . . .. .. .. .. . 
Milho .... ... . . . ... . .... .. .. .. .. .... . 

TOTAL.. . 

VALOR ~ DA PRODUQAO 

Numeros I 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

124 
70 
57 
38 
6 
5 
2 
1 

m 

%sabre 
o valor 

40,9 
23,1 
18,8 
12,5 
2,0 
1,7 
0,7 
0,3 

100,0 

0 fumo produziu 186 t em 310 hectares. Em 2.o 
lugar vern o tomate, com 200 t, em 20 h a, seguido 
da banana, com 38 mil caches, em 38 ha, da mandio
ca com 2.410 t , da laranja 130 mil frutos, da batata
doce, 78 toneladas, do c6co-da-baia, 20 mil frutos , e 
do milho, 5 toneladas . 

Achavam-se cadastrados pelo !BRA 946 im6veis 
rurais ate 31-12-1967 e 1 agr6nomo se mantinha em 
atividade profissional no Municipio, no ano em re
ferencia . 

Pecttaria 
A pecuaria constitui atividade apreciavel em 

Catu, onde 1 veterinario exerce sua profissao . 
A populac;ao animal, em 1966, somava global

mente 18 .395 cabegas, no valor de NCr$ 1,6 milhao . 
Predominavam os bovines, com 8 . 965 cabec;as e 
69 ,0% do referido valor . Em segundo lugar, vinha 



o rebanho suino, com 5. 500 cabegas e 16,6 % . Por l 
ultimo, cerca de 1. 380 muares, 1. 000 ovinos, 860 
asininos e 690 eqiiinos. 

Os bovinos, criados para o abate e produgao de ~ 
leite, sao representados principalmente por mestigos 
das ragas zebuinas, nelore e gir. Em 1967 foram 
importadas 850 cabegas. A produgao de leite, no 
ano anterior, fora calculada em 110 .000 litros, no 
valor de NCr$ 27,5 milhares. 

0 plan tel avicola compunha-se de 67.200 cabe
gas: 63.600 galinaceos (1. 600 perus) e 3. 600 palmi
pedes, no valor de NCr$ 158,5 milhares . A produgao 
de ovos de galinha chegou a 30 mil duzias, no valor 
de NCr$ 30,0 milhares. 



l - Gado Abatido 

Vista parcial da Cidade, vendo-se ao fundo 
o Bairro Oscar Pereira de Souza. 

0 ABATE de animais tern como finalidade o abas
tecimento a populac;ao. Em 1967, totalizou 999 bovi
nos, 1 . 231 suinos e 243 ovinos, que produziram 300,3 
toneladas de carne e subprodutos, no valor de 
551,1 milhares . 

A carne verde de bovino representou 67,5% desse 
valor, correspondentes a 188 toneladas. A seguir, o 
toucinho fresco com 48 t e 17,2 % , e a carne verde 
de suino, 36 t e 13,0 % . Os 2,3% restantes se referem 
a carne verde de ovino, couros seco e salgado de 
bovino e peles seca e salgada de ovino. 
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l ndttsttia de Tt"ansformafaO 

0 CENSo Industrial de 1960 encontrou no Muni
cipio 6 estabelecimentos, com a media mensa! de 18 
operarios, emprego de 45 cv de forga motriz e com 
urn valor de produgao total de NCr$ 5,7 milhares . 

Em 1965, contavam-se 18 estabelecimentos da 
industria de transformagao dando trabalho a 65 
operarios . 0 valor total da produgao alcangou 
NCr$ 108,1 milhares. 

11 dos estabelecimentos existentes referiam-se a 
produtos alimentares; empregavam 40 operarios e 
contribuiam com 90,7 % do valor da produgao; 5 
eram de minerais nao metalicos, com 17 operarios 
e 5,1% do valor; e completavam o restante 2 esta
belecimentos da industria de madeira, com 8 ope
r arios . 

