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PREFÁCIO 

O ESTADO de Minas Gerais, cuja inicial civilização cresceu nas bateias 

douravam as aspirações, tem hoje nas perspectivas do progresso uma posição de 

relêvo. 

que lhe 

especial 

Em verdade, quando terminou o ciclo da mineração a economia mineira se dedicou 

à pecuária e às grandes fazendas de gado deram um ar bucólico à vida dêsse Estado 

Central. É certo que alguns impulsos no sentido do estabelecimento de uma indústria 

pesada se manifestaram nas terras mineiras com as usinas de Gorsex, Esperança, Sabará, 

várias outras, e finalmente Hime e a Belga-Mineira. 

Note-se, entretanto, que a indústria de tubos centrifugados de Barbará, que pros

perava no Ramal de Santa Bárbara, foi depois atraída pela realização de Volta Redonda. 

Mas Minas já apresentava as sementes de sua indústria pesada que hoje começa 

a tomar o impulso que lhe caberia pelas condições excepcionais para sua realização como 

se exemplifica pela siderurgia da Mannesmann, construindo tubos sem costura e a Acesita, 

siderurgia de aços finos . 

Na verdade Minas possui um potencial, em minério de ferro, colossal, a ponto de 

dispor de 11 bilhões de toneladas só nos maciços das vertentes do Rio Doce, do Rio das 

Velhas e do Paraopeba, podendo-se mesmo estimar em 16 bilhões o potencial· provável de 

minério de ferro em todo o Estado. 

Além disso, Minas Gerais oferece campo para se planejar o segundo passo de nossa 

revolução industrial à base dos minérios atômicos de São João del Rei e de Araxá. Minas 

dispõe ainda do maior potencial hidrelétrico do Brasil. Só o que se poderá obter em 

energia elétrica nos desníveis do Rio Grande e do Paranaíba, montam à ordem de vinte 

milhões de cavalos-vapor. Isso fotografa, em síntese, as possibilidades das terras mineiras 

e o seu papel efetivo num futuro próximo no quadro da economia nacional. 

Por outro lado a zona pouco trabalhada do norte de Minas vai receber o influxo 

formidável da reprêsa de Três Marias, que, conjuJada com a energia de Paulo Afonso, per-
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mitirá a eletrificação rural capaz de estimular um surto excepcional de progresso. Vale 

notar também que a obra de Três Marias oferece a esta região um escoamento econômico 

pelas águas do São Francisco, tanto a jusante do Borrachudo, quanto a montante da Bar

ragem, pela eclusa que ligará os dois estirões, estendendo para montante, até próximo de 

Pará de Minas, numa extensão superior a 500 quilômetros, a navegação regular do São 

Francisco. 

É certo que no relatório do estudo realizado sôbre esta barragem faz-se menção à 

economia de Cr$ 100 milhões, deixando para um futuro mais remoto a construção da eclusa; 

mas, evidentemente, chega a ser desprezível uma economia dessa natureza num orçamento 

que atinge pràticamente oito bilhões. E mais estranho ainda seria notar-se que a pre

tendida economia iria eliminar a hipótese da navegação a montante cujo custo de insta

lação, resumido pràticamente à construção da eclusa, representaria duzentos mil cruzeiros 

o quilômetro de via navegável, cifra inferior à construção de qualquer tipo de estrada de 

rodagem, mesmo aquelas de tráfego precário. 

Mas fora desta crítica, compreende-se a magistral influência que representará a 

eletrificação rural resultante da construção da usina hidrelétrica de Três Marias, que irá 

alimentar as necessidades até de Brasília, encontrando-se por aí com os fios de alta tensão 

da hidrelétrica de Cachoeira Dourada, cobrindo tôda uma zona ansiosa de receber a contri

buição energética necessária a emergir da sua situação de pauperismo: para se integrar 

no campo mais alto da riqueza nacional. 

Sem dúvida é de impressionar o encaminhamento do Estado de Minas Gerais para 

a fixação de sua liderança no concêrto da Federação. Outro aspecto que vale destacar, no 

campo das aspirações do povo mineiro, é aquêle de possuir um pôrto de mar. Na verdade 

Minas Gerais viveu sempre com seus produtos à mercê dos estados litorâneos, escoando 

por êsses o produto de seu trabalho. Daí a exaltação de seu povo pela possibilidade de 

dispor de uma saída natural que lhe areje o pulmão comercial por um pôrto oceânico. 

Na Constituinte de 34 Minas lançou o problema aspirado: conseguir do Estado da 

Bahia, do Estado do Espírito Santo ou do Estado do Rio de Janeiro a concessão de um 

corredor que lhe· permitisse dar um escoamento de suas riquezas. Não lhe foi possível, 

contudo, atingir nenhuma solução neste problema. Mas Minas Gerais continua premida 

por essa necessidade. 

Hoje, entretanto, quando a evolução da técnica levou a América do Norte a realizar 

o canal oceânico do São Lourenço, para levar os transatlânticos até aos Grandes Lagos, no 

sentido de atender ao desenvolvimento de Chicago, Detroit etc., abriu-se para o Estado 

de Minas Gerais um outro quadro nas perspectivas de seu futuro. Voltou Minas a pensar 

no Rio Doce, cujas condições são excepcionais em razão do seu próprio leito e principalmente 

das Lagoas em rosário, que lhe regulam a descarga no seu trecho final. 

O Rio Doce só apresenta de fato, no trecho que vai de Aimorés até à foz, dois pon

tos dignos de certa atenção e são exatamente os estirões extremos: as escadinhas de Aimorés, 

onde o Rio passa em corredeira no leito lageado onde deslizam agitadas as suas águas e na foz 

onde o assoreamento intenso se manifesta. Regência sofre um permanente assoreamento 

deixando a barra do Rio Doce quase sempre entupida e alargando-se a foz à custa de uma 



redução enorme da altura das suas quotas batimétricas. Pensou-se em desviar as águas 

para a Lagoa de Montserrat aproveitando-lhe a barra. Mas mesmo esta tem sofrido e 

intensamente o assoreamento geral desta parte da costa brasileira. 

Mas as obras necessárias a manter o canal navegável na entrada do Rio Doce não 

são de molde a considerar o problema de grande relevância, pôsto que um endiquemento até 

à batimétrica de equilíbrio ofereceria, certamente, as condições necessárias à regularidade 

da navegação. Muito menos difícil do que o problema de Macuripe no Ceará e evidente

mente muito mais fácil do que o pôrto carbonífero de Santa Catarina. 

Quanto à extensão que vai de Regência a Colatina, pouco mais que defesa das 

margens, dragagem do leito e principalmente endiquementos transversais seriam suficientes 

para que se estabelecesse o canal de navegação em condições de se obter tráfego de embar

cações oceânicas. A montante de Colatina o problema seria um pouco mais complexo, mas 

a ordem de grandeza das obras não teria expressão em relação aos benefícios extraordiná

rios que representaria para a economia do grande Estado Central. 

Por outro lado, Minas Gerais tem no vale do Paracatu e no alto Paranaíba um 

calmas e profundas, sem obstáculo maior para uma navegação fluvial, a não ser um pe

queno trecho próximo a Governador Valadares e o obstáculo de Cachoeira Escura, onde 

um desnível de 15 metros acrescido de uma barragem com altura de uns 1 O metros aproxi

madamente, iriam prolongar esta navegação, vencendo os dois estirões por uma eclusa, até 

centenas de quilômetros a montante e criando-se nas proximidades e a montante da Ca

choeira, uma grande bacia de evolução criando-se um pôrto de minério para Itabira. 

Estas obras ofereceriam a par de uma rêde extensa de irrigações, uma possibi

lidade energética digna de relêvo e capaz de atender às necessidades mineiras em matéria 

de transporte pesado. 

Minas, por conseguinte, se apresenta com um interêsse muito grande para os 

estudiosos dos problemas nacionais que vêem como ela se apresenta, repleta de possibilidades, 

no quadro econômico do futuro. 

Ontem São Paulo era definido, talvez de um modo um pouco pitoresco, como sendo 

a locomotiva a puxar os carros vazios dos vários Estados da Federação. O progresso de São 

Paulo tem sido espetacularmente acelerado; mas Minas Gerais oferece, dentro dos elemen

tos de base da economia do futuro, muito maior número de elementos definidores do seu 

potencial. 

Por outro lado, Minas Gerais tem no vale do Paracatu e no alto Paranaíba um 

conteúdo de terras virgens. O próprio sertão do norte do Estado, ontem desprovido de pers

pectivas em face do carrascal de suas planídes ou da aridez aparente de suas montanhas, 

tem sido nestes últimos anos campo de atração de enormes interêsses tanto no plantio do 

algodão e nas ocorrências minerais da serra do Cabral, quanto nas demais atividades agro

pecuárias, que tanto estímulo têm dado ao progresso da região. 

O que se destaca mais na economia do grande Estado Central é, sem dúvida, o 

Triângulo Mineiro, o sul de Minas e o coração ferruginoso do Estado. Estas regiões foca

lizam, no otimismo da evolução hodierna, os valores essenciais à formação de um núcleo 

real de progresso. 
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Dois aspectos têm sido para Minas Gerais como que um freio nos passos que vêm 

dando firmes em relação ao seu desenvolvimento: primeiro, é a condição topográfica de seu 

solo, marcando a Serra da Mantiqueira uma segunda barreira na penetração de seu interior; 

e outro, as dificuldades que êsse relêvo montanhoso oferece para uma intensa mecanização 

da lavoura. 

Acontece, entretanto, que ambas encontram no estágio atual da técnica amplos 

recursos para serem dirimidos. As terraplenagens, que se realizam hoje como base e defesa 

do húmus das terras salvando-as da erosão nas encostas íngremes, permitem a seqüência de 

uma exploração agrícola mecanizada. 

Da mesma forma todos os produtos mineiros terão evidentemente saída mais fácil 

pelo boqueirão que o Rio Doce abriu na Serra do Mar e assim as condições econômicas do 

transporte se apresentarão em condições excepcionais nas perspectivas do futuro. 

Além disso é de notar-se que os estudos que vêm sendo realizados pela Comissão 

da Bacia do Paraná-Uruguai, sob a direção do notável professor Mendes da Rocha, atendem, 

especialmente, à saída dos produtos da indústria mineira quando atingir a intensidade que 

se previu com os aproveitamentos hidrelétricos disponíveis do Vale. 

Na verdade a existência dêsses vinte milhões de cavalos-vapor que cercam o 

Triângulo Mineiro dizem do fator que é a instalação, nesta região, para um formidável parque 

industrial que terá a escoar os seus produtos em condições econômicas, pelas águas do 

Paraná, depois de vencido Urubupungá por eclusas e quando se galgar Sete Quedas, pelas 

obras que estão sendo planejadas. Assim, os mercados do Prata poderão ser supridos eco

nômicamente com os produtos da indústria mineira. Além disso, estuda a Comissão a na

vegação do Rio Pardo e sua ligação ao Coxim para realizar uma navegação fluvial vinda 

do Rio Grande e do Rio Paranaíba para atingir Corumbá, e se estender na enorme nave

gabilidade do Rio Paraguai. 

Se acrescentarmos a isso aquilo que foi reconhecido no Congresso Internacional 

de Geografia, realizado em 1956 no Rio de Janeiro, de que o petróleo da Bolívia e os 30 mi

lhões de c.v. do Vale do Paraná, indicam a formação de uma civilização central na América 

Meridional capaz de uma larga localização h uma na tão necessária ao equilíbrio da sociedade 

moderna na época em que vivemos, poderemos bem estimar as possibilidades gigantescas 

que se abrem para o futuro do Brasil. 

O reconhecimento da. pujança da formação desta civilização realmente interessou 

aos geógrafos de todo o mundo, vendo neste panorama como que um deslocamento do cen

tro da gravidade política do mundo pela criação de uma forte civilização central na América 

do Sul. 

Minas tem, por conseguinte, nesse panorama, um papel relevante porque a nuclea

ção industrial será nela sentida em razão das matérias-primas de· que dispõe e do potencial 

energético que pode obter. Hoje, quando se realizam as obras de aproveitamento da energia 

do Rio Grande, as vistas se voltam para São Paulo, mercado sequioso de energia em face 

da extensão industrial que já possui. Mas êste desvio da energia mineira para o parque 

industrial de São Paulo tem apenas o caráter otimista dêsses interêsses à luz da lei da atra

ção econômica, extensão do conceito N ewtoniano, de que os centros econômicos atraem na 

razão direta das massas e inversa do quadrado das distâncias. 



O centro econômico de São Paulo atrairá pelo potencial econômico que possui, as 

fontes de energia que se criarem em Minas dentro da linha de influência de sua solicitação. 

Mas, evidentemente, o deslocamento da energia para ser aplicada em distâncias 

maiores implica no aumento do custo da produção que se reflete efetivamente no custo de 

vida ou em outras palavras, no padrão de vida do povo brasileiro, e o padrão de vida é a 

base material da dignidade humana. 

Contudo, estas soluções têm sempre o caráter transitório até que se ajustem na 

forma racional da exploração das riquezas e então Minas Gerais vai receber o influxo ben

fazejo de tôdas as realizações hidrelétricas que lhe alimentem as necessidades que tão 

sôfregamente procura suprir. 

A introdução dos volumes de Minas Gerais coube ao Governador Bias Fortes que 

numa síntese bem marcante focaliza a nova fotografia econômica do Estado e ao mesmo 

tempo lhe aprecia a contextura política. 

Minas GeTais sofre sem dúvida uma profunda transformação nestes últimos anos; 

pode-se mesmo dizer que o Governador Juscelino Kubitschek imprimiu ao Estado uma 

fisionomia econômica. O seu amplo programa de eletrificação tirou o Estado da situação 

de preponderância de uma economia agropecuária e entrou vivamente no terreno industrial. 

É verdade que mesmo no terreno agropecuário aquêle Governador deu-lhe caracte

rísticas mais modernas e ao mesmo tempo encaminhou o fomento destas atividades à base 

de uma racionalização em sua exploração. 

Com o auxílio de entidades de economia mista que criou, desenvolveu ràpidamente 

o seu programa. Foi a Cemig a Fertisa, a Frimisa, procurando assim atender a eletrificação 

como base de seu programa de intensificação industrial complementando-o com a Fertisa 

para a fabricação de adubos necessários a fertilizar o solo montanhoso e finalmente com a 

Frimisa para racionalizar o abate do gado mineiro. 

Além disso deu os primeiros passos no sentido da mecanização das atividades rurais 

e trabalhou intensamente para uma expansão viva do crédito rural. Realizou ainda um 

plano de construção de estradas de rodagem dando escoamento às atividades produtoras do 

Estado. 

Êsse programa objetivo teve, como não podia deixar de ter, uma transcendental 

significação na sociabilidade do povo montanhês. Hoje o Governador Bias Fortes, em se

qüência às realizações do Governador Juscelino Kubitschek, vem desenvolvendo, com o 

máximo de entusiasmo, a programação de ampliação da rêde de energia elétrica e a pavi

mentação das estradas de rodagem como complementação à obra pioneira do govêrno que 

lhe antecedeu. Assim já realizou concorrência para a execução de três mil quilômetros de 

pavimentação de estradas para ficarem prontas a 31 de janeiro de 1961. 

Estas atividades construtoras justificam de sobejo o quadro que apresenta o Estado 

de Minas Gerais nas tendências de sua revolução excepcional num futuro bem próximo. 

Vale notar que estas obras realizadas pelo Estado têm um cunho eminentemente 

municipalista pela expressão rural da atividade econômica. Assim o tecido municipal de 

que se compõe Minas Gerais vem recebendo nesta última década o entusiasmo vivificador 
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de uma fé nos seus próprios destinos. Se em verdade os municípios de São Paulo tiveram 

um progresso muito mais rápido do que aquêle que vêm tendo as cidades mineiras, é de 

notar-se que Belo Horizonte foi a campeã na Tapidez de seu crescimento. 

Vale mencionar que mesmo aí o Prefeito Juscelino Kubitschek teve uma atuação 

digna de se mencionar porque foi quem imprimiu grandes modificações no panorama 

da cidade, fomentando-lhe o desenvolvimento. Entre as preocupações maiores de sua atua

ção como Prefeito, releva-se sem dúvida aquela de criar um habitat para ter em Belo 

Horizonte os elementos humanos necessários ao engrandecimento da cidade. 

Sua obra foi uma obra realmente com caráter social no sentido de ampliar a satis

fação de viver, mas também teve caráter nitidamente econômico, estimulando o comércio 

e dando amparo a todos os tipos de atividades econômicas. 

Assim, Belo Horizonte hoje desfruta de um conceito de cidade grande. Seu traça

do, realizado por Aarão Reis, foi na época um exemplo para os urbanistas brasileiros. 

Hoje o conceito urbanista difere um pouco daquele que presidiu o planejamento de Belo 

Horizonte. Mas, de qualquer maneira, é uma cidade encantadora, com ruas largas, bem 

arborizadas, sistema radial de escoamento o que lhe facilita o crescimento. 

É verdade que não tendo sido traçada numa topografia plana criou algumas difi

culdades de tráfego. Por outro lado o excesso de cruzamentos, pelo seu traçado reticular 

também é motivo de certa apreensão com o crescimento do seu tráfego urbano. Belo Hori

zonte é, entretanto, de uma beleza marcante dando uma impressão de calma permanente. 

Não tem a agitação febril de São Paulo nem mesmo a situação angustiante do Rio de 

Janeiro. 

Belo Horizonte, ao contrário, dá a impressão de placidez, o que é resultado exata

mente de seu traçado, do clima que desfruta, das próprias características de seus habi

tantes. 

Durante muitos anos houve uma emulação entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. 

Juiz de Fora se orgulha de ser a cidade brasileira que possuiu a primeira usina hidrelé

trica da América do Sul, o que lhe deu desde logo impulso fixando as suas atividades in

dustriais. Foi tão grande êsse impulso que foi chamada a "Manchester Brasileira". 

Além disso, Mariano Procópio, pioneiro .do rodoviarismo brasileiro, levou a Juiz de 

Fora a "União e Indústria", estabelecendo um serviço regular de diligências que deu à cidade 

uma posição relevante na época. 

Êsses aspectos iniciais da vida de Juiz de Fora têm tido uma influência marcante 

nas características evoluídas de seu povo a ponto de ter sido em Juiz de Fora que funcionou 

a primeira laminação de vergalhões de aço ( êsse aço era fundido em forno elétrico) e também 

foi em Juiz de Fora que se instalou a primeira fábrica de cimento do Brasil. 

Apesar de ambas essas atividades não terem tido êxito, definem, entretanto, a ca

racterística realizadora do povo. Não tiveram êxito em virtude de já estar esgotada a capaci

dade da usina hidrelétrica que lhe deu impulso inicial. Juiz de Fora teve a comprimir

-lhe o anseio de progreso: essa deficiência de alimentação de energia. 

Hoje, com o desenvolvimento da usina do Piau, recebe Juiz de Fora novamente 

uma grande contribuição que se irá refletir no crescimento acelerado da cidade e na modifi

cação de sua própria fisionomia. 



Outro aspecto da terra mineira são as suas relíquias históricas: Ouro Prêto, Sa:... 

bará, Congonhas, São João deZ Rei e Diamantina. 

Há um quê de pitoresco nessas cidades como que apontando a própria formação de 

nossa nacionalidade e assim Minas que deu ao Brasil, no passado, o mártir de sua indepen

dência na figura de Tiradentes, hoje Minas se apresenta com as perspectivas róseas de seu 

futuro, engalanando-se no surto fecundo da evolução brasileira com o tesouro de suas re

servas de minerais atômicos, com a pujança de sua possibilidade hidrelétrica e com a sua 

espetacular reserva em minérios de ferro. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de formação dos municípios minei
ros reflete a evolução de Minas Gerais nos seus 
aspectos políticos, sociais e econômicos. O desdo
bramento administrativo espelhao desenvolvimento 
sócio-político de maneira bastante direta e obje
tiva. 

Minas Gerais não evoluiu da periferia para o 
centro, como seria lógico acontecesse. Operou-se 
um movimento demográfico partindo de um foco 
central, que era a região das minerações. Se o ouro 
e as pedrarias exerceram essa função centrípeta, 
indo criar a centenas de quilômetros do litoral os 
primeiros núcleos de intensa vida econômica e so
cial, o desenvolvimento de Minas Gerais dali se irra
diou, passando a manifestarem-se as fôrças centrí
fugas que vêm decidindo do povoamento e formação 
social das áreas periféricas . 

A criação das primeiras vilas mineiras !eguiu
-se contemporâneamente à criação da Capitania Uni
da de São Paulo e das Minas Gerais dos Cataguás, 
respectivamente em 1711 e 1709. E quando, em 
1720, Minas Gerais foi erigida à categoria de Capi
tania própria, desvinculada da de São Paulo, já 
existiam instaladas sete vilas, o que demonstra a 
rápida . evolução que se verificava no território em 
que acabava de instaurar-se a atividade política, 
econômica e social. 

Êsse rápido desenvolvimento, aliado ao fator 
distância, determinou a conveniência da emancipa
ção da Capitania. O centro de Min~s, com a sua po
larização sócio-econômica em Mariana, Ouro Prê
to, Sabará, São João dei Rei, Sêrro, Pitangui e São 
José dei Rei (a atual Tiradentes) , apartava-se dos 
governos de São Paulo e do Rio . E nos imensos 
hiatos não se interpunham povoações importantes 
que só bastante mais tarde surgiriam c se afirma
riam. 

As quatro primeiras comarcas, em que o Go
vernador Dom Brás Baltasar da Silveira dividiu a 
Capitania, em 1714, mostram que o processo de 
evolução administrativa, seqüente ao desenvolvi
mento econômico e social, irradiaria do centro para 
a periferia: Vila Rica (Ouro Prêto), Rio das Velhas 
(Sabará), São João dei Rei e Sêrro do Frio (Vila 
do Príncipe) . 

Emergiam, todavia, outros pontos de fixação 
demográfica que motivariam a criação de novas co
munas em áreas distantes. Assim se pode considerar 
Minas Novas, município instalado em 1730. E mais 
tarde, já ao findar o século XVIII, se instalariam os 
municípios de Itapecerica, em 1790, de Barbacena, 
em 1791, de Queluz (atualmente Conselheiro La
faiete), também em 1791, de Campanha e de Pa
racatu, em 1798. 

Encerrava-se o primeiro século de vida da Ca
pitania com quinze municípios instalados, porque 
à lista enunciada teremos de acrescentar os de São 
Sebastião do Paraíso e de Baependi, ambos em 1804. 

Ao proclamar-se a independência do Brasil, a 
Província de Minas Gerais contava quinze circuns
crições municipais, que eram, por ordem cronoló
gica: Mariana, ·Ouro Prêto, Sabará, São João dei 
Rei, Sêrro, Pitangui, Tiradentes (antigo São José 
dél Rei), Min-as Novas, Itapecerica, Barbacena, Con
selheiro Lafaiete, Campanha, Paracatu, São Sebas
tião do Paraíso e Baependi. 

Êsses quinze municípios estendiam-se pelos 
vastos sertões, não indicando, contudo, que tôdas as 
regiões mineiras se encontrassem integradas. Se 
Paracatu -se situava no noroeste, Campanha no Sul, 
Minas Novas ·no leste, em pontos mais distantes, 
essa nucleáção era a resultante da atividade mi .. 
neradora. Não significava que se tivesse operado a 
transição da fase das minerações pa:râ a de desen-
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volvimento agropecuário que se ia definindo e im
pondo, no decurso do tempo. Seria no século XIX. 
após a Independência, que se caracterizaria o novo 
ciclo a refletir-se no desdobramento administrativo. 

Se, ao proclamar-se a Independência N acionai, 
Minas Gerais apresentava apenas quinze unidades 
comunais, ao proclamar-se a República em 1889 era 
de cento e onze o número de municípios instalados. 
Poderia dizer-se, então, que tôdas as regiões do Es
tado se achavam pràticamente sincronizadas no rit
mo de desenvolvimento simultâneo. O processa
mento dessa sincronização deveria, no entanto, com
pletar-se em época mais recente, como conseqüên
cia não só de imperativos econômicos mas também 
de novas facilidades de comunicações . 

Cinqüenta anos depois, isto é, em 1940, o nú
mero de municípios elevara-se para duzentos e oi

tenta e oito. Significa que nesse meio século se 
processou um divisionamento administrativo que, 

em certa medida, corresponderá ao desenvolvimen

to do Estado em todos os setores de sua vida sócio

-econômica . 

O fracionamento circunscricional mostra-se 
mais impressionante no período subseqüente. A di
visão administrativa qüinqüenal de 1943 elevou 
para 316 o número de municípios, a de 1948 para 
388, a de 1953 para 485. Assim, em dez anos, o nú
mero de municípios aumentou de cento e noventa 
e sete unidades. 

Até 1953, sete dos municípios abrangiam área 
inferior a 100 quilômetros quadrados cada um, sen
do o menor São Lourenço com 43 quilômetros qua
drados. E apenas 6 apresentavam área superior a 
10 000 quilômetros quadrados, sendo o maior Unaí 
com 18 839 quilômetros quadrados. O maior nú
mero situava a sua área entre 500 e 1 000 quilôme
tros quadrados. 

Explica-se a grande extensão territorial dos 
sete municípios pela baixa densidade demográfica. 
A de Unaí, por exemplo, é de 1,54 habitantes por 
quilômetro quadrado. A menor densidade demo
gráfica verificava-se no município de São Romão 
com 1 habitante por quilômetro quadrado. 

Os sete municípios de maior área e menor den
sidade demográfica encontram-se nas Zonas Fisio
gráficas de Urucuia, Médio e Alto São Francisco, 
Itacambira, isto é, nos extremos norte e noroeste 
do Estado. Com a execução dos programas de 
colonização êsse panorama se alterará radicalmen
te, dentro em poucos anos. 
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A área média dos municípios mineiros era de 
2 056 quilômetros quadrados, em 1939. Com as re
visões administrativas qüinqüenais de 1943, 1948 
e 1953 essa média passou respectivamente para 
1874, 1526 e 1231 quilômetros quadrados. 

A média da população absoluta dos municípios 
era respectivamente de 22 900 habitantes em 1939, 
de 22 700 em 1944, de 20 100 em 1949 e de 17 300 
em 1954, tomando-se por base as estimativas provi
sórias da população do Estado por ocasião das re
visões administrativas qüinqüenais. 

Êstes dados oferecem a perspectiva das perió
dicas divisões administrativas do Estado. 

Nos primórdios da formação de Minas Gerais 
influiu decisivamente a atividade extrativa, em es
pecial a extração dos minérios ricos, - o ouro, os 
diamantes, as pedras preciosas e semipreciosas . 
Exauridas as fontes extrativas, a atividade econô
mica derivou para a agricultura e a pecuária, ins
tituindo-se a aristocracia rural que, por bastante 
tempo, aí predominou, exercendo influência acen
tuada na condução e nos destinos da comunidade 
mineira . Essa influência não desapareceu com o sur
gimento da industrialização porque esta se circuns
creveu a áreas restritas e é de implantação relati
vamente recente. Talvez se avizinhe a caracteriza
ção de um novo ciclo, cujos contornos já se deli
neiam. 

A criação de municípios, em Minas, obedecia 
a circunstâncias especiais e as mais diversas. O po
voado surgia à margem do ribeirão rico em mine
rais, à beira dos caminhos que se estendiam para 
os extremos de Minas, em tôrno da capela erigida 
no tôpo do morro a balizar as distâncias e a atrair 
os centros que sentiam necessidade inelutável de 
orar. O povoado crescia, estabelecia-se o comércio 
e os lavradores para lá afluíam aos domingos e dias 
santificados. Essa vida de relações pass-ava a exigir 
a autoridade administrativa e a judiciária. 

As primeiras penetrações em território mineiro 
aproveitaram-se dos rios que possibilitavam o aces
so. Francisco Bruzza Spinosa, acompanhado pelo 
padre João de Aspicuelta Navarro, valeu-se do rio 
Pardo, indo até o São Francisco. Logo a seguir vi
nham os expediciOnários que se orientaram pelos 
rios Jequitinhonha e Doce em sua jornada de pe
netração. 

Êsses rios que fluem para o litoral baiano e es
pírito-santense seriam os caminhos naturais da pe
netração. No entanto, não constituíam caminhos 



fáceis. E a isolar Minas antepunham-se os alterosos 
maciços das serras do Mar e da Mantiqueira. Trans
pô-los era temeridade. A fascinação do ouro e das 
esmeraldas tornava-se tão empolgante que excitou 
o ânimo dos exploradores. Em 1597 Afonso Sar
dinha descia até os sertões do Sapucaí, no sul de 
Minas. Cêrca de cinqüenta anos depois, dava-se a 
entrada de Felix Jacques até o rio Verde, pela gar
ganta do Em baú. Em 1697 abria-se a primeira es
trada de Minas para o Rio de Janeiro. 

Ao longo dêsses caminhos de penetração so
mente muito mais tarde é que se criaram os muni
cípios que ainda hoje florescem. Os povoados fo
ram surgindo mas a sua emancipação administra
tiva tardou porque outros interêsses prevaleciam. 
E os rios, que não se apresentavam auríferos, não 
serviram de elemento de fixação do elemento hu
mano, à exceção do São Francisco que funcionava 
como via de penetração e ao longo do qual se for
maram vilas que eram como que outros tantos por
tos de escala. A elevação à categoria de município 
foi retardada. E, quando instituídos, inscreviam-se 
entre os de maior área, equivalendo à de alguns 
Estados. 

A atividade político-social nesses antigos muni
cípios mineiros era intensa, vibrante e dinâmica. 
Os anais dêsses velhos municípios, matrizes de tan
tas novas comunas que, por vêzes, os superaram, 
registam episódios edificantes. 

Antes da Independência, eclodiram nesses bur
gos avoengos, verdadeiras urbes em que se acriso
lou o sentimento nacional, movimentos que davam 
a medida de sua evolução. Os viajantes que per lus
traram Minas compulsaram a maturidade que já se 
demonstrava nessas comunidades. 

Nas lutas da Independência a atuação das co
munas mineiras foi empolgante. É com profunda 
emoção que ainda hoje se lêem as proclamações, as 
mensagens e os memoriais emanados das Câmaras 
Municipais. 

A vida municipal, em nossos dias, assume ca
racterísticas novas, porque diferentes as interferên
cias determinantes da evolução social, econômica e 
política. Não perdeu, todavia, de significado a atua
ção municipal no desenvolvimento geral. Será 
maior, atualmente, a interdependência porque os 
problemas se generalizam e se complicam, chegando 
a assumir amplitude regional. Muitos problemas 
permanecem, no entanto, caracteristicamente mu
nicipais. E não somente no sentido urbano, porque 
a sede do município deverá agir como centro dina-

mizador de atividades extensivas aos povoados me
nores e ao âmbito rural. Do equilíbrio entre a urbe 
e o campo resultará o fortalecimento comuna!, 
maior estabilidade social e mais forte impulsiona

menta econômico. 

A definição dos problemas caracteristicamen
te municipais, o escalonamento de prioridades em 
sua solução, as possibilidades de cada comuna para 
obter desenvolvimento mais amplo e acelerado, eis 
pontos básicos a esclarecer com objetivismo e senso 
de proporções. Nesse sentido bastante se tem feito, 
existindo estudos que grandemente podem servir 
de roteiro. Mas a análise de uma comunidade po
lítico-social envolve pesquisas que só contemporâ
neamente se realizam e ainda a título de ensaio e 
experimentação. Por isso, os municípios surgem e 
evoluem à mercê de fatôres contingenciais que, por 
vêzes, sofrem distorções. Aproxima-se, porém, o 
tempo em que essa evolução obedecerá a preceitos 
e regras mais condizentes com a realidade dos fe
nômenos tantas vêzes tomados em suas aparências 
e não na sua essência motivadora. 

Não se pode desconhecer que os municípios de
vem integrar-se na estrutura geral do Estado, seja 
êste a Nação ou unidade federada. Esse problema 
de estrutura é vital para a sobrevivência da nacio
nalidade e sua evolução harmônica, eqüiponderada 
e consistente. Se é necessário fortalecer o municí
pio, êste fortalecimento não deverá redundar em 
deperecimento do Estado porque, então, a estrutura 
geral se comprometeria. E é possível fortalecer o 
município sem arriscar a estrutura estatal. É o que 
cumpre empreender em bases de equacionamento 
racional, conciliando-se interêsses que são afins e 
não atritantes. 

O fracionamento administrativo, que atual
mente se verifica, deverá preocupar os que se in
teressam pela vitalidade do município. Convirá ana
lisar serenamente as vantagens e as desvantagens 
dêsse fracionamento, de maneira que se adotem as 
medidas condizentes. Na verdade, muitos dos mu
nicípios de criação recente revelaram a procedên
cia de sua autonomia administrativa. Acusaram 
progresso substancial que justificou a sua emanci
pação. Há, porém, as exceções que merecem exame 
com o fim de corrigir possíveis anomalias. 

Municipalista por experiência e convicção, nem 
por isso posso deixar de advertir quanto a trans

vias de uma orientação correta. A vivência dos pro
blemas municipais conferiu-me suficiente conheci-
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mento de sua importância e de seu significado, das 
dificuldades deparadas para resolvê-los e do seu 
dimensionamento na vida comunal. Daí a recepti
vidade que encontram em meu espírito as reivin
dicações municipalistas. 

A administração do município é campo de ex
periência em que podem evidenciar-se as qualida
des do administrador. E, com efeito_, muitos dos 
que vieram a afirmar-se e a impor-se na vida públi
ca iniciaram-se na administração municipal. Essa 
etapa constitui tirocínio de indiscutível valia para o 
êxito em atividades de maior responsabilidade e am
plitude. 

Os volumes XXIV, XXV, XXVI e XXVII da 
"Enciclopédia dos Municípios Brasileiros" conden
sam a história e a evolução das comunas mineiras. 
A visão panorâmica de Minas Gerais não se dilui 
ao examinar cada um dos municípios que consti
tuem o Estado. O conjunto ganha em relêvo por
que o desenvolvimento histórico de cada município 
é lição a meditar, seja pelo exemplo de sua expansão 
e vitalidade, seja pela revelação das causas que de
terminaram retardamentos na marcha de seu pro
gresso. É Minas Gerais que vive e palpita em suas 
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unidades administrativas, que formam a grandeza 
e promovem a propulsão do Estado. 

A iniciativa do ilustre Presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, Dr. Jurandyr 
Pires Ferreira, é mais do que necessária e oportuna 
porque é também patriótica e de alto sentido para 
mais ·perfeita integração nacional. Para se amar o 
Brasil é essencial conhecê-lo em todos os seus as
pectos e peculiaridades, na história de sua forma
ção, grupo a grupo social, na potencialidade de seus 
valores efetivos, na realidade de sua vida econô
mica e social. É o que nos permite visionar a 
"Enciclopédia dos Municípios Brasileiros" 

Dedicando a Minas Gerais os volumes XXIV, 
XXV, XXVI e XXVII, o I. B. G. E. possibilita a todos 
os brasileiros um conhecimento mais exato do que 
representa o Estado no panorama nacional. 

