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MUTUIPE 
BAHIA 

fer ASPECTOS FlSICOS -Area: 257 km' ; al
titude: 199 m; temperatura media em °C 
das mciximas: 32; das minimas: 20; com
pensada: 26. 

fer POPULA()Ji.O - 11 806 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrci
fica: 46 habitantes por quil6metro qua
drado. 

fer BASE ECONoMICA - Mandioca, cana-de
ac;ucar, cafe, cacau e tumo. 

fer EST ABELECIMENTOS ECONoMICOS (na 
sede) - 5 atacadistas, 25 varejistas, 10 de 
prestac;iio de servic;os e 1 agencia bancciria. 

fer TRANSPORTES (numero estimado de vei
culos em trcijego dicirio na sede munici
pal) - 1 trem. 

fer ASPECTOS URBANOS (sede) -205 ligac;oes 
eletricas, 1 pensiio. 

-tt ASSIST£NCIA M£DICA (sede) - 1 medico 
no exercicio da projissiio. 

fer ASPECTOS CULTURAIS- 42 unidades es
colares de ensino primcirio fundamental 
comum. 

fer FINAN()AS MUNICIPAlS EM 1954 (milhares 
de cruzeiros) - receita total: 2 078; recei
ta tributciria: 1 291; despesa realizada: 
1 663. 

fer REPRESENTA()Ji.O POLlTICA - 8 verea
dores em exercicio. 



ASPECTOS HIST6R1COS 

ATE meados do seculo XIX, toda a zona ri
beirinha do rio Jiquiri~a, abrangendo o 

territ6rio do atual Municipio de Mutuipe, era 
habitada por indios, que pouco a pouco aban
donaram a regiao, a medida que seus domi
nies eram conquistados pelos brancos. 

Em 1849, Manoel Joao da Rocha, junta
mente com outros pioneiros, chegou ao local 
onde hoje esta situada a sede do Municipio, 
iniciando derrubadas e entregando-se ao cul
tivo da terra. Entre as propriedades dos pri
meiros povoadores encontrava-se a Fazenda 
Mutum, assim denominada pela abundancia 
verificada da ave do mesmo nome (crax
alector) . Segundo Teodoro Sampaio, o topo
nimo Mutuipe vem de "mutum", ave do lo
cal, e "ipe", que em tupi-guarani quer dizer 
"forte". 

Situada no antigo Municipio de Jiquiri~a, 
a Fazenda Mutum ficava a margem de uma 
estrada que ligava os sert6es do sudoeste 
baiano a Minas Gerais. Os tropeiros que por 
ali transitavam faziam daquela propriedade 
ponto de repouso e reabastecimento. Devido a 
isso, bem assim a fertilidade do solo e ao es
pirito progressista do proprietario Bernadino 
Lopes, come~ou a formar-se em Mutum, por 
volta de 1900, um pequeno nucleo de agricul
tores e negociantes. 

Com a chegada dos trilhos da "Tram
road de Nazare", a 29 de janeiro de 1905, li
gando o Municipio ao porto fluvial de Na
zare, teve inicio uma nova fase de progresso. 

Em 19 de novembro de 1907, foi instalada 
a primeira escola, que ficou sob a dire~ao da 
Professora Maria Julia da Silva. 

A Lei Estadual n.O 778, de 30 de maio de 
1910, transfere para o pr6sperQ povoado o Dis
trito de Paz de Riacho da Cruz. 

Em 1920 foi desencadeado um movimento 
pela emancipa~ao politico-administrativa do 
povoado de Mutum, como passou a ser conhe
cido na reglao. Movimento que encontrou es
timulo no governo do Dr. Francisco Marques 
de G6is Calmon. Tanto que em 26 de julho de 
1926 foi aprovada, na Camara Estadual, a Lei 
n.0 1 882, criando o Municipio de Mutuipe, 
instalado a 12 de outubro do mesmo ano. 

Segundo o quadro da divisao territorial 
vigente em 1.0 de julho de 1955, o Municipio 
de Mutuipe e composto de um unico distrito. 



0 Municipio · de Mutuipe pertencia ao 
Termo de Jiquiri<;a, da Comarca de Ubaira, 
ate 2 de julho de 1949, quando, por ffu"<;a da 
Lei n.o 175, foi criada a Comarca de Mutuipe, 
que compreende o Municipio de mesmo nome, 
ainda nao instalada. 