Produfao Exttativa Vegetal 

EM 1967, extrairam-se 5 . 500 m3 de lenha, 34 
toneladas de carvao vegetal, 850 m• de toras e 1.100 
dormentes, no valor global de NCr$ 10,0 milhares . 
Houve ainda produgao de castanhas de caju, no 
valor de NCr$ 730,00 correspondentes a pouco mais 
de 7 mil quilos . 

Comercio e Bancos 

A PRAQA comercial de Catu e formada por 136 
estabelecimentos varejistas e 2 mistos, alem das 
agencias dos bancos comercial do Noroeste e da 
Bahia. 

0 Municipio exporta fumo e importa de Salva
dor. entre outras mercadorias, ferragens, maquinas, 
veiculos e acessorios, combustiveis e lubrificantes . 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1967, eram (em milhares de 
cruzeiros novos) : caixa, em moeda corrente, 105 ; 
emprestimos em contas correntes, 1; titulos descon
tados, 426; depositos a vista e a curta prazo, 1. 225 ; 
depositos a prazo, 20 . 

Entre os 44 estabelecimentos de prestagao de 
servigos, a cidade disp6e, como meios de hospeda
gem, do Hotel Mirante, e das Pens6es Santana e Po
pular. Conta ainda com 1 restaurante e 21 bares· e 
botequins. 
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TRANSPORTE E COMUNICAC:OES 

CATU e servido pela Viagao Ferrea Federal Leste 
Brasileiro, com estac;6es em Catu, Pau Lavrado e 
Sitio Novo . 

Ao longo da ferrovia, alinham-se os municipios 
vizinhos de Pojuca, a 11 km (20 minutos); Alagoi
nhas, a 31 km (50 minutos) ; e Santo Amaro, a 94 km 
(2 horas) . A Capital do Estado fica a 93 km (3 ho
ras e 40 minutos) . 

P/ RECIF£ 

~~NHAS 

"""'"'" Bela Flor~CATU 

I ~OJ UCA' 

·,>COM"''! M~' 0 0'' '' < 6'' 

P/S ALVADOA 

TOOOS OS SIWTVS 

RODDVIA FEDERAL -
RODOVIA ESTA DUAL _ 
FERRO VI A 

As rodovias estaduais e mumc1pais permitem 
tnifego permanente e a Empresa c atuen se de Trans
porte, interdistrital e intermunicipal, vai ate Salva
dor, Feira de Santana e Sao Sebastiao do Passe. 
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A ligagao rodoviaria com o mumc1p1o vizinho 
de Alagoinhas e feita em 35 minutos ; com Sao Se
bastiao do Passe, em 30 minutos ; com Pojuca, em 15 
minutos; e com santo Amaro, em 1 hora. Para a ca
pital a distancia e coberta em 1 hora e 50 minutos. 

Dista de Brasilia 2 .825 km, que podem ser ven
cidos em 72. horas e 40 minutos . 

Ate 1 de janeiro de 1968 os registros da Pre
feitura Municipal acusavam a existencia de 172 
autom6veis e jipes, 250 caminh6es, 12 6nibus, 148 
camionetas e 95 outros veiculos. 

A Empresa de Correios e Telegrafos man
tern na cidade uma agencia postal-telegrafica, e na 
Vila Sitio Novo uma agencia postal. 

0 servir;o telef6nico esta a cargo da Telef6nica 
de catu S/ A, que ja instalara no Municipio 50 
aparelhos, ate 31 de dezembro de 1967 . 

INSTRU(AO 

0 CENSO Escolar de 1964 revelou que freqiien
tavam escolas 70,4% das crianr;as em idade escolar 
(Estado 51,3% ). Na cidade, o indice de escolaridade 
elevava-se a 82,1 %, baixan'do na zona rural para 
60,9%. 

0 quadro a seguir oferece a distribuir;ao das 
crianr;as em idade escolar, segundo as areas: 

ESPECIFICAQAO 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 0 a 
14 anos 

D e 7 a 14 anos 

Total 
Freqiientam 

escola 
------------·----- ----·--1- - ---

Municipio ... 
Area urbana e suburbana . 
Area rural. .. . ... . 