Muito me lisonjeia escrever a introdução a 
êstes volumes da "Enciclopédia". Não me considerei 
obrigado a explanação mais extensa. O que pode
ria expor acha-se descrito ampla e proficientemente 
no texto. Cingi-me, pois, a generalidades motivadas 
pelos temas que emergem da própria evolução do 
Estado sob o aspecto da divisão administrativa. 

José Francisco Bias Fortes 
Governador do Estado de Minas Gerais 
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MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 



ABADIA .DOS DOURADOS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO -Transcorria o ano de 1850. Nessa época, 
tendo conhecimento da existência .de enormes jazidas de dia
mante e da fertilidade das terras, que se situavam à mar
gem direita do rio Dourados, garimpeiros e agricultores 
para lá convergiram, fixando suas residências em pe
quenos ranchos de pau-a-pique, cobertos com fôlhas de ba
baçu, por êles edificados. Com o desenvolvimento dos ga
rimpos e da agricultura, crescia também a pequena povoa
ção que recebeu o nome de Arraial do Garimpo e já possuía, 
então, uma pequena capela, também coberta de fôlhas de 
babaçu, dedicada ao culto de Nossa Senhora da Abadia, 
proclamada pelo povo padroeira da novel localidade, em 
. virtude dos milagres atribuídos à mesma Santa, em Vila de 
Romaria (ex-Água Suja), município de Monte Carmelo, 
tendo assim se originado o nome de Abadia dos Dourados. 

Segundo antigos moradores da localidade, os terrenos 
que constituíram o patrimônio da Paróquia ali criada em 
25-9-1886, pela Lei provincial n.0 2 874, foram doados pelas 
famílias Arruda. e Estaves dos Santos, por volta do ano 
de . 1884 . Em 24 de outubro de 1886, deu-se a instalação 
da paróquia, que teve como seu primeiro vigário o P." Ma
noel Luiz Mendes. 

Igreja N. 5.0 da Abadia 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Segundo o Anuário 
Eclesiástico n.0 4, da Diocese de Uberaba, referente ao 
período de 1935-1936-1937, o distrito de Abadia dos Dou
rados foi criado pela Lei n.0 142, de 24 de setembro de 
1862. Segundo a Lei n.0 1 669, de 1870, o distrito foi incor
porado ao município de Bagagem (Estrêla do Sul) e, na 
parte eclesiástica, pela Lei n.0 1670, ficou subordinado à 
Freguesia de Coromandel. 

Pela Lei n.0 1 678, do ano de 1870, foi incorporado 
ao distrito de Abadia dos Dourados parte do território do 
distrito de Lagamar. 

Em virtude da Lei n.0 843, de 7-9-1923, Abadia dos 
Dourados passou a pertencer ao município de Coromandel. 

Pela Lei Estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, 
foi criado o município de Abadia dos Dourados, cuja insta
lação se deu a 1.0 de janeiro de 1949. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O município de Abadia dos 
Dourados pertence à comarca de Coromandel. 

Distritos componentes - O município de Abadia dos Dou
rados é composto somente pelo distrito da sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - O município de 
Abadia dos Dourados está localizado na zona do Alto Pa
ranaíba. Sua área, segundo dados do D.E.E. é de 753 km2. 
Posição da cidade relativamente à capital do Estado: Ru
mo O.N.O. - Distância em linha reta - 398 km ( esti
mativa). 

A altitude da sede municipal é de 750 m. A tempera
tura média em graus centígrados é: das máximas: 28; das 
mínimas: 18; compensada: 26. Atinge a 360 mm a preci
pitação pluviométrica anual. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em rel11ção ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - A população do município recenseada 
em 1.0 -VII-1950 era de 8 932 habitantes, dos quais 1227 na 
cidade. Estima-se em 9 687 a população no município 
para 1.0-1-1956 (dados do Departamento Estadual de Es
tatística). Densidade demográfica apurada em 1955: 13 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Vista parcial 
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Localização da população - Da população do município 
13,76% estão localizados na cidade, predominando a po
pulação rural com 86,24 o/o de seu total. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-Vll-1950) 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

Cidade ................................. · ... ·· 1 227 
7 705 

13,76 
86,24 Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

TOTAL ................................. . 8 932 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 
atividade econômica do município é a pecuária com 21 700 
cabeças de bovinos no valor de Cr$ 32 550 000,00. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-Vll-1950) 

Total Homens Mulheres 

Agricultura, pecuária e silvicultura ... . 
Indústrias e>trativas ................. . 
Indústria de transformaçio ........... . 
Com~rcio de mercadorias ............. . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cRdito, seguros e capitalizaçio 
Prestaçio de serviços .. : ............. . 
Transporte-, comunicações e armazenagem 
Profissões liberais ................... . 
Atividades sociais ................... . 
Administraçio pública, Legislativo, Jus-

tiça .............................. . 
Defesa nacional e segurança publica .. . 
Atividades dom&ticas nio remuneradas 

e atividades escolares discentes ..... . 
Condições inativas . .................. . 

TOTAL ........ , ................. . 

1 693 
210 
89 
52 

2 
156 

19 
6 

25 

11 
2 

3 060 
651 

5 976 

1 687 
210 
87 
52 

2 
88 
18 

5 
5 

10 
2 

298 
464 

2 928 

6 

68 
1 
1 

20 

2 762 
187 

3 048 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A agricultura, ape
sar da variedade dos produtos cultivados, é pouco desenvol
vida no município. Os principais produtos são: o milho, 
o feijão e o arroz, todos com áreas de cultura superiores a 
600 ha. Pelo quadro abaixo, pode-se ter uma idéia da 
situação agrícola do município: 

CULTURAS 

Feijio ...................................... . 
Milho .......................... ·············· 
Banana .......... -........................... . 
Mandioca ................................... . 
Alho .................... ····················· 
Outros ...................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

3 780 
3 19l 

185 
163 
1ll 
464 

8 895 

%sObre 
o total 

42,51 
35,90 

2,07 
1,83 
1,74 

16,45 

100,00 

Vem transcrita no quadro abaixo a população pecuária 
do município: 

REBANHOS 
VALOR (31-Xll-1955) 

Número de 
cabeças Cr$ 1 000 

--------------- -------- --------
%sObre 
o total 

Aaininos ...................... . 
Bovinoe ...................... . 

i~~~r;:.:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos .................... : .. . 
Sulnos ....................... . 

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

4 
21 700 

70 
620 
118 
410 

5 100 

14 
32 550 

3 
1 296 

153 
21 

3 570 

37 607 

0,03 
86,57 

3,44 
0,40 
0,05 
9,51 

100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos da sede municipal, 
em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

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

Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Exiaten tes ............................................. . 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros ilaminados { Em t6da a extensio ............ . 
Número de focos ............... . 

Ligações domiciliares . ................................... . 

294 

26 

11 
214 

2ll 

A hospedagem é atendida por 2 hotéis e 2 pensões. 
Como centro de diversão existe 1 cinema. 

INDúSTRIA - Conforme ilustra o quadro abaixo, com 
dados de 1955, é pouco desenvolvida a indústria no muni
cípio: 

N.• de CAPITAL FORCA 
esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO beleci- empre-
mentos gado N.• de Potenci Cr$1 000 % motores em c.v. 

a 

----------- -·--- ---- ---- ---- ---- ----
Indústria Extrativa Mi-

neral ................ 1 5 5 0,96 - -
Indústria de transforma. 

çio e beneficiamento 
da produçio agrlcola 52 83 442 85,51 - -

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 2 10 70 13,53 - -

TOTAL ........... 55 98 517 100,00 - -

Carro de bois 

.20 



MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Abadia 
dos Dourados possui 178 quilômetros de estradas de roda
gem sendo: 28 km estaduais, 120 km municipais e 30 km 
particulares. Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 2 
automóveis, 11 camionetas, 5 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
OIS- MEIOS DE 

TÃNCJA TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 
(km) 

------------- ----- -------·-- --------

Coromandel. .............. . 
Monte Carmelo ........... . 
Paranalba de Goiflo (Goifls) 

Capital Estadual. ......... . 

Capital Federal. .......... . 

30 Onibus 
36 Onibus 

106 O~ibus-Ferrovia 

598 Automóvel 
725 Onibus-Ferrovia 

1 040 Onibu•-Ferrovia 

Onibus at~ Monte 
Carmelo, depois 
pela R.M.V. 

O.tibus at~ Monte 
Carmelo, depois 
pela R.M.V. 

Onibus at~ Monte 
Carmelo, depois 

pela R.M.V. e 
E.F.C.B. 

COM1!:RCIO E BANCOS - O comércio dispõe de 1 esta
belecimento atacadista e 21 varejistas. O total dos estabe
lecimentos comerciais do município é de 1 estabelecimento 
atacadistas e 23 estabelecimentos varejistas. Existe na 
cidade 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar o município 
com 18 unidades escolares do ensino primário em funcio
namento, é relativamente baixo o número de alfabetizados, 
conforme está demonstrado no quadro seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Número 
% stlbre 
o total 

-----------·---------·---- ------- ---·----

S11bem ler e eacrever ......................... . 
Nlo oabem ler e eocrever ..................... . 

TOTAL ........ '····· ................... . 

2 169 
5 235 

7404 

29,29 
70,71 

100,00 

Ensino primário - O quadro abaixo demonstra a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 

Unid•deo eocolareo ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula inicial. ............. . 

DADOS NUMI!:RICOS 

8 
16 

687 

1955 

1 
11 

342 

1956 

1 
11 

342 

A percentagem das crianças matriculadas com relação 
à população em idade escolar é de, aproximadamente, 
15,35% em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS - O quadro abaixo ilustra a 
situação das finanças municipais nos anos de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Despesa Saldo ou 

realizada deficit Total Tributãria 

1951 ............ 613 294 627 - 14 
1952 ............ 637 238 852 ·- 215 
1953 ............ I 146 325 I 166 - 20 
1954 ............ 817 279 I 004 - 187 
1955 ............ I 172 370 I 441 - 269 

Casa Comercial 

A receita arrecadada pelo Estado e Município durante 
os anos de 1951 a 1955 foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

Estadual 

746 
863 

I 270 
I 145 
1 574 

Municipal 

613 
637 

I 146 
817 

1 172 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A vida eco
nômica municipal se baseia na pecuária e agricultura. 

O comércio municipal mantém relações com as praças 
do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além dos municípios 
circunvizinhos de Monte Carmelo, Coromandel, Araguari, 
Uberlândia, etc. 

O município de Abadia dos Dourados, apesar de não 
ser servido por estrada de ferro, é relativamente bem ser
vido de rodovias. 

O colégio eleitoral é integrado por 3 713 eleitores. Em 
exercício estão 9 vereadores . 

Como povo tradicionalmente católico, o abadiense ce
lebra com muita pompa os principais festejos religiosos, 
destacando-se a festa de Nossa Senhora da Abadia, padroei
ra da cidade, cujas solenidades trazem à Abadia dos Dou
rados romeiros de todos os municípios vizinhos. 

Acha-se instalada na sede municipal a Agência de Es
tatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Antônio Ferreira Gomes,) 

ABAETÉ-MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - O topônimo "Abaeté", ·se
gundo alguns pesquisadores, tem sua origem nos índios 
"Abaeté" que em épocas remotas habitaram a região. 

O seu primeiro núcleo de população civilizada data de 
mais de 150 anos, constituído das seguintes famílias: Davi 
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Novo Hotel Andrade 

Pereira, Janeiro de Mendonça, Alves de Souza e Alvares 
da Silva, esta descendente de D. joaquina Pompéu e proce
dente de Pitangui, isto em 1820. 

Sôbre a fundação de Abaeté, não se têm dados muito 
precisos. São feitas, nesse sentido, pesquisas pelo advogado 
Dr. José Alves de Oliveira e, segundo se apurou, o Capitão 
Antônio Teodoro de Mendonça, procedente de Barra do 
Paraopeba, arrematou um lote de fazenda nessa zona e, 
quando tomava posse de sua enorme propriedade, foi assas· 
sinado, na altura da fazenda do Tigre. Seus filhos, por inicia
tiva de Teodoro janeiro de Mendonça (Tutor do irmão 
mais môço), doaram ao Patrimônio de N. s.a do Patrocí
nio do Marmelada, padroeira da cidade, os terrenos onde 
foi edificada a atual cidade de Abaeté, tendo sido erigida 
ali uma capela ao culto de N. S.a do Patrocínio, o que se 

deu em 1842. 

O antigo povoado de "Marmelada", hoje cidade de 
Abaeté, cuja parte principal acha-se localizada num grande 
planalto, com ruas largas e bem traçadas, estilo das mo
dernas urbes, possui parte dêsses logradouros arborizados 
ou ajardinados dando à cidade um aspecto alegre e atra
ente, acolhendo com carinho todos aquêles que a visitam . 

Rua Getúlio Vargas 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FORMAÇÃO JU
DICIARIA - O povoado foi elevado a distrito pela Lei 
n. 0 334, de 1847, ficando pertencendo à paróquia de Dores 
do Indaiá, município de Pitangui, abrangendo a parte de 
Morada Nova e Espírito Santo. Pela Lei n.0 1186, de 1864, 
o distrito já então denominado N. s.a do Patrocínio do Mar
melada foi elevado à categoria de paróquia, compondo-se 
dos distritos de Marmelada e Santo Antônio dos Tiros, des· 
membrados das paróquias de Dores do Indaiá e Morada 
Nova. Seu primeiro vigário foi o P.e Davi Pereira Filho. 

A Lei n.0 1867 deu novas divisas às freguesias de Do
res do Indaiá e Marmelada. A Lei n.0 f 635, de 1870, trans
feriu a freguesia de N. S.a do Patrocínio do Marmelada à 
sede da vila de Dores do Indaiá, com a denominação de 
Dores do Marmelada, tendo sido instalada em 1873. Em 
1877, pela Lei n.0 2 416, a vila de Dores do Marmelada foi 
elevada à categoria de Cidade, com a denominação de 
ABAETlt. Em 1880, foi instalada a vila de Indaiá, com o 
desmembramento do respectivo território. Os limites de 

Praça Rui Barbosa 

Abaeté foram revistos pela Lei n.0 556, de 1911. O municí
pio era constituído da sede e vilas de Morada Nova, Santo 
Antônio dos Tiros, São José do Canastrão, São Gonçalo do 
Abaeté e Abaeté Diamantino. A revisão judiciária de 1922 
elevou o município à categoria de comarca de 2.• entrância. 

A reforma administrativa vigorante desde 1.0 de ja
neiro de 1939 criou dois novos distritos com sede nas vilas 
de Biquinhas e Paineiras, que com a vila de Morada Nova 
formaram então o município, pois êste perdeu na revisão 
de 1923 os distritos de Tiros, São Gonçalo do Abaeté e 
Abaeté Diamantino (hoje Canoeiras ). Na reforma de 1943, 
perdeu os distritos de Biquinhas e Morada Nova, que for
maram o município de Morada. 

Formação Judiciária - A revisão judiciária de 1922 
elevou o município à categoria de 2.a entrância e a reforma 
administrativa vigorante desde 1.0 de janeiro de 1939 criou 
dois novos distritos, com sede nas vilas de Paineiras e Bi
quinhas, que com a vila de Morada Nova formaram então 
o município, pois êste perdeu na revisão de 1923 os distritos 
de Tiros, São Gonçalo do Abaité e Abaeté Diamantino (Ca
noeiros). Na reforma de 1943 perdeu os.distritos de Biqui
nhas e Morada Nova, que formaram o município de Morada. 

Abaeté é, atualmente, comarca de 3.8 entrância. 

Distritos componentes - De conformidade com a di
visão administrativa e judiciária do Estado, vigorante no 



período de 1-1-54 a 31-12-58; (Lei número 1039, de · · · · · 
12-12-953 ), o Município de ABAETS: compõe-se de três dis
tritos: Abaeté, Cedro e Paineiras. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - O município de 
Abaeté está localizado na zona Oeste de Minas Gerais, sen
do sua área de 2 817 km2 (dados do DEE de Minas Ge
rais). As coordenadas geográficas da sede do município são: 

o 

PDiifBo llo ·Município em relflçiío fiO Estfldo e sufl Capital. 

Altitude - 630 metros; latitude Sul - 19° 08' 54" e lon
gitude W.Gr. - 46° 23' 45". A posição da cidade, com re
lação à capital do Estado, é: rumo N.O.N. e distância em 
linha reta- 180 km. A temperatura média em graus cen
tigrados é: das máximas: 32; das mínimas: 20; compensa
da: 26. 

POPULAÇÃO - A população do município recenseada em 
1,0-VII-50 era de 26 701 habitantes, dos quais 19 663 no 
distrito-sede e 3 828 na cidade. Estima-se, para 1-1-56, a 
população do município em 28 076 habitantes (dados do 
D.E.E. de Minas Gerais) . A densidade demográfica é de 
lO habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - Conforme o quadro abai
xo, com dados do Censo de 195(), 14,57% da população do 
município estavam localizados na cidade. Predominava a 
população rural com 83,37%. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO PRRSENTE 

Núm6oa 
absolutoa 

% a6bre 
o total 

--------------------- ----·--1-------

~~~::i~~~::·.::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
QUJidro rural. . . . . . . ......................... . 

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

3 828 
543 

21 896 

. 26 267 

14,57 
2,06 

83,37 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA -As princi
pais atividades econômicas do Município são representadas 
pela agricultura, pecuária ·e indústria de transformação. 

Quanto à agricultura destacam-se, como principais produtos, 
o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, a cana-de-açúcar, o 
algodão e a batada-doce, todos ocupando uma área de plan
tio de mais de 100 ha. Na pecuária o município possui: 
170 000 bovinos; 24 000 suínos e 10 000 eqüinos (cabeças) 
equivalendo, respectivamente, a Cr$ 340 000 000,00; .... 
Cr$ 36 000 000,00 e Cr$ 18 000 000,00 de cruzeiros. Corno 
indústrias de transformação possui o município, entre ou
tras, a de laticínios, tendo produzido em 1955, 166 533 qui
los de manteiga, no valor de Cr$ 10 391659,00. 

PESSOAS PRESENTES 

RAMOS D& 
DE 10 ANOS E MAIS 

ATIVIDADR EM 1.•.VII-1950 

Total Hotnena Mulherea ------------
Afl.ricultura, peeu6.ti& e •ilvieu\tllta ........... 5 881 s 795 86 
Inddstrias extrativas ........................ 49 49 -
ComErcio de mercadorias .. .' ................. 186 184 2 
Coml!rcio de im6veíe e valores mobiliãrioa, cr~-

dito, seguro. e capitalizaçi!.o ............... 25 23 2 
Preetaçi!.o de eerviços ....................... 529 162 367 
Tranaporte, comunicaçõeo e armazenagem .... 132 129 3 
Profissões liberais .......................... 20 19 1 
Atividades sociais ........................... 117 33 84 
Administração pdblica, Legislativo, Justiça .. 42 35 7 
De f eu. nacional e segurança pó blica ......... 8 8 -
1\t\v\dadea dornht'tcas não remuneradas ., ati· 

vidadea escolares discentes ................ 8 815 817 7 998 
Ind6stria de transformação .................. 305 275 30 
Condições inativas .......................... 1 366 922 444 

TOTAL ............................... 17 492 8 462 g 030 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Em 1955, foi a 
seguinte a produção agrícola, segundo suas diversas cul
turas. 

VALOR DA PRODUÇAo 

CULTURAS Nó meros % s~bre absolutos 
(Cr$ 1 000) o total 

Arroz ............................... . 28 000 31,23 
Milho................. . .............. . 18 360 20,48 
Feijão ...................................... . 13 680 15,25 
Mandioca ................................... . lO 150 11,31 
Cana-de·llçlicar .............................. . 8 740 9,74 
Algodão em caroço ............................ . 4 950 5,51 
Caf~ ........................................ . 1 748 1,94 
Banana ...................................... . 1 500 1,67 
Outros .. , ................................... . 2 579 2,87 

TOTAL .... , ............ ······· ........ .. 89 707 100,00 

Carregamento de café 



Caixa d'água 

Pecuária - Os dados registrados no quadro abaixo de
monstram a importância da pecuária para a vida do muni
cípio. 

DADOS NUMI!:RICOS 

REBANHOS EM 1955 Número Valor 
de 

cabeçaa.s Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

Bovinos ...................... . 170 000 340 ooo 85,55 
Caprinos ..................... . 1 300 195 0,04 
Eqüinos ...................... . 10 000 18 000 4,52 
Muares ....... -................ . 1 600 3 200 0,80 
Ovinos ................... . 1 100 110 0,02 
Sulnoe . ................ . 24 000 36 000 9,07 

TOTAL .................. . 397 505 100,00 

Igreja Matriz 

Indústria- Em 1955, era a seguinte a situação da in
dústria no município: 

ESPECIFICAÇAO 
N.• de 
esta

beleci
mentoa 

Pessoal 
empre
gado 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$ 1 000 % 

FORÇA 
MOTRIZ 

N.• de Potencia 
motores em c.v. --------------------

Indústria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 89 176 964 0,49 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 32 60 197 634 99,51 43 387 

TOTAL ........... 121 236 198 598 100,00 43 387 

Avenida Central 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação municipal no que se refere a Melhoramentos Ur
banos, em -1954: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUMI!:RICOS 

---------------1----------
Número de prédios existentes .............................. . 

Logradouros públicos 

Exi~tentes ............................................. . 

Pavimentados. . . . . . Parcialmente ....................... . 

Outros ........................................... , ..... . 

Abastecimento d'água 

! 
Possuindo hidrômetros .............. . 

Pr~dios servidos. . . . Possuindo penas .................... . 

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

!
Totalmente ........................ . 

Logradouros servidos Parcialmente. . . . .................. . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros ilumi- {Em tl>da a extensão ................ . 

nados Número de focos ............. · · · · · · · 

Ligações domiciliares .................................... . 

948 

36 

2 

34 

180 

38 

l18 

5 

16 

21 

36 

480 

500 

Na sede municipal existe 1 hospital com 46 leitos. 
Seis médicos exercem a profissão. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Abaeté 
possuía 1314 km de rodovias sendo: 79 km estaduais 
246 km municipais e 54 km mistos. É também servido pela 
Rêde Mineira de Viação, pela qual dista 280 km da capital 
do Estado e 920 km da capital do País. Através de rodovia 



dista de Belo Horizonte 270 km. Em 1955, foram registrados 
na Prefeitura Municipal os seguintes veículos a motor: 
49 automóveis, 24 camionetas, 2 7 caminhões e 9 ônibus. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA MEIOS DE OBSERVAÇÕES 
(kml TRANSPORTE 

--·-------------------:- --------:---
Municipios limítrofes 

Quartel Geral. ..... . 
Martinho Campoa ..... . 
Martinho Campos ..... . 
Pompéu .............. . 
Morada Nova de Minas 
Tiroa ................. . 

Tiroa ................. . 
Capital Estadual. ..... . 
Capital Estadual. ..... . 
Capital Federal. ...... . 

18 Onibus 
33 Onibus 
45 Ferrovia 
58 Onibus 
98 Onibus 

173 Onibus 

72 A cavalo 
280 Ferrovia 
270 Onibus 
920 Ferrovia 

R.M.V. 

Passando por Quar· 
tel Geral, Dores, 
Meto Viana, ttc. 

R.M.V. 

R.M.V. até B.Hte. 

COMÉRCIO E BANCOS - Possui a cidade 3 estabeleci
mentos de comércio atacadista e 109 varejistas. O total no 
município é de 3 estabelecimentos atacadistas e 205 va
rejistas. 

A cidade de Abaeté possui 1 matriz, 2 agências e 1 
correspondente bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Embora existam no município 
4 7 unidades escolares de ensino primário em funcionamen
to, é relativamente baixo o índice de alfabetização, em seu 
território, como se deduz pelo seguinte quadro: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Número % sObre 
o total 

---------------------- -----·-1-------

Sabem ler e escrever ........................ .. 
Nio oabem ler e escrever ..................... . 

TOT f.L ................................. . 

8 904 
12 574 

21 478 

41,45 
58,55 

100,00 

Na sede existe 1 unidade de ensino pedagógico. 

Ensino Primário- O município contava, em 1956, com 
47 unidades escolares de ensino primário, sendo que tem 
aumentado, gradativamente a matrícula efetiva. 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 

Unidadea escolares .............. 49 49 47 
Corpo docente ................. 91 90 102 
Matricula eletiva ........... : ... 3 318 3 473 3 574 

Prefeitura Municipal 

Igreja São José 

A percentagem de crianças matriculadas, com relação 
à população em idade escolar, é de aproximadamente 
55,35%, para 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- O quadro abaixo ilustra a si
tuação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despe~a "deficit'' 

Total Tributãria realizada do balanço 
-------- -----------
1951. """ ..... 1 294 704 4 225 - 2 931 
1952 ............ 1 437 809 4 580 - 3 143 
1953 ............ 1 839 867 5 931 - 4 092 
1954 ............ 1 930 889 6 347 - 4 417 
1955 ............ 2 276 1 080 8 858 - 6 582 

A situação da arrecadação Federal e Estadual, no mu
nicípio, no mesmo período, foi a abaixo relacionada: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 .... "". 943 2 525 1 294 
1952 ........ . I 148 3 922 1 437 
1953 ............ . 1 571 4 801 1 839 
1954 .................... . 1 557 4 889 1 930 
1955 ................ . 2 037 6 814 2 276 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - As principais 
atividades da vida municipal de Abaeté são representadas 
pela agricultura e pecuária, conforme ficou demonstrado 
na parte dêste trabalho, que trata da "atividade econômica". 



Há 7 vereadores em exercício e 6 461 eleitores inscritos. 
O comércio do município mantém transações preferen

cialmente éom: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon
te, Divinópolis, ltaúna e Pará de Minas. 

Como na totalidade das cidades mineiras as festivida
des predominantes no município são as de caráter religioso. 
Anualmente são celebradas em Abaeté as cerimônias da 
Semana Santa, a festa da padroeira da cidade, Nossa Senho
ra do Patrocínio e os festejos do Natal. São realizados tam
bém os festejos do Carnaval, festas Juninas e barraquinhas 
em benefício de entidades religiosas ou instituições de ca
ridade. 

Existem 2 hotéis e 6 pensões. Como diversão há 1 
cinema. 

Encontra-se instalada na sede municipal a Agência de 
Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

O Município conta com 10 bibliotecas e 1 tipografia. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Ant&nio Rodrigues de Oliveira) . 

ABRE CAMPO- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTORICOS - A origem do nome da cida
de de Abre Campo é obscura e perde-se no domínio das len
das ou fantasias, o que acontece com muitíssimas cidades 
brasileiras. Assim, em falta de informações concretas sôbre 
seu ou seus fundadores, registramos aqui o que se conta a 
respeito da origem do nome da cidade de Abre Campo. 

"Contam que, na época da penetração dos bandeiran
tes, desbravadores dos nossos sertões brutos, veio por êstes 
lados um português por nome Marco empunhando, êle e 
seus companheiros, os típicos machados usados naquela épo
ca. A proporção que brandiam suas ferramentas contra os 
troncos das árvores exclamavam em altas vozes: "Abre cam
po! Abre campo! Abre campo! ... " 

Já em outra versão Nelson de Sena, ilustre historiador 
mineiro e pesquisador de fatos de nossa história, escreve em 
seus Anuários que em Abre Campo habitou outrora uma tri
bo indígena denominada "Catoxós" ou "Catoxés" o que sig
nifica, em língua indígena "Abre Campo". 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Abre 
Campo foi criado pela Lei provincial n.0 47J, de 1.0 de ju
nho de 1850. 

A Lei provincial n.0 3 712, de 27 de julho de 1889, 
criou o Município de Abre Campo, com território desmem
brado do de Ponte Nova, verificando-se sua instalação em 
29 de março de 1890. 

A criação do distrito de Abre Campo foi confirmada 
pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Em virtude da Lei estadual n.0 23, de 24 de maio de 
1892, a sede municipal recebeu foros de cidade. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 
Município de Abre Campo figura com 6 distritos: -Abre 
Campo, Santo Antôno do Grama, São João do Matipó, San
to Antônio do Matipó, São José da Pedra Bonita e Santana 
da Pedra Bonita, assim permanecendo nos quadros de apu
ração do Recenseamento Geral de 1.0-IX-1920. 

Por fôrça da Lei estadual n.o 843, de 7 de setembro de 
1923, o Município de Abre Campo adquiriu 0 novo distri
to de Bicuíba, e perdeu o de Santo Antônio do Gra 
tr f 'd ma, ans err o para o Município de Rio Casca. 

De acôrdo com a citada Lei estadua·l n o 843 f · . , o re ert-
d~ ~unicí~io se compõe dos distritos de: Abre Campo, 
Btcutba, S~o João ~o Matipó, Santo Antônio do Matipó, 
Pedra Bomta (ex-Sao José da Pedra Bonita) e Itaporanga 
(ex-Santana de Pedra Bonita). 

Esta situação se manteve no quadro da divisão admi
nistrativa do Brasil referente ao ano de 1933. 

Nas divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937, e no quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.o 88, de 30 de março de 1938, Abre Campo é constituído 
pelos seguintes distritos: Abre Campo, Itaporanga, São João 
do Matipó, Santo Antônio do Matipó e Pedra Bonita. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, o Município de Abre Campo perdeu o distrito de 
Matipó (ex-São João do Matipó) para o novo Município 
dêste nome e parte do território do distrito de Santo Antônio 
(ex-Santo Antônio do Matipó) para o de Bicuíba, do Mu
nicípio de Raul Soares. Segundo o quadro territorial vigen
te no qüinqüênio 1939-1943, fixado pelo supracitado De-

creto-lei n.0 148, Abre Campo se compõe dos distritos de: 
Abre Campo, ltaporanga, Pedra Bonita e Santo Antônio 
(ex-Santo Antônio do Ma ti pó). 

Nos quadros da divisão territorial do Estado de Minas 
Gerais, estabelecido pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, para 1944-1948, o referido Muni
cípio permanece constituído por 4 distritos: Abre Campo, 
Granada (ex-Santo Antônio), Pedra Bonita e Sericita (ex
Itaporanga ). 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, e o qua
dro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março 
de 1938, Abre Campo é têrmo judiciário único da comar
ca de igual nome. 

Nos quadros territoriais fixados pelos Decretos-leis es
taduais números 148, de 17 de dezembro de 1938 e 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, para vigorarem, respectivamen
te, nos quinquênios 1939rl943 e 1944-1948, o Município de 
Abre Campo constitui o têrmo único da comarca de Abre 
Campo. Formam-no os Municípios de Abre Campo, Matipó 
e atualmente o município de Santa Margarida, até então 
distrito pertencente ao Município de Matipó. 

Distritos componentes - Abre Campo; Granada; Pe

dra Bonita; Sericita. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Abre 
Campo está localizado na Zona da Mata do Estado de Mi
nas Gerais. Sua área, conforme dados do D.E.E. de Minas 
Gerais, é de 816 km2, e a altitude, de 552 m. As coordenadas 
geográficas da cidade são: latitude Sul: 20° 18' 10"; lon
gitude W.Gr.: 42° 28' 50". A posição da cidade, relativamente 
à capital do Estado é: Rumo - E.S.E. Distância em linha 
reta: 160 km. Temperatura média em graus centígrados: 
das máximas: 28; das mínimas: 16; compensada: 23. A 
precipitação pluviométrica anual atinge a 110,5 mm. 



SITUAÇÃO 
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Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 

Localização da população - A localização da popula
ção, em 1950, encontra-se registrada no quadro abaixo: 

LOCALIZACAO DA POPULACAO 

POPULAÇAO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

o/, sôbre 
o total 

--------------------- ------
Cidade ............................ ·.· ........ . 
Granada .................................... . 
Pedra Bonita ................................ . 
Sericita ..................................... . 
Quadro rural. ............................... . 

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

2 004 
615 
506 
574 

18 4571 

22 156 

9,04 
2,77 
2,28 
2,59 

83,32 

100,00 

Estima-se para 1-1-56 a população do mumc1p1o em 
23 243 habitantes, segundo informações do D.E.E. de Mi
nas Gerais. A densidade demográfica em 1955 foi de 28 
habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 
atividade econômica do município é a agricultura. Entre os 
produtos cultivados destaca-se o café com 87,05% sôbre o 
valor total de produção agrícola que é de ... , .... , ..... 
Cr$ 258 308 000,00. Em segundo lugar aparece a pecuária 
com o rebanho bovino avaliado em Cr$ 45 000 000,00 e o 
suíno avaliado em Cr$ 25 500 000,00. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

--------------
Agricultura, pecuária e silvicultura ........... 
Indúotrias extrativaa ........... ············ Indústria de transformação .................. 
ComErcio de mercadorias .................... 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliários, cr~-

dito, seguros e capitalização ............... 
Prestação de eerviçoa ....................... 
~~:~•P_?rte,_ co~unicaçõca e armazenagem .... 

f1uoes hbera11 .......................... 
Atividades sociais .......................... 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividades domEsticas nio remuneradas e ati~ 

vidades escolares discentes ................ 
Condiçõee inativas .......................... 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

5 896 5 728 168 
2 2 

194 185 9 
168 165 3 

10 lO 
298 110 188 

40 37 3 
19 18 1 
64 16 48 
32 26 6 
14 14 

6 978 564 6 414 
1 220 690 530 

14 935 7 565 7 370 

A~ricultura,. pecuária e silvicultura - O quadro se
guinte oferece uma idéia exata da importância da agricul
tura para o município: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUCAO 
(1955) 

Números 
absolutoss % sôhre 
(Cr$ 1 OOOl o total ------------------------------

~~~~<: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : ~ : ~ : : : : ~; : : : : 
Cana-de-açúcar .............................. . 
Banana ..................................... . 
Outros ...................................... . 

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

324 800 
21 600 

2 600 
2 000 
1 944 
1 350 
4 014 

258 308 

87,05 
8,36 
1,00 
0,77 
0,75 
0,53 
1,55 

100,00 

O quadro abaixo elucida a situação da pecuária do mu
nicípio, em 31-XII-1955: 

REBANHOS 
Número 

de 
cabeças 

VALOR 

Cr$ 1 000 
% sôbre 
o total ------------- ------1----.----1----· 

Asininoa ..................... . 
Bovinoe ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ............. . 
Muares ........... · ............ . 
Ovinos .... . 
Suinos .............. . 