POPULA(;AO 

P OR ocasiao do ultimo Recenseamento Ge
ral, em 1.0 de julho de 1950, a populagao 

de Mutuipe atingia 11806 habitantes. · 
Na mesma data, a populagao da cidade 

(quadros urbano e suburbano do distrito-sede) 
alcan<;ava 1490 habitantes. 

Localizat;iio da populat;iio 

0 MuNICiPIO de Mutuipe compreendia, de 
acordo com o ultimo Censo, apenas um 

distrito, o da sede. De seus 11 806 habitantes 
recenseados nessa epoca, 1112 localizavam-se 
no quadro urbano, 378 no quadro suburbano 
e 10 316 no quadro rural. 

CIOADE -13% 

QUADRO RURAL {223 87% 

Como se ve, o Municipio e preponderante
mente rural, com 87% de sua popula<;ao loca
lizada nessa zona. Em todo o Estado da Bahia, 
74% da popula<;ao localiza-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECON6MICA 

A PRINCIPAL atividade economica da popu
. la<;ao local pode ficar bern caracterizada 
na tabela a seguir, na qual se observa a pre
dominancia do ramo "agricultura, pecuaria e 
silvicultura" nas atividades da popula<;ao lo
cal (dados do Recenseamento Geral de 1950): 
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RAMOS DE ATIV!DADE 

Agricultura, pccuB.ria c silvicultura . . •... . ... 
IndU.trias extrativas ....... ..... . .. ..... .. . 
Industria de transforma~~o .......... . .... . 
Comercio de mercadorias ........ . ......... . 
ComCrcio de im6•·eis e valores mobiliMios, ere· 

dito, seguroa e capitalizaciio . .... . .. . ... . . 
Prestacao de servi!;OS . .. . .... . •......• . •. •.. 
Transportee, eomunicacOes e armazenagem . . . 
Prof issues liberais .. . .......... . ........... . 
Atividades sociais . .... ........ . ........ . .. . 
Administracao publica, Legislative, Justi~a .. 
Defesa naeional e Seguranca pUblica ... . ... . 
Atividades domesticss nao rcmuneradas e 

atividades escolares discentes ... . ........ . 
Athidades naocompreendidas nos demais ramos, 

atividades mal definidao ou uilo declaradas 
Condici!<s inativas .... . . .. . .. .............. . 

TOTAL .. . . . . .. .... . . . . . .... . .. . . . 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens I Mulheres 

2 961 2 807 154 
14 13 1 

125 107 18 
100 91 9 

187 62 125 
36 35 I 

3 2 I 
28 10 18 
2fl 24 

9 9 

3 977 249 3 728 

3 2 I 
684 436 248 

8 153 3 847 4 306 

Por motivos evidentes, do total de 8 153 
pessoas devem ser subtraidos os dados relati
vos aos tres ultimos ramos {ao todo 4 6M pes
soas) . Restam 3 489 . As 2 961 pessoas ativas 
no ramo "agricultura, pecuaria e silvicultura" 
representam 85% sobre esse ultimo total. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

CoMo se ve, o ramo de atividade que 
concentra o malor numero de pessoas 

de 10 anos e mais e 0 relativo a agricultura, 
pecuaria e silvicultura. 

Os principals produtos agricolas, em 1953, 
foram os seguintes {SEP) : 

PRODUTOS AGRJCOLAS 

Mandie<a . . ...... .... .. . . . . . .............. . 
Cana..dP.-a('Uca.r .•••. . ......... . •• .• , •••..... 
Cafe .. . ......... . ........ . . .. .... . . . ... . .. . 
Cscau ........................... ... ...... . 
Furno .... . . . ... . .......... . ..•... .. .• . ..... . 
Banann .. . . . . . .••...... . .. . . . .............. 
0 1J tros ..• . ... . ..... . ....• . ...... .. . .... . 

TOTAL ...... . ..... . .......... . .•.. 

VALOR DA 
PRODUCAO 

N6meros 
absolutoo 

{Cr$ 1 000) 

21 510 
20 160 
4 950 
3 840 
2 640 

8~0 
i73 

54 693 

% ..,bre 
o total 

39,33 
36,87 
9,01\ 
7,02 
4 ,83 
1,50 
1,40 

100,00 
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0 valor global da produgao de mandioca 
e cana-de-agucar representava 76% do valor 
total da produgao do Municipio, o que revela 
a importancia dessas culturas. 