10 7861 
4 765 
6 021 

4 368 
1 943 
2 425 

I 

3 074 
1 596 
1 478 

Eram em numero de 59 os profess6res regentes 
de classe, dos quais 24 na area rural ; 38 eram 
normalistas (8 n a area rural ) . Nao regentes de 
classe existiam 3, do sexo feminino , nas areas ur 
bana e sub urbana . 



Pra~a Louren~o Olivieri. 

Ensino Prim/trio 

0 ENSINO primario comum, em 1967, dispunha 
de 60 unidades escolares, com 88 profess6res. Ma
tricularam-se, no inicio do ano letivo, 3 . 067 alunos. 

Ensino Medio 

0 ENSINO media estava representado em catu 
unicamente pelo Ginasio Nossa Senhora Santana, 
localizado na Prac;a Duque de Caxias . No inicio do 
ano letivo de 1967, estavam matriculados 191 alunos 
e lecionavam 14 profess6res. 
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FinctnfaS 

EM Catu, a Uniiio arrecadou, em 1967, NCr$ 27,6 
milhares, o Estado, NCr$ 208,1 e o Municipio 
NCr$ 638,1 (NCr$ 21,6 de renda tributaria) . A des
pesa realizada, pela Prefeitura, elevou-se a 
NCr$ 662,1 milhares. 

ARRECADACAO 
NCr$1000 1967 

600_ 

400_ 

200 

0 orc;:amento municipal para 1968 previa receita 
de NCr$ 840,0 milhares e fixava igual despesa. A 
renda tributaria foi calculada em NCr$ 230,0 mi
lhares . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

A CIDADE e formada de 55 logradouros (50 ruas, 2 
avenidas e 3 jardins) , dos quais 38 pavimentados. 

Existem 2. 200 prectios, com 2 . 015 ligac;:6es ele
tricas, e OS logradouros SaO · tOdOS beneficiadOS pelo 
servic;:o de iluminac;:ao publica. 

A.s principais vias publicas sao a 2 de Julho, 
Barao do Rio Branco, Pedro Ribeiro Bitencourt, 
Agripio Ramos, 15 de Novembro, 26 de Junho, 13 
de Maio, Joaquim Pires e Pedro Ribeiro de Araujo ; 
as avenidas Padre Cupertino e Geonisio Barroso e 
as prac;:as Duque de Caxias, Graciliano de Freitas 
e Lourenc;:o Olivieri . 
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Existem 2 associa<;6es de carater desportivo-re
creativo: Associa<;ao Cultural e Esportiva de Catu, 
com 252 associados, e o Clube Social Uniao e Pro
gresso, com 115 s6cios. Este, fundado em 1936 e o 
outro em 1943. 

A Biblioteca Municipal possui 1. 080 volumes e 
a Mario Augusto Teixeira de Freitas, da Funda<;ao 
IBGE, 860 . Ha 1 livraria. 

Funcionam 2 cinemas, o Saubara, com 220 lu
gares, e o Agua Grande, de propriedade da Petro
bras e de uso privativo de seus funcionarios, com 
180 lugares . 

Prestam assistencia medica 1 maternidade, com 
10 leitos, 1 p6sto de saude e 1 centro de puericultura, 
1 de pronto-socorro ; acham-se no exercicio de suas 
profiss6es 7 medicos, 1 farmaceutico, 6 enfermeiros 
e 6 dentistas. Ha 4 farmacias. 

Os principals templos religiosos em catu sao a 
Matriz de Santana do Catu, do culto cat6lico, na 
Praga Duque de Caxias; a Igreja Batista, na Ave
nida Padre Cupertino; a Igreja Evangelica da As
sembleia de Deus na rua Jose Mariani. 

Dentre as festas religiosas, destaca-se a da Pa
droeira da Cidade, realizada anualmente a 26 de 
julho, festejando-'se ainda Sao Joao, Sao P edro, 
Natal e Ano Novo . 