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

15 
18 000 

2 800 
2 500 
2 100 

500 
17 000 

51 
45 000 

84 
4 500 
5 250 

60 
25 500 

80 445 

0,06 
55,05 
0,10 
5,59 
6,52 
0,07 

31,71 

100,00 

Indústria - Transcrevem-se, no quadro a seguir, os 
dados sôbre a indústria do município, em 31-XII-1955: 

N.• de CAPITAL FORCA 
esta- Peosoat EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICACAO beleci· empre· 
mentoa gado N.• de Potencia 

Cr$1 000 % motores emc.v. 
--------------- ---

Indústria extrativa Mi-
neral. ............... 4 6 100 1,19 - -

Indústria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produção atrlcola 265 347 8 298 98,81 18 308 

Indústria manufatureira 
e fabril. .............. - - - - - -

TOTAL .......... 269 353 8 398 100,00 18 308 

Conta a sede 26 aparelhos telefônicos. Para a hospe
dagem há 3 hotéis e 1 pensão. Um cine-teatro é o centro 
de diversão. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Abre Cam
po possui 122 km de rodovias sendo: 18 km de estradas 
federais; 18 km estaduais e 86 km municipais. O município 
não é servido por ferrovias. Na Prefeitura Municipal esta
vam registrados os seguintes veículos: 8 automóveis, 9 ca
mionetas, 18 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuasltinerárias-

ESPECIFICAÇAO DISTANCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

-----------1----·--------------
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

São Pedro doa Ferros ..... . 
Raul Soares .............. . 
Matip6 .................. .. 
Ervâlia ................... . 
Rio Casca ................ . 
Jequeri. .................. . 
Capital Estadual. ......... . 
Capital Federal. .......... . 

26 Automóvel 
14 Automóvel 
23 Onibus 
89 Automóvel 
28 Onibus 
36 Automóvel 

268 Onibus 
369 Automóvel 

27 



COM~RCIO E BANCOS - Possui a cidade 2 estabeleci
mentos comerciais atacadistas, 33 varejistas e 3 correspon
dentes bancários. O total das casas comerciais no município 
corresponde a 3 estabelecimentos atacadistas e 93 varejistas. 

MELHORAMENTOS URBANOS -Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

-------------------------1-----------
Número de prédios existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 

Logradouros públicos 
Existentes . ........................................ · . · .. . 
Ajardinados ............................................ . 
Outros .................................... ····.········ 

Abastecimento d'·água 
Pr~dios servidos ..................... I Possuindo penas ... . 
Logradouros servidos ................ \ Totalmente ........ . 

lluminar;llo pública e domiciliar 

{

Em tOda extensão .. 
Logradouros iluminados ............. . 

Número de focos .... 

Ligações domiciliares ...................................... . 

20 
2 

18 

165 
12 

20 

211 

248 

FINANÇAS PúBLICAS - A tabela abaixo esclarece a si
tuação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa "deficit'' 

Total Tributária realizada do balanço 

1951 ............ 806 523 800 6 

1952 ............ 1 206 521 801 405 

1953 ............ 1 115 513 604 511 

1954 ............ 1 443 515 893 550 
1955 ............ 1 485 627 1 627 142 

Ainda com relação à receita arrecadada no município 
no mesmo período, no âmbito federal, estadual e •muni
cipal, apresenta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Féderal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 671 2 873 806 
1952 ......................... . 957 3 417 1 206 
1953 ......................... . 984 4 040 1 115 
1954 ......................... . 1 338 5 792 1 443 
1955 ......................... . 1 503 5 633 1 485 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A vida do muni
cípio de Abre Campo tem as mesmas características da de 
tôdas as cidades da Zona da Mata . As atividades princi
pais de seu povo são a agricultura e a pecuária. ~ bastante 
desenvolvida no município a indústria de beneficiamento e 
transformação de produtos agdcolas como: máquinas para 
beneficiamento do café e do arroz; alambiques para fabri
cação de aguardente de cana; engenhos para fabricação de 
rapadura e açúcar; moinhos de fubá, etc. Possui o muni
cípio diversas fábricas de queijos e manteiga . 

O município conta com 26 unidades escolares do en
sino fundamental comum e 2 bibliotecas com 1 213 volumes. 

A única e importante festa religiosa e popular que se 
realiza na cidade é a em homenagem a N. s.a de Santana, 
padroeira local, dia 27 de julho. Na véspera dos tradi
cionais festejos, isto é, dia 26, a cidade recebe a visita de 
grande número de fiéis procedentes do interior do município 
para as solenidades do levantamento da bandeira de N. s.a 
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de Santana que, feericamente iluminada, é içada em majes
toso mastro sob a delirante aclamação da multidão de fiéis 
aglomerados no adro da matriz. Ao término dessas solenida
des têm início os festejos populares, com inúmeras fogueiras 
acesas em diversos pontos da cidade. Em volta dessas fo
gueiras são executados os "Desafios de Violeiro", a "Dança 
de Congada" e a dança do célebre ''Boi Pintado", muito 
apreciada pela petizada. Depois de quase tôda a noite de 
alegria e entusiasmo, são encerradas essas diversões, para 
no dia seguinte ser comemorado com Missa Solene e triun
fal procissão de N. s.a de Santana, o dia da padroeira da 
cidade. 

A população se vale dos serviços profissionais de 3 mé
dicos. 

Abre Campo possui uma Agência de Estatística, órgão 
do Sistema Estatístico Nacional. 

São 9 os vereadores em exercício e 6 64 7 os eleitores 
inscritos. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de E.statística Manuel Batista de Almeida). 

AÇUCENA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO -- Foi por volta de 1860 que o Padre Leo
nardo Felix Ferreira, vigário da freguesia de Joanésia, ten
do descido o rio Santo Antônio, chegou a uma pequena praia 
no povoado de Travessão, onde celebrou missa. A praia on
de foi oficiada a solenidade ainda hoje conserva o nome 
de Praia da Missa. 

Por êsse tempo era a localidade de Travessão um 
reduto de marginais, vindos do Sêrro, Conceição e Itabira, 
que no local se estabeleceram, tendo como atividades a 
cultura da mandioca, do milho, do feijão, etc. ou a caça 
e a pesca. 

Cresceu a comunidade e em 1901 vamos encontrar 
instalado o distrito de ''Travessão de Guanhães". A troca 
do toucinho, vindo do interior do distrito, por sal, tecidos, 
ferragens e miudezas -- ou seja, o comércio, tal como 
era praticado então -- forçou, em 1902, o aparecimento 
da primeira casa comercial, na sociedade que fizeram José 
de Alvarenga e Elizeu de Souza Lima. Por êsse tempo, 
a capela de Travessão passara a ser visitada mensalmente 
pelo vigário de Braúnas, padre José Augusto de Oliveira. 



Instalação de transformador elétrico 

Tem o município um acentuado ritmo de progresso 
e sua sede é uma bela cidade. 

DATAS IMPORTANTES - 1824 - D. Pedro I ordena 
a João Maciel da Costa a criação de um Quartel com 
80 praças, no local. chamado Naque Nanuque, à margem 
esquerda do rio Santo Antônio, para aldeamento dos ín
dios botocudos. 

1860 - Primeira missa em Travessão. 
1901 - Instalado o município de Travessão de Gua

nhães. 
1902 - Fundação da primeira casa comercial. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Com 1194 km2, 

situa-se Açucena no vale do rio Doce, em Minas Gerais. 
A altitude da sede é de 720 m e suas coordenadas são 
19° 04' 00" latitude Sul e 42° 31' 30" longitude W. Gr. 
Dista, em linha reta, 176 km da Capital do Estado. 

SITUAÇÃO A 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Em 1950, segundo os resultados do 
Censo de então, a população do município era de 22 455 
habitantes, dos quais 5 813 no distrito da Cidade e 645 na 

cidade. Previsões do Departamento Estadual de Estatística 
dão como provável população do município em 1-1-56 
23 552 habitantes. Em 1955, a densidade demográfica er~ 
de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1950, as aglome
rações urbanas existentes no município eram as seguintes: 

Cidade, Aramirim, Felicina, Naque e Pedra Corrida. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com 
a tabela abaixo, vemos que em 1950 87% da população 
se localizavam no quadro rural. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO PRESENTE 

Númeroa % aO'bre 

------·----------------- -~~~~~- --~~~--

~:Út i ••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL ......................... . 

753 
473 
545 
875 
375 

1!1 434 

22 455 

3,35 
~.lO 
2,4~ 
3,8!1 
1,67 

86,57 

100,00 

Canal da Usina Pinguela 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A apuração 
dos dados. do Censo de l Q50, relativamente aos ramos de 
atividade da população, forneceu os sugestivos dados da 
tabela abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuflria e silvicultura . .......... 
Ind6atriaa extrativas . .............. 
Ind6striao de trfnaformação . . ..... ... ....... 
Comhcio de mercadorias . .. ....... .. ... . . . . 
Com~rcio de imóveis e valores mobilillrioa, cr~-

dito, aeguroa e capitalização .......... ..... 
Prestação de serviços_ . ...................... 
Transporte, comunicações e armazenagem . ... 
Profissõea liberais ........................... 
Atividades sociais ........................... 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividades dom&ticas nio remuneradas e ativi. 

dades escolares discentes ......... 
Condições inativas ............. 

TOTAL ... 

PESSOAS PRESENTES 
DE lO ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 

5 157 s 07!1 78 
180 180 
641 63!1 1 
179 176 3 

3 3 
298 89 209 

82 79 3 
7 7 

46 5 41 
19 17 2 

7 7 

6 !196 360 6 636 
1 773 1 112 661 

15 390 7 756 7 634 

A principal atividade da população do município é 
a agricultura . 

AAricultura, pecuária e silvicultura - Foram as seguintes 
as culturas agrícolas que em 1955 ocuparam área superior 
a 100 ha: arroz (700 ha); banana (200 ha); café (1600 
hectares); feijão (1150 ha) e milho (3 900 ha). 

:1.9 



Naquele ano o valor da produção das principais cul
turas foi o seguinte: 

VALOR DA PRODUCÃO 

CULTURAS 

Milho .................................... · ... . 
Caf~ ..................................... : . . . 
Arroz ....................................... . 
~ij~ ............ : .......................... . 
Banana ......... : ........................... ,. 
Outros ......................... . 

TOTAL ..... . 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

12 250 
11 250 
4 200 
4 160 
3 600 
5 325 

40 785 

%sObre 
o total 

30,03 
27,58 
10,29 
10,19 

8,82 
13,09 

100,00 

O município tem plantados 1 010 000 pés de café, dos 
quais 10 000 novos e os restantes em produção. 

Pecuária- Em 1955 era a seguinte a situação dos rebanhos 
do município: 

NÚMERO 
DE 

CABECAS 

VALOR 
REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Su!nos ........................ . 

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

180 
12 200 

450 
2 350 
2 250 

250 
18 000 

Cr$ 1 000 

216 
15 300 

36 
2 820 
4 050 

38 
14 400 

38 860 

%sObre 
o total 

0,58 
41,52 

0,09 
7,65 

10,98 
0,10 

49,08 

100,00 

Indústria- A atividade industrial em Açucena se concen
tra no desdobramento da madeira e no ramo dos laticínios. 
Em 1955, sua situação foi a seguinte: 

N.• de CAPITAL FORCA 
estaw Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICACÃO beleci- empre-
rnentos gado N.• de Potência 

Cr$ 1 00( % motores em c. v. 
------------ ---- ---·--- ---- ------ ----- -----
Indústria extrativa mi-

neral ................ 4 6 130 11,17 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 112 88 1 033 88,83 -- -

Indústria manufatureira 
e fabril .............. - - - - - -

TOTAL ............ 116 94 1 163 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954: 

ESPECIFICACÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoiJradouros públicos 
Existentes ............................. . 

Abastecimento de á/lua 
Pr~dios servidos. . . . . . Possuindo penas. . . . . . . . . . . . ..... . 

{ 

Totalmente. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Logradouros servidos. Parcialmente ..................... . 

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

Ligaçõea domic:iliares .................................... . 

Para a hospedagem existem 4 pensões. 

DADOS 
NUM:I!:RICOS 

186 

22 

48 

4 
4 

8 

62 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território do município 
é cortado por 365 km de rodovias, dos quais 69 pertencem 
a particulares e 296 se acham sob a administração municipal. 

30 

Trecho de uma rua central 

É servido por ferrovia pela Estrada de Ferro Vitória 
Minas. Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 6 auto
móveis, 1 camioneta, 22 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICACÃO DISTÂNCIA MEIOS DE OBSERVAC0ES 
TRANSPORTE 

----·-----11-------- ------- ---------

MUNIC!PIOS 
LIMITROFES 

Governador Valadares ... . 
Guanhães .. : ............ . 
Iapu ................... . 
Joan&ia ........ : . ...... . 

Mesqu~t!' ................ . 
Tarum1r1m .............. . 

Virginópolis ............. . 

Capital estadual . ....... · 
Capital federal ......... . 

'110 
276 
89 

153 
41 

129 
183 

234 

371 
931 

Onibus ou trem 
Automóvel 
Automóvel 
Onibus 
Montaria 
Onibua 
Onibus 

Onibua 

Onibua e trem 
Onibua e trem 

E.F.V.M. 
Via Virginópolia 

Via Governador Va
ladares 

Via Governador Va
ladares 

Via Naque 
Via Belo Horizonte . 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população de Açu
cena com 2 estabelecimentos atacadistas, no município. 
Conta também com 197 estabelecimentos comerciais va
rejistas dos quais 30 situados na sede. 

Dispõe Açucena de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar com 29 
estabelecimentos de ensino primário em funcionamento, 
a percentagem de pessoas que sabem ler e escrever ainda 

Casa de fôrça da Usina Pinguela 



é baixa, segundo a tabela abaixo, com dados do Recen

seamento de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Nllmero 
% stlbre 
o total 

----------------------·------ --·----- -------
Sabem ler e escrever .................. · .... · · · · 
Nlo oabem ler e eacrever .................... · · 

TOTAL ...... ········'··················· 

4 329 
14 139 

18 468 

23,44 
76,56 

100,00 

Ensino primário- Nos anos de 1954 a 1956 foi a seguinte 
a situação do município com referência ao ensino primário: 

DADOS NUM!!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 __ __. ___________ ------- ------- -·------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva .............. . 

23 
49 

2 247 

22 
49 

1 987 

29 
48 

2 235 

A percentagem de alunos matriculados em 1956 
em relação à população infantil em idade escolar - foi 

de 41,25%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças muni
cipais nos anos de 1951 a 1955 foi a constante da tabela 

abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa 
Saldo ou 
"deficit" 

Total Tributéria realizada do balanço 
-------·-- ------ ------

1951 ............ 742 742 452 290 

1952 ............ 879 879 756 123 

1953 ............ 1 392 1 392 996 396 

1954 ............ I 243 1 243 1 521 - 278 

1955 ............ 1 648 I 648 1 983 - 335 

No mesmo período as receitas municipal e estadual 

foram as seguintes: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual 

I 741 
2 682 
4 508 
4 009 
4 950 

Municipal 

742 
879 

1 392 
1 243 
I 648 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - É encontra
da no município de Açucena, ainda em nossos dias, a forma 

de trabalho cooperativo do mutirão - que ali aparece com 
o nome de "campanha". Consiste o mutirão na ajuda, gra
tuita e coletiva, de lavradores a um colega seu. O beneficiá
rio fica na obrigação de fornecer aos companheiros que o 
ajudam uma boa alimentação, seguida de um "pagode" ou 
baile de terreiro, que é realizado à noite. 

Município agrícola, tem Açucena como principais pro
dutos o café, o arroz e o feijão. A criação de gado possui 
também lugar de relativa importância em sua economia. 

São 11 os vereadores em exercício e 4 191 os eleito
res inscritos . 

Seu comércio é feito com Belo Horizonte, Caratinga, 
e Governador Valadares. Em troca de seus produtos expor
tados recebe ferragens, tecidos, combustíveis, sal, etc. Ins
talada na sede municipal existe uma Agência de Estatís
tica, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Giovanhi Francisco de Rezende) . 

AGUABOA-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - A Cidade de Água Boa 
está localizada na bacia do Surubi afluente do Urupuca, 
na margem direita do ribeirão Água Boa. 

Diz a tradição que os primeiros a penetrarem aquelas 
paragens, até então habitadas pelos índios Aranans, foram 
os aventureiros Tomás Luiz, Felisberto Luiz e Geraldo 
Luiz Pêgo que, acompanhados de parentes, estabeleceram
-se às margens do Surubi, no ano de 1832. 

Tomás Pêgo, captando as simpatias dos Aranans al
deados na barra do ribeirão Santo Antônio, conviveu com 
os mesmos vários anos e, fazendo construir uma capela 
no local em 1835, lançou os alicerces onde hoje está . o 
povoado de Santo Antônio. 

Em 1850, mais ou menos, Frei Bernardino do Lago 
Negro, religioso Capuchinho, começou, com autorização 
do Govêrno, um aldeamento nas cabeceiras de um ribei
rão afluente do Surubi, curso de água êste que veio de se 
chamar Catequese. Os índios, porém, abandonaram o al
deamento, preferindo viver em Santo Antônio em com
panhia de Tomás Pêgo. 

Na mesma época da penetração dos Pêgo na bacia 
do Surubi, Joaquim Cardoso da Cruz, Antônio Nunes da 
Cruz, Antônio Rodrigues da Silva, Anadeto Rodrigues da 
Silva e Bernardo Rodrigues da Silva estabeleciam-se às 
margens do ribeirão Água Boa. A doação dos terrenos 
para o estabelecimento da povoação foi feita em 11 de 
setembro de 1855 por José Joaquim Carneiro e sua mulher 
D. Ana Felícia da Silva. 

A freguesia foi canônicamente instituída em 13 de 
janeiro de 1886, sendo o seu primeiro prelado o Padre 
Cirilo de Paula Freitas . 

A estação postal da povoação foi criada em 1888 e, 
por ato de 8 de fevereiro de 1889, foi o Sr. Cícero de 
Paula Freitas nomeado para agente. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A Lei Provincial 
n.0 2 376, de 25 de setembro de 1877, criou o distrito 
de Água Boa. 

Em virtude da Lei estadual n.O 1 039, de 13 de de-. 
zembro de 1953, foi o distrito de Água Boa elevado à 
categoria de Município, desmembrando-se do território de 
Capelinha. 

Segundo a divisão administrativa em vigor, o Muni
cípio de Água Boa é constituído somente de um distrito, 
o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- De acôrdo com a divisão 
territorial vigorante, o Município de Água Boa pertence 
ao têrmo e comarca de Capelinha. 
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LOCA~IZAÇAO DO MUNICíPIO - O Município de 
Agua Boa acha-se localizado na zona do Alto J equitinho
nha no Estado de Minas Gerais. Tem uma área de 1 219 
quilômetros quadrados e uma altitude de 600 m. A sede 
municipal dista (em linha reta) 260 km da Capital Esta

dual. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua C:apital. 

POPULAÇÃO - A população do distrito que passou a 

constituir o Município de Agua Boa atingia em 1-VII-1950, 

por ocasião do último Recenseamento Geral, 21 620 ha

bitantes (10 760 homens e 10 860 mulheres). A esti

mativa para 31-XII-1955 era de 22 864 habitantes, segundo 

publicação do Departamento Estadual de Estatística. 

Localização da população - De 21 620 habitantes em 

1950, 715 localizavam-se na cidade e 20 905 no setor rural, 

conforme caracteriza o quadro abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ....................................... . 
Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

715 
20 905 

21 620 

% sObre 
o total 

3,31 
96,69 

100,00 

Como se vê, o Município é preponderantemente ru

ral, com 96,69% de sua população localizada nessa zona. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - As princi
pais atividades econômicas do município se prendem à 

agricultura e à pecuária. No campo da agricultUra sobres

saem as culturas do arroz, café, cana-de-açúcar, feijão e 
milho, com áreas superiores a 800 ha. 

No setor da pecuária é bastante expressiva sua popu
lação bovina com um rebanho de mais de 25 mil cabeças, 
e cujo valor é estimado em 50 milhões de cruzeiros. 

3:Z 

No ano de 1955, os principais produtos agrícolas do 
município foram os seguintes: 

VALOR DA PRODUÇÃO 

CULTURAS 

% sObre 
o total 

Números 
absolutos 

(Cr$_ 1 000) 
----------·---·--------- ------------

11 292 29,20 
6 720 17,38 
6 300 16,28 
6 080 15,71 
5 000 12,92 
1 440 3,12 
1 856 4,19 

Milho ......... : ............................. . 
Cana-de-açúcar .............................. . 
Caf~ ........................................ . 
Feijão ...................................... . 
Arroz ............................ , .......... . 
Mandioca ................................... . 
Outros ...................................... . 

TOTAL ................................. . 38 688 100,00 

Quanto à pecuária, em 31-XII-1955, estavam assim 
discriminados os rebanhos do município, estimados em 
78 milhões de cruzeiros: 

VALOR DA PRODUÇÃO 
Número 

REBANHOS de Número• cabeças absolutos %sObre 
(Cr$ 1 000) o total 

-----------
70 175 0,22 

25 000 50 000 63,95 
250 20 0,02 

2 500 3 750 4,79 
8 300 18 675 23,90 

300 30 0,03 
22 200 5 550 1,09 

Asininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~i~'::.::: ::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL .................. . 78 200 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .......................... . 

LoAradouros públicos 
Existentes; ........................................... . 
Pavimentados parcialmen~e ............................ . 
Outros .............................................. . 

Abastecimento de áAua 
Pr~dios servidos por penas ............................ . 
Logradouros servidos parcialmente ..................... . 

DADOS 
NUM1!:RICOS 

227 

11 
1 

10 

70 
6 

INDúSTRIA - Em 1955 era a seguinte a situação da 

indústria do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Indústria extrativa mi· 
neral ............... . 

Indústria de transforma· 
çio e beneficiamento 
da produção agrlcola 

Indústria manufatureira 
e fabril. ......... . 

TOTAL ..... . 

N.• de 
esta· 

beleci· 
mentos 

24 

24 

Pessoal 
CAPITAL 

EMPREGADO 
FORCA 

MOTRIZ 
empre· r----;----1·----;---
gado N.o de Pot!ncia 

Cr 1 000 % motores em c. v. 

53 301 100,00 

53 301 100,00 

MEIOS DE TRANS})ORTE - O Município de Água 
Boa é cortado por 50 km de rodovias estaduais, 42 km de 

municipais e 30 km de particulares, e liga-se às cidades 
vizinhas e às capitais Estadual e Federal, nas seguintes 

distâncias: Capelinha- 56 km- Rodovia; São Sebastião 

do Maranhão - 58 km - Rodovia; Itamarandiba -
104 km- Rodovia; Santa Maria do Suaçuí- 31 km

Rodovia; Itanhomi - 193 km - Rodovia; - Malaca-



cheta - 121 km - Rodovia; - Capital Estadual -
439 km - Rodovia; - Capital Federal - 1 079 km -
Rodovia. A Prefeitura Municipal registrou 2 caminhões e 
10 jipes em 1955. 

COMÉRCIO E BANCOS - Dispõe o comércio do Muni
cípio de 138 estabelecimentos varejistas, sendo 80 locali
zados na sede municipal e os 58 restantes na zona rural. 

ENSINO PRIMÁRIO - O ensino primário dispunha, em 
1956, de 14 unidades escolares. Apesar da diminuição do 
número de estabelecimentos de ensino de 1954 para 1956 
a matrícula efetiva tem aumentado neste mesmo período, 
conforme dados constantes da tabela abaixo: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 15 16 14 
Corpo docente ................. 24 25 26 
Matricula efetiva ............... 1 179 1 291 1 342 

A percentagem de alunos matriculados em 1956 
em relação à população infantil em idade escolar era de 
aproximadamente 22,40%. 

FINANÇAS PúBLICAS - No período de 1954-1955, as 
finanças do Município atingiam as seguintes cifras: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo 

Total Tributâria 
realizada do balanço 

-----
1954 ...... ... 910 841 392 518 
1955 ...... ..... 1 124 438 677 447 

NOTA - O Municlpio foi ·instalado em 1-1-1954. 

O orçamento municipal para 1956 consigna uma re
ceita total de um milhão de cruzeiros. 

A arrecadação da receita federal, estadual e municipal 
apresentou os seguintes dados para o mesmo período: 

I 
1 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Federal Estadual Muqicipal ---------------- ------ ------ ------

1954 
1955. 189 

607 
1 623 

910 
1 124 

A arrecadação federal é efetuada pela Coletoria Fe- , 
deral do município de Capelinha. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Água Boa está situada à margem direita do ribeirão Água 
Boa. 

O Município está na bacia do Alto Jequitinhonha. 

Município agrícola e pastoril, tem nestas duas ati
vidades os principais fatôres de sua economia. 

Seu povo, tradicionalmente religioso, festeja a padroei
ra, Santana de Água Boa, com grandes pompas. 

Dois hotéis atendem a hospedagem. São 11 os verea
dores e 1 660 os eleitores inscritos. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Luiz Barbosa). 
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AGUA COMPRIDA - MG 
Mapa Municipal no 9.o Vai. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Para a criação do distrito 
de Água Comprida que pertencia ao município de Ubera

ba, é de justiça citar o nome de D. Carolina Teodora de 

Castro, fazendeira residente naquela região, que fêz doação 

de dois alqueires mineiros de terra (96 800 m2), que 

constituíram o primeiro patrimônio da atual cidade. 

Praça Carolina de Almeida 

Mais tarde, com o desmembramento de seu territó

rio do município de Uberaba, foi criado o município de 

Água Comprida pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de 

dezembro de 1953, cuja instalação se deu em 1.0 de feve
reiro de 1954, época em que foram anexados mais dois 

alqueires de terra ao patrimônio da cidade, que conta, 

para suas zonas urbanas e suburbanas, a área de ..... . 

193 600 m 2 • 

D. Carolina Teodora de Castro inscreveu-se na pri

meira linha dos benfeitores de ·Água Comprida, como foi 

dito acima. Entretanto, para fundação da atual cidade 
tudo se deve aos inauditos esforços do Dr. Cláudio Mo

reira de Almeida. 

Nas primeiras eleições após a criação do município 
de Água Comprida, o povo da próspera comuna houve 

por bem eleger seu primeiro Prefeito o Dr. Cláudio Mo
reira de Almeida, como reconhecimento justo pelos ingen
tes esforços em prol do progresso de sua terra. 

Escola Pública General Osório 
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Rua 13 de Maio 

A origem do nome Agua Comprida, cuja história está 
em seus primórdios, vem de um riacho que corta grande 

extensão do município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O mumctpto de 
Água Comprida foi criado pela Lei estadual n.0 1 039, de 
12-XII-1953 e instalado no dia 1.0 -l-1954, com seu ter
ritório desmembrado do município de Uberaba. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Agua Comprida pertence 
ao Têrmo e Comarca de Uberaba. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Água 
Comprida está localizado na zona do Triângulo Mineiro. 
Sua área é de 389 km2, segundo o Departamento Estadual 
de Estatística. Altitude da cidade - 7 59 m . Posição rela
tiva à capital do Estado: Rumo - O . N. O . A média de 
temperaturas em graus centígrados é: das máximas: 35; 
das mínimas: 21; compensada: 28. 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo Demográfico de 
1950, era a seguinte a população do Distrito de Água Com
prida, parte do qual veio a constituir o atual município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Quadro urbano .. 
Quadro suburbano .. 
Quadro rural. ... 

TOTAL .. 

HOMENS MULHERES 

115 
29 

4 364 

4 508 

98 
32 

3 788 

3 918 

TOTAL 

213 
61 

8 152 

8 426 

Em 1955, calculou-se a densidade demográfica em 12 
habitantes por quilômetro quadrado. 

O Distrito de Água Comprida possuía a área de 
602 km2, de onde foram retirados os 389 km2 que hoje 
constituem o município. 

População da vila - Segundo os dados do Censo Demo
gráfico de 1950 era a seguinte a situação da população 

Outro aspecto da Rua 13 de Maio 

da vila de Água Comprida, 4ue constituiu mais tarde a 
atual sede do município: 

ESPECIFICAÇÃO PESSOAS 
PRESENTES 

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

Homens .. 
Mulheres .. 

TOTAL .. 

144 
130 

274 

NOTA - Estão excluldos os habitante• da zona rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- As princi
pais atividades do município no que se refere à vida eco
nômica são a agricultura e a pecuária. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Em 1955, foram as 
seguintes as culturas agrícola!l que ocuparam área superior 
a 100 ha: algodão (136 ha); arroz (2 982 ha); feijão (750 
hectares) e milho ( 2 200 ha); o município possui 440 500 
pés de café sendo 20 500 novos e 420 000 em produção. 

O valor da sua produção agrícola em 1955 foi o 
constante da tabela a seguir: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
EM 1955 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

% sObre 
o total 

-------------.... ---------- ------- -------
47 277 68,06 

5 850 8,43 
4 844 6,97 
4 536 6,52 
4 455 6,41 
2 515 3,61 

Arroz. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • 

Milho ....................................... . 
Laranja ................................... ··· 
Caf~ .................................. o •••••• 

Feijão ..................... ·················· 
Outros........... . ............ · · · · · · · · · · · · 

TOTAL ........................ . 69 477 100,00 



Trecho da Rua 13 de Maio 

Ainda em 1955, era a seguinte a situação dos reba
nhos do município: 

REBANl{OS 

Asininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~=:::::::::::::::::::::: 
Muares............. . .. 
Ovinóe ....................... . 
Sulnoa....... . ............. . 

TOTAL ....... . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

40 
30 000 

210 
14 200 

550 
250 

28 000 

VALOR EM 1955 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

128 
270 000 

59 
64 700 

2 090 
75 

84 000 

178 052 

% s6bre 
o total 

6,03 
64,14 

15,37 
0,49 
0,00 

19,25 

100,00 

Indústria - A atividade industrial do município se reduz 
à transformação e beneficiamento de produtos agrícolas, 
sobressaindo nela a produção de açúcar de engenho e 
aguardente de cana e a fabricação de farinha de man
dioca. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de· prédios existentes. 
Lo4.radouros públicos 

Existentes . ....... . 

Prefeitura Municipal 

DADOS 
NUM-e:RICOS 

94 

13 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 

56 km de rodovias municipais. Dista, por via rodoviária, 

632 km da capital do Estado e 1 145 km da capital do país. 

Em 1955 estavam registrados na Prefeitura Municipal os 

seguintes veículos motorizados: 6 automóveis, 7 camionetas 
e 12 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 8 estabelecimentos varejistas, dos quais 6 situa

dos na cidade. Conta também com 1 correspondente ban
cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Com relação à alfabetização 

são os seguintes os dados do Censo Demográfico de 1950 

sôbre os habitantes maiores de 5 anos da Vila de Água 

Comprida, que veio mais tarde a constituir a sede do atual 

município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ... 
Não sabem ler e escrever . .. 

TOTAL .... 

HOMENS MULHERES 

90 
34 

124 

49 
62 

11l 

TOTAL 

139 
96 

235 

Ensino primário- Nos anos de 1954 a 1956 foi a seguinte 

a situação do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ........... . 
Corpo docente ................. . 
Matrícula efetiva ......... . 

DADOS NUM2RICOS 

6 
'8 

251 

1955 

8 
12 

345 

1956 

1l 
15 

500 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar, é de 45,45%. 

Vista da :zona comercial 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Município 

recém-criado, em fase de organização de sua vida municipal, 
tem população dedicada a atividade agrícolas e criação do 

gado. 
Para a hospedagem existe uma pensão. 
O Município conta 9 vereadores em exercício e seu 

colégio eleitoral é composto de 868 eleitores. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Santino Gomes de Matos) . 



ÁGUAS FORMOSAS- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Foi por volta da passagem 
do último século que alguns exploradores - transpondo as 
fronteiras do município de Teófilo Otoni e Jequitinhonha 
- se fixaram às margens do córrego do Pampã, criando as
sim o pequeno povoado de Aguas Belas. 

A pecuária serviu-lhes de atividade econômica. Sur
giram as primeiras casas, cobertas de palha. Artesanatos 
do couro, da madeira e do ferro supriam suas primeiras ne
cessidades de instrumentos e de confôrto. 

Cresceu a comunidade com o passar do tempo, vindo 
posteriorme':lte transformar-se no atual município de Águas 
Formosas. 

LOCALIZAÇAO DO MUNICíPIO - O município de 
Águas Formosas ocupa uma área de 2 348 km2 na Zona 
do Mucuri, Estado de Minas Gerais. Sua altitude é de 
200 m e as coordenadas da sede são 17° 04' 15" de latitude 
Sul e 40° 56' 30" de longitude W. Gr. Dista da capital 
do Estado, no rumo E.N.E., 448 km. Apresenta a seguinte 
temperatura média em graus centígrados: das máximas: 29; 
das mínimas: 20; compensada: 22. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇAO - A população do município segundo o Re
censeamento Geral de 1950 era de 33 049 habitantes, dos 
quais 4 17.7 nas vilas e 1192 na cidade. Estima o Departa
mento Estadual de Estatística de Minas Gerais sua popu
lação em 1-1-56 como sendo de 21882 habitantes, com ex
clusão, naturalmente, dos distritos de Norte e Bertópolis, 
que hoje constituem o município de Machacalis. A densi
dade demográfica em 1955 era de 9 habitantes por quilô
metro quadrado. 

Localização da população - Segundo o Recenseamen
to de 1950, esta população localizava-se principalmente no 
quadro rural, que contava com 83,79% da população total. 
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Criatório de gado 

Principais aslomerações urbanas - Ainda segundo o 
Censo de 1950, eram as seguintes as aglomerações urbanas 
e as percentagens da população total ali residente: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ............................... . 
Bertópolis ................................... . 
Crisólita ....................... , ............ . 
Norte ....................................... . 
Pampã ...................................... . 
Umburatiba ................................. . 
Quadro rural. ............................... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números I ~'o aôbre 
absolutos o total 

----~------

1 192 I 3,60 
817 2,47 
770 2,32 

1 258 3,80 
567 1,72 
765 2,31 

27 680 83,79 

33 049 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Os dados do 
Recenseamento de 1950 apontam, como os grandes ramos 
da atividade humana dos habitantes de Águas Formosas, 
"Agricultura, Pecuária e Silvicultura": 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e eilvicultura ........... 
Indústrias extrativas ........................ 
Indústrias de transformação ................. 
Com~rcio de mercadorias ........... 
Com~rcio de imóveis e valores mobilillrioa, cri-

dito, seguros e capitalização ................ 
Prestação de serviços ....................... 
Transporte, comunicações e armazenagem .... 
Profissões liberais ........... · ............... 
Atividades sociais .......................... 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividades dom~aticaa não remuneradas e ati. 

vidades escolares discentes ................ 
Condições inativas ....... 