A produc;ao de mandioca e cana-de-ac;u
car teve o seguinte desenvolvimento no pe
riodo 1949/53, segundo dados do SEP: 

MANDIOCA CANA-DE-A((UCAR 

ANOS 
Quantldade Valor Quantidade Val or 

(I) (Cr$1 000) (I) (Cr$ 1 000) 

1949 . ••••••••• •. . 72 290 10 844 90 000 12 600 
1950 .••••••••..•• 72 990 14 598 92 500 16 650 
1951. ••• •••• • .• •• 72 075 1S 019 95 000 19 000 
1952 . •• .•••. .. • • • 71 000 . 18 460 95 000 20 900 
1953 .•••••••••••• 119 500 21 510 96 000 20 160 

Excetuando-se o ano de 1953 - no qual a 
produgao de mandioca foi excepcional - no 
periodo considerado, a quantidade produzida 
de mandioca e cana-de-agucar nao sofreu va
riag6es acentuadas, mas o valor medio por to
nelada da mandioca e da cana-de-agucar 
passou de 150 e 140 cruzeiros, respectivamen
te, em 1949, para 260 e 220 cruzeiros em 1952. 

Pecuaria 

EM relagao a pecuaria, Mutuipe situa-se 
~ modestamente no quadro estadual. Se

gundo ainda dados do SEP, em dezembro de 
1954 o Municipio contava, de gado maior, 
7 500 cabegas no . valor de 13 050 milhares de 
cruzeiros, e, de gado menor, 33 200, no valor 
de 6 000 milhares de cruzeiros . Entre o gado 
menor o rebanho mais importante e o de sui
nos, com 33 000 cabegas, no valor de 8 282 mi
lhares de cruzeiros. 

Prodw;iio florestal 

COM as boas reservas florestals de que dis
poe o Municipio tern posigao de relativo 

reH\vo no quadro estadual quanto a produgao 
de lenha, madeira e dormentes . Segundo o 
SEP, Mutuipe produziu, 'em 1954, 57 000 m' de 
lenha, 2 000 m• de madeira e 750 dormentes, 
no valor global de 2 506 milhares de cruzeiros. 
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MEIOS DE TRANSPORTE 

MUTUiPE e servido pela Estrada de Ferro 
Nazare e liga-se aos municipios vizinhos 

e as Capitais Estadual e Federal pelos seguin
tes meios de transportes: 

Jiquiri~a - Ferroviario: 12 km. 
Laje - Ferroviario: 16 km. 

(I) 

•c:t 

0 

C) 

\ 

"' \} ? \ 

Taperoa - Misto: a) 
b) rodoviario: 185 km. 

Valenga - Misto: a) 
b) rodoviario: 74 km . 

ferroviario: 75 km; 

ferroviario : 75 km; 

Capital Estadual - Misto: a ) ferrovia
rio: 137 km, ate a Estac;ao de Sao Roque do 
Paraguac;u; b) maritima : 39 km ou a) ferro
viario, ate Santo Antonio de Jesus: 75 km; 
b} rodoviario : 240 km. 

Capital Federal - Misto : a) ferroviario, 
ate Jequie: 152 km; b) rodoviario: 1581 km . 
Via Salvador, ja descrita; dai ao DF: 1) Ro
doviario, via Feira de Santana, Vit6ria da 
Conquista, Medina, MG e Governador Vala
dares, MG: 1704 km; 2) Maritima: 1406 km; 
3) Aereo: 1265 km . 
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COMERCIO LOCAL 

As vendas de mercadorias atingiram os se
guintes valores no comercio atacadista e 

varejista de Mutuipe, segundo o Censo Comer
cia! de 1950: 

Comt\rclo atacadlsta 

Valor 
(Cr$1 000) 

4 318 
Comerclo varejlsta • • . • • • • • . . . 3 694 

Comparem-se esses dados com os corres
pondentes ao Municipio de Salvador e ao Es
tado: 

VALOR DAS VENDAS 

ESPECIFICA!)AO 
Total I 

Dos ostabeleclmentos 

Atacadistas J Varejlatas 

Numcroo absolutos (Cr~ 1 000) 

Esta~~ ~a Bahia ... . ..... .... . , 6 329 8461 3 920 5741 2 409 272 
M umctpiO de Salvador.... . . . . 4 387 320 3 288 763 1 098 557 
Municipio de Mutuipe......... 8 012 4 318 3 694 

%do Mutuipe 

Sobre o Eotado da Bahia. . . . . . I 
Sobre o Municipio de Salvador 

0,131 
0,18 

o.u I 
0,13 

0,15 
0,34 

Os dados percentuais indicam a posic;ao 
de Mutuipe como prac;a comercial no Estado 
da Bahia. 

