
Perfil Socioeconômico 

Bom Jesus: 

Com a doação de sesmaria ao padre José Vieira Afonso, em 1754, na 
qual estava incluída a posse ao redor de toda lagoa da Panela, começou uma 
povoação voltada para a criação de gado e cultivo de lavouras. Em 1820, o 

povoado apresentava sinais de crescimento e seus direitos de posse foram 
dados ao Sr. Félix do Rego Barros e lagoa da Panela passou a se chamar 

Capoeiras, só voltando ao seu nome original depois de muitos anos. A 
comunidade permaneceu com o nome Panelas até o dia 10 de novembro de 
1936, quando por força da Lei Estadual n° 31, seu nome foi mudado para Bom 

Jesus. No dia 11 de maio de 1962, através da Lei n° 2.794, Bom Jesus 
desmembrou-se de Senador Elói de Souza e tornou-se um novo município do 

Rio Grande do Norte. (IDEMA, 2008). 

Segundo o censo de 2010, no ano de referência, o município de Bom 
Jesus possuía uma população total residente de 9.440 habitantes, 

representando uma densidade demográfica de 77,35 hab/km². Desse total de 
habitantes registrados, 4.708 eram do sexo masculino (49,87%) e 4.732 do 
sexo feminino (50,13%), sendo que 6.768 residiam na área urbana (71,69%) e 

2.672 na área rural (28,31%). A população estimada para 2016 é de 10.185 
habitantes (IBGE, 2010). 

Segundo dados do IBGE de 2009, a rede de saúde de Bom Jesus 

dispõe de 6 estabelecimentos de saúde e nenhum leito. Desses 
estabelecimentos, todos os 6 possuem atendimento ambulatorial. Na área 
educacional, o município possui 17 estabelecimentos de ensino, com apenas 1 

possuindo nível médio (IBGE, 2015). Em 2010, a taxa de analfabetismo da 
população acima de 15 anos era de 32,1% (IBGE, 2010). 

De acordo com o censo de 2010, o município possuía 2.669 domicílios 

permanentes, sendo 1.962 na área urbana e 707 na área rural. Ainda segundo 
o censo 2010, 2.333 domicílios são abastecidos de água através da rede geral, 
1 através de poço ou nascente e 332 por outras fontes. 5 domicílios eram 

ligados à rede geral de esgotos (IBGE, 2010). 

O Produto Interno Bruto (PIB), no ano de 2013, foi de R$ 54.243.000,00, 
dos quais configuram como a maior parcela, em ordem decrescente: recursos 

públicos, serviços, agropecuária e indústria (IBGE, 2010).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) em Bom Jesus foi de 
0,584, no ano de 2010, o que lhe confere a 4540ª posição entre os 5.565 

municípios brasileiros (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil). 

 

 

 



Referências: 

RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH, INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IDEMA; PERFIL DO SEU MUNICÍPIO BOM JESUS. Disponível 

em: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000016649.PDF. 

Acesso em: 11 nov. 2016. 

BRASIL: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE; 
CIDADES BOM JESUS; Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240170&search=rio-

grande-do-norte|bom-jesus|infograficos:-informacoes-completas. Acesso em: 
11 nov. 2016. 

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. (S.D.). Disponível 

em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/bom-jesus_rn .Acesso em: 11 
nov. 2016, 

 