TOTAL ... 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.~VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

8 196 7 747 449 
8 8 

281 278 3 
283 277 6 

731 165 566 
65 65 

5 5 
53 28 25 
40 39 

5 5 

8 801 310 8 491 
3 199 1 905 1 294 

21 667 10 832 10 835 

Obras da usina hidroelétrica 



C!Jchoeira da Alegria, no Água Quente 
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Outro aspecto das obras da usina hidrelétrica 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - São as seguintes 
as culturas agrícolas que ocupavam em 1955 áreas superio
res a 100 ha: arroz (550 ha), cana-de-açúcar (200 ha), 
feijão (155 ha), mandioca (510 ha) e milho (105 ha). 

A situação das principais culturas naquele ano era a 

seguinte: 

CULTURAS 

Mandioca ................................... . 
Feijão ...................................... . 
Arroz............... . ............ . 
Milho ....................................... . 
Cana-<le-açúcar .............................. . 
Outros ...................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955} 

·Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000} 

%sObre 
o total 

---1------

10 425 
7 044 
2 063 
2 025 
1 680 
1 229 

24 466 

42,63 
28,79 

8,43 
8,27 
6,86 
5,02 

100,00 

Quanto à situação dos rebanhos, na mesma época, era 

a seguinte: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

--------------------------ll------------1-----------------------
Asininoa .............. . 
Bovinos............. . .. . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos.......... .. ...... .. 

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

1 100 
72 000 

600 
1 400 
9 500 
2 200 

26 000 

1 100 0,47 
144 000 62,74 

60 0,02 
2 100 0,91 

17 100 7,44 
264 0,11 

65 000 28,31 

229 624 100,00 

Indústria - Em 1955 era a seguinte a situação da in

dústria municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Ind6atria extrativa mi-
~eral ............... . 

Indústria de transforma
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 

lnd6atria manufatureira 
e fabril. ............ . 

TOTAL., ........ . 

N.• de 
esta

beleci
mentos 

82 

Pessoal 
empre
gado 

191 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$1 000 % 

1 145 

FORCA 
MOTRIZ 

N.o de Pot@ncia 
motores em c.v. 

2 21 

N~TA: A. produção extrativa mineral li feita muitas v~zes sem que haja 
estabelec•mentos f1xos e de duração determinada, destinados a essa finalidade, 
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MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos, na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM:!RICOS 

Número de prédios existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 

Logradouros públicos 
Existentes.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Pavimentados. . . . . . . . . Parcialmente .................... . 
{

Inteiramente . ................... . 

TOTAL........................ 2 

Outros ................................................ . 20 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 
131 km de rodovias municipais; possui também um campo 
de pouso, com pista de 750 m, cujo movimento em 1955 foi 
o seguinte: 

Aeronáutica Civil 

ESPECIFICAÇÃO 

Extensão da pista do aeroporto (metro} .................... . 
Aeronaves chegadas durante o ano . ........................ . 
Aeronaves safdas durante o ano .. ......................... . 
Passageiros chegados durante o ano ....................... . 
Passageiros saldos durante o ano .......................... . 

DADOS 
NUM:!RICOS 

750 
96 
96 

552 
576 

NOTA: A emprêsa que serve o municlpio li a Imperial Transportes Alireos 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, os seguin
tes veículos: 22 automóveis, 1 camioneta e 2 caminhões. 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
TRANSPORTE 

(km) 

A Carlos Chagas ......... 124 Rodovia -
A Joalma ............... 72 Rodovia --
A Machacalia ............ 30 Rodovia --
A Te6filo Otoni. ......... 173 Rodovia --
A Belo Horizonte ........ 727 (1} (1) Por automóvel a 

Teófilo Otoni, deota 
a Governador Vala-
dares por Onibus da 
Viação S. Geraldo, 
da! a Nova Era pela 
E.F.V.M., dai a 
Belo Horizonte pela 
E.F.C.B. 

Ao Rio de Janeiro ....... 959 (2} (2) Por automóvel a 
Te6filo Otoni, dest ~ 
a Muriali por Oni· 
bus da Viação 
S. Geraldo, da! ao 
Rio de Janeiro, por 
Onibus da Citran. 

Acampamento das turmas encarregaaas aa conJ;rru~uu uu u:an•u n•u•'lllõõ•'lllõõun.a 



Cachoeira do Bele:~;o 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população de Águas 

Formosas com 191 estabelecimentos comerciais varejistas, 

dos quais 32 na cidade. 

Dispõe também o município de 2 correspondentes ban

cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar com 20 uni

dades escolares de ensino primário ·fundamental, a percen

tagem de alfabetizados em 1950 não ia além de 13,67%. 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(I.~VII--1950) 

Número 
% sóbre 
o total 

------------------ -----------
Sabem ler e rscrever . ........................ . 
Não sabem ler e escrever ..................... . 

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

3 754 
23 693 

27 447 

13,67 
86,33 

100,00 

Ensino Primário - A situação do ensino primário fun

damental, nos anos de 1954 a 1956, no município era a se

guinte: 

DADOS NUM:I!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------------------------
Unidades escolares ............ · .. 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

22 
29 

l 287 

22 
29 

1 287 

20 
27 

1 160 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar, é de 23.05% . 

Trecho do Rodovia Águas Formosos - Crisólito 

FINANÇAS PúBLICAS- No período compreendido en
tre os anos de 1951 e 1955, foi a seguinte a situação das 
finanças municipais: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00} 

ANOS 
Receita arrecadada Despesa Saldo ou 

Total Tributária realizada deficit 
do balan~;o 

-----~-- ------
1951 ............ 860 360 783 77 
1952 ............ 864 .. 1 267 - 403 
1953 ............ 1 331 424 590 741 
1954 ............ 983 357 1 373 - 390 
1955 ...... ..... 1 211 376 1 220 - 9 

Quanto à receita arrecadada nas três esferas da admi
nistração, no mesmo período, a situação foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

1951..... . . . . . . . . .. 
1952 ......................... . 

. 1953 ....................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

Federal 

219 
242 
317 
369 
398 

Estadual 

1 605 
2 031 
2 429 
3 139 
3 052 

Municipal 

860 
864 

1 331 
983 

I 211 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Situado na 
zona do Mucuri, é Águas Formosas um município de ati
vidades essencialmente ligadas à agricultura e à pecuária. 

Podemos citar - como acontecimento peculiar da vida 
municipal - a sobrevivência dos trovadores e cantadores 
ao som da viola. 

Aos sábados é realizada na sede municipal a feira 
onde são negociados os objetos de couro, cerâmica, arte
sanatos e cereais de origem local. 

Quando há longa estiagem, é costume, na comuna, a 
realização de procissões de penitência, nas quais os acompa
nhantes carregam pedras na cabeça, depositando-as, no fim, 
ao pé do cruzeiro existente em frente à igreja. 

Exerce seu comércio com a Bahia, Rio de Janeiro, Teó

filo Otoni e Belo Horizonte. 

Na sede municipal acha-se uma Agência de Esta

tística, órgão do sistema estatístico nacional. 

Há 1 aparelho telefônico, 2 hotéis e 6 pensões. 

A população se utiliza dos serviços profissionais de 

2 médicos. 

São 1.1 os vereadores e 6 740 os eleitores inscritos. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Gilberto Monção de Aguiar). 

AIMORÉS- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Os índios Aimorés, que vi
veram na zona de fronteira entre os atuais Estados de Mi
nas Gerais e Espírito Santo, tiveram o seu primeiro contac
to com o homem branco quando sua região foi atravessada, 
na primeira metade do século passado, por aventureiros 
vindos de Vitória e pelo explorador Sebastião Fernandes 
Tourinho. Ao que parece, êsse contacto foi amistoso e veio 
facilitar mais tarde, por volta de 1856, a ocupação da ter
ra pelos irmãos João e Luiz de Aguiar, que, acompanhados 
pelo seu cunhado Inácio Mançores, que então saíram da 
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Igreja Matriz 

Paraíba do Sul, atravessaram Manhuaçu, alcançaram as ca
beceiras do Ribeirão Pocrane, em viagem de exploração . 
Continuando ribeirão abaixo, chegaram por fim ao Rio 
Manhuaçu, que foi seguido até o seu encontro com o Rio 
Doce. 

Resolveram ali se fixar em propriedade agrícola, dedi
cados à cultura da terra e ao pastoreio do gado. Ao local 
foi dado o nome de Natividade. A fertilidade da terra deu
-lhes estabilidade no local. Outras pessoas, atraídas na bus
ca do ouro e pedras preciosas, para lá se mudaram, crescen
do assim a localidade. 

Em 1910, como uma homenagem aos primitivos ha
bitantes da terra, seu nome foi mudado para Aimorés. 

A comunidade padecia então de males originários de 
sua situação na fronteira, sendo palco de inúmeros crimes. 
Foi sentida a necessidade de um poder civil mais forte, a 
fim de coibir os abusos de tôda natureza que ali se prati
cavam. Daí sua elevação a Distrito em 1911 e à cidade em 
1925. 

Grupo Escolar Machado ele Assis 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - O município de Ai
morés, com 1343 km2, está localizado à margem direita do 

1/.0 

Rio Doce, na Zona do Rio Doce, no Estado de Minas Ge
rais. Tem a cidade, como coordenadas geográficas: 
19° 29' 25", de latitude Sul e 41° 03' 53", de longitude 
W. Gr. Sua altitude é de 77 m. Apresenta como tempe
ratura média: das máximas: 39°C; das mínimas: 20°C; 
compensada: 30°C. 

A precipitação pluviométrica anual atinge 275 mm. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população recenseada em 1-7-50 era 
de 3 7 022 habitantes dos quais 14 493 no distrito da cidade 
e 8 625 na cidade. Estimativas do Departamento Estadual 
de Estatística de Minas Gerais deram como 39 441 o nú
mero de habitantes existentes em 31-XII-1955. Em 1955 
a densidade demográfica era de 29 habitantes por quilô
metro quadrado . 

Principais aglomerações urbanas - A principal aglo
meração urbana existente no município é a cidade, que con
ta com 23%, aproximadamente, da população total. Con
ceição do Capim e Penha do Capim não chegam a contar, 
cada uma, com 2% do total de habitantes. 

Localização da população - Como decorrência da pró
pria natureza do tipo de atividade econômica praticada no 
município, vamos encontrar a maior parte de sua popula
ção no quadro rural, que conta com mais de 72% do tota~. 
intimamente ligada à localização, está a distribuição da po
pulação segundo o ramo de atividade exercida. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(l.o-VII- 1950) 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

---------------·-----------------

8 625 23,20 
139 0,37 
512 1,38 
246 10,66 
436 1,17 
143 0,38 

26 921 72.74 

Cidade ..................... -··-············ 
Alto Capim ............................. . 
Conceição do Capim ....................... -.· 
Expedicionário Alicio .................... · ... · · 
Pe.nha do Capim. . ................. · ... · · 
Tabaúna.. . ...................... . 
Quadro rural. ............. · · 

TOTAL .. 37 021 100,00 



Escola Normal 

A agricultura, em Aimorés, ocupava, em 1950, 7 663 

dos 12 408 habitantes maiores de 10 anos, do sexo mas

culino. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Com sua ori
gem em estabelecimentos agrícolas e dispondo de terra fértil, 

tem Aimorés na Agricultura sua principal atividade, ocu

pando mais da metade da população masculina. Em segun

do e terceiro lugares vêm, respectivamente, a indústria de 

transformação e a de transportes, comunicações e armaze

nagem. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura ..... . 
Indústrias extrativas . ... _ . 
Comércio de mercadorias ... ................ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliários, 

crédito, seguros e capitalização ... ........ . 
Prestação de serviços . . 
Transporte, comunicações e armazenagem 
Profissões liberais .. 
Atividades sociais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Administração pública, ·Legislativo, Justiça . . . 
Defesa nacional e segurança pública. . . . . .. . 
Atividades domésticas não remuneradas e ati· 

v idades escolares discentes . ...... . 
Indústria de transformação .. . 
Condições inativas . ........................ . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE I O ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

7 858 
39 

443 

43 
784 
481 

20 
198 
110 
32 

12 112 
926 

I 998 

25 044 

7 663 
39 

426 

41 
391 
476 

18 
86 

101 
32 

946 
919 

I 268 

12 406 

195 

17 

2 
393 

5 
2 

112 
9 

11 166 
7 

730 

12 638 

Agricultura e pecuária - São as seguintes as culturas 
do mumctpto que ocupam área superior a 100 ha: arroz, 
cana-de-açúcar, feijão e milho. Dispõe de 3 100 000 pés 
de café, dos quais 2 000 000 em produção . 

O rebanho bovino contava, em 31-XII-1955, com 
125 000 cabeças, no valor de Cr$ 250 000 000,00; o suíno 
com cêrca de 80 000 cabeças, no valor de Cr$ 40 000 000,00; 
O valor total dos rebanhos de tôdas as espécies então atingia 
a casa dos Cr$ 329 019 500,00. 

Aimorés Palace Hotel 



Estação da E. F. Vitória a Minas 

São as seguintes as principais culturas agrícolas de 
Aimorés: 

CULTURAS 

Milho .. 
Cana-de-açúcar. 
Café ......... 
Feijão .... 
Arroz ... 
Mandioca .. 
Outros .. 

TOTAL. 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

25 200 
13 000 
12 000 

5 775 
4 312 
2 520 
3 347 

66 155 

38.12 
19,66 
18,14 
8,72 
6,51 
3,80 
5,05 

100,00 

O quadro abaixo representa a situação dos rebanhos 
em 1955: 

REBANHOS 

Asininos .. 
Bovinos ... 
CaprinoS ..... 
Eqüinos .... 
Muares ..... 
OvinO! ...... 
Suinos ... 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
125 000 

5 000 
6 000 
6 000 

700 
80 000 

VALOR (31-XII-55) 

Valor % sObre 
o total 

60 0,01 
250 000 77,29 

400 0,12 
12 000 3,70 
21 000 6,49 

70 0,02 
40 000 12,37 

323 530 100,00 

Indústria - Conta o parque industrial de Aimorés 
com 30 estabelecimentos, que representam um investimen-

Serviço Especial de Saúde Pública - SESP 

to da ordem de ·Cr$ 5 805 000,00 cruzeiros. O quadro abaixo 

indica a situação da indústria municipal, em 1955. 

N.o de CAPITAL FORÇA 

esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % N.0 de Potência 
motores em c.v. 

------------ ---- ---- - --- ---- ---- ----
ndústria extrativa mi-
neral ................ 4 18 1 

ndústria de transforma-
275 21,96 9 130 

ção e beneficiamento 
da produção agricola 21 44 2 330 40,15 lO 105 

ndústria manufatureira 
e fabril. ... ..... ... .. 5 49 2 200 37,89 27 210 

TOTAL ..... .. 30 111 5 805 100,00 46 445 

Casa de Saúde "São Lucas" 

MELHQRAMENTOS URBANOS - Era a segutnte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 
Existentes. 

Pavimentados .. 

Ajardinados. 
Outros .. ~ .. 

{

Inteiramente .. . 
· Parcialmente .. . 

TOTAL ..... . 

Abastecimento d'água 

Prfdios servidos. 
{ 

Ponui?do _hidr~metros ... . 
· Com hgaçoes hvres ..... . 

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

. d . {Totalmente .. 
Logra ouros serv1dos Parcialmente. 

TOTAL ..... 

Esgotos 

Logradouros servidos { De despejo· . · ...... . 
De águas superficiais. 

Pr~dios esgotados .... I Pela rêde. 
\Por fossas. 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros ilumina- {Em tOda a extensão. 
dos.. TOTAL .......... . 

Número de focos ... . 

Ligações domiciliares. 

DADOS 
NUM:Il:RICOS 

616 

57 

6 
3 
9 

1 
47 

294 
850 
144 

27 
2 

29 

28 
12 

144 
400 

30 
30 

000 

1 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 
17 5 km de rodovias, dos quais 83 são da rêde estadual e os 

restantes da municipal. É servido, além .disso, pela Estrada 

de Ferro Vitória a Minas. Conta também com um aeroporto. 



O tráfego aéreo é feito pelas companhias Consórcio Real
Aerovias e pela N .A.B. (Navegação Aérea Brasileira). 

A Prefeitura Municipal registrou em 1955 os seguintes 
veículos: 38 automóveis, 29 camionetas, 39 caminhões e 

4 ônibus. 

Dispõe, ainda, de uma agência postal, serviço postal
-telegráfico (do Serviço Público Estadual) e uma estação 
telegráfica de uso da Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Aimorés dispu
nha em 31-XII-1955 de 10 estabelecimentos comerciais ata
cadistas e 4 79 varejistas, sendo que na sede municipal ha
via dez casas atacadistas e 320 varejistas. Contava em 
31-XII-1956 com 3 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar Aimorés com 
3 7 unidades escolares de ensino primário fundamental, o 
seu índice de alfabetização - em conseqüência da sua po
pulação se localizar principalmente no quadro rural - dei

xa ainda a desejar. 

Hospital "São José" 

O quadro abaixo, com dados do Censo de 1950, indica 
a percentagem e os números absolutos do grau de alfabeti

zação do município. 

Fora do setor do ensino primário, existem ainda no 
município 2 unidades do ensino secundário, 1 do ensino co
mercial e 1 do pedagógico. 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-Vll-1950) 

Número % sObre 
o total 

-------------------1---------------
Sabem ler e escrever ......................... . 

Não sabem ler e escrever ..... 

TOTAL ..... . 

9 339 

21 141 

30 480 

30,63 

69.37 

100.00 

Ensino primário - A tabela abaixo indica a situação 
do ensino primário nos anos de 1954, 1955 e 1956: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente. . . . . . ......... . 
Matricula efetiva ..... 

DADOS NUM!l:RICOS 

1954 

40 
88 

3 254 

1955 

32 
93 

2 852 

1956 

37 
70 

2 710 

Edifício do Forum 

As finanças municipais- nos anos de 1951 a 1955 -
mostram a existência de estabilidade financeira: não 
acusam saldo ou deficit nos balanços. 

ANOS 

1951. .. 
1952 .... 
1953 ....... 
1954. 
1955 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

2 967 2 967 
2 781 2 781 
3 239 3 239 
4 032 4 032 
6 122 6 122 

Despesa 
realizada 

2 967 
2 781 
3 239 
4 032 
6 122 

Saldo ou 
deficit 

do balanço 

No mesmo período de tempo, a situação das receitas 
Federal, Estadual e Municipal foi a seguinte: 

1951. 
1952 .. 
1953. 
1954 ..... 
1955 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

3 780 
4 806 
4 453 
6 384 
6 331 

7 244 
7 396 

10 687 
1(J 265 
13 346 

2 967 
2 781 
3 239 
4 032 
6 122 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Situada no 
vale do Rio Doce, Aimorés é ponto importante da fronteira 
de Minas com o Espírito Santo. No município está situada a 

Usina de. fôrça e luz 

Jt.3 



famosa Serra dos Aimorés, região de Contestado, reivindi
cada pelos dois Estados limítrofes. 

Essencialmente agrícola, suas atividades principais se 
ligam às culturas de milho e mandioca. Além disso, possui 
importantes rebanhos de bovinos e suínos, sendo que os 
primeiros fornecem a matéria-prima da indústria de lati
cínios locaL 

Seu comércio se exerce pela exportação de gado, ce
reais e café para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, 
Governador Valadares e Campos. Importa tecidos, ferra
gens, calçados, gasolina, máquinas e combustíveis. 

São principais riquezas as madeiras, o cristal de rocha 
e as pedras semipreciosas. 

Conta o Município 4 hotéis, 12 pensões e 1 cinema. 
Na sede existem 8 médicos no exercício da profissão, 

e 1 hospital com 100 leitos. 
Em funcionamento acham-se 1 radioemissora, 1 tipo

grafia. Há também 4 bibliotecas e 1 livraria. 
Na sede do município está instalada uma Agência Mu

nicipal de Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 
São 13 os vereadores em exercício e 14 351 os eleito

res inscritos. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística José Jorge Kortbawi) 

AIURUOCA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Quando Bento Pereira de 
Souza Coutinho, escrevendo em 29 de julho de 1694 ao 
Govêrno-Geral do Brasil, referindo-se ao itinerário das ban
deiras paulistas em Minas Gerais, falou no Rio Grande, 
cujas cabeceiras estavam no penedo dos juruocas (papa
gaios de encontro vermelho). Era a primeira vez que o nome 
de Aiuruoca, então na sua primitiva forma, aparecia. na 
história. 

Mas somente no início do século XVII seria realizada 
uma efetiva ocupação da terra. Foi então que João Siqueira 
Afonso, de Taubaté, transpôs a Serra da Mantiqueira e en
trou no território míneiro. Descobriu em 1702 as minas do 
Sumidouro, em 1704 as de Guarapiranga (atual Piranga); 
impulsionado pela sua ambição, seguiu pelo Rio Grande até 
a serra dos Papagaios, pouco adiante, fundando o arraial 
de Aiuruoca, junto às minas do mesmo nome, por volta 
do ano de 1706. 

Como não podia deixar de acontecer, as -notícias de 
ouro atraíram para a região inúmeros exploradores, paulis
tas e portuguêses. Por volta de 1744 por ali passou também 
o paulista Simão da Cunha Gago que fêz erigir uma capela 
dedicada a Nossa Senhora, conforme reza a Iénda. 

A agricultura da região já interessara, desde 1717, à 
coroa portuguêsa, que, para incentivá-la, passara a Dom 
Brás Baltazar da Silveira uma carta de sesmaria, sôbre ter
ras da região. A progressiva escassez do ouro veio torná-la 
uma necessidade à vida econômica da região. Alguns dos 
garimpeiros e faiscadores abandonaram a região, ao passo 
que outros ali se fixaram, então definitivamente, dedicados 
quer à agricultura, quer à criação do gado. 

Essa estrutura agropecuária da economia da região 
perdura ainda em nossos dias, observada evidentemente a 

existência. de novas técnicas que o progresso introduziu 
nessas atividades. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pela Resolução 
n.0 17, de 14 de agôsto de 1834, foi criada a Vila de Aiu
ruoca com território desmembrado do Município de Bae
pendi. Sua instalação se deu no ano seguinte, isto é, no dia 
7 de setembro de 1835. 

Pela Lei provincial n.0 1 510, de 20 de julho de 1868, 
elevou-se à categoria de cidade . 

Na divisão administrativa do Brasil, correspondente 

ao ano de 1911, apresenta-se o Município de Aiuroca com

posto de 7 distritos: Aiuruoca, criado por Alvará de 16 de 

fevereiro de 1724 e por Lei estadual n.0 2, de 14 de setem

bro de 1891, Serranos, Passa Vinte, Alagoas, Carvalhos, 
Bom Jesus do Livramento e Rosário de Bocaina. 

Segundo os quadros do Recenseamento Geral de 

1-IX-1920, sua composição distrital é a mesma fixada pela 
divisão administrativa referente ao ano de 1911, apenas 

com alteração no topônimo dos 2 últimos distritos citados, 

que passaram a ser Livramento e Bocaina, respectivamente. 

A Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 

transfere para o novo Município de Itanhandu o distrito de 

Alagoas, ficando ainda os seguintes distritos como integran

tes do seu território: Aiuruoca, Bocaina, Carvalhos, Liber

dade (antigo Livramento), Passa Vinte e Serranos. 

A mesma composição distrital é mantida pelas divisões 

territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Avenida Presidente Vargas 



Vista panorâmica 

O quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 
de março de 1938, manteve os mesmos distritos, composi
ção essa só alterada pelo Decreto estadual n.0 418, .de 17 de 
dezembro de 1938, quando o Município perdeu os distritos 
de Liberdade, Bocaina e Passa Vinte, para o novo Muni
cípio de Liberdade. Assim, no quadro em vigor no quinqúê
nio 1939-1943, fixado pelo referido Decreto-lei n.0 148, o 
Município de Aiuruoca compõe-se apenas dos distritos de 
Carvalhos e Serranos, tendo o Decreto-lei estadual n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, mantido a mesma composição 
distrital para o qüinqüênio 1944-1948. Pela Lei n.0 336, de 
27-XII-48, foi desmembrado o distrito de Carvalhos, que 
passou a constituir o município do mesmo nome. 

Já no quadro da última divisão administrativa e Judi
ciária do Estado a vigorar de 1.0 -I-1954 a 31-XII-1958, 
aparece o Município de Aiuruoca composto apenas de um 
único distrito: distrito de Aiuruoca . 

FORMAÇAO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o Mu
nicípio de Aiuruoca compreende o único têrmo judiciário 
da' Comarca do mesmo nome. 

Tal situação foi confirmada pelo Decreto-lei estadual 
n.0 88, de 30 de março de 1938, bem como pelos de n.0" 148, 
de 17 de dezembro de 1938, e 1058, de 31 de dezembro de 
1943, que fixaram os quadros territoriais para vigorarem, 
respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948. 

Na divisão administrativa e judiciária do Estado, refe
rente ao ano de 1953, a vigorar de 1.0 de janeiro de 1954 
a 31 de dezembro de 1958, o Município de Aiuruoca con
tinua como têrmo judiciário da comarca de igual nome, for
mada pelos têrmos de Aiuruoca, Bocaina de Minas (ex
-Arimatéia), Carvalhos, Liberdade, Passa Vinte e Serranos. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Com 707 km2
, está 

situado Aiuruoca na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

A sede, situada a 980 m de altitude, tem como coordenadas 

geográficas 21° 58' 30" de latitude Sul e 44° 36' 10" de lon

gitude W.Gr. Dista em rumo S.S.O. 239 km da Capital do 

Estado. Apresenta as seguintes temperaturas médias: das 

máximas: 30°C; das mínimas: 3°C; compensada: 20°C. 

É de 2 100 mm a precipitação pluviométrica anual. 

SITUAÇÃO 

" 
A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



POPULAÇÃO - A população do município, segundo o 
Censo Demográfico de 1950, era de 10 009. Cálculos do De

partamento Estadual de Estatística do Estado de Minas 
Gerais dão como sua provável população, em 31-XII-1955, 
7 063 habitantes. Embora à primeira vista pareça ter ocor

rido decréscimo de população, esta, na realidade, aumen
tou, pois, após 1950, foi desmembrado do Aiuruoca o atual 
município de Serranos, cuja população estimada para 

31-XII-1955 era de 5 510 habitantes. Em 1955, a densi
dade demográfica era de 10 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1950, no mu
nicípio havia duas aglomerações urbanas: a sede e a vila 

de Serranos. 

Localização da população - Como poderá ser verifi
cado pela tabela abaixo, em 1950, 81,96% da população se 
localizavam no quadro rural: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Serranos .................................... . 
Quadro rurel. ............................. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

1 193 
613 

8 196 

10 002 

% sôbre 
o total 

11,92 
6,12 

81,96 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A apuração 
do Censo de 1950 deu como sendo a seguinte a distribuição 
da população local pelos ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura .......... . 
Indústria de transformação .................. · 
Comércio de mercadorias ................... . 
Comércio de imóveis e v,alorea mobiliários, cré· 

dito, seguros e capitalizatão .............. . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem ... . 
Profissões liberais. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Atividades sociais .......................... . 
Administração pública, Legislativo, justiça 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom&ticaa não remuneradas e ati· 

vic;ladea escolares discentes .... . 
Condições inativas. . . . . . . . . . .............. . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

209 
170 
103 

9 
251 
100 

7 
52 
42 

7 

3 402 
672 

7 024 

2 186 
170 
102 

7 
73 
97 

7 
11 
38 

7 

277 
549 

3 524 

23 

2 
178 

3 

41 
4 

3 125 
123 

3 500 

Agricultura, pecuar1a e silvicultura - Apenas as se
guintes culturas agrícolas ocuparam em 1955 área superior 
a 50 ha: cana-de-açúcar (70 ha); feijão (177 ha); mandio
ca (52 ha) e milho (597 ha). 

A situação geral do valor das culturas, naquele ano, 
foi a constante da tabela abaixo: 

CULTURAS 

~ii~~~-. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~:: :::::::: :: : : :: :::: :: : : :::::: ~ 
Mandioca ................................... . 
Batata-inglesa ............................. . 
Cana-de-açúcar ........................... . 
Outros ................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

1 079 
677 
571 
362 
282 
839 

3 810 

% sôbre 
o total 

28,31 
17,76 
14,98 

9,50 
7,40 

22,02 

100,00 

No mesmo período, a situação dos rebanhos foi a se
guinte: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 
31-XII-1955 

Asininoa ............. . 
Bovinos ............ . 
Caprinos. 
Eqüinos ... . 
Muares .... . 
Ovinos .... . 
Suinos .... . 

TOTAL. 

15 
26 100 

130 
655 
310 
525 

3 000 

Cr$ 1 000 

38 
57 420 

13 
1 179 

651 
63 

3 600 

62 964 

% sôbre 
o total 

0,06 
91,21 

0,02 
1,87 
1,03 
0,10 
5,71 

100,0 o 

Indústria- Em 1955 foi a seguinte a situação da indústria 
municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Indústria extrativa mi-
neral ............... . 

Indústria de transforma
ção e beneficiamento 
da produção agricola 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............ . 

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

N.• de 
esta· 

beleci
mentoa 

3 

23 
26 

Pessoal 
empre
gado 

3 

29 
32 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$1 000 % 

941 

FORÇA 
MOTRIZ 

N.• de Pot~ncia 
motores em c.v. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos, da sede municipal, em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .......... ................. . 

·Logradouros públicos 
Existentes ............................................... . 

{ 

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Ajardinados ............................................. . 
~tros ................................................. . 

Abastecimento d' á&ua 

PrMios servidos ..... . Possuindo penas ........... . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parc~almente ............... . 

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

Esgotos 
Logradouros abastecidos {De despejo· .. · ............. . 

· · · · De águas superficiais. . ..... . 

Prédios esgotados ........... {~~~a f~~=~." : : .............. . 

Iluminação púbUca e domiciliar 

Logradouros iluminados I Em tôda a extensão ........ . 
· · · · · \Número de focos ... 

Ligatões domiciliares ................................... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

401 

16 

5 
2 

7 

1 
8 

190 

6 
3 

9 

7 
3 

88 
23 

16 
176 

232. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território de Aiuruoca 

é cortado por 177 km de rodovias, sendo 165 municipais e 

12 particulares. 

O município dista da Capital do Estado, por meio de 

rodovia, 479 km e da Capital do país 331 km. 

É servido pela Rêde Mineira de Viação, que tem 3 
paradas em seu território, distando por ferrovia 752 km 

da Capital do Estado e 328 km da Capital do país. 



Em 1955, havia os seguintes veículos registrados na 
Prefeitura Municipal: 11 automóveis, 4 camionetas, 7 ca

minhões e 1 ônibus. 

COMÉRCIO. E BANCOS- O comércio local é constituído 
de 3 estabelecimentos atacadistas situados na sede munici
pal e 35 estabelecimentos varejistas dos quais 15 na cidade. 

Conta a população com uma agência e um correspon

dente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar com 16 uni
dades de ensino primário em funcionamento, ainda deixa a 
desejar a percentagem de alfabetização dos habitantes do 
município, conforme os dados da tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever . .......... . 
Não sabem ler e escrever. . . . . ........ . 

TOTAL ............ · ... . 

Ensino primário: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ..... 
Corpo docente. . . . . . . . . . . .... . 
Matricula efetiva .............. . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Número 

2 964 
5 490 

8 454 

% sôbre 
o total 

35,06 
64,94 

100,00 

DADOS NUMi!:RICOS 

16 
32 

838 

1955 

15 
31 

746 

1956 

16 
29 

748 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é aproximadamen
te de 46,05%. 

Outros ensinos - Dispõe a população do município 
de 1 unidade do ensino secundário e 1 do ensino peda
gógico. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A Câmara 
Municipal é integrada por 9 vereadores, sendo 2 391 o nú
mero de eleitores. 

A assistência médica se resume em 1 hospital com 
38 leitos e nos serviços profissionais de 2 médicos. Conta 
o município 1 hotel e 1 cinema . Como aspecto cultural há 
2 bibliotecas, uma delas com 1 496 volumes. 

Em 1955 a receita total do município alcançou 864 
mil cruzeiros . 

(Organizado por Pedro Galéry, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Antônio Gomes Moreira) . 

ALÉM PARAíBA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A margem do rio Paraíba do Sul, em 
território da Província de Minas Gerais, era coberta de 
densas matas, desde a cachoeira de Sapucaia até muito 
além da cachoeira do Remanso, no princípio do século 
passado. 

A 25 de agôsto de 1811, o alferes Maximiano Pereira 
de Souza escolheu uma vargem para logradouro da Matriz 
da freguesia de São José do Paraíba, perto dos terrenos do 

Igreja "Madre de Deus" Vila de Angustura 

Padre Miguel Antônio de Paiva e a pequena distância do 
ribeirão Limoeiro, afluente do rio Paraíba. 

Em 1824, não havia mais terrenos devolutas em tôda 
a área do atual distrito de Além Paraíba. 

Passados poucos anos, as frondosas matas por onde 
se estendia a estrada de Cantagalo eram transformadas em 
ativo centro comercial. 

Desenvolveu-se grande movimento de tropas em Pôr
to Velho, defronte da capela e povoado de Sant'Ana, no Es
tado do Rio, e barcas ali cruzavam o rio, transportando pas
sageiros e produtos da lavoura. 

A 14 de julho de 1832, o curado de São José do Paraí
ba foi elevado à paróquia pelo ministro Diogo Antônio Fei
jó, anexados a ela os curatos de Nossa Senhora das Mercês 
do Kagado (hoje Mar de Espanha) e de Santa Rita da 
Meia Pataca (hoje Cataguases) 

Em 1835, junto ao ribeirão Limoeiro, no trecho entre 
as ruas Sobral Pinto e 1.0 de Maio, erguia-se ainda a cape
linha dos índios, primitiva igreja de São José. 

Sucederam a capelinha: primeiro, uma igreja, no lugar 
do paço municipal; depois, uma mais espaçosa e, finalmen
te, a atual Matriz. 

Escolhida a várzea, abaixo do antigo ponto das barcas, 
defronte da sede da fazenda do Marquez do Paraná, para 
a estação e ponto terminal da Estrada de Ferro D . Pe
dro 11, que partia de Entre Rios e inaugurada a estrada e 
a estação local, em 1872, grande impulso recebeu o arraial 
de São José do Paraíba, principalmente no bairro denomi
nado Pôrto Velho, junto da estação. 

Por sua vez, apesar de embaraços e má vontade do 
povo, a Estrada de Ferro Leopoldina cortou o centro da po-

Bairro da "Vila Caxias" 



Asilo "Ana Carneiro" 

voação com a via férrea de sua propriedade, em continua
ção à D. Pedro 11 e instalou suas oficinas, que muito con
correram e contribuem para o progresso da localidade. 

Em 1880, foi sancionada a lei, criando o município de 
São José de Além Paraíba, composto da freguesia dêste no
me, desmembrada da de Mar de Espanha e elevada à vila, 
da freguesia de Santana de Pirapetinga e de parte da fre
guesia da Madre de Deus do Angu, hoje Angustura. 