Festa popular de maior brilhantismo e a do 
Vaquei ro, no ultimo ou penultimo domingo de 
margo. A festa consiste na derrubada de animais, 
apresentando-se os vaqueiros em trajes caracteris
ticos, para demonstra<;ao de destreza, com premios 
aos que mais se destacam. A Prefeitura local e a 
Petrobras vern colaborando para estimular a reali
zagao dessa festa. 

2 advogados e 26 engenheiros, em 1967, figura
vam entre os profissionais liberais em atividade. 

A A.ssembleia Legislativa comp6e-se de 9 verea
dores. Era de 7.035 o numero de eleitores inscritos 
ate 1 de janeiro de 1969. 

[ FONTES ! 
As !nforma96es di vulgadas neste traba lho foram, na sua 

malaria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Catu, Nelson 
Dantas Pina . 

Utilizaram-se, t ambem, dados dos arquivos de docum en
t a9iiO municipal da Diret oria de Documen ta9iio e D!vulga9iio 
do IBE e de d!versos 6rgiios do sist ema estatist ico brasileiro . 



COLEt;oES DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Urug uaiana, RS. 401 - Siio Jose dos Campos, SP. 
402 - Arapongas , PR. 403 - Ouro Preto, MG. 404 -
Botuca tu , SP. 405 - Ca choeiro do Itapemirim, ES. 
406 - P a rana vai, PR . 407 - Nova Friburgo, RJ. 408 -
Floria n 6polis, SC. ( 3:a edi~iio). 409 - Anap61is, GO. (3.a 
edi~iio). 410 - Limeira, SP. 411 - Ita p e runa, RJ. 412 
- .M acapa, AP. 413 - Recife, PE ( 3.a edi~iio). 414 -
Va linhos, SP. 415 - Porecatu, PR. 416 - Olinda, PE. 
417 - Boa Vista, RR, 418 - Ca noas , RS . - 419 -
Porto Velho RO. 420 - Palmares, PE. 421 - Santo 
Angelo, RS. 422 - Taubate, SP. 423 - Tiradentes, MG. 
424 - Belo Horizonte, MG (2.a edi~iio). 425 - Vi~osa, 

AL. 426 - Caruaru, PE. 427 - Marilia , SP (3.a ed i~iio). 

428 - Sao Sebasti:io do Alto , RJ. 429 - Siio Leopoldo, 
RS . 430 - Ilheus, BA. 431 - Itapipoca, CE. 432 - Bar
bacen a, MG (2.a edi~iio). 433 - Ponta Grossa, PR (3.a 

edi c;iio ) . 434 - Cameta, PA ( 2.a e di ~iio). 435 - Pi,:;i, MG . 
436 - Vit6ria da Conquista, BA (2.a edi~iio), 437 
Itabuna, BA (3.a edic;iio). 438 - Londrina, PR. 439 -
Tupii, SP (2.a edi~iio) . 440 - Catu, BA. 

2.a se rie B 

101 - Maruim SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 -
Jata i, GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 
106 - P a to Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Pi
racuruca, PI. 109 - Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 
111 - Cariacica, ES . 112 - Te6filo Otoni , MG. 113 -
Iguatu, CE. 114 - Goianinha, RN. 115 - Ne6polis, SE. 
116 - Capela, SE. 117 - Jacupiranga, SP. 118 - Nova 
Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 120 - Castanhal, PA. 
121 - Mimoso do Sui , ES . 122 - Cachoeira de Arari, 
PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro Gouveia, AL. 
125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagiio, AP. 127 - Ama
rante, PI. 128 - Niquela ndia, GO. 129 - Marechal Deo
doro, AL. 130 - Amapa , AP . 131 - I garape-Miri, PA. 
132 - Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 - Do
mingos Ma rtins, ES. 135 - Born Jesus, RS. 136 - Con
cei <;iio da Ba rra, ES. 

Acabou-se de imprimi r, no Ser v i 9o G ra j ico da Fun
da9iLO IBGE, aos dez dias do m es de junho de mil 
novecentos e sessenta e nove. - 1747 
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