INSTRUf;AO POBLICA 

0 s resultados do Recenseamento Geral de 
1950 revelam o seguinte, quanto ao nivel 

de instruc;ao geral (pessoas presentes de 10 
anos e mais) : 

ESPECIFICA!)AO 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS E MAIS 

Nlimero % sObre 
o total 

--------------------------·1--------------
Sa bern ler e escrever ............ . ••.......•. 
Nao sa hem ler e escrever ................••. 
Sem dcclararao ........................... . 

TOTAL ........ ... .................... . 
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1 478 
6 669 

6 

8 153 

18,13 
81,80 

0,07 

100,00 



Como se ve, das pessoas presentes de 10 
anos e mais apenas 18% eram alfabetizadas . 

A percentagem correspondente para o Es
tado da Bahia era de 32%. 

Ensino primario 

0 QUADRO a seguir permite estabelecer con
frontes que situam a posic;ao de Mutuipe 

no Estado da Bahia quanta ao grau de esco
laridade: 

ESPECIFICACAO 

Pcssoas presentee de 7 a 14 anos, reeeDSeadas 
em 1.•-VII-19.>0 ... ... ...... ... .... ... . .. . 

Unilades e~col ares do ensino prim3rio fundamental 
comum (1900) . . .... .. .. ............ ....... . 

Matricula geral do ensino primArio fundamental 
t·omum (1950) ............. . ....... . . . . . .. . . 

Estado 
da 

Bahia 

1 116 020 

3 846 

248 fi83 

Municipio 
de 

Mutulpe 

2 319 

8 

663 

A quota de pessoas em idade escolar atin
ge 29% em Mutuipe contra 22% no Estado 
(% da matricula geral sabre as pessoas pre
sentes de 7 a 14 anos). 

FINANf;AS POBLICAS 

PARA 0 periodo 1949/54, sao OS seguin.tes OS 
dados disponiveis sobre as financ;as do 

Municipio de Mutuipe (Inspetoria Regional 
de Estatistica Municipal): 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo ou Despesa 

realizada "deficit" 
Total 11) Tributilria do balanro 

1949 .. ...... .. ....... 698 420 693 + 5 
1950 .. ..... .......... 1 654 512 1 4~6 + 58 
1951 .. ........ .. .. ... 839 621 031 + 208 
1952 . ....... ... ...... 

I 
1 242 741 785 + 467 

1953 .. " ... .. .. ... ... 1 338 1 242 1 926 - 688 
1954 .... ..... . ...... . 2 078 1 291 1 663 + 415 

(1) lndusivc auxilios. 

A arrecadac;ao da receita federal, estadual 
e munieipal apresentou, no mesmo periodo e 
segundo a mesma fonte, os seguintes dados: 
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RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Federal 

1949 ............•....... 124 
1950 .••..•.....•........ 140 
1951 ....•............... 182 
1952 ..•••..•.•.......... 266 
1953 .... . • . .... .. ....... 323 
1954 . .... .. ...•. .. ..•... 246 

(1) Inclusive auxilios. 

DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

Eetadual 

411 
607 
701 
831 

1 135 
1 491 

(Cr$ 1 000) 

Municipal (1) 

698 
1 554 

839 
1 242 
1 338 
2 078 

A TOPOGRAFIA do Municipio e constituida de 
vales que fazem parte da bacia hidrogra

fica do rio Jiquiric;a. Banham ainda o Muni
cipio os rios do Brac;o, Bom Jesus, Cariri, Co
ruja e Ribelrao. 

A cidade e cortada pelo rio Jiquiric;a. 
Dispoe de boa iluminac;ao eietrica. As ruas 
sao calc;adas. Ha um parque infantil e duas 
prac;as aj ardinadas - Prac;a G6is Calm on e 
Prac;a Rio Branco. 