A instalação do município teve lugar a 22 de janeiro 
de 1882; os vereadores tomaram posse e elegeram seu pni
sidente o coronel Joaquim Luiz de Souza Breves. 

Pela Lei n.0 3 100, de 28 de setembro de 1883, foi 
a vila de São José de Além Paraíba elevada à categoria 
de cidade. 

A comarca de São José de Além Paraíba foi criada pelo 
Decreto n.0 132, de 2 de julho de 1890. A 31 de outubro 
dêsse mesmo ano realizou-se a sua instalação. 

Foi seu primeiro juiz de direito o Dr. Francisco Cor
deiro de Lo bato. 

Quando o arraial foi elevado a vila de têrmo anexo, 
em 1880, teve como seu primeiro juiz municipal o Dr. Fran
cisco de Paula Pereira Tavares . 

Foram, sucessivamente, juízes de direito desta comarca 
os Drs. José Alves Villela, Tito Fulgêncio Alves Pereira, 
Antônio Arnaldo de Oliveira, Virgílio Moretzhon, Armando 
Viotte de Magalhães, José Benício de Paiva, Heitor Mendes 
do Nascimento, Adolfo Nascimento e José Tyndall Pires. 

O atual juiz de direito é o Dr. Ariosto Guarinelo. 
Foram, sucessivamente, presidentes da Câmara Muni

cipal os Drs. Joaquim Canuto de Figueirêdo, Paulo Joa
quim da Fonseca, o Barão de São Geraldo, Joaquim José 
Alvares dos Santos Silva, Cel. Francisco Martins Ferreira, 

Prefeitura Municipal 

1/.8 

Farmacêutico José Venâncio de Godoy, Otoni Diniz Manso 
Monteiro, Leonardo Teixeira Marinho, Cel. Antônio de Li
ma Castello Branco, Dr. Antônio Augusto Junqueira e 
Dr. Pedro Gonçalves Chaves. Interinamente, foram presi
dentes da Câmara o Alferes Antônio C. Machado de Maga
lhães, Manoel José Gonçalves Esquerdo, Capitão José An
tônio Varela, Dr. Francisco Salles Marques e Dr. Francisco 
Santos Reis. 

Depois da revolução de 1930, foram, sucessivamente, 
prefeitos, os Drs. Pedro Gonçalves Chaves, Ladário de Fa
ria, Farmacêutico José Venâncio de Godoy, Jarbas Pires 
de Salles Marques, Lineu Antunes Vieira, Dr. Christiano 
Côrtes Villela, Luiz de Marca, Lourival Ferreira Carneiro, 
Odyr Perácio, Dr. Romeu Gonçalves Ramos, Odyr Perácio, 
Dr. Ladário de Faria, Dr. José Tepedino, Dr. Humberto 
Côrtes Marinho, Dr. Reynaldo Manso Monteiro Nogueira 
da Gama, Dr. Humberto Côrtes Marinho, Leonel de Andra
de Botelho, Dr. José Tepedino, Octávio de Castro Côrtes. 

É o prefeito municipal, atualmente, o Dr. Humberto 
Côrtes Marinho . 

Matriz de São José - Praça Coronel Breves 

O nome primitivo do arraial, que deu origem a esta 
cidade, foi São José do Paraíba: São José, nome do seu pa
droeiro, e Paraíba, nome do rio em cuja margem esquerda 
foi edificado . 

Posteriormente, êsse nome - São José do Paraíba, 
foi modificado para São José de Além Paraíba, por haver 
em São Paulo, onde nasce o Paraíba e corre em seu comêço, 
outra localidade com o mesmo nome. 

Pela Lei da 'divisão administrativa do Estado de Mi
nas Gerais, em 1924, mudou-se o nome do distrito da ci
dade e do município, para Além Paraíba. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- A Vila de São Jo
sé d' Além Paraíba criada por Lei provincial n.0 2 678, de 
30 de novembro de 1880, desmembrada dos municípios de 
Mar de Espanha e Leopoldina, foi instalada em 22 de ja
neiro de 1882. A Lei provincial n.0 3 100, de 28 de se
tembro de 1883, elevou-a à categoria de cidade. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, referente 

ao ano de 1911, apresenta-se o Município de São José 
d'Além Paraíba composto de 7 distritos: São José d'Além 

Paraíba, criado por Decreto de 14 de julho de 1832 e por 
Lei Estadual n.0 2, de 11 de setembro de 1891, Volta Gran

de, São Sebastião da Estréia, Pirapetinga, Água Limpa, São 
Luiz e Angustura. Nos quadros de apuração do Recensea-



Estádio Municipal Dr. Humberto C. Marinho 

mento Geral de 1.0 -IX-1920, foi mantida a mesma com
posição. 

A Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, mu
da-lhe o nome para Além Paraíba e mantém o Município 
composto dos 7 distritos seguintes: Além Paraíba, Angus
tura, Água Viva (ex-Espírito Santo de Água Limpa), San
tana do Pirapetinga, São Luiz, São Sebastião da Estrêla e 
Volta Grande . 

Na divisão administrativa de 1933, bem como nas ter
ritoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, e no qua
dro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 88, de 30 de março 
de 1938, a composição distrital fixada pela Lei Estadual nú
mero 843 foi mantida . 

O Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de junho de 
1938, ao mesmo tempo que anexa ao Município de Além 
Paraíba o distrito de Aventureiro, do Município de Mar de 
Espanha, lhe retira o distrito de Pirapetinga, para constituir 
o novo Município de Pirapetinga, e os distritos de Volta 

Grande, Estrêla, Água Viva e São Luiz para o novo Muni
ctpio de Volta Grande. Assim. no quadro vigente no qüin
quênio 1939-1943, fixado pelo citado Decreto-lei n.0 148, 
o Município se reduz aos distritos de Além Paraíba, An
gustura e Aventureiro, organização essa mantida no quadro 
territorial fixado pelo Decreto-lei Estadual n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 
1944-1948. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem co
mo o quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 88, de 30 
de março de 1938, o Município de Além Paraíba constitui 
o têrmo único da comarca do mesmo nome. 

Piscina do Além Paraíba Tênis Clube 

Ainda de conformidade com os quadros fixados pelos . 
Decretos-leis Estaduais de números 148, de 17 de dezem
bro de 1938 e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para 
vigorarem, respectivamente, nos quinqüênios 1939-1943 e 
1944-1948, o Município de Além Paraíba permanece como 
têrmo único da comarca de igual nome. 

Praça Coronel Breves 

4- 24673 



Distritos componentes: Além Paraíba, Angustura e 
Aventureiro. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O Município de 
Além Paraíba está localizado na zona da Mata do Éstado 

de Minas Gerais. A área de seu território é de 694 km2 

e a altitude, 140 m. As coordenadas geográficas da cidade 

são: latitude Sul: 21° 52' 13"; longitude W. Gr. : 

42° 40' 20". A posição da cidade com relação à capital 

do Estado é: Rumo S. S. E. e distância em linha reta 254 

quilômetros. Temperatura média em graus centígrados: das 

máximas: 33; das mínimas: 17; compensada: 23. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do município, recenseada 

em 1.0 -VII-1950 era de 26 505 habitantes. Estima-se para 
1.0 -I-1956 a população do município em 28 273 habitantes 

(dados fornecidos pelo D.E.E. de Minas Gerais) . Densi

dade demográfica, na mesma data: 41 habitantes por qui

lômetro quadrado. 

Bairro Pôrto Velha - Vista Parcial 

Principais aglomerações urbanas - As principais aglo· 
merações urbanas do município são a sede e as vilas de An
gustura e Aventureiro. 
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Ponte pênsil "Euvaldo Lodi" no rio Paraíba do Sul 

Localização da população - O quadro abaixo registra, 
com fidelidade, a localização da população, no município 
em 1.0 -VII-1950: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(J.o-VII-1950) 

Números % s6bre 
absolutos o total 

----------------------1-----------
Cidade..... . ......... . 
Angustura... . ......... . 
Aventureiro ........ . 
Quadro rural .. . 

TOTAL ......... 

12 051 
586 
529 

13 339 

26 505 

45,46 
2,21 
1,99 

50,34 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - A princi
pal atividade econômica do município é a indústria manu
fatureira e fabril, com um valor, aproximado, de produção, 
em 1955, de Cr$ 212 441 047,00, vindo, em ordem decres-
cente, a agricultura com um valor de produção de ..... . 
Cr$ 71 154 911,00. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE (l.o-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
---

Agricultura, pecuâria e silvicultura. 3 998 3 927 71 
Indústrias extrativas ... . . . . . . . . . . ......... 69 66 3 
Comércio de mercadorias ........ 
Comércio de imóveis e valores mobÜi·á~i~·. -~r·é~ 

484 437 47 

dito, seguros e capitalização ... 52 47 5 
Prestação de serviços .. I 027 450 577 
Transporte, comunicações e armazenagem. 1 094 1 072 22 
Profissões li beraia .. ........... 34 30 4 
Atividades sociais .. .................. 234 90 144 
Administração pública, Legislativo, Justiça. 87 74 13 
Defesa nacional e segurança pública .. : . .... 20 20 -
Atividades domésticas não remuneradas e ati-

v idades escolares discentes. 8 120 743 7 377 
Transformação ... I 634 I 237 397 
Condições inativas .. 2 025 1 096 929 

TOTAL ... 18 878 9 289 9 589 

Vista parcial 



Rua Marechal Floriano 

.AAricultura, pecuária e silvicultura - Na agricultura, 
destacam-se, por importância, os produtos: o café com a 
área cultivada de 4 455,55 ha; o milho com a área de 2 320 
hectares; o feijão com a área de 1 383,00 ha, além do arroz 
e a cana-de-açúcar, com produção considerável. 

Na pecuária, destaca-se o rebanho de bovinos com 
26 100 cabeças, no valor de Cr$ 57 420,00. Conforme re
gistros feitos nos quadros seguintes, pode-se ter uma idéia 
exata da situação agrícola e pecuária do município, em 
1955: 

VALOR DA PRODU CÃO 

CULTURAS 
Númeroa %sObre 
absolutoa o total 

(Cr$ 1 000) 

Caf~ ........................................ . 30 987 43,56 
Milho ....................................... . 10 526 14,80 
Feijil.o ...................................... . 9 594 13,49 
Arroz ....................................... . 5 250 7,37 
Banana ..................................... . 3 012 4,23 
Batata-inglesa ............................... . 2 344 3,29 
Batata-doce ................................. . 1 253 1,76 
Laranja ............ ......................... . 1 075 1,51 
Outroa ...................................... . 7 114 9,99 

TOTAL ......... . 71 155 100,00 

Quanto à população pecuária, na mesma data, sua si
tuação era a seguinte: 

VALOR 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % oObre 

o total 

Aaininoa ...................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
Eqüinoo ....................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnoo ....................... . 

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

45 
26 100 

720 
1 180 

380 
160 

6 230 

Rex Clube - Pôrto Novo 

104 
57 420 

180 
2 360 

760 
48 

5 300 

66 172 

"11,15 
86,79 

0,27 
3,57 
1,14 
0,07 
8,01 

100,00 

Indústria - Pelo registro efetuado no quadro abaixo de
monstra-se o valor econômico da indústria no Município: 

N.• de CAPITAL FORCA 

ESPECIFICAÇÃO esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
bet~i-

empre-
gado 

mentoa Cr$1 000 % N.• de Pot!nc:ia 
motoreo em c.v. -----------------

Indústria extrativa mi-
neraJ. ................ 5 38 873 1,20 3 63 Indústria de transforma-
çil.o e beneficiamento 
da produçil.o agrfc:ola 127 202 2 785 3,83 53 502 Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 68 1 574 68 994 94,97 492 3 125 

TOTAL ........... 200 1 814 72 652 100,00 548 3 690 

MELHORAMENTOS URBANOS- (Situação em 1954): 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... ...................... . 

LoArado uros públicos existentes ......................... . 

{ 

Inteiramente .............. . 
Pavimentadoa. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .....•......... 

TOTAL ..............•... 

Outroa ................................................ . 

Abastecimento de áAua 

PrMios servidos. . . . . . . . . . . . Poasuindo penao ........... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouroa servidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

EsAotoo 

{
De despejo ................ . 

Logradouroa servidos ....... . 
De ãguas sUperficiais ....... . 

{
Peta rede ................. . 

Pr~dioa esgotadoa .......... . 
Por foasas ................. . 

lluminação pública e domiciliar 

{ 

Em tOda a extensil.o ........ . 
Logradouroa iluminados ..... 

Número de foc:os .......... . 

Ligações domiciliares .................................... . 

Colégio Além Paraíba 

DADOS 
NUM!tRICOS 

3 060 

84 

45 
4 

49 

35 

2 075 

46 
2 

48 

52 

32 

1 795 

79 

959 

2 538 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Além Pa
raíba é otimamente servido de meios de transporte. A rê
de rodoviária conta com 219 km de estradas, sendo: 32 km 
federais e 187 quilômetros municipais. O município é ainda 
servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil, com 
240,108 km de linha e a Estrada de Ferro Leopoldina, dis
tando da capital do Estado 506 km, pela E. F. C. B., e 
da capital Federal 240 km pela mesma ferrovia e 209 pela 
E. F. Leopoldina. 
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A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, os seguin
tes veículos motorizados: 128 automóveis, 40 camionetas, 
88 caminhões e 22 ônibus. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇOES (km) TRANSPORTE 

---------------- ---------------
MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Chiador ................ . 

Leopoldina .............. . 

Mar de Eapanha ........ . 

Volta Grande ........... . 

Carmo- RJ .......... .. 

Sapucaia - RJ ........ . 

~elo Horizonte .......... . 

Rio de Janeiro - DF .. . 

44,611 
88,000 

101,000 
58,000 

141,000 
67,000 
27,000 
21,000 
18,000 
18,000 
27,733 
36,300 

506,000 
485,000 
240,108 
209,000 
200,300 

Ferroviário 
Rodoviário 
Ferroviário 
Rodoviário 
Ferroviário 
Rodoviário 
Ferroviário 
Rodoviário 
Ferroviário 
Rodoviário 
Ferroviário 
Rodoviário 
Ferroviârio 
Rodovil!rio 
Ferroviário 
Ferroviê.rio 
Rodoviário 

E.F.C.B. 
Automóvel 
E.F. Leopoldina 
Viação Mineira 
E.F. Leopoldina 
Automóvel 
E.F. Leopoldina 
Viação São Criotóvão 
E.F. Leopoldina 
Carmo Viação 
E.F.C.B. 
Emprha V. Salutaris 
E.F.C.B. 
Automóvel 
E.F.C.B. 
E.F. Leopoldina 
Citran, Ltda. 

COMÉRCIO E BANCOS- Possui a cidade 25 estabele
cimentos comerciais atacadistas e 237 varejistas. O total 
dos estabelecimentos comerciais no município é de 26 ataca
distas e 397 varejistas. 

Dispõe ainda o município de Além Paraíba de 4 Agên
cias e 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - É, relativamente, boa a alfa
betização no município, com referência à maioria dos mu
nicípios mineiros. A percentagem dos alfabetizados em 
Além Paraíba é de 48,69 o/o • 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE -5 ANOS E MAIS 

Número % aObre 
o total 

------------------------------
Sabem ler e escrever . . : . ..................... . 

Não sabem ler e eocrever ..................... . 

TOTAL .......... , ...................... . 

10 883 

11 467 

22 350 

48,69 

51,31 

100,00 

Ensino primário - De acôrdo com elementos fornecidos 

pelo Serviço de Estatística da Educação houve decrés
cimo, em 1956, com referência. a 1955, no número de 

unidades escolares, corpo docente e matrícula efetiva, como 

demonstra o seguinte quadro: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 ------·----------------·-----

Unidadeo eacolareo . .- ........... . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

34 
98 

3 153 

37 
104 

.3 112 

33 
89 

2 968 

Além do ensino primário, existem ainda no mumci

pio: um Departamento do Conservatório Brasileiro de Mú
sica, um Colégio, uma Escola Normal e Ginásio; um curso 

de Enfermagem, uma Academia de Acordeão, uma Escola 

de Corte e Costura, uma Escola de Música, uma -Escola do 

S. E. N. A. I., uma Escola de Datilografia e um Externa

to com cursos de datilografia, fundamental comum e com
plementar. 
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Agência do Banco Ribeiro Junqueira S.A. 

A percentagem de crianças matriculadas, em relação à 
população em idade escolar era de, aproximadamente, 
45,64%, em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- A tabela abaixo demonstra a 
situação das finanças municipais no período 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despeoa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributária do balanço ----------------------------
1951. ........... 2 710 1 626 2 502 208 
1952 ............ 4 206 1 812 4 449 - 243 
1953 ............ 3 858 l 994 4 119 - 261 
1954 ............ 3 739 2 250 3 669 70 
1955 ... "" ..... 3 960 2 518 4 088 - 128 

Ainda, relativamente, à receita arrecadada no mumci
pio, no mesmo período, no âmbito federal, estadual e mu
nicipal, apresenta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
--------------1------ -----------
1951 ......................... . 
1952 ....................•..... 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ...... ·.········ ...... ····· 

5 253 
6 014 
7 916 

14 143 
22 ·816 

9 635 
lO 293 
13 854 
17 460 
21 210 

2 710 
4 206 
3 854 
3 739 
3 960 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Se
gundo comentário feitn no princípio dêste trabalho, é fér
til de passagens interessantes a vida do município de Além 
Paraíba. 

Sua vida municipal gira, principalmente, em torno da 
indústria manufatureira e fabril. Entretanto, a agricultura 
e a pecuária oferecem aspectos curiosos na vida municipal. 

Cidade de bom nível cultural, possui Além Paraíba 
2 periódicos em circulação: "A Gazeta" e o "Além Pa
raíba", 1 radioemissora, 9 bibliotecas com 6 428 volumes, e 
3 tipografias. 

Mantém, o mumc1p10, relações comerciais com diver

·sas praças do País, destacando-se, entre elas, as do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Campos, Sapucáia, Muriaé, Caratinga, 

Nova Friburgo e Governador Valadares. 

Para escoamento de sua produção e importação de 

artigos indispensáveis ao seu consumo não produzidos em 

seu território, possui o município ótima rêde rodoviária e 

ferroviária • 



A assistência médica é atendida por 1 hospital com 
171 leitos e pelos serviços profissionais de 15 médicos. 

O Além-paraibano cultua com fervor as principais fes
tas religiosas, celebradas pela Igreja Católica, como: Sema
na Santa, São José, Corpus Christi, Natal, etc., além das 
festas profanas como o Carnaval, etc. 

Contam-se 225 aparelhos telefônicos, 6 hotéis, 1 pen
são e 2 cinemas. 

A Câmara Municipal é composta de 11 vereadores, 
havendo 10 798 eleitores inscritos. 

Encontra-se instalada na sede municipal a Agência 
de Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por J ahy de . Souza, com dados ·fornecidos pelo 
Agente de Estatística Ary José dos Santos). 

ALFENAS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - É por volta de 1805 que 

aparecem as primeiras indicações sôbre os primeiros habi

tantes civilizados de Alfenas, com a doação de terreno feita 

por Francisco Siqueira de Araújo e sua espôsa à Capela 

de N. S. das Dores e São José. Em 1832 dispunha já a 

capela de um pároco, padre Venâncio José da Siqueira. 

Nos livros da matriz de Alfenas encontra-se a pri

meira referência ao Cônego José Carlos Martins, datada de 

1857, quando foi êle provisionado pároco da freguesia. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Vila Formosa de 
Alfenas foi a denominação dada à Vila criada por Lei pro

vincial n.0 1 090, de 7 de outubro de 1860, com território 

desmembrado dos Municípios de Caldas, Jacuí e Campa

nha ou somente do Município de Caldas, e instalada em 
11 ou 14 de outubro de 1861. 

A Lei provincial n.0 1 611, de 15 de outubro de 1869, 
elevou-a à categoria de cidade. Tomou a denominação de 
Alfenas por Lei provincial n.0 1 791, de 23 de setembro 
de 1871. 

É provável que o distrito de São Sebastião do Area
do tenha pertencido ao Município, visto que ao ser criada a 
chamada Vila Gomes, por Lei Estadual n.0 556, de 30 de 
agôsto de 1911, com sede neste antigo distrito, o território 
da nova Vila foi desmembrado do Município de Alfenas. 

Praça Getúlio Vargas 

Concha acústica na Praça Getúlio Vargas 

Segundo a divisão administrativa referente ao ano de 
1911, apresenta-se o Município de Alfenas composto de 5 
distritos: Alfenas, criado por Decreto de 14 de julho de 
1832 e por Lei Estadual n.0 2, de 14 de setembrÓ de 1891, 
Serra Negra, Barranco Alto, Fama e Serrania. 

De acôrdo com os quadros de apuração do Recensea
mento Geral de 1.0-IX-1920, a composição distrital perma
nece a mesma, com alteração apenas no topônimo do dis
trito de Serra Negra, que passou a denominar-se São Joa
quim da Serra Negra. 

Por Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
o Município veio. a perder o distrito de Fama, transferido 
para o Município de Paraguaçu. Por essa l~i, o Município 
de Alfenas ficou constituído dos 4 distritos que seguem: 
Alfenas, São João do Barranco, São Joaquim da Serra Ne
gra e Serrania. 

Dez anos após, isto é, pela divisão administrativa de 
1933, permanecia a mesma composição distrital citada co
mo existente em 1923. 

Também, segundo as divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936, 31-XII-1937, e o quadro anexo ao Decreto
-lei Estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, compõem 
o Município os mesmos distritos já referidos em 1933, com 
alteração apenas no distrito de São Joaquim da Serra Negra, 
que em 1936 apareceu com o nome de Serra Negra. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, perde o Município os distritos de Serra Ne
gra (depois Alterosa) e Serrania para os novos Municí
pios dos mesmos nomes. Dessa maneira, no quadro terri
torial vigente no quinquênio 1939-1943, fixado pelo refe
rido Decreto-lei n.0 148, o Município de Alfenas se cons
titui de dois distritos: Alfenas e Barranco Alto. 

Ainda de conformidade com o quadro da divisão terri
torial administrativo-judiciária, do Estado, em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948, fixado pelo Decreto-lei Estadual 
n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, permanece a mes
ma composição distrital, isto é, o distrito da sede e o de 
Barranco Alto. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem 
como o quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938, a comarca de Alfenas constitui-se de 
dois têrmos judiciários: Alfenas e Areado. 

Ainda de conformidade com os quadros fixados pelos 
Decretos-leis Estaduais de números 148, de 17 de dezem-



bro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para 
vigorarem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 
1944-1948, o Município de Alfenas é têrmo da comarca 
de igual nome, formada pelos mesmos têrmos de Alfenas 
e Areado, sendo o têrmo de Alfenas composto dos Municí
pios de Alfenas, Alterosa e Serrania. 

Distritos componentes: Alfenas e Barranco Alto . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Com 836 km2, si
tua-se Alfenas na Zona Sul do Estado de Minas Gerais a 
843 m de altitude. As coordenadas da sede municipal são 
21° 21' 33" de latitude Sul e 45° 54' 41" de longitude W.Gr. 
Dista 262 km da Capital do Estado. no rumo O. S. O. 

SITUAÇÃO A 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do município era, em 1950, 
de 19 803 habitantes, dos quais 18 215 no distrito da sede 

e 9 481 na cidade. Estimativas do Departamento Estadual 
de Estatística de Minas Gerais dão como sua provável po. 
pulação em 1956: 21 353 habitantes. Densidade demográ
fica, em 1955, 26 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Existem no mu
nicípio duas aglomerações urbanas: a Cidade e a Vila de 
Barranco Alto. 

Localização da população - A população localiza-se 
de forma equilibrada, as aglomerações urbanas e o quadro 
rural com 50% aproximadamente do n·úmero total de ha
bitantes: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ............ . 
Barranco Alto .. . 
Quadro Rural. . 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

9 052 
729 

10 022 

19 803 

% sObre 
o total 

45,71 
3,68 

50,61 

100,00 

Faculdade de Farmácia e Odontologia 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA - Segundo os 
resultados do Censo de 1950, era a seguinte a distribui
ção da população segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura . .......... 
Indústrial extrativas ........................ 
Indústria de tranoformação ................... 
Com~rcio de mercadorias. : .. ................ 
Com~rcio de imóveis e valores mobilillrios, 

cr!dito, seguros e capitalização ..... 
Prestação de serviços ....................... 
Transporte, comunicaçõea e armazenagem . ... 
Profissões liberais . ... ······················ 
Atividades sociais .... ·········· .... 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
DeCeaa nacional e segurança pública ......... 
Atividades dom&ticas não remunf!radas e ati-

\o~ idades escolares discentes . ............... 
Condições i.nativas .......................... 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homeno Mulhereo 

3 203 3 133 70 
65 64 1 

868 819 49 
353 332 21 

88 83 5 
1 015 346 669 

290 283 7 
34 32 2 

205 58 147 
67 54 13 
21 21 

6 789 937 5 852 
1 017 592 425 

14 015 6 754 7 261 

Agricultura, pecuária e silvicultura- São as.seguintes 
as culturas agrícolas que ocupam mais de 100 ha: arroz 
( 1 800 ha); café ( 2 333 ha); feijão ( 348 ha), milho 
(990 ha). 

O valor da produção agrícola, em 1955, é dado pela 
tabela abaixo: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
aboolutos 

(Cr$ 1 000) 

% eObre 
o total 

25 211 47,37 
21 90'6 

car~ ........................................ . 
Arroz ....................................... . 41,15 

2 089 3,92 
3,45 

Feijão........... . .................. . 
Milho.·................ . ............... . 1 840 
Outroo............ . ................... . 2 192 4,11 

TOTAL .. 53 238 100,00 

Quanto aos rebanhos, em 1955, sua situação era a se
guinte: 

REBANHOS 

DADOS NUM:I!:RICOS 
VALOR (31-XII-1955) 

Número de I Valor % eObre 
cabeças (Cr$ 1 000) _ --~~~~--

------ ---·------- ------- --- ---
32 64 0,04 

46 500 120 900 92,35 
400 40 0,03 

3 500 5 250 4,00 
800 2 400 11 ,83 
600 60 0,04 

32 000 2 240 1,71 

Asininoa ........... . 
Bovinos.· .. . 
Caprinos ... . 
Eqüinos ..... . 
Muares ....... . 
Ovinos .. 
Sulnos ....... . 

TOTAL. 130 954 100,00 



Fonte luminoso - Praça Getúlio Vargas 

Indústria - Em 1955 a situação da indústria de Al
fenas - cujos principais ramos são papelão, laticínios, be
bidas e brinquedos, era a seguinte: 

CAPITAL FORÇA 
N• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO eataa empre-
beleci- gado 
mentoa Cr$ 1 000 % N.• de Potencia 

motores em c. v. 
-------------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
ndliatria extrativa mi-

neral. ..... 
ndliatria de tr~;.~i-~~,;,~·-

5 35 821 2,46 5 74 

çllo e beneficiamento 
da produçiio a~t;r!cola 30 62 5 778 17,33 51 309 

nd!istria manufatureira 
e fabril .. ....... ... 31 303 26 734 80,21 375 529 

TOTAL. .... 66 400 33 333 100,00 431 912 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos da sede municipal, em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 

LoAradouros públicos 
Existentes. 

Pavimentadoa. {

Inteiramente ... . 
. . . . Parcialmente .. . 

TOTAL .. 

Outros 

Abastecimento de álfua 

Pr~dioa servidos. . Possuindo penas. 

{ 

Totalmente .... 
Logredouroa servidos. . . . Parcialmente . . 

TOTAL .. 

DADOS 
NUM!l:RICOS 

2 664 

75 

6 
32 
38 

37 

I 423 

43 
21" 
64 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM!l:RICOS 

-·------=------------------------ -----·--
Esgotos 

Logradouros servidos ....... {ge despejo ..... :.: ..... , .... . 
e éguas auperfiCI&UI . ....... . 

PrEdioa esgotados ..... Pela rede .. 

lluminaçaa pública e domiciliar 

L d 
.
1 

. d {Em tôda a extenaio ........ . 
ogra ouros 1 um1na os . .... 

NC.mero de focos ........... . 

Ligações domiciliares . ............ . 

33 
33 

l 165 

72 

843 

1 888 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 
561 km de rodovias das quais 376 sob a administração mu
nicipal e os restantes particulares . ~ servido também pela 
Rêde Mineira de Viação e dista por via férrea 733 km da 
Capital do Estado e 554 da Capital do país. 

Dispõe também de um aeroporto com pista de 
2 000 x 160 m e é servido pela Real Transportes Aéreos S.A. 

Registrados na Prefeitura Municipal, em 1955, havia 
os seguintes veículos: 145 automóveis, 7 ônibus, 218 cami
nhões e 88 camionetas. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Alteroaa ................ . 
Areado ................. . 
Areado ................. . 
Campos Gera ia .......... . 
Carmo do Rio Claro .... . 
Divisa Nova ............ . 
Machado ............... . 
Machado ............... . 
Serrania ................ . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

OIS- MEIO DE 
TANCIA TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 
(km) 

55 
41 
36 
.40 

102 
36 
53 
41 
24 

733 e 262 
554 e 326 

Onibua 
Trem 
Onibus 
Onibus 
Onibua 
Onibua 
Onibua 
Trem 
Onibull 
Trem e Avillo 
Trem e Avião 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V.-Real T. A~r. 
R.M.V.-Real T. AEr. 

COM~RCIO E BANCOS - Dispõe a população dos. servi
ços de 89 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 
169 na cidade; dispõe também de 8 estabelecimentos ataca
distas, localizados na sede . 

Estão estabelecidas em Alfenas 8 Agências ban· 

cárias. 

INSTRUÇÃO PÚBLICA - Apesar de contar com 31 uni
dades do ensino primário em funcionamento, a percenta
gem das pessoas maiores de 5 anos que sabiam ler e escre-

Aeroporto Municipal 

55 



ver, na data da realização do Censo de 1950 era apenas 

de 51%, conforme a tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Número % sObre 
o total 

.--------------------- ------- --------

Sabem ler e escrever . ................. . 
Nilo sabem ler e escrever ............. . 

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

8 462 
8 227 

16 689 

50,70 
49,30 

100,00 

Ensino primário ..:.__ A situação do ensino primário em 
Alienas, nos anos de 1954 a 1956 foi a seguinte: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares. . . . . . 33 
Corpo docente ... ·. . . . . . . . . . . . . 76 
Matricula efetiva. c...... . . . . . . . 2 175 

Correios e Telégrafos 

.1955 

32 
77 

2 222 

1956 

31 
99 

2 590 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é aproximadamente de 
52,73%. 

FINANÇAS PúBLICAS- No período entre 1951 e 1955 
foi a seguinte a situação das finanças públicas: 

ANOS 

1951. .......... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 

l"INANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

2 417 
2 593 
3 226 
3 785 
5 010 

1 168 
1 466 
1 .649 
1 665 
I 975 

De•pesa 
realizada 

2 611 
3 039 
4 069 
4 447 
5 081 

Saldo ou 
''defidt'' 

do balanço 

194 
446 
843 
662 

71 

No mesmo período, a receita arrecadada, nas três esfe~ 
ras da administração foi a seguinte: 

ANOS 

1951 .......... . 
1952 ............ . 
1953 .................... . 
1954 ................ . 
1955 ................. . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

2 491 
3 731 
3 650 
5 247 

10 773 

Estadual 

5 643 
6 875 
8 654 

11 717 
19 955 

Municipal 

2 417 
2 593 
3 226 
3 785 
5 010 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- É Alienas um 
importante município do Sul de Minas, centro importante 
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Prefeitura Municipal 

de ensino na sua região, tendo seus habitantes como ativi
dades principais a pecuária e a agricultura. Seu clima é 
excelente. 

o legislativo municipal é integrado por 11 vereadores; 
o colégio eleitoral é de 7 676 eleitores inscritos. 

Dispõe a cidade de diversas instituições de ensino, tais 
como o Colégio de Alienas, a Escola de Comércio João Leão 
de Faria e a Escola de Farmácia e Odontologia de Alienas. 
Conta a cidade com um jornal de natureza noticiosa, pu
blicado semanalmente, "O Alfanense". A emissora local 
"Rádio Cultura de Alfenas" tem como prefixo XY0-8, sua 
freqüência é de 1 600 kc, 100 Watts na antena. Existem 
6 bibliotecas com 1 650 volumes, 2 tipografias e 2 livrarias. 

O café, o milho, o feijão e o arroz constituem a 
base de sua agricultura . A exploração de gado, principal
mente bovino e suíno, se faz para o Rio de Janeiro e 
São Paulo. 

O povo do mumc1p10, tradiciónalmente religioso, fes
teja São Sebastião, São José e Nossa Senhora da Apare
cida. Em outubro, durante a festa de Nossa Senhora do 
Rosário, constituem grande atração para visitantes de lo
calidades próximas as Congadas que se realizam . 

Contam-se 220 aparelhos telefônicos, 2 hotéis, 4 pen
sões e 2 cinemas. 

Na sede municipal está instalada uma Agência Muni
cipal de Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Geraldo de Ávila Barroso). 

Agência do Banco Nacional de Minas Gerais S.A. 



ALMENARA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO- Remonta ao ano de 1811 o conhecimento 
desta localidade, quando foi escolhida pelo Alferes Julião 
Fernandes Leão o lugar onde se. instalara um Pôsto de 
Vigilância - donde lhe veio a denominação de Vigia -
em defesa da Sétima Divisão Militar de São Miguel. 

Ainda em 1871, era a família Ferreira Souto a única 
que no local da atual cidade possuía uma propriedade que, 
em 1874, foi vendida aos Srs. João Pedro de Oliveira Lages, 
João Antônio Cabacinhas e Napoleão Fernandes Prates. 

Em 1875 chegaram a Vigia duas numerosas famílias 
de José Branco e José Rodrigues, que João Antônio Ca
bacinhas enviou aos seus sócios, a fim de que fôssem as 
mesmas hospedadas em sua fazenda . 

Com a construção das palhoças para abrigo dêsses co
lonos teve início a povoação, à margem esquerda do rio 
Jequitinhonha, tôda cercada por esguios coqueiros. Ainda 
hoje é a cidade um dos mais belos recantos do Nordeste de 
Minas Gerais. 

Parte do progresso que hoje ostenta Almenara deve-se 
à iniciativa particular, ajudada pela fertilidade do seu solo. 

Seu futuro é promissor, não só pela fertilidade de suas 
terras como também por encontrar-se situada à margem de 
caudaloso rio, o que muito concorre para escoamento de 

sua produção . 
O município de Almenara é composto de 5 distritos, 

a saber: - Almenara, Bandeira, Pedra Grande, Divisó
polis e Mata Verde. 

Rio. JequitinhorHíêr e vista parcial da cidade 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito, criado 
por efeito da Lei provincial n.0 3 442, de 26 de setembro 
de 1877, e estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, fi
gura, de acôrdo com a divisão administrativa do Brasil, em 
1911, no Município de São Miguel do Jequitinhonha, com 
a denominação de Vigia . 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -IX-1920, o distrito com o seu topônimo alterado para 
São João da Vigia, continua no Município de São Miguel 
do Jequitinhonha, que, por fôrça da Lei estadual n.0 622, 
de 18 de setembro de 1914, recebeu a denominação de 
Vila Jequitinhonha. 

Em virtude da Lei estadu.al n.0 843, de 7 de setem
bro de 1823, Vila de Jequitinhonha teve seu nome simplifi
cado para Jequitinhonha e o distrito de São João da Vigia 
perdeu partes de seu território para .constituírem os distritos 

Mercado local 

de Rubim e Pedra Grande, no mesmo Município, nêle per· 
manecendo ainda o distrito de São João da Vigia. 

No quadro da divisão administrativa do Brasil, relativo 
ao ano de 1933, bem como nos das divisões territoriais de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distritode São João da Vigia 
continua no Município do de Jequitinhonha. 

b Decreto-lei estadual n.0 58, de 12 de janeiro de 
1938, criou o Município denominado Vigia, com território 
continua no Município de Jequitinhonha. 

O quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 
de março de 1933, apresenta o Município de Vigia com
posto dos distritos de Vigia, Bandeira, Jacinto, Palestina, 
Pedra Grande, Rubim e Salto Grande, divisão esta que 
permanece no quadro fixado pelo Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17 de dezembro de 1938, para vigorar no 
qüinqüênio 1939..:1943. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, o Município de Vigia e seu distrito-sede 
passaram a denominar-se Almenara, tendo ainda sofrido 
as seguintes alterações: adquiriu para o distrito de Alme
nara parte do território de Jacinto e perdeu, para constituir 
o novo Município de Jacinto, o distrito dêste nome e os 
de Jordânia (ex-Palestina) e Salto da Divisa (ex-Salto 
Grande); perdeu outrossim o distrito de Rubim para o no
vo Município dêste nome. No quadro da divisão terr:itorial 
administrativo-judiciária do Estado, em vigor no qüinqüênio 
de 1944-1948, fixado pelo referido Decreto-lei n.0 1 058, o 
Município de Almenara compõe-se dos distritos de Alme
nara, Bandeira e Pedra Grande. 

Pelo quadro da Divisão Administrativa e Judiciária 
para vigorar no qüinqüênio de 1954 a 1958, anexo a Lei 

Casa residencial 
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Rua Rui Barbosa 

n.0 1 038, de 12 de dezembro de 1953, os distritos de Pe
dra Grande e Bandeira perderam partes de seu território 
para constituírem os distritos de Divisópolis e Mata Verde 
no mesmo Município. · 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com o quadro 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, datado de 30 de 
março de 1938, o Município de Vigia pertence ao têrmo ju
diciário de Jequitinhonha, da comarca dêste nome. 

No quadro fixado pelo Decreto estadual n.0 148, de 
17 de dezembro de 1938, para vigorar no qüinqüênio 

1939-1943, o Município de Vigia está subordinado ao têrmo 

judiciário único da comarca de Vigia, criada pelo citado De

creto-lei n.0 148. 
Em virtude do Decreto estadual n.0 1 058, de 31 de 

dezembro de 1943, a comarca, o têrmo, o Município e o 

distrito de Vigia tiveram seu topônimo alterado para Alme
nara, e o referido têrmo passou a abranger os novos Muni
cípios de Jacinto e Rubim. No quadro territorial admi
nistrativo-judiciário do Estado, em vigência no q'üinqüênio 
1944-1948, fixado pelo supracitado Decreto-lei n.0 1 058, 
Almenara continua como têrmo único da comarca de igual 
nome, têrmo êste formado pelos Municípios de Almenara, 
Jacinto e Rubim. 

Conforme a Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, 
o referido têrmo perdeu o Município de Jacinto, só vindo, 
todavia, a instalar-se a comarca em 12 de jtinho de 1954, 
data jesta fixada para instalação pelo Decreto Estadual nú
mero 4 128, de 6 de junho de 1954. 

Hospital Deraldo Guimarães 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Al
menara está localizado na zona do Mucuri, em Minas Ge-

Igreja Matriz na Praça Benedito Valadares 
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Praça Benedito Valadares 

rais, a 190 m de altitude. Sua área é de 3 388 km2 (dados 
do Departamento Estadual de Estatística), e a altitude, de 
186 m. As coordenadas geográficas da cidade são latitude 
Sul - 16° 10' 59", longitude W. Gr. - 40° 41' 58". 
A posição da cidade relativa à capital do Estado é -
Rumo N.N.E. e distância em linha reta- 539 km. Apre
senta as seguintes temperaturas: média das máximas: 35°C; 
das mínimas: 2l°C; compensada: 28°C. 

SITUAÇÃO ... 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população recenseada no município 
em 1-7-50 foi de 30 534 habitantes, sendo 13 401 no dis
trito da cidade e 4 200 nas zonas urbana e suburbana de 
Almenara · conforme ilustra o quadro abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.0 -VII-1950) 

Números 
absolutos 

% s6bre 
o total 

---------·---------------- -------1-------
Cidade ...................................... . 
Bandeira .................................... . 
Pedra Grande ........................... . 
Quadro rural. ............................... . 

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

4 200 
929 
629 

24 776 

30 534 

13,75 
3,04 
2,05 

81,16 

100,00 

A estimativa da população para 31-XII-1955 é de 
32 517 habitantes, segundo cálculos do Departamento Es
tadual de Estatística. A densidade demográficà era de 
10 habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A atividade 
fundamental para a economia do município é a pecuária, 
cujo valor aproximado, em 1955, de seus rebanhos, era de 
mais de 500 milhões de cruzeiros, vindo em seguida, por 
ordem de importância, a agricultura é a indústria; 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura . ...... . 
Indústrias extrativas ..... . 
Indústria de transformação .............. . 
Com&cio de mercadorias. 
Com&cio de imóveis e valores mobiliários, cr~. 

dito, seguros e capitalização . .......... , . 
Prestação de serviços ................... . 
Tranaporte, comunicações e armazenagem ... . 
Profiu~ liberais .......................... . 
Atividades sociais .................. . 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom~o~icas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ................ . 
Condiçõea inativas . ........................ . 

TOTAL ........................ ··· ... · 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.0 -VII-19SO) 

Total Homens Mulhereo 

6 764 
101 
393 
221 

20 
482 
34 
1S 
67 
42 
10 

9 192 
2 S67 

19 908 

6 650 
101 
388 
220 

20 
237 
33 
13 
32 
38 
10 

S09 
1 814 

10 065 

114 

s 

24S 
1 
2 

3S 
4 

8 683 
753 

9 843 

Agricultura, pecuarza e silvicultura - Na pecuária cum
pre destacar a criação do gado bovino que conta com 
um rebanho de 155 000 cabeças, no valor de ......... . 
Cr$ 465 000 000,00 . 

Na agricultura destacam-se os produtos: arroz, man
dioca, feijão, milho e cana-de-açúcar, todos com áreas de 
plantações superiores a 100 ha. 

Nos quadros seguintes dá-se uma idéia exata da agri
. cultura no município: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(19SS) 

Números 
absolutoa 

(Cr$ 1 000) 

% s6bre 
o total 

--------------------------1·---------l--------
Mandioca .................................... . 

Feijão ............................. ·.·.······· 
Cana-de-açúcar .......................... · .. · · 
Arroz ....................................... . 

Caf~ ......................... · · · · · · · · 
Milho ....................................... . 

Outros ............. ·.························· 

TOTAL .............................. ···· 

11 000 
6 930 
2 600 
2 520 
2 040 

83S 
2 761 

28 686 

38;36 
24,16 

9,06 
8,78 
7,11 
2,91 
9,62 

100,00 

Quando à pecuária, a situação era a seguinte, em 1955: 

VALOR 
NÚMERO (31-XII-19SS) 

REBANHOS DE 
CABEÇAS 

Cr$ 1 000,00 % s6bre 
o total 

1 000 1 000 0,19 

ISS 000 46S 000 92,47 

1 500 22S 0,04 

7 000 14 000 2,79 

4 000 12 000 2,39 

2 200 330 0,06 

13 000 10 400 2,06 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ..................... ·. 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ................. . 
Ovinos ................ · 
Sufnoa ..... . 

TOTAL ..... . 502 9SS 100,00 
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Indústria - No quadro abaixo demonstra-se o valor eco
nômico da indústria no município: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta- empre-
beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % N.• de Potência 

motores em c.v. 
-------------------

Indliatria extrativa mi-
neral. ............... 12 58 117 3,24 - -

Indlistria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 45 124 1 594 44,16 - -

Indlistria manufatureira 
1 898 52,60 e fabril. ............. 48 97 - -

TOTAL ........... 105 297 3 609 1!)0,00 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 
Lofradouros públicos 

Exiatentes ............................................... . 

{

Inteiramente . .............. . 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

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

Outros ................................................. . 

Abastecimento de A/lua 

Prédios servid<:>s...... . . . . . . PO!I8uindo penas ............ . 

Logradouros ser\' idos ...... . Totalmente ............... . 

Iluminação pública e domiciliar 

{

Em tOda a extensão ....... . 
Logradouros iluminados ..... 

Nlimero de focos .......... . 

Ligaçõea domiciliares . ................................... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

1 110 

28 

3 
3 

6 

22 

191 

78 

22 

250 

350 

MEIOS DE TRANSPORTE - Almenara possui 395 km 

de rodovias sendo 215 km pertencentes ao Estado, 100 km 
ao Município e 80 km a particulares, o principal meio de 

transportes de que se serve o comércio local. 

O município é também servido por linha regular de 

navegação aérea. Registrados na Prefeitura Municipal, em 

1955, havia: 6 automóveis, 8 camionetas, 10 caminhões. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

--- ----------- _______ ......;._+---------
MUNIClPIOS 
LIMlTROPES 

Jequitinhonha ........... . 
Pedra Azul ............ .. 
Jacinto ................. . 
Rubim ................. . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

33 Automóvel 
119 Automóvel 

60 Automóvel 
23 Automóvel 

539 Avião 

820 Avião 

Consórcio Real-Aero
vias-Nacional, S.A. 

Consórcio Real-Aero
vias-Nacional 

COMÉRCIO E BANCOS - Possui a cidade 4 estabeleci
mentos comerciais atacadistas e 65 varejistas. O total no 

município é de 4 estabelecimentos ~tacadistas e 139 va
rejistas. 

Dispõe ainda o município de 2 agências e 1 corres
pondente bancários. 
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Trecho do Rio Jequitinhonha 

INSTRUÇÃO PúBLICA - É relativamente baixo o índice 
de alfabetização no município; como demonstra o quadro 
abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

{1.0-VII-1950) 

Número Pottncia 
em c. v. -------·- ------·--·--------1-------1-----·-

3 907 15,59 
21 141 84,41 

Sabem ler e escrever ......................... . 
Nilo sabem ler e escrever ..................... . 

TOTAL ................................. . 25 048 100,00 

Ensino primário - Pelo conteúdo do quadro segumte tem

-se nítida idéia da situação do ensino primário no Muni
cípio: 

DADOS 
ESPECIFICAÇÃO 

NUMl!:RICOS 

' 1954 1955 1956 
-------- -------------
Unidades escolares .............. 13 16 17 
Corpo docente ....... · ........... 30 38 40 
Matricula efetiva ................ 1 002 1 314 1 591 

A percentagem cie criancas matriculadas e~ relação à 

população em idade escolar era de, aproximadamente, 
21,27%, em 1956. 

Coreto - Praça Benedito Valadares 



FINANÇAS PúBLICAS- A tabela abaixo demonstra a 
situação das finanças municipais no período 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada. Despesa Saldo ou 

realizada deficit 
Total Tribut€lria do balanço 

----------

1951 ............ 1 172 844 1 189 - 17 

1952 ............ 2 090 928 1 984 106 

1953 ............ 2 688 1 464 2 733 -- 45 

1954 ............ 1 737 1 378 1 760 - 23 

1955 .. .' ........ 3 786 

I 
2 395 3 508 278 

Ainda relativamente à receita arrecadada no município, 
referente ao mesmo período, no âmbito federal, estadual e 
municipal apresenta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ !"000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-· ------·------- ------------- -----
1951. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 625 
1952.......................... 1 829 
1953. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 252 
1954.......................... 2 532 
1955.......................... 2 956 

2 781 
2 956 
4 360 
5 027 
6 596 

1 172 
2 090 
2 688 
1 737 
3 786 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A vida no muni~ 
cípio de Almenara tem o aspecto característico de todo o 
Nordeste mineiro. Seu povo laborioso e progressista dedi
ca-se preferencialmente à pecuária, muito embora a agri
cultura e a indústria desempenhem importante papel na 
vida municipal. 

É relativamente boa sua vida social, sobretudo na 
cidade. Contam-se 129 aparelhos telefônicos, 4 hotéis e 1 
cinema. 

Mantém o município relações comerciais com todos os 
municípios vizinhos, destacando-se os de Montes Claros, em 
Minas Gerais e Itabuna e Ilhéus, na Bahia. 

Para escoamento de sua produção e importação de pro
dutos indispensáveis, dispõe de rêde rodoviária, que o coloca 
em contato com os principais centros comerciais do norte 
de Minas e da Bahia . 

A assistência médica é prestada por 1 hospital com 60 
leitos e os serviços profissionais de 4 médicos. 

Povo essencialmente religioso, o almenarense celebra 
com muita pompa as principais festas instituídas pela reli
gião católica. Dentre elas se destaca a festa de São João 
(padroeiro da cidade), .havendo, por ocasião da mesma, bar
raquinhas e leilões. São celebradas ainda as festas de Reis 
e Semana Santa. Por ser a região periodicamente assolada 
pelas sêcas, muito comuns no Nordeste brasileiro, nas épo
cas em que as mesmas se mostram acentuadas o povo rea
liza procissões de penitência, com cânticos e preces aos céus, 
implorando as chuvas amenizadoras dos caprichos da natu
reza nordestina . 

Há no distrito-sede 1 jornal e 1 tipografia . 

A representação política se faz por 13 vereadores. São 
7 7 51 os eleitores inscritos. 

Acha-se instalada em Almenara uma Agência de Es
tatística, órgão do sistema estatístico brasileiro . 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Antônio Fernando do Amaral) . 

ALPINóPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A fundação da cidade de Alpinópolis, an
tigo Arraial de São Sebastião da Ventania, deu-se com a 
ereção e bênção de sua primeira capela em 1809, tendo 
sido criada a Freguesia por Alvará de 7 de outubro de 
1824. 

Eram proprietários da fazenda denominada "Lage" os 
antigos desbravadores do sertão mineiro, Senhor José Jus
tiniano dos Reis e sua mulher, Ana Teodora de Figueiredo, 
tradicionalmente conhecida por Dona Indá, que, segundo 
dados coligidos em fontes fidedignas, foram os primeiros po
voadores que pisaram a margem esquerda do caudaloso rio 
Grande, nas proximidades do lugar onde os dois rios se en
contram (rio Grande e Sapucaí) e aí construíram a-fazenda 
da Lage. 

Decorridos alguns anos, faleceu o intrépido batalhador 
do sertão, Senhor José Justiniano dos Reis. Tomou a dire
ção de seus negócios a sua espôsa, Ana Teodora de Figueire
do, mulher de têmpera rija, que soube ser a continuadora dos 
projetos de seu falecido marido. 

Ana Teodora de Figueiredo, a fim de dar cumprimento 
aos projetos de seu extinto espôso, tomou a iniciativa de 
adquirir um ten:-eno que oferecesse as condições necessárias 
para a edificação de uma capela e, em redor da mesma, for
mar, ainda, um núcleo de povoação. 

Depois de uma série de pesquisas para descobrir um 
local adequado para êsse fim, foram encontrá-lo nas encos
tas da serra da Ventania, onde existia grande abundância 
de água e clima salubérrimo. 1tsse terreno era de proprie

dade do Senhor Januário Garcia, o então conhecido e fami
gerado "tira-orelhas" que, segundo informações prestadas por 

pessoas remanescentes daquela época, extinguiu uma família 

composta de diversas pessoas, para vingar a morte de um 

seu irmão que fôra assassinado por um erupo de malfeitores 
pertencentes à mesma. 

Em virtude do crime praticado, J anuário Garcia con
servou-se ausente de casa e em paradeiro desconhecido. 

Mesmo assim, foi efetuada a venda do dito terreno, assi

nando a escritura sua espôsa, que fêz questão absoluta que 
rezasse na mesma a ausência de seu marido, dando por firme 

e valiosa a referida venda da sorte de terra que compreende 
o patrimônio da antiga freguesia de São Sebastião da Ven
tania. Documentos encontrados na Cúria Metropolitana de 

Vista aérea 
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Praça· Presidente Vargas 

São Paulo acusam que o terreno destinado ao patrimônio 
de São Sebastião da Ventania media meia légua de extensão 
em quadra e foi adquirido pela importância de quinhentos 
mil réis. Ainda nos documentos encontrados na Cúria Me
tropolitana de São ·Paulo, destaca-se uma cópia da escritura 
de compra e venda do aludido terreno, que data do ano de 
1808. 

Nesse mesmo ano de 1808, foi iniciada a construção 
de uma capela. Em 14 de dezembro de 1809 (mil, oitocen
tos e nove), segundo as formalidades legais, o Escrivão da 
Vintena e Oficial de Justiça de Juiz de Fora da Campanha 
da Princesa, o Senhor Pedro Antônio de Souza, veio com a 
sua comitiva no local da capela e deu posse judicial, civil 
e solene do patrimônio, com a presença de Rev.mo Vigário 
de Jacuí. No mesmo ano, em 19 de dezembro, a Câmara 
Eclesiástica de São Paulo recebeu a comunicação de que a 
capela, depois de julgada suficiente, foi benta, segundo o 
ritual romano. 

Em 14 de maio de 1810, foi registrada a sentença do 
patrimônio pertencente à capela de São Sebastião da Venta
nia. Em 18 de maio do mesmo ano, a Câmara Eclesiástica 
de São Paulo, depois de ter examinado todos os documentos 
apresentados, declarou que a capela se achava visitada, pa
trimoniada, benta e em condições de nela se celebrarem a 
Santa Missa e demais funções religiosas. Em 7 de outubro 
de 1824, por Decreto Imperial, a Capela de São Sebastião 
da Ventania foi declarada freguesia colada, filiada à Igre
ja de Jacuí. Em 1870, tendo crescido a população,·a cape
la foi aumentada e declarada matriz. Assim ficou até 1930, 
quando foi construída a tôrre que ainda existe. A igreja, en
tretanto, ameaçava ruir e, em 18 de junho de 1945, inicia
ram-se os trabalhos de demolição da antiga matriz e comêço 
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da nova, que foi inaugurada em 5 de julho de 1949. Sendo 
Alpinópolis uma cidade essencialmente católica, conta atual
mente com uma majestosa igreja matriz, que atesta ser uma 
verdadeira obra de arte moderna. A planta dessa igreja 
foi elaborada pelo renomado arquiteto Dr. Benedito Calixto 
de Jesus, residente em São Paulo. A execução dessa obra 
foi confiada ao notável construtor Alencar Augusto dos 

Santos, atualmente em Belo Horizonte. 

Alpinópolis hoje é uma das belas e civilizadas cidades 
do sudeste mineiro, que parece talhada para um áureo futu
ro, quer pela vida própria que tem, quer pelo espírito em
preendedor de seus filhos, que, formando um conjunto de 
cidadãos distintos, patriotas, beneméritos, têm como prazer 
vê-la caminhar na senda do progresso. 

O município é bastante rico em minérios, possuindo 
vastíssimas reservas de calcário e ainda diversas outras ri
quezas minerais não exploradas. 

Igreja Matriz 
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Possui o município diversas cachoeir.as e, dentre elas, 
destaca-se a denominada "Furnas", onde será construída 
uma das maiores Usinas Hidrelétricas do Brasil. A Cachoei
ra das Furnas fica localizada na Fazenda Corredeira, neste 
município, distante apenas 20 quilômetros da sede munici
pal. :t fácil avaliar-se o vulto da obra pretendida, pois, se
gundo estudos já concluídos por uma equipe de técnicos, 
será construída uma barragem capaz de produzir anualmente 
mais de seis bilhões de quilowatts-hora, ou seja, quase o equi
valente a tôda a produção das Usinas do Grupo Light, no 
.ano de 1954. Essa barragem terá uma superfície de 1 500 
quilômetros quadrados, cêrca de cinco vêzes mais do que 
a Baía de Guanabara. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - O município de Alpi
nópolis, ocupando uma área de 772 km2, está localizado na 
Zona Sul do Estado de Minas Gerais, em vasta planície a 
920 m de altitude, daí o nome que possui. É cortado, de 
leste a oeste, por dois córregos. Sua sede municipal tem 

como coordenadas geográficas: 20° 52' 39",9 de latitude 
Sul e 46° 23' 28" de longitude W. Gr. Apresenta as se
guintes temperaturas: média das máximas: 25°C; das mí

nimas: 10°C; compensada: 15°C. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - O Censo de 1950 acusou uma popul~ção 
de 10 571 habitantes, dos quais 3 107 residentes na zona 
urbana do município. Estimou-se para 1.0 -I-1956 a popu
lação de 13 171 habitantes (D.E.E.). Em 1955, a densi
dade demográfica era de .15 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - Dispõe o mumc1p10 
de apenas duas aglomerações urbanas, a da sede muni
cipal e a de São José da Barra. 

Localização da população - A população do quadro ru
ral, segundo os resultados do Censo de 1950 abaixo trans
critos, correspondia a 70% do total. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

% sllbre 
o total 

----------···------------ ------- -------
Cidade... . ......................... . 
São Jos~ da Barra ..................... . 
Quadro rural. .......... : .. 

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

2 513 
594 

7 464 

10 571 

23.77 
5,61 

70,62 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A atividade 
fundamental à economia do município é a indústria de lacti
cínios, existindo atualmente 2 importantes fábricas de quei
jo, com uma produção de 155 000 quilos, no decorrer do 
ano de 1955, e valor equivalente a cêrca de ........... . 
Cr$ 7 000 000,00. A agricultura e a pecuária congregam 
2 599 pessoas de 10 anos e mais; das 7 315 existentes, con
forme assinala o quadro seguinte: 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE (1.•-VII-1950) 

Agricultura, pecuária e silvicultura .......... . 
Indústria extrativa ........................ . 
Indústria de transformação .......... . 
Com~rcio de mercadorias ................... . 
Comércio de imóveis e valores mobiliáriO!, 

crédito, seguros e capitalização ........... . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem ... . 
Profiasõea Jiberais .......................... . 
Atividades sociais ......................... . 
Administração pública, Legislativo, justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom~aticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............... . 
Condições inativas ......................... . 

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

Total Homens Mulheres 

2 599 
8 

ISS 
92 

6 
269 

53 
9 

42 
25 

4 

3 492 
531 

7 315 

2 573 
I! 

178 
90 

6 
93 
53 

9 
17 
25 

4 

252 
315 

3 623 

26 

7 
2 

176 

25 

3 240 
216 

3 692 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - Alpinópolis con
ta com 6 180 hectares aproveitados com diversas culturas. 
Destas, destacam-se as de milho, feijão e arroz, com 1 800, 
1 620 e 1 335 hectares cultivados, respectivamente, e que 
produziram em 1955, 44 800 sacos de 60 quilos de milho,. 
24 790 sacos de 60 quilos de feijão e 33 800 sacos de 60 qui
los de arroz em casca . 

CULTURAS 

Feijão ................ ······················· 
Arroz ................................ ·· 
Milho ....................................... . 
Caf~ ........................................ . 
Mandioca .................................... . 
Batata-inglesa ............................... . 
Outros ........ , .................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

10 590 
8 450 
7 168 
5 200 
4 979 
2 123 
5 421 

43 931 

% sllbre 
o total 

24,12 
19,24 
16,32 
11,83 
11,33 

4,83 
12,33 

100,00 
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O rebanho municipal, estimado para 31-XII-1955, foi 

avaliado em Cr$ 110 179 000,00, aparecendo como princi

pais os bovinos e suínos com 46 250 e 17 100 cabeças, res

pectivamente. 

A sua distribuição está melhor indicada no quadro 

abaixo: 

DADOS NUMl!:RICOS (31-XII-1955) 

REBANHOS 
Número de 

cabeças 
Valor % a6bre 

o total 
-------------·- ------------- --~---
Asininoa ....................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ........ : ............ . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ................. · ...... . 
Sufnos ..... ,·, ................ . 

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

31 
46 650 

1 600 
3 600 
1 010 
1 310 

17 100 

62 
101 750 

80 
2 340 
1 515 

157 
4 275 

110 179 

0,05 
92,36 

0,07 
2,12 
1,37 
0,14 
3,89 

100,00 

A atividade pecuária tem grande significação para o 

município, existindo atualmente quase 50 000 reses. Há 

uma exportação regular de gado para corte e a produção de 

leite atingiu, em 1956, aproximadall);ente 4 000 000 de 

litros. 

Indústria - A indústria extrativa mineral (27,60% do 

capital empregado) também tem contribuído muito p~ra 

a economia do município, sendo que em 1956 a produção 

de calcário atingiu, aproximadamente, a ·157 000 sacos de 

30 quilos, representando um valor de Cr$ 3 050 000,00. 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
.S:SPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % N;o de Potencia 

motores em c. v. 
-------- ---- ---- ---- ------- ----

Indústria extrativa mi-
neral ................ 2 32 1 010 27,60 - -

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produção agrfcola 33 75 1 368 37,40 11 40 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 15 46 1 281 35,00 7 20 

TOTAL ........... 50 153 3 659 100,00 18 60 

MELHORAMENTOS URBANOS- (situação em 1954) . 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........... ; ............... . 

LoAradouros públicos 
Existentes ................................ · ............. . 

Abstecimento d'água 

Pr~ios aervidos............ Possuindo penao ............ . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

L d -1 · d {Em t6da a extensão ...... . 
ogra ouros 1 umma os.···· Número de focos ......... . 

Lia;açõea domiciliares .................................... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

741 

40 

250 

13 
12 
25 

24 

330 

376 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município conta com 

um total de 197 km de rêde rodoviária, assim distribuída: 

25 km de rodovias estaduais, 136 km municipais e 36 km 
particulares. 

A sede municipal não e servida por ferrovia, distando 
da Capital do Estado 1074 km, e da Capital do País 
895 km (por meio de rodovia, até Passos, e daí · por 
ferrovia). 

Existe um campo de pouso, com 700 metros de com
primento por 60 de largura, mas não há linha regular de 
navegação, nem mesmo serviço de táxi-aéreo. A Prefeitura 
Municipal registrou, em 1955, 11 automóveis e 32 cami
nhões. 

Tábuas. itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Panos .................. . 
Carmo do Rio Claro .... . 
Capitólio ............... . 
Nova Resende-Via Bom 

Jesus ................. . 
Nova Resende-Via Petúnia 
São Joio Batista do Glória 
Guap~ .................. . 
Belo Horizonte (Capital do 

Estado) .............. . 
Belo Horizonte (Capital do 

Estado) .............. . 

Rio de Janeiro (Capital Fe-
deral) ................ . 

Rio de Janeiro (Capital Fe-
deral) ................ . 

DIS
TÂNCIA 

(km) 

34 
36 
54 

52 
48 
56 
60 

340 

1 074 

683 

895 

VIA DE 0 
TRANSPORTE OBSERVAÇ ES (1) 

Rodoviério (Onibua) 
Rodoviirio (Onibua) 
Rodoviârio (Automóvel) 

Rodoviário (Automóvel) 
Rodoviário (Automóvel) 
Rodoviário (Onibus) 
Rodoviârio (Automóvel) 

Rodoviário (Onibus) 

Ferroviério Via Passos, Jur~ia, 
Ouaxup~, e Garças 

Rodoviârio (Onibus e automóvel) 

Ferroviêrio Via Passos, Guaxu~. 
Cruzeiro 

(I) Existe uma bo.lsa no P6rto Barra do Pontal, de propriedade do Oov!rno 
E•tadual, por onde se laz a travessia do Rio Grande, ponto limltrole entre hte 
municlpio e os de Capitólio e Guap~. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Alpinópolis 
dispunha, em 31-XII-1955, de 33 estabelecimentos comer
ciais, dos quais 3 atacadistas, situados na sede municipal. 
Dos estabelecimentos comerciais varejistas, 22 também se 
acham localizados na cidade. 

Contava, em 31-XII-1956, com 2 Agências e 2 corres
pondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Contando com 29 unidades de 
ensino primário, a percentagem das pessoas· maiores de 5 
anos que sabem ler e escrever é ainda relativamtnte baixa, 
conforme os dados ab~ixo transcritos, do Censo de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever . ....... ~ ................. . 
Não sabem ler e eacrrver ..................... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.0 -VII-1950) 

Número 

3 480 
5 263 

8 743 

% s6bre 
o total 

39,80 
60,20 

100,00 

Ensino primarzo - O exame dos dados relativos ao en
sino primário em Alpinópolis, nos anos de 1954, 1955 e 1956~ 
nos permite observar que não houve, pràticamente, nenhum 
acréscimo com referência à matrícula efetiva: 

ESPECIFICAÇÃO 

U nidadea escolares .......... : .. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

26 
41 

1 268 

\ 

1955 

25 
42 

I 239 

1956 

29 
46 

1 277 



A percentagem de alunos matriculados, em relação à po
pulação em idade escolar, era de, aproximadamente, 48,57o/o. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Alpi
nópolis tem sua economia baseada nas atividades agrícola 

e pecuária. 
Os principais centros compradores dos produtos agrí

cclas do Município são: Passos, Guaxupé, Nova Resende e 

Belo Horizonte. 
Como centros consumidores do gado bovino podem 

ser citadas as cidades de Passos, Guaranésia, Arceburgo, Mo

coca, São João da Boa Vista e Cruzeiro. 
Bastante rico em minério, contando com enormes reser

vas de calcário, caulim, cristal e muitos outros minerais ain

da não explorados. 
Possui grande área de pastagens naturais, que represen

ta real valor para a indústria de lacticínios. 
O Legislativo Municipal conta 9 vereadores; estavam 

inscritos 2 870 eleitores. 

A assistência médica é prestada por 1 hospital com 
49 leitos e pelos serviços profissionais de 3 médicos. 

Há no município 2 hotéis, 1 cinema e 2 bibliotecàs. 
Instalada em sua sede municipal, encontra-se uma 

Agência de Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Sebastião Cardoso) . 

ALTEROSA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta do at:to de 1700, foi fundada 
sob o nome de São Joaquim da Serra Negra a atual 
cidade de Alterosa, sendo considerado seu principal fun
dador José Rodrigues Moreira, de nacionalidade portu
guêsa, que, a êsse tempo, adquirira algumas propriedades 
dos habitantes do lugar e ali levantara uma capela para 
prática de atos religiosos e construíra uma casa que servia de 
alojamento aos tropeiros que faziam pousada em sua fazen
da. Com o passar dos tempos e a intensificação de tais mo

vimentos, originou-se a povoação. 

Surgiram, mais tarde, novos povoadores, em sua maio
ria brasileiros e portuguêses, cuja procedência ao que se 
sabe era o Distrito de Luminares, município de Lavras. 

Tornou-se Distrito de Caldas em 1850, e, em 1860, pas
sou a integrar o município de Alfenas, pela Lei n.0 1 090, de 
7 de outubro. 

Praça Getúlio Vargas 

:; -:14673 

Vista aérea 

Assim permaneceu até o ano de 1938, quando foi ele
vado à categoria de município, tendo o seu nome alterado 
para somente Serra Negra, denominação oriunda de uma 
serra do mesmo nome, situada na divisa com o município de 
Areado. Somente em 31-XII-1943 recebe o nome de Altero
sa, mantido até os dias de hoje, em virtude do Decreto-lei 
Estadual n.0 1 058. 

Os festejos populares que se realizam em Alterosa são 
dedicados principalmente ao culto de atos religiosos em lou
vor a São Joaquim, São Sebastião e Nossa Senhora do Ro
sário. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA, TERRITORIAL E ADMI
NISTRATIVA - Data a criação do Distrito de 28 de ju
nho de 1850, por Lei provincial n.0 497. A Lei n.0 1 090, de 
7 de outubro de 1860, transferiu-o de Caldas para Alfenas; 
sua criação foi confirmada por Lei Estadual n.0 2, de 14 de 
setembro de 1891. 

A Divisão Administrativa de 1911 dá o distrito como 
figurando no município de Alfenas, com o nome de Serra 
Negra. Entretanto, de acôrdo com os quadros de apuração 
do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, bem como o texto 
da Lei n.O 843, de 7 de setembro do ano de 1923 e a divi
são administrativa de 1933, o distrito aparece integrando o 
município de Alfenas, mas com o nome de São Joaquim da 
Serra Negra. Em divisão territorial datada de 31-XII-1936, 
volta o referido distrito a denominar-se Serra Negra. Nova
mente. passa a chamar-se São Joaquim da Serra Negra, 
conforme se verifica na divisão territorial de 31 de dezem
bro de 1937 e no Decreto-lei Estadual n.0 88, de 30 de de
zembro de 1938. 

O Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 
1938, que frisou o quadro da divisão territorial para vigorar 
no qüinqüênio .1939-1943, altera a denominação do distrito 
para Serra Negra e cria o município do mesmo nome, cons
tituído do distrito transferido de Alfenas. 

Por fôrça do Decreto-lei Estadual n.0 1 058, de 31 de 

dezembro de 1943, o município passou a denominar-se Alte-

rosa, no quadro da divisão territorial vigente em ..... . 

1944-1948 estabelecido pelo supracitado Decreto-lei núme

ro 1 058, o município de Alterosa figura com um só distrito: 

o de igual nome. 

Finalmente, até o Decreto-lei n.0 1039, de 12 de de

zembro de 1953 que fixa a Divisão Administrativa e Judi

ciária para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, nenhuma ai-
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teração foi introduzida na formação distrital do município, 
permanecendo Alterosa com um só distrito: o da sede. 

No quadro da divisão territorial administrativo-judi
ciária do Estado de Minas Gerais, fixado pelo Decreto-lei 
Estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigo
rar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Alterosa per

tence ao Têrmo Judiciário da Comarca de Alfenas. 

Distrito componente - Alterosa (ex-Serra Negra). 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Al

terosa, com 365 km2, está localizado na Zona Sul do Estado 

de Minas Gerais. Tem a cidade como coordenadas geográ

ficas: 21° 14' 45" de latitude Sul e 46° 08' 30" de longitude 

W. Gr. Sua altitude é de 840 m. Apresenta a seguinte 

temperatura em graus centígrados: médias das máximas: 

30; das mínimas: 13; compensada: 22. 