Mutuipe e rico em reservas florestais. 
Existe em suas matas grande quantidade de 
madeira de lei - vinhatico, jequitiba, louro, 
massaranduba, pau-Brasil, pau-d'arco e cedro. 

A introduc;ao de colones italianos, que 
aplicaram novas metodos na lavoura local e 
ministraram, de ac6rdo com um programa 
previamente trac;ado, ensinamentos tecnicos 
aos lavradores locals, permitiu franco desen
volvimento na agricultura do Municipio. 

Quanta ao aspecto cultural, existem no 
Municipio 42 unidades escolares de ensino 
primario fundamental comum. 

Prestando servic;os de assistencia mectico
hospitalar a populac;ao local, contam-se 1 me
dico no exercicio da profissao, um p6sto de 
saude, um de puericultura e 2 farmacias. 

Entre as manifestac;oes folcl6ricas tipicas 
ha o Bumba-meu-boi, durante os festejos de 
natal. 

Ha instalada em Mutuipe uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao componente 
do sistema estatistico nacional. 
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E 
STA publica~ao faz parte da serie de mo

nografias municipais organizada pela 
Diretoria de Documenta~iio e Divulga~iio do 
C onselho N acional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolu~iio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta· 
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza~iio, elementos esparsos em diferen
tes document as. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colabora~iio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
di·uulgar de futuro, sem receio de controver
sias, 0 escor~o hist6rico e geogrdfico dos mu
nicip·ios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DB ESTAT1STICA 

Presldente: Jose Carlos de Macedo Soares 

Secretlirio-Geral: Waldemar Lopes 

COLEC:AO DE MONOGRAFIAS 

1 - ILHEUS. 2 - lTABUNA. 3 - TERRIToRIO DO GuA
PORE. 4- TERRIToRIO DO Rm BRANCO. 5 - PELOTAS. 
6 - CAMPos. 7 - SoROCABA. 8 - NovA IGuAqu. 
9 - CAMPINAS. 10 - CAMPJNA GRANDE. ll - MA-
RILlA. 12 - RIBEIRAO PRiho. 13 - BoTuCATU. 
14 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 15 - ARACAJU. 
16 - BENTO GoN<;:ALVES. 17 - Si\o GoN<;:ALo. 
18 - ALAGOINHAs. 19 - MAcEI6. 20 - PARANA
GUA. 21 - JAGUAAAO. 22 - BAJE. 23 - 0L>.MANTI
NA. 24 - Vn6RIA DA CoNQUISTA. 25 - ITAPoRANGA. 
26 - hAJAL 27 - CA<;:APAVA. 28 - PETROPOLIS. 
29 -NovA FRmuRGo. 30 - PA:o DE Ac;:ucAR. 31 -
LAJES. 32 - PARNAIBA. 33 - PAsso FuNDO. 34 -
MuRIAE. 35 - TERRn:6Rro Do AMAPA. 36- PIRAcl
cABA. 37 - JEQUIE. 38- PoRTALEGRE. 39- MA
RACANA. 40- MoNTES CLAROS. 41- LoNDRINA. 42-
PENEDO. 43- PoNTA GRossA. 44- BArALHA. 45-
MANAUS. 46-CAROLINA. 47-ARACATI. 48- UBER
LANDIA. 49-SALVADOR. 50-CHAPECO. 51- CEARA
-MIRIM. 52- PICOS. 53- LAGUNA. 54- ABAETE
TUBA. 55- SA:o MIGUEL Do TAPUIO. 56- BAuRu. 57 
- SA:o JosE: DO CAL<;:ADO. 58 - ITABAIANA (PB). 59 
--SANTO ANGELO. 60- BLUMENAU. 61 - ANAPOLIS. 
62 - Jmz DE FoRA. 63 - QuiPAPA. 64 - CAMPo 
GRANDE. 65 - FLoRIANoPOLIS. 66- MuTuiPE. 67 -
GuARAPARI. 68 - IPIRA. 69 - AFoNso CLAUDIO. 70 -
Si\o JosE: DOS PINHAIS. 71 - CAMETA. 72- Si\o BER-

NARDO DO CAMPO. 73- OLINDA. 

Acabou-se de imprimir, no Servifo Grd
fico do IBGE, ao{ vinte e oito dias do mes 
de fevereiro de mil novecentos e cinqiienta e 
sezs. 