SITUAÇÃO A 

• lt 

. < o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - O Censo de 1950 acusou um total de 

6 891 habitantes, dos quais 875 residentes na zona urbana, 

ou seja na sede municipal. A população estimada para 

1.0-l-1956, segundo cálculos do Departamento Estadual de 
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Estatística, é de 7 355 habitantes. A densidade demográ

fica em 1955 era de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - No município, 

constituído de um só distrito, existe apenas um núcleo 
de população - o da sede. 

Localização da população - De acôrdo com os resul
tados do Recenseamento de-1950, abaixo transcritos, o muni

cípio contava com 87% de sua população localizada no qua-
dro rural, naquela ocasião. · 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ........... . 
Quadro rural . .. · .. 

TOTAL ..... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
( J.o-VII·-1950) 

Números 
absolutos 

8751 6 016 

6 891 

% sObre 
o total 

12,69 
87,31 

100,0() 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Pelos dados 

transcritos no quadro abaixo, observa-se que, das 4 750 pes

soas de 10 anos e mais, 1832 dedicayam-se às atividades 

agrícolas, uma vez que . as atividades fundamentais à eco

nomia do município se relacionam principalmente com a 
agricultura e a pecuária. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária -e oilvicultura .... : ...... 
Indústria• extrativa• ....... 
Indústria de transforntRçlo .. ............. 
Comércio de mercadorias .................... 
Com!rcio de imóveis ~ valorea mobitilrios, cr~-

dito, seguros e capitalização ........ 
Prestação de serviços ........ .......... 
Transporte, comunicações e armazenagem .... 
Profissões liberais ........... ··············· 
Atividades sociais . .................... 
Administração pública. Legislativo, Justiça ... 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividades domésticas não remuneradas e ati-

vidadea escolares discentes ......... 
Condições inativas ..... 

TOTAL ......... ············· 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(J.•-VII-19501 . 

Total Homens Mulheres 

1 832 1 798 34 
18 18 
79 72 7 
28 26 2 

2 2 
82 33 49 

9 8 1 
4 4 

15 4 11 
26 24 2 

4 4 

2 298 178 2 120 
352 197. ISS 

4 750 2 369 2 381 

Agricultura, pecuária e silvicultura - O município pos
sui 4 954 hectares aproveitados em diversas culturas. Des

tas, destacam-se as de arroz e milho, com 1 500 e 2 800 

hectares cultivados, respectivamente, que produziram, em 

1955, 40 000 sacos de arroz e 72 000 de milho. 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

%sObre 
o total 

--'----'------------- -----------

Arroz.................... . .... · .. · · · · · ·. 12 000 66,64 
2 350 13,05 
1 400 7,77 
1 296 7,19 

964 5,35 

Café ................. ··.,········ 
Feijão .............. . 
Milho............... ··· ········· 
Outros .......... . 

TOTAL ................... . 18 010 100,00 

Os efetivos pecuários do município eram estimados, em 

31-XII-1955, pelo valor de Cr$ 58 722 000,00; sendo que os 

de bovinos e suínos surgem como principais, com 25 000 e 
10 000 cabeças, respectivamente. 



O quadro seguinte indica melhor a sua distribuição: 

DADOS NUMl!:RICOS 
REBANHOS 

!31-XII-1955) 
Número de 

cabeças 
Valor 

(Cr$.1 000,00) 
% sôbre 
o total 

------------------- '------·-1-----

Bovinos ...................... . 
Caprinos. . ................ . 
Eqüinos ....................... . 
Muareos ................... · · · · 
Ovinos ................... ····. 
Sufnoo ................... · ... . 

TOTAL ..... 

25 000 
600 

2 000 
500 

1 000 
10 000 

50 000 
72 

2 000 
1 250 

400 
5 000 

58 722 

85,16 
0,12 
3,40 
2,12 
0,68 
8,52 

100,00 

·.Na apreciação geral da esconomia municipal, a produ
ção pecuária aparece como um elemento bastante signifi
cativo. 

PrOdução industrial Não há ramos industriais im-
portantes. Existe apenas a "Lacticínios Alterosa Ltda." que 
proporciona o aproveitamento de boa parte do leite ou cre
me de leite produzidos no município. 

N.• de 
CAPITAL. FORÇA 

Peoooal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO eota- empre-(1955) beleci- gado 

mentoo Cr$ 1 000 % N.• de Potencia 
motores em c.v. 

-------------------
lnd6stria extrativa mi-

neral ................ 6 13 
Indústria de transforma-

65 3,98 - -
ção e beneficiamento 
da· produçiio agrfcola 13" 24 1 555 95,41 6 33 

Indústria manufatureira 
e fabril ...... .- ........ 1 2 10 0,61 - -

TOTAL ........... :i o 39 1 630 100,00 6 33 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos da sede municipal, em 
1954: 

·ESPECiFICAÇÃO 

Núrnero de pr~dios existentes ........ . 

LoAradouros públicos 
Existente1 ............................ . 

·Abastecimento d'água 

PrMios aervidoo ....... · . Possuindo penas. 

Logradouros servidos .... 

{

Totalmente ..... . 
. . Parcialmente ... . 

TOTAL ...... . 

lluminação pública e domir:i/iar 

. {Em t<'lda a ~xtensão ........ . 
LogradourOs iluminados ..... ~:afa.rte. da ~~te~são._ . ."."." .": 

Número de focos .......... . 

Ligações domiciliarea.· ........ . 

Igreja Matriz 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

286 

25 

140 

6 
4 

10 

10 
3 

13 
120 

172 

MEIOS DE TRANSPORTE ,_ O município é cortado por 
73 km de rodovias municipais e 28 de rodovias particula
res, perfazendo um total de 101 km de rêde rodoviária. 
Em 1955, 11 automóveis, 9 caminhões e 1 ônibus estavam 
registrados na Prefeitura Municipal; 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTÃNCIA TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

--------'-·-- ----- ----'--·-- --------
De Alterosa a: 

Alfenas ........ . 
Areado ........ . 
Carmo do Rio Claro .... . 
Conceição Aparecida ..... . 
Monte Belo ............. . 
Nova Resende .......... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

53 
19 
44 
24 
43 
57 

769 
. 590 

ônibus 
ônibus 
ônibus 
ônibus 
Trem 
Automóvel 
Trem 
Trem 

R.M.V. e E.F.C.B.(1) 

R.M.V. (2) 
R,M.V. (3) 

(ll Por ferrovia, at~ a estação de Movimento, no Municfpio de Areado, daf, 
at~ Juruaia, passando da R.J.\4.V. para a E.F.C.B., at~ Monte Belo. De automó
vel, a distância fica reduzida a 38 quilômetros. - (2) Toltla-se o trem na estação 
de Movimento. De automóvel, a distância ~ de 400 km. - (3) Toma-se o 
trem na estaçiio de (Movimento) no Municfpio· de Areado. De automóvel a 
distância ~ de 495 km. 

COM~RCIO E BANCOS - O comércio de Alterosa dispu
nha em 31-XII-1955 de 42 estabelecimentos comerciais va
rejistas, dos quais 30 localizados na sede municipal. Contava 
em 31-XII-1956 com 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Dispondo de 11 unidades dj 
ensino primário, a percentagem das pessoas maiores de ~ 

anos que sabem ler e escrever é consideràvelmente baixa 
O quadro abaixo ilustra bem esta afirmativa: 

ESPECIFICAÇÃO 
(1.<>-VII-1950) 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANos· E MAIS 

Número % oôbre 
o total 

--------,~------'---'---1--------

Sabem ler e escrever ......................... . 
Não sabem ler e escrever ..................... . 

roTAL ................................. . 

2 170 
3 580 

5 759 

37,68 
62,32 

100,00 

Ensino primário - A situação do ensino primário no 
município, de 1954 a 1956, é a seguinte: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
~---------

Unidades eocolarea .............. 10 11 11 
Corpo docente ................. 19 18 18 
Matricula efetiva ............... 609 728 725 

A percentagem de crianças matriculadas, em relação à 
população em idade escolar é de aproximadamente 42,87%, 
em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Alte
rosa, município cuja economia tem suas bases nas ativida
des da agricultura e da pecuária, tem como principais pro
dutos o arroz, o milho e o feijão. 

Rio de Janeiro, São Paulo, Alfenas e Areado, consti
tuem os principais centros de escoamento dos prodútos agrí
colas. 

A Câmara municipal está integrada por 9 vereadores. 
O eleitorado é de 1 715 pessoas. 
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Contam-se 3 aparelhos telefônicos, 1 hotel, 1 pensão e 
1 cinema . A população se vale dos serviços profissionais 
de 1 médico. 

Encontra-se instalada na cidade a Agência Municipal 
de Estatística, que integra a rêde de órgãos coletores da es
tatística brasileira . 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Esaú Lemos da Silva). 

ALTO RIO DOCE - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A zona banhada pelo rio Xopotó era 
habitada pelas tribos indígenas Croatás e Puris, de origem 
tupi. Difícil é saber-se qual o primeiro explorador ou os 
primeiros aventureiros que penetraram. nos sertões do Xo
potó. 

Pode-se afirmar que o fundador de S. José do Xopotó, 
quando fixou residência na sesmaria que lhe foi doada, en
controu como moradores da região: Joaquim Pereira de Sá, 
Antônio Pereira da Rocha, José da Rocha e Souza e Ma
noel Gomes Campos, êste o contrata~or da mineração, da 
qual o fundador de. S. José do Xopotó, José Alves Maciel, 
foi nomeado caixa. 

Em 1698 estava a Itaverava descoberta. Em 1704, 
João Siqueira Affonso descobre as minas do Guarapiranga, 
origem da atual cidade do Piranga. Partem dêstes dois pon
tos e nos limites destas duas datas os primeiros exploradores 
dos vales do Xopotó. Os bandeirantes do ltaverava, em con
quista à região do Xopotó, dividiam-se em grupos, para nova
mente se reunirem em certo e determinado ponto, onde es
peravam uns pelos outros e êste local ficou conhecido pelo 
nome de Espera (distrito de N. s.a da Piedade da Boa Es
perança1 hoje rio Espera) . Além· da padroeira, tinham ainda 
êstes bandeirantes, como patrono, o Senhor Bom Jesus da 
Paciência. O alferes Francisco Soares Maciel, chefiando uma 
bandeira, desce o rio Espera e, na barra dêste com o Xopo
tó, a 7 de agôsto de 1711, dia de S . Caetano, lança as ba
ses do arraial de S. Caetano do Xopotó, celebrando a pri
meira missa o capelão da comitiva, Padre Cabrita (chama
va-se João Martins Cabrita, mais tarde cônego doutoral da 
Sé de Mariana, lugar que renunciou pela vigaria colada de 
Guarapiranga) . E, assim, foram conquistadores e explora
dores se estabelecendo na zona banhada pelo Xopotó. Logo 

Rua Bias Fortes 
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depois Antônio Rodrigues descobre as terras denominadas 
Embrejaúbas, assim chamadas por serem regadas pelo rio 
do mesmo nome, afluente do Xopotó. 

Em 1759 estabeleceram-se nas margens do Xopotó, 
bem perto da atual cidade Alto Rio Doce, José Alves Maciel 
e sua mulher, D. Vicência Maria de Oliveira. 

Chama-se o local da residência de Maciel, "Xopotó 
Acima", segundo a procuração que Ih~ foi passada por sua 
mulher, com poderes para fazer doação de bens à capela de 
São José, mandato assinado pela doadora, o que é notável 
para a época. Mais tarde, a fazenda de Maciel passou a de
nominar-se "Fl,llldão" e depois de construída a capela foi 
chamada "Sítio de São José". Posteriormente passou a de
nominar-se "Contrato", nome que ainda hoje conserva, e 
assim ficou conhecida pelo fato de ter a fazenda, em 5 de 
março de .1792, passado à propriedade do Tenente-coronel 
José Ferreira Marques, contratador das estradas no cami
nho novo das Minas Gerais. É, pois, a fazenda do Contrato 
o berço da atual cidade de Alto do Rio Doce. 

Residia, pois, o fundador de S. José do Xopotó nas 
proximidades do rio do mesmo nome. Sua casa devia ser 
mais ou menos nó lugar atualmente conhecido pelo nome de 
Barra. Ali se encontram ainda vestígios da primeira ponte 
sôbre o Xopotó e da estrada que se dirigia para Mercês e 
Pomba. 

Em 19 de março, estando a diocese de Mariana em sede 
vacante e governada pelo Vigário Capitular Dr. Alexandre 
Nunes Cardoso, reinando José e dirigindo os destinos da Ca
pitania o General Luiz Diogo Lobo da Silva, exercendo as 
funções de Vigário da Freguesia o Dr. Amaro Gomes de Oli
veira, nas terras de sua propriedade, José Alves Maciel, já 
alferes, e sua mulher, D. Vicência Maria de Oliveira, fundam 
no alto de um morro que denominam "sêco", uma modesta 
capela consagrada a S. José e por escrita particular fazem
-lhe doação de terras para sEm patrimônio. 

Data de 1820 o desenvolvimento da povoação. Resol
veram os moradores construir nova capela e o fizeram no 
local em que está hoje edificada a matriz, porém, com a 
porta voltada para os lados do nascente. 

Em 14 de agôsto de 1927, no local da primeira capela, 
foi pelo Padre Agostinho Resende de Assunção celebrada 
uma missa campal e solenemente inaugurado um marco de 
pedra, lendo-se em mármore a inscrição seguinte: "Neste 
local, em 19-3-1764, os doadores do patrimônio de s. José 
do Xopotó, Alferes· José Alves Maciel e sua mulher D. Vi~ 



Cadeia local 

cência Maria de Oliveira, erigiram a primeira capela origem 

da atual cidade de Alto Rio Doce". 

O alferes José Alves Maciel era natural da cidade de 

Pôrto, Portugal, conforme se verifica nos· livros de assentos 

de batismo da capela de S. José, sendo um dêles o de núme

ro um, às fôlhas 8 e verso, n,o assento referente à Eufrazia; 

filha legítima de José Inácio de Souza e Maria Joaquina 

Alves de Jesus. 

Possuía o alferes José Alves Maciel nome idêntico ao 

do Capitão-mor José Maciel, pai do inconfidente mineiro 

Dr. José Alves Maciel; não podemos afirmar. se eram pa

rentes colaterais. O fundador de S. José do Xopotó alienou 

suas propriedades justamente no ano em que os bens do 

inconfidente eram confiscados. A sua posição de caixa de 

contrato de mineração fatalmente o fêz ter relações com Ti

radentes, pois êste freqüentava muito aquela zona e perto, 

no arraial do Destêrro do Melo, teve casa própria há pouco 

demolida pelos herdeiros de Francisco Dias Ferraz. 

No período imperial teve S. José do Xopotó a sua pri

meira escola pública, criada pela. Lei n.0 28, de junho de 

1831. Pelo Decreto n.0 26, de 7 de março de 1890, assina

do pelo Dr. João Pinheiro da Silva, foi instituído o município 

de São José do Xopotó e a sede elevada a vila, com o nome 

de Alto Rio Doce. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA - O 

Decreto n.0 349-A, de 23 de janeiro de 1891, deu ao muni

cípio o foro judiciário, com a categoria de Têrmo, ·e a Lei 

n.0 11, de 13 de novembro de 1891, elevou o,Têrmo à classe 

de comarca. A Lei n.0 23, de 24 de maio de 1892, deu à vila 

os foros de cidade. O município compunha-se dos seguintes 

distritos: da cidade, S. Caetano, Dores do Turvo e Espera. 

Mais tarde o distrito de Espera foi elevado a município. A 

Lei n.0 823, de 1923, transferiu do município de Barbacena 

para o de Alto Rio Doce o distrito de S. Domingos do Mon

te Alegre. Quanto a Remédios, foi primitiva capela de Bar

bacena, transferida em 1832 para a nova freguesia de S. 

José do Xopotó. O município de Alto Rio Doce instalou-se 

em 30 de agôsto de 1890. Seu primeiro intendente municipal 

e depois agente executivo foi o C.''1 José Antônio de Souza 

Barros. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Alto 

Rio . Doce, com. uma área de 509 km:!, está localizado na 

Serra do Maribondo, na Zona da Mata do Estado de Minas 

Gerais. A sede municipal tem como coordenadas geográfi

cas: 21° O 1' 30" de latitude Sul e 43° 24' 45" de longitude 

W.Gr. Sua altitude é de 810 m. 

SITUAÇÀO A 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acúsou uma 

população de 20 125 habitantes, dos quais 2 426 residentes 

na zona urbana do município. Estimou-se para 1°-l-1956 

a população de 16 118 habitantes (D. E. E. ) . O decrésci

mo de população deve-se à perda do distrito de Cipotânea 

que, a partir de 1 °-l-1954, passou a constituir o município 

do mesmo nome. Densidade demográfica em 1955: 32 ha

bitantes por quilômetro quadrado . 

Principais aglomerações urbanas - Dispõe o município 
de quatro aglomerações urbanas, compostas de seus três 
distritos e do distrito da cidade. 

Localização da população - Os dados seguintes obti
dos através dos resultados do Censo de 1950, mostram que 
87% da população se achavam, naquela época, localizad?s 
no quadro rural: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
(1.<>-VII-1950) 

Cidade ................................. . 
Abreus ........................... . 
Cipo~Anea: .......... . 
Mtsstonárto ............. . 
Quadro rural. ........ . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

1 323 
205 
667 
231 

17 699 

20 125 

% ollbre 
o total 

6,57 
1,01 
3,31 
1,14 

87,97 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Como prin

cipal atividade econômica, assinalam-se as agrícola e pecuá

ria. O quadro abaixo é bem expressivo neste particular, 
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pois das 14 074 pessoas de 10 anos e mais, 5 225 se dedica
vam a essa espécie de atividade. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
~---------------1-----1-----1·---

Agricultura, pecuária -e silvicultura . ......... . 
Indústrias extrativas ................ . 
Indústrias de transformação ............ . 
ComErcio de mercadorias . .............. . 
ComErcio de imóveis e valores mobiliários, cr~~ 

dito, seguros e capitalização .............. . 
Prestação de serviços .. , ............... . 
.Transporte, comunicações e armazenagem . .. . 
Profissões libera-is . ......................... . 
Atividades sociais . ......................... . 
AdministraÇão pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom&ticas não remuneradas e ati~ 

vidadea escolares discentes . . : ............ . 
Condições inativas . ......................... . 

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

5 225 
3 

123 
140 

10 
315 

29 
10 
80 
46 

7 

7 063 
1 023 

14 074 

. 5 127 
3 

122 
137 

10 
68 
27 
10 
13 
43 

7 

638 
593 

6 798 

98 

1 
3 

247 
2 

67 
3 

6 425 
430 

7 276 

Agricultura, pecuária e silvicultura - O município pos~ 
sui 18 797 hectares aproveitados em· diversas culturas. Des
tas destacam-se· as de milho, feijão e arroz, com 13 432, 
3 122 e 1314 hectares cultivados, respectivamente, que pro
duziram, em 1955, 298 400 sacos de 60 quilos de milho, 
31105 de feijão· e 32 700 de arroz. 

Milho. 

CULTURAS 
(1955) 

Feijão. .. ...... .. 
Arroz· .................. . 
Cana-de-açúcar .......... . 
Caf~ ...... 
Outros. 

TOTAL. 

VALOR DA 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

50 728 
13 049 
'8 175 
3 366 

600 
1 373 

77 291 

PRODUÇÃO 

I % sôbre 
o total 

65,65 
16,89 
10,57 
4,35 
0,77 
1,77 

100,00 

O rebanho municipal estimado para 31-XII-1955 foi 
avaliado em Cr$ 67 099 000,00, surgindo como principais o 
de suínos, com 63 500 cabeças e o de bovinos, com 22 600 
cabeças. 

O quadro seguinte indica melhor a sua distribuição: 

REBANHOS 
(31-XII-1955) 

DADOS NUM!l:RICOS 

Número de Valor 
cabeças (Cr$ 1 000,00) 

% sôbre 
o total 

--------------------------------
Asininós ...... . 
Bovinos .. . 
Caprinos. 
Eqüinos. 
Muares .. . 
Ovinos .. . 
Suinos. 

TOTAL ... 
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4 
. 22 600 

690 
1 690 
2 760 

680 
63 500 

· Ladeira Coronel Marinho 

6 
27 120. 40,43 

62 0,09 
2 028 3,02 
6 072 9,04 

61 0,09 
31 750 47,33 

67 099 100,00 

A produção pecuária é, sem dúvida, a fonte de riqueza 
natural do município, com a criação de gado bovino. 

Indústria - As principais indústrias do município es
tão ;:tfetas ao ramo da transformação e beneficiamento de 
produtos agrícolas, sendo que a de maior importância é a 
"Lacticínios Bucke e Couto & Irmãos". 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta .. empre-

(1955) beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % N.• de Pot~ncia 

motores em c.v. 
------- -------------

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 119 160 1 567 67,32 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 9 23 761 32,68 5 31 

TOTAL ........... 128 183 2 328 100,00 5 31 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Alto Rio 
Doce dispõe de uma rêde rodoviária de 117 km de exten
são, sendo que, dêstes, 39 km são de rodovias estaduais e 
78 km de rodovias municipais. Não é servido por estradas 
de ferro, utilizando-se da E. F. C. do Brasil em Barbacena, 
para escoamento de seus produtos. Veículos registrados na 
Prefeitura Municipal em 1955: 8 automóveis, 2 camionetas, 
15 caminhões e 2 ônibus. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede . municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prlfdios existent~s ........................... . 

Lo~radouros públicos 
Existentes .............................................. . 

{

Inteiramente .... ........... . 
Pàvimentados.. .. . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ............... · .. . 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ....................... · .. · .. · ..... ················ 

Abastecimento d' á~ua 

Pr~dios servidos . . . . . . . . . . . Possuindo penas ............ . 

Logradouros servidos. . . . . . . . Totalmente ................. . 

Es~otos 

Logradouros servid9s. {

De despejo ......... . 

De águas sup~rflClBlS. 

PrMios esgotados .. {

Pela rêde .................. . 

Por fossas ............... . 

lluminação pública e domiciliar 

{

Em tôda a extensão ......... . 
Logradouros iluminados..... . . 

Número de focos ........... . 

Ligações domiciliares .................................... · 

DADOS 
NUM2RICOS 

414 

19 

10 
2 

12 

1 
6 

255 

17 

9 

4 

61 

25 

17 

252 

225 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Alto Rio Doce 
dispunha em 31-XII-1955 de 28 estabelecimentos comerciais 
varejistas, dos quais 18 situados na sede municipal. Contava 
em 31-XII-1956 com 2 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Contando com 36 unidades de 
ensino primário, a percentagem de pessoas maiores de 5 anos 
que sabem ler e escrever é relativamente baixa. Existe 1 
unidade de ensino secundário. 



A· êste respeito os dados abaixo, segundo o Censo de 

1950, são bem expressivos: 

ESPECIFICAÇÃO 
(1.0 -VII-1950) 

Sabem ler e escrever. 
Nio sabem ler e escrever . .......... . 

TOTAL ..... . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

Número 

6 535 

10 373 

16 908 

% sôbre 
o total 

38,65 

61,35 

100,00 

Ensino primário - O exame dos dados relativos ao en

sino primário em Alto Rio Doce, no ano de 1956, nos per

mite observar que a matrícula se manteve pràticamente a 

mesma com relação ao ano anterior, ou seja, de 1955: 

ESPECIFICACAO 1954 

Unidade~~ eo~colareo~ ... . 
Corpo docente ........ . 

· Matricula efetiva ....... . 

35 
53 

926. 

1955 

36 
57 

1 786 

1956 

36 
56 

1 780 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 

população em idade escolar era de aproximadamente .... 

48;01%. 

FINANÇAS MUNICIPAIS- O quadro abaixo ilustra a si

tuação das finanças municipais, nos anos de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Deopesa deficit 

Total Tributiria· 
realinda do balanço 

1951. 650 340 650 -
1951 800 404 800 -
195 . ...... 880 434 880 -
1954. ........... 943 452 943 -
1955 ...... .... 1 330 538 I 330 -

A sjtuação da receita arrecadada pelas três esferas 
administrativas, no mesmo período foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual I Municipal 

1951. ·········· ..... . . . . . . . . . 343 I 343 650 1952. 386 I 513 800 
1953. ... 538 I 587 880 1954. 502 2 076 943 
1955 .. 656 2 498 I 330 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A 

atividade pecuária tem grande significação econômica pa

ra o município, com a exportação de gado bovino para 

Juiz de Fora. Mantém relações comerciais com as cidades 

de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Barbacena e Mercês. 

Os festejos populares mais comuns no município são: A 

festa da Bandeira de Roça, realizada por ocasião d~ tér-. 

mino da 2.a capina das roças, e a festa do Congado, n~a
lizada em outubro (festa do Rosário) . 

O Legislativo Municipal está composto de 9 vereado
res. Há 5 194 eleitores inscritos . 

Contam-se 4 aparelhos telefônicos, 1 hotel e 1 pensão. 
A assistência médica é prestada por 2 hospitais com 48 lei
tos e pelos serviços profissionais de 1 médico. 

O setor cultural conta 1 biblioteca com 1 805 volumes, 
1 jornal e 1 tipografia . 

Encontra-se instalada na cidade a Agência Municipal 
de Estatística que integra a rêde de órgãos coletores da es- · 
tatística brasileira . 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Ulisses Geraldo Gonçalves). · 

ALVINóPOLIS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O Município de Alvinópolis teve sua ori
gem no primitivo arraial de Paulo Moreira, criado por De
creto Imperial, em 1830, em terras pertencentes ao municí
pio de Mariana. 

A entrada das primeiras famílias na povoação deu-se 
entretanto um século antes, cêrca de 1730, quando o 
território pertencia ainda à freguesia de Santa Bárbara. 

Por volta de 1832, passou a denominar-se Freguesia 
de Nossa Senhora do Rosário de Paulo Moreira, quando, 
motivado pelo crescente desenvolvimento, foi êste patri
mônio legado, pelo seu proprietário, o fazendeiro Paulo 
Moreira, a Nossa Senhora do Rosário. 

O ano de 1887 é assinalado pela fundação de uma 
fábrica de tecidos, a "Cia. Industrial Paulo Moreirense", 
que veio contribuir para o maior progresso da localidade. 

Elevado à categoria de Vila, por fôrça do Decreto 
de 5-2-1891, do então Presidente do Estado, Sr. Crispim 
Jacques Bias Fortes, passou a denominar-se Vila de Alvi
nópolis, em homenagem ao ilustre mineir.o Dr. Cesário 
Alvim . 

O progresso da cidade beneficiou-se com o impulso 
que lhe deu a "Cia. Industrial Paulo Moreirense", hoje 
"Cia. Fabril Mascarenhas", sob nova · direção. 

A sede municipal é dotada de iluminação elétrica, for
necida pela Companhia Fabril que instalou no Município 
duas usinas elétricas; conta ainda a comuna com hospital, 
pôsto de saúde e pôsto de puericultura, grupos escolares. 
escolas rurais, escola de comércio e de ensino agrícola, 
serviço de abastecimento de água, hotéis, cinemas, asso
ciaç:ões recreativas e de caridade, campo de pouso. 

Há em circulação o semanário "O Progresso", órgão 
literário e de notícias. 

Os principais festejos são em louvor a Nossa Senhora 
do Rosário, no mês de outubro de cada ano. 

No decorrer do ano de 1892 foi elevada à categoria de 
cidade, contando atualmente com dois distritos, Major 
Ezequiel e Fonseca . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E .JUDICIÁRIA
Pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
o município está dividido em três distritos assim deno
minados: Alvinópolis (sede), Major Ezequiel e Fonseca_. 

A comarca de Alvinópolis é de t.u Entrância, compre
endendo somente o município do mesmo nome. 
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Vista aérea 

Distritos componentes - O Município compõe-se de três 
distritos que são: Alvinópolis (sede), Major Ezequiel e 
Fonseca. 

. LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de· 
Alvinópolis, com 611 km2, está localizado na Zona da 
Mata do Estado de Minas Gerais. Tem a cidade como 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

7.2 

coordenadas geográficas: 20° 06' 45" de latitude Sul e 
43° 03' 00" de longitude W. Gr. Sua altitude é de 543 m. 
Temperatura em graus centígrados: média das máximas: 
37; das mínimas: 12; compensada: 22 .. 

POPULAÇÃO - A população recenseada em 1950 era 
de 15 015 habitantes, dos quais 4 367 residentes na zona 
urbana. Cálculos do Departamento Estadual de Estatís
tica estimam, para 1.0 -I-1955, a· população em 15 919 
habitantes. Densidade demográfica na mesma época: 26 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - O município, consti
tuído de 3 distritos, dispõe de três aglomerações urbanas, 
incluída a sede municipal. 

Localização da população - Segundo os dados do Censo 
de 1950, abaixo transcritos, o M·unicípio, àquela época, ti
nha 71 o/o de sua população localizada no quadro rural: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(t.o-VII-1950) 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 

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

Cidade ............................ ·.· ... . 
"Fonseca ................................... . 
Major Ezequiel. ....................... . 
Quadro rural. . . ................. . 

TOTAl •............................ 

3 171 
659 
537 

10 648 

15 015 

2 111 
438 
357 

7 094 

10 000 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A atividade 
fundamental à economia do município está intimamente 
ligada aos trabalhos da Cia. Fabril Mascarenhas, que 



muito vem contribuindo para o progresso daquela comuna 

mineira. 

A atividade agrícola no entanto é bem expressiva, pois 

pelos dados que se seguem, das 10 358 pessoas de 10 anos 

e mais, 3 016 dedicavam-se a essa espécie de atividade. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura. 
Indústria extrativa ..... 
Indústria de transformação . . 
ComErcio de mercadorias . .......... 
ComErcio de imóveis e valores mobiliários_, 

crédito, seguros e_ capitalização ... .. 
Prestação de serviços . ........ 
Transporte, comunicações e armazenagetn . .. 
Profissões liberais . ...... 
Atividades sociais . ....... 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública . ... 
Atividades domésticas não remuneradas e ati· 

vidades escolares discentes . .. 
Condições inativas. 

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

PESSOAS. PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(t.o-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

3 016 2 955. 61 
267 266 1 
918 770 148 
114 113 1 

lO 8 2 
341 121 220 

58 55 3 
12 11 I 
66 19 47 
70 65 5 
4 4 

5 000 520 4 480 
480 298 182 

10 358 5 207 5 !51 

Praça São Sebastião 

Agricultura, pecuária e silvicultura - O município possui 

3 243 hectares aproveitados em diversas culturas perma

nentes e temporárias. Destas, destacam-se as de milho, 

arroz e cana-de-açúcar, com 2 265, 543 e 211 hectares culti

vados, respectivamente, que produziram em 1955, 31000 

sacos de 60 quilos de milho, 8 000 de arroz e 7 900 tone

ladas de açúcar. 

.CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ I 000) 

% sôbre 
o total 

--------·------ ------- ---------------

6 300 57,88 
I 120 10,28 

Milho ...... . 
Arroz ................. . 
Cana-de-açúcar ...... . 948 8,70 
Banana ...... . 550 5,05 
Batata-inglesa ...... . 376 3,45 
Outros .... I 594 14,64 

TOTAL. 10 888 100,00 

O rebanho municipal, estimado para 31-XII-1955, 

foi avaliado em Cr$ 25 566 000,00, aparecendo o de 

bovinos e o de suínos como os principais, com 11 000 e 

5 000 cabeças, respectivamente. 

Trecho da Rua 5 de Fevereiro 

O quadro abaixo indica melhor a sua distribuiç.ão: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos .... . 
Eqüinos ................. . 
Muares ......... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos .............. . 

TOTAL ........ . 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

lO 
11 000 

200 
500 
600 
350 

5 000 

VALOR (31-XII-1955) 

Cr$ 1 000,00 

8 
19 800 

2 
2 500 
3 200 

53 
2 500 

28 063 

% oôbre 
o total 

0,02 
70,58 

0,00 
8,90 

11,42 
0,18 
8,90 

100,00 

Na apreciação geral da economia municipal, a pro
dução pecuária tem significação de pequeno vulto. 

Produção industrial - Existe uma indústria de tecidos que, 
conforme o testemunho do quadro abaixo, muito contri
buiu e ainda vem contribuindo para o desenvolvimento do 
município: 

CAPITAL FORCA 
N.o·de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta· empre-
beleci- gado 

N.• de Pot~ncia mentos Cr$ I 000 % motores em c.v. 
----·------- ----- ---- ---- ---- -----
Indústria extrativa mi~ 

neral ................ 2 2 2 - - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 2 2 50 0,24 2 16 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............ ·. I 276 20 ooo 99,76 34 443 

TOTAL ........... 5 280 20 052 100,00 36 459 

Prefeitura Municipol 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O município é cortado por 

102 km de rodovias municipais. Em 1955, a Prefeitura 

Municipal registrou os seguintes veículos: 22 automóveis, 

14 camionetas, 12 caminhões e 4 ônibus. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Alvinópolis 

dispunha em 31-XII-55 de 33 estabelecimentos comerciais 

varejistas, dos quais 27 localizados na sede municipal. 

Contava, em 31-XII-1956, com 1 Agência e 4 correspon

dentes bancários. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número _de prédios existentes . . 

LoAradouros públicos 
Existentes ...................... . 

Abastecimento d'água 

PrMios servidos ... Poasuindo penas. 

Logradouros servidos. 
{

Totalmente ..... . 
Parcialmente . ... . 

TOTAL ...... . 

IluminaçiTo púbUca e domiciliar 

DADOS 
:l!lUMll:RICOS 

745 

34. 

258 

17 
1 

18 

Logradouros iluminados._ ... I Em tMa a extensão. 
\ Número de focos ..... 

25 
170 

Ligações domicilía.res ...................... . 425 

INSTRUÇÃO PúBLICA- Apesar de dispor de 26 uni

dades do ensino primário, a percentagem das pessoa~ maio

res de 5 anos que sabem ler e .escrever é ainda relativa

mente baixa. Há 2 unidades escolares do .ensino comercial, 
1 do ensino agrícola . 

· Os dados do Recenseamento de 1950 nesse sentido 
são por demais sugestivos: 

ESPECIFICAÇÃO 
(1.•-VII-1950) 

Sabem ler e escrever . ........................ . 
Nilo sabem ler e escrever ..................... . 

TOTAL ....... . 

·. PESSOAS PRESENTES 
DE S ANOS E M.AIS 

Núméro 

s 591 
6 860 

12 451 

% sôbre 
o total 

44,90 
55,10 

100,00 

Ensino primário ~ O exame dos. dados· relativos ao ensino 
primário em Alvinópolis nos anos de 1954 a 1956 nos 

permite observar que houve um decréscimo tanto no nú

mero de unidades escolares, como no do corpo docente e no 
de matrículas. 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMll:RICOS 

1954 1955 1956 
--- -----;-------------~~------- ------- -------- --·-----

Unidades escolares . . 
Corpo docente .. , .. . 
Matrícula efetiva ... . 

34 
59 

2 167 

26 
51 

2 084 

26 
50 

1 906 

A percentagem de crianças matriculadas em · relação 
à população em idade escolar é de aproximadamente 
52,06%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O quadro abaixo ilustra a 

situação das finanças municipais nos anos de 1951 a 1955 . 

ANOS 

1951 .. ' '.' .. '' .. 
1952.'.''.'' .. '' 
1953 .. '.''.' ' ... 
1954.'''. 
1955 .. " ... "' 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

96.2 
I 012 
2 284 
2 573 
1 560 

777 
876 

1 890 
1 491 
1 289 

Despesa 
realizada 

964 
1 076 
2 174' 
2 586 
1 329 

Saldo ou 
"deficit" 

do balanço 

2 
64 

110 
13 

231 

A situação da receita arrecadada pelo município, pelo 

Estado e pela União no mesmo período foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. 1' 509 1 295 962 

1952. 1 704 1 714 1 012 

1953 ... '' 2 443 2 037 2 284 

1954. ............ 3 402 2 341 2 573 

1955. 3 333 3 237 1 560 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Mu

nicípio agrícola, Alvinói>olis produz milho, arroz e cana-de
-açúcar . A pecuária entra como um elemento de pouca sig

nificação, com rebanhos de bovinos e suínos. 

Seu comércio é feito com Dom Silvét'io, Rio Piraci

caba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

A Câmara Municipal está composta de 9 vereadores . 

São 3 886 os eleitores inscritos . 

A sede conta 2 hotéis e 1 cinema. Como aspecto cul

tural, existem 4 bibliotecas, 1 jornal, l livraria e 2 tipo-· 

grafias. Há 1 médico, 1 hospital com 33 leitos e 2 postos 

de saúde. 

Instalada em sua sede municipal, está uma Agência 

Municipal de Estatística, órgão do sistema estatístico 

nacional. 

(Organizado por. Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Élio Lage). 



ANDRADAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A ocupação da terra que constitui hoje o 
território do município de Andradas foi feita nos fins do 
século XVIII por dois fazendeiros de Baependi - Felipe 
Mendes e o Guarda-Mor Antônio Rabelo de Carvalho -
que para ~li chegaram em viagem de exploração . 

Depois de terem atravessado o tio das Antas e cru
zado a Cachoeira Grande do Córrego do Tamanduá resol
veram se fixar nas margens do Córrego do Cipó. Felipe 
Mendes tomou posse das terras da margem direita, en
quanto o . Guarda-Mor fazia o mesmo na esquerda. Com 
o gado que haviam trazido iniciaram a criação. 

Cresceu a localidade com o passar dos tempos. Os 
latifúndios iniciais se fragmentaram. A atividade econô
mica era variável segundo a época do ano e determinada 
pela respectiva estação. Na sêca, os moradores desciam 
a serra do Caracol. para perto da mata, onde faziam suas 
plantações; na estação das águas, subiam aos ·chapadões 

para cuidar do gado. 
A vida familiar, econômica e artesanal se fazia e.m 

tôrno do triângulo "casa, paiol e senzala". As construções 
eram tôscas, de pau-a-pique, cobertas com grandes telhas. 
As casas tinham um corredor interno, que servia de circ 
culação entre os cômodos, e conduzia a um girau, que servia 
de depósito· de lã, algodão etc. Havia nelàs também um 
cômodo, onde funcionava a roda de fiar e o tear . 

Igreja Matriz 

A formação do patrimônio da Igreja começou com a 
doação de um alqueire de terra por Cândido José Mendes 
ao "Mártir São Sebastião", alqueire êste que circundava 
a capela já então existente. 

Com a abolição da escravatura, apareceram em Andra
das os primeiros colonos, em sua grande parte de origem 
italiana, que ali se fixaram na atividade agrícola, princi
palmente na cultura da parreira. 

Datas impor.tantes - 1790 - Fixação de Felipe Mendes 
e do guarda-mor Antônio Rabelo de Carvalho às margens 
do Córrego do Cipó. 

1848 - Doação por Cândido José Mendes do pri
meiro Patrimônio da Igreja . 

1884 - Documento da época assinala então a "exis
tência de mais de cem casas, das quais três assobradadas 
e mais de vinte novas" . 

1890 - Instalação do Conselho de Intendência Mu-
nicipal. 

1892 - Posse da primeira Câmara Municipal. 

1930 -.Instalação do telégrafo. 

1931 - Primeiro número do jor~al "0 Imparcial". 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Por Lei Provincial 
de n.0 3 656, de 1.0 de setembro de 1888, foi criada a Vila 
de Caracol com sede na povoação ou freguesia de São 
Sebastião do Jaguari e território desm~mbrado do muni
cípio de Caldas. A instalação da Vila ocorreu em 22 de 
fevereiro de 1890. 

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1911, figura o Município com um único distrito: o de 
Caracol. 

Segundo os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1-IX-1920 e de acôrdo com o texto da Lei esta
dual ri.0 893, de 10 de setembro de 1925, o Município 
permanece ainda com apenas um distrito: Caracol. 

Em 10 de setembro de 1925, por efeito da Lei n.0 893, 
a vila· de Caracol foi elevada à categoria de cidade. 

A Lei n.0 1 035, de 20 de setembro de 1928, mudou
-lhe o nome para Andradas. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o 
Município permanece com um só distrito: o da sede. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, perde o distrito-sede parte de seu 
território para constituir o distrito de Grama, que passa 
a integrar o Município. Assim, no quadro territorial fixa
do pelo referido Decreto-lei n.0 148, para vigorar em 
1939-1943, o Município de Andradas compõe-se de 2 dis
tritos: Andradas e Grama (hoje Gramínea) . 

Em virtude do Decreto-lei Estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, que fixou o quadro em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948, o Município adquiriu para o dis
trito de Gramínea (ex-Grama) parte do distrito de Al
bertina, do Município de Jacutinga. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pelo Decreto-lei Estadual 
n.0 88 de 30 de março de 1938, o Município de Andradas 
compreende o único têrmo judiciário da comarca do mesmo 

nome. 
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Asilo São Vicente de Paulo 

Também nos quadros territoriais fixados pelos Decre
tos-leis Estaduais n.0

" 148, de 17 de dezembro de 1938, 
e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorarem nos 
qüinqüênios de 1939-1943 e 1944-1948, continua o Muni
cípio de Andradas constituindo o único têrmo da comarca 
de igual nome. Dois são os distritos componentes: Andra
das e Gramínea ( ex-:Grama) . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Andradas está si
tuado na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Sua área 
é de 461 km2; a sede tem como coordenadas geográficas 
'Z2° 04' 40" de latitude Sul e 46° 35' 00" de longitude 
W. Gr. Sua posição relativa à capital do Estado é O.S.S., 
na distância de 365 km em linha reta. Altitude: 900 m. 
Temperatura em graus centígrados: média das máximas: 24; 
das mínimas: 19, compensada: 21. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do município, segundo o 
Recenseamento de 1950, era de 17 525 habitantes. O dis-
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trito da cidade contava então com 3 150 habitantes e a ci

dade com 2 716. Estimativas do Departamento Estadual 

de Estatística de Minas Gerais dão sua população como 

sendo de 18 543 habitantes em 1.0 -l-1956. Densidade de

mográfica na mesma época: 40 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - São encontradas duas 

aglomerações urbanas: cidade, com 17,97% da população, 

e Gramínea, com 1,54%. 

Localização da população - A população localiza-se prin

cipalmente no quadro rural, onde vamos encontrá-la numa 

percentagem de 83%. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Gramlnea ................................... . 
Quadro rural. ............................... . 

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

POPULAÇÃO.PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

N6meroa 
absolutõs 

3 150 
271 

. 14 104 

17 525 

% sôbre 
o total 

17.97 
1,54 

80,49 

100,00 

Subestação Experimental de Enologia 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- As ativida

des sôbre as quais se apóia a vida econômica do muni

cípio são a agricultUra e a indústria do vinho. O quadro 

seguinte, com dados do Recenseamento de 1950 é muito 

sugestivo a êsse respeito: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura ....... . 
Indíiatrias extrativas . ................. . 
Ind6stria de transformração ............. · · · 
Com&'cio de mercadorias ................... . 
Com~rcio de im6veis e valores mobiliários, cré-

dito, seguros e capitalização ............ · · 
Prestação de serviços ................ · · · · · · · 
Tranaporte, comunicações e armazenagem. 
Profissões liberai• ........ . 
Atividades sociais .................... · · · · · · 
Administração p6blica, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pó.blica. . ·. · 
Atividades domésticas não remuneradas e at1~ 

vidadea escolares discentes. 
Condições inativas . .. 

TOTAL ...... . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

5 232 4 729 503 
13 13 

290 272 18 
156 154 2 

13 12 1 
365 213 152 
112 110 2 

16 16 
73 25 48 
71 69 2 

9 9 

5 353 344 5 009 
701 397 304 

12 404 6 363 6 041 



Agricultura, pecuária e silvicultura - São as seguintes as 
culturas agrícolas que ocupam mais de 100 ha: arroz 
(815); batata-inglêsa (720); café (668); feijão (240) e 
milho (1 300). 

Quanto ao valor, são os seguintes os dados da pro

dução agrícola em 1955: 

CULTURAS 

Caf~....... . .. . 
Batata-inglha ..... . 
Uva........ . . . ........ .. . ........ . 
Arroz em casca. . . . . . . . . . . ......... . 
Milho................. . ............. . 
Feijlio ...................................... . 
Laranja...... . ......... . 
Outros....................... . ......... . 

TOTAL 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

62 000 
28 800 
26 563 

6 900 
6 750 
2 016 
1 588 
2 604 

137 221 

% sObre 
o total 

45,20 
21,00 
19,38 

5,02 
4,91 
1,46 
1,15 
1,89 

100,00 

Conta o, Município com um campo experimental do 
Serviço de Enologia do Ministério da Agricultura. É in
teressante observar que a produção da uva vem em ter
ceiro lugar, com quase 20% do valor total da produção 
agrícola. Essa produção considerável vai fornecer matéria
-prima para a produção de vinho, uma das importantes 
indústrias de Andradas. 

Era a seguinte a situação dos rebanhos em 31-XII-55: 

VALOR 
NÚMERO (31-XII-55) 

REBANHOS DE 
CABEÇAS I 

Cr$ 1 000 
% sObre 
o total 

Aaininos ... 6 15 -
Bovinos ... 40 000 80 000 52,90 
Caprinos. .. 5 500 1 100 0,72 
Eqüinos ... 14 000 21 000 13,88 
Muares .. 5 000 10 000 6,61 
Ovinoa .. 1 100 1 650 1,08 
Suínos. ·as ooo 37 soo 24,80 

TOTAL .. - 151 250 100,00 

Indústria - A indústria de Andradas produz vinho, te
cidos de "rayon" e misto, tijolos e telhas . Sua situação 
geral em 1955 era a indicada pela tabela abaixo: 

N." de 
CAPITAL FORCA 

esta· Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO beleci- empre· 

mentos gado N.IJ de Potência 
Cr$1 000 % motores em c. v. 

--------------- ---· 
Indústria extrativa mi-

neral ................ .. 50 250 2,13 5 25 
Indústria de transforma-

çio e beneficiamento 
da produção agrlcola 29 93 9 001 76,99 41 82 

Indústria manufatureira 
e fabril ...... ...... 76 193 2 441 20,88 74 144 

TOTAL. .... lOS 336 11 692 100,00 120 251 

Quanto à indústria de vinho convém salientar que 
Andradas é o maior produtor de vinho de uva do Estado 
de Minas Gerais e um dos maiores do país, com a pro-
dução, em 1955, de 3 016 743 litros, no valor de ..... . 
Cr$ 29 028 105,80. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Dos 193 km de rodovias 
que cortam o município de Andradas, 36 estão sob a res
ponsabilidade do Estado, 157 sob a do município. 

Dista o município 611 km da Capital do Estado e 
700 da do país, por rodovia . 

Locais pitorescos, turismo e excursionismo A · - SSim que 
terminado o Grande Hotel, ora em construção pela Compa-

nhia de Melhoramentos de Andradas, poderá 0 município 
tornar-se importante centro de turismo . 

Entre as curiosidades que o município oferece aos 
futuros visitantes pode-se citar a Serra do Caracol, a 
Gruta dos Queixadas, os Festivais do Vinho. 

Serra do Caracol - Magnífico local de passeio, em forma 
de caracol. 

Gruta das Queixadas - Situada a 13 quilômetros da 

cidade. Furna em rocha de natureza granítica. A entrada 

prjncipal da gruta dá para um salão em círculo de aproxi

madamente 30 metros de diâmetro por 4 metros de altura. 
Na parte central do salão existe uma abertura, por onde 

em dias claros, entram raios de sol. Nas paredes laterais 
existem algumas aberturas estreitas e de profundidade des

conhecida. Existe uma segunda entrada para a gruta, dan

do também para o salão, mas essa de difícil acesso, pois 
está situada em declive acentuado. O nome da gruta 

originou-se do fato de ter sido ela, durante muito tempo, 

abrigo e esconderijo de queixadas existentes antigamente 
na região. 

Festival do Vinho - O povo de Andradas já promoveu 

uma vez um festival do vinho. Zona vinícola i~portante, 
primeira do Estado e terceira do país em organização, 

Andradas conseguiu daquela forma atrair as atenções do 

Estado e do País. É pensamento da população local - em 

vista do sucesso alcançado pelo primeiro Festival do Vinho 

- promover outros. 

COMÉRCIO E BANCOS - Dispunha, em 1955, o mu

nicípio de 5 estabelecimentos atacadistas, localizados na 
cidade. Dos estabelecimentos varejistas, num total de 96, 

90 estão na cidade. 

Dispunha também na mesma época de 2 Agências e 

2 correspondentes bancários. 

Vinhedos da Subestação de Enologia 
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Santa Casa de Misericórdia 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

Exiotentea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

{

Inteiramente . ............. . 
Pavimentadoo.. .. .. . . . . . . .. . . Parcialmente .............. . 

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

. Abastecimento c!' água 

Pr~dioo oervidoo. . . . . . . . . . . . . Poosuindo pelllls ........... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouroo servidoo.... . . Parcialmente ...... ; ....... . 

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

Esg6to 

Logradouroo servidoo .. De deopejo ........... . 

Pr~dioo esgotados. . . . f Pela rêde ...... . 
· · · · · · · \Por fossas .. . 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouroo iluminados ..... /Em tOda a extenoão ........ . 
I Número de focos ........ . 

Ligações domiciliares ....................... · ............ . 

DADOS 
NUMltRICOS 

1 026 

37 
35 

2 

37 

707 

34 
1 

•35 

35 

301 

26 
325 

820 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar .eom 23 
escolas, a percentagem de alfabetização no município é 
pequena. O quadro abaixo dá a situação dos alfabetizados, 
segundo o Censo de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrev~r . .......... ; ...... . 
Não sabem ler e escrever .............. . 

TOTAL ......... . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.0 -VII-1950) 

Número 

6 227 
8 508 

14 735 

% sObre 
o total 

.. 42,25 
57,75 

100,00 

Conta a população com um estabelecimento de ensino 
secundário. 

Ensino primário Entre 1954 e 1955 o ensino pri-
mário de Andradas sofreu decréscimo,' não somente no · 
·número de escolas, mas também na matrícu'a efetiva e no. 
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número de professôres. O quadro abaixo é sugestivo a 
respeito: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ---------- ------
Unidades escolares .............. 28 23 23 
Corpo docente ................. 49 46 46 
Matrfcula efetiva ............... 1 936 1 458 1 458 

A percentagem de crianças matriculadas em relação 
à população em idade escolar era de, aproximadamente, 
34,19%, em 1956. 

FINANÇAS MUNICIPAIS- O quadro seguinte dá a si
tuação das finanças municipais nos anos de 1951 a 1955: 

FINANÇAS Cr$ 1.000,00 

ANOS 

1951 .................. ······ .. 
1~2 .........•................ 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955: ........................ , 

Receita 
total 

1 558 
1 494 
2 039 
1 904 
3 428 

Despesa 
realizada 

2 960 
3 703 
4 157 
5 019 
5 632 

Saldo ou 
"deficit' 

do balanço 

1 402 
2 209 
2 118 
3 115 
2 204 

O movimento financeiro da arrecadação,. nas três es
feras administrativas, é dado pela tabela que se segue: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----

1951 ....................... . 1 548 5 438 1 558 
1952 ........ : .......... : ..... . 2 975 5 049 1 494 
1953 ......................... . 4 000 8 961 2 039. 
1954 ............... .. : .... ... . 3 451 11 949 1 904 
1955 ......................... . 3 132 16 522 3 428 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Si
tuado na Zona Sul do Estado de Minas Gerais, Andradas é 
um município florescente, cuja população .se dedica à agri
cultura e à indústria. 

No Estado de Minas 'é pioneiro na plantação da vinha 
e na industrialização da uva . 

· Dispõe de 23 unidades escolares de ensino primário, 
1 do ensino secundário, 1 jornal, 1 tipografia e 3 biblio
tecas. 

Tão cedo . esteja terminado o Grande Hotel ora em 
construção, poderá iniciar uma indústria de turismo apre
ciável, tendo em vista os locais pitorescos . que se encon
tram em seu· território. 

A Câmara Municipal conta 9 vereadores em exercício. 
São 7 434 ós eleitores inscritos. 

Encontram-se 96 aparelhos telefônicos, 1 hotel, 2 pen- . 

sões e 2 cinemas. 
A assistência- médica é prestada por 1 hospital com 

200 lejtos; 7 médicos exercem a profissão. 
Veículos registrados em 1955: 100 automóveis, 36 ca

mionetas, 89 caminhÕes e 6 ônibus. 
Na sede municipal está instalada uma Agência Muni

cipal de. Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dad~s fornecidos pelo Agente 

de EstatístiCa José Ribeiro da Silva). 



ANDRELÂNDIA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Andrelândia data de ..... 
19-IX-1933, em virtude de Lei estadual que modificou a 
denominação do município de Turvo, em homenagem ao 
seu fundador, André da Silveira. 

Corria o ano de 1749, quando André da Silveira, 
sua mulher e Manoel Caetano da Costa requereram ao 
bispo de Mariana licença para erigirem uma capela no 
lugar denominado Turvo Grande e Pequeno (nome que 
se originou de um curso de águas, mais ou menos turvas, 
que atravessa o local), pertencente à freguesia de Aiuruoca 
e que teria a invocação de Nossa Senhora do Pôrto Turvo, 
em terras doadas para aquêle fim. 

Mais tarde, já no ano de 1833, foi criada a freguesia 
de Nossa Senhora do Pôrto e, no ano seguinte, o Padre 
Francisco José de Souza Monteiro estava à sua frente, 
como vigário. 

Merece destaque a atuação de Antônio Belfort de 
Arantes, que residiu mais de meio século na freguesia e 
que muito contribuiu para o progresso da localidade. Jun
tamente com o seu filho Antônio Belfort Ribeiro de Aran

tes (hoje Barão de Arantes) fizeram construir um prédio, 

onde despenderam uma quantia superior a Cr$ 10 000,00, 

para funcionar a Casa da Câmara e a Cadeia, a fim de 

que pudesse ser elevada a Vila ( 1864 ), de conformidade 

com a Lei Provincial vigorante. 

Somente em 1866, foi o Turvo elevado à categoria 
de Município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria

do com a denominação de Nossa Senhora do Pôrto Turvo 

por Decreto de 14 de julho de 1832. 

Em 1833 é elevado a freguesia. 

A Lei Provincial n.0 1191, de 27 de julho de 1864, 

criou a Vila com a denominação de Vila Bela do Turvo 

e transferiu para a povoação do Pôrto do Turvo a sede da 
vila do Rio Prêto. / · 

Colégio N. S.0 do SS. Sacramento Ponte sôbre o rio Turvo 

Por fôrça da Lei Provincial n.0 1 518, foi elevada à 
categoria de cidade. 

Em virtude da Lei Provincial n.0 1 644, de 13 de 
setembro de 1870, passou a denominar-se Pôrto do Turvo. 

Na Divisão Administrativa do Brasil, referente ao 
ano de 1911, figura o município composto de 5 distritos: 
Turvo, que recebeu esta denominação por Lei Estadual 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891; Bom Jardim, Madre de 
Deus do Rio Grande, São Vicente de Ferrer e Arantes . 

Segundo os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral do Brasif de 1-IX-1920, figura o município de Turvo 
com os mesmos distritos existentes em 1911, apenas com 
alteração no distrito de Bom Jardim, que, em 1920, se 
denominou Senhor Bom Jesus do. Bom Jardim. 

De acôrdo com a Lei Estadual n.0 843, de 7 de se

tembro de 1923, o município de Turvo se compõe dos 

seguintes distritos: Turvo, ·São Vicente de Ferrer, Bom 

Jardim (ex-Senhor do Bom Jardim de Minas), Arantes 

e Cianita (ex-Madre de Deus do Rio Grande) . 

Em virtude da Lei Estadual n.0 1160, de 19 de 
setembro de 1933, o município e o distrito de Turvo pas

saram a denominar-se Andrelândia. 

Na divisão administrativa de 1933, figuram 5 distri

tos no Município de Andrelândia: Andrelândia, Arantes, 

Bom Jardim, Cianita e São Vicente de Ferrer. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de 

31-XII-1937, bem como o quadro anexo ao Decreto-lei 

estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, permanece o 

município com os mesmos 5 distritos existentes em 1933. 

Por fôrça do Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938, o município perde os distritos de Bom 

Jardim e Francisco Sales (ex-São Vicente de Ferrer), 

respectivamente para os novos municípios de Bom Jardim 

e Francisco Sales. Assim, no quadro territorial estabelecido 

pelo referido Decreto-lei n.0 148, para vigorar n? qüin
qüênio 1939-1943, o município se compõe dos distritos 

de: Andrelândia, Arantes e Cianita. 

O quadro territorial fixado pelo Decreto-lei n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 
1944-1948, mantém os 3 distritos da divisão anterior, ou 

seja, Andrelândia, Arantes e Cianita . 

Por fôrça do Decreto-lei Estadual n.0 1 039, de 12 
dezembro de 1953, o município perde os distritos de 
Madre de Deus ( ex-Cianita) e de Piedade do Rio Grande 
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( ex-Arantes) respectivamente para os novos mumctptos 
de Madre de Deus de Minas e Piedade do Rio Grande. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA -· De acôrdo cem as divisões 
territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o 
quadro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 
1938, o município de Andrelândia compreende o único 

têrmo judiciário da comarca dêsse mesmo nome. 

Ainda, de conformidade com os quadros fixados pelos 

Decretos-leis Estaduais de n.''" 148, de 17 de dezembro 

de 1938 e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigo

rarem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 

1944-1948, o município de Andrelândia constitui o único 

têrmo da comarca de igual nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de 

Andrelândia, com 958 km2, está localizado na Zona Sul 

do Estado de Minas Gerais. A sede municipal tem como 

coordenadas geográficas: 21° 44' 20" de latitude Sul e 

44° 18' 45" de longitude W. Gr. Sua altitude é de 905 m. 

Temperatura em graus centígrados: média das máximas: 

28; das mínimas: 13; compensada: 20. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - O Censo de 1950 acusou uma ~pulação 
de i8 350 habitantes, dos quais 4 540 residentes na zona 

urbana do município. Cálculos do Departamento Estadual 

de Estatística estimam para 1.0 -l-1956 uma população de 

10 713 habitantes, inferior à encontrada em 1950, pela 

perda dos distritos de Cianita e Arantes, que passaram a 

constituir os novos municípios de Madre de Deus de Mi

nas e Piedade do Rio Grande, a partir de 1.0 -I-1954. 

Densidade demográfica: 11 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Principais aglomerações urbanas - O município dispunha, 
em 1.0 -VII-1950, de três aglomerações urbanas, incluindo 
o distrito da sede municipal. 
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:>ubestaçao da 
Rêde Mineira de Viação Prédio colonial 

Localização da população - De acôrdo com os resultados 
do Censo de 1950, abaixo transcritos, o município contava 
àquela época com 75% de sua população localizada no 
quadro rural. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

-------------------- -----------
Cidade........... . .................... . 
Arantes ............................ . 
Cianita ..................................... . 
Quadro rural. . . . . . . . . . ......... . 

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

2 736 
694 

1 110 
13 810 

18 350 

14,91 
3,78 

·6,04 
75,27 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - As princi
pais atividades econômicas se ligam à agricultura e à 
pecuária . O arroz, o feijão e o milho constituem as prin-. 
cipais culturas, ocupando áreas superiores a 100 ha. A 
indústria de laticínios é também considerada importante 
à economia do município. Segundo o ramo de atividade, 
era a seguinte a distribuição da população em 1950, de 
acôrdo com os dados do Censo: 

RAMO DE ATIVIDADE 
(l.o-VII-1950) 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 
-------------------- ---- ------1----
Agricultura, pecuária e silvicultura . .......... 4 144 4 081 63 
Indústrias extrativas . ....................... 6 6 
Indústrias de transformação ................. 333 318 15 
Com~rcio de mercadorias . ................... 122 119 3 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliirioa, 

cr~dito, seguros e capitalização ............ 17 16 1 
Prestação de serviços ....................... 444 161 283 
Transporte, comunicações e armazenagem .... 99 95 4 
Profissões liberais . .......................... 20 18 2 
Atividades sociais .......................... 94 33 61 
Administração p6blica, Legislativo, Justiça .. 35 31 4 
Defesa nacional e segurança pública ......... 9 9 
Atividades domEsticas não remuneradas e a ti· 

vidades ~oJares discentes ............... 6 348 552 5 796 

Condiçõ.,s inativas ... ... . ... ······ .... 989 641 348 

TOTAL ..... 12 662 6 082 6 580 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Em 1955, foi a se
guinte a produção agrícola, segundo as diversas culturas: 

CULTURAS 
(1955) 

VALOR DA PRODUÇÃO 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

% sObre 
o total 

--------------·--------------- -----
Arroz....................... . ........ . 4 320 70,06 

800 12,97 
485 7,86 
206 3,37 

Batata-inglba ............................... . 
Feijão ...................................... . 
Milho ....................................... . 
Outros ............................... . 356 5,77 

TOTAL ........................ . 6 167 100,00 



rreretrura Mumctpat Correios e Telégrafos 

O valor do rebanho municipal era estimado em cêrca 

de 35 milhões de cruzeiros e a sua situação era a seguinte, 

em 1955: 

REBANHOS 

DADOS NUMS:RICOS EM 31-XII-1955 

N6mero de 
cabeças 

Valor 

(Cr$ 1 000,00) % o6bre 
o total 

----------------------------1------
Aainin01 ... ................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
EqUinoa ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ...................... . 
Sufnos ....................... . 

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

20 60 0,16 
165 000 32 500 91,73 

150 15 0,04 
600 720 2,03 
200 600 1,69 
450 45 0,12 

2 500. 
1 500 I 4,23 

35 440 100,00 

Produção industrial - Era a seguinte, em 1955, a situa

ção da indústria no Município: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta ... empre-
beleci- gado 
mentoa Cr$1 000 % N.• de Potencia 

motores em c. v. 
------------------------- ---

Ind6stria extrativa mi~ 

neral. ............... 2 4 45 3,52 - -
Ind6stria de transforma-

çlo e beneficiamento 
da produção agrfcola 5 5 87 6,80 4 22 

Ind6stria manufatureira 
e fabril .............. 16 38 1 146 89,68 4 6 

TOTAL ........... 23 47 1 278 100,00 8 28 

MEIOS DE TRANSPORTE - O mumc1p1o é servido 
pela Rêde Mineira de Viação, distando da Capital do Es
tado de 658 km por via férrea e 380 km por rodovia; 
da Capital do país, dista 288 km por ferrovia e 480 km 
por rodovia. 

A extensão de sua rêde rodoviária é de 144 km; 

dêstes, 14 km são constituídos de rodovias estaduais, 
100 km de estradas municipais e 30 km de rodovias par
ticulares. Registrados na Prefeitura Municipal em 1955, 

havia os seguintes veículos: 22 automóveis, 8 camionetas, e 
16 caminhões. 

COM~RCIO E BANCOS - O Comércio de Andrelândia, 
dispunha em 31-XII-1955, de 73 estabelecimentos comer
ciais, dos quais 2 atacadistas. Somente na sede estavam 
situados os estabelecimentos atacadistas e 62 estabeleci
mentos varejistas. Contava em 31-XII-1956, com 2 agên

cias e 5 correspondentes bancários. 

6-24673 

INSTRUÇÃO PúBLICA - A percentagem de pessoas 
de 5 anos e mais que sabem ler e escrever é, como se 
pode notar pelo quadro abaixo, relativamente baixa: 

ESPECIFICAÇÃO 
(1.<>-XII-1950) 

Sabem ler e escrever . ............... , ........ . 
Nio sabem ler e escrever ..................... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

N6mero 

5 311 
10 002 

15 313 

% o6bre 
o total 

34,68 
65,32 

100,00 

Ensino primarzo Os dados que se seguem indicam a 
situação do ensino primário no município, no período 
1954-1956. 

DADOS NUMi!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 22 14 20 
Corpo docente ................. 40 32 37 
Matricula efetiva ............... 982 917 1 097 

A percentagem de crianças matriculadas em relação 
à população em idade escolar é de aproximadamente 
44,57%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças muni
cipais nos anos de 1951 a 1955, está bem indicada pelos 
dados do quadro abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo ou Desp~ 

realizada 'tdeficit' 
Total Tributflria do balanço 

------ -----
1951" ..... 779 428 947 - 168 
1952" . " " . ; ... 914 432 883 31 
1953 .. ". " ..... 1 118 413 887 231 
1954 ... "" ..... 926 250 851 75 
1955 ............ 1 128 343 868 260 

A arrecadação da receita federal. estadual e municipal 
apresentou os seguinte~ dados para o período 1951-1955: 

RECEITA A'RECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Federal Estadual Municipal 

------------ ------1------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ........... ············ .. . 

505 
645 
705 
786 

1 092 

1 935 
2 624 
3 064 
3 243 
3 482 

779 
914 

1 118 
926 

1 128 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A 
cidade de Andrelândia acha-se localizada em uma colina, 
possuindo ruas e avenidas com alguma arborização, peque
nas praças bem arborizadas e o Largo "Barão de Arantes" . 

Além da igreja-matriz existe também a igreja do 
Rosário, situada à margem direita do rio Turvo Pequeno. 

Possui 2 ótimos colégios, o Ginásio São Boa Ventura 
e a Escola Normal e Ginásio Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento. Contam-se: jornal, 1 biblioteca e 1 tipografia. 

Mantém relações comerciais com Barra Mansa, Rio 

de Janeiro e São Paulo. 

81 



É atravessada pelo rio Turvo e pela Serra de Santo 

Antônio. 
O Legislativo Municipal se compõe de 9 vereadores. 

Os eleitores são em número de 4 328 . Para assistência 
médica existe 1 hospital com 50 leitos, enquanto 2 médi
cos exercem a profissão. A hospedagem é atendida por 3 
hotéis e 1 pensão. Há 1 cinema. 

Instalada na cidade, encontra-se uma agência Muni
cipal de Estatística, órgão componente do sistema estatís

tico brasileiro . 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Camilo Lopes). 

ANTONIO CARLOS - MG 
Mapa MuniCipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A região que constitui hoje o município 

de Antônio Carlos tinha como primitivos habitantes, se

gundo se sabe, os índios Puris, reunidps num pequeno po

voado, situado nas cabeceiras do Rio das Mortes, região 

esta a que chamavam Borda do Campo. 

Os bandeirantes paulistas, Coronel Domingos Rodri
gues da Fonseca Lemos e seu cunhado, Capitão Garcia Ro

drigues Paes Leme, vieram para esta região, onde permane
ceram por algum tempo, deslocando-se depois, rumo ao 

norte, onde fundaram mais tarde ( 1728) o arraial da Igre
ja Nova de Borda do Campo, hoje sede municipal da prós-

. pera cidade de Barbacena que, por sua divisão territorial, 
enquadrava, a êsse tempo, o atual município de Antônio 

Carlos. 

A agricultura figurava como a atividade principal de 

seus primeiros habitantes, daí a presença de várias fazendas 

dentro do município. Destas, algumas pertenceram a ele

mentos ligados à Inconfidência Mineira, tais como a Fazen

da do Registro Velho, onde viveu o Padre Manoel Rodri

gues da Costa. Também a Fazenda da Borda do Campo, de 
propriedade de Domingos Rodrigues da Fonseca Lemos, um 

dos fundadores do arraial e mais tarde propriedade de José 

Ayres Gomes, tornou-se célebre pelas conversações que nela 
se realizavam ao tempo da Inconfidência. 

A região denominada a princípio Bias Fortes, depois 
Sítio, teve seu nome definitivamente estabelecido em 1948, 
quando foi elevada à categoria de Município, em homena

gem .a um de seus ilustres filhos, o ex-Presidente do Es
tado, Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. 

Cortado pela Serra da Mantiqueira, está êste Municí
pio situado a uma altitude de 1 040 m. Seu clima saudável 

fêz com que ali se mantivesse por algum tempo o Sanatório 

Mantiqueira, estabelecimento hospitalar, destinado ao tra
tamento de doenças do aparelho respiratório, extinto em 
1954. 

Dentre os ilustres filhos de Antônio Carlos, merecem 
destaque: José Bonifácio de Andrada, ex-embaixador, An

tônio Carlos Ribeiro de Andrada, ex-Presidente do Estado, 

e Henrique Duffles Teixeira Lott, General do Exército e 
atual Ministro da Guerra. 
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O ano de 1728, fundação do Araial da Igreja Nova 
de Borda do Campo, e o ano de 1948, elevação à categoria 
de Município, constituem as datas mais importantes na vida 
municipal. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O Município de An
tônio Carlos conta 516 km:l, está localizado na Serra da 
Mantiqueira, na Zona Metalúrgica do Estado de Minas 
Gerais. Tem a cidade como coordenadas geográficas: ... 
21° 19' 42" de latitude Sul e 43° 45' 12" de longitude W.Gr. 
Sua altitude é de 1 040 m. temperatura em graus centí
grados: média das máximas: 25; das mínimas: 8; com
pensada: 16. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO- O Censo de 1950 acusou uma população 
de 8 856 habitantes, dos quais 2 605 residentes na zona ur
bana do Município. Estimou-se, para 1.0 -l-1956, a população 
em 9 506 habitantes, segundo cálculos do Departamento 
Estadual de Estatística. Densidade demográfica: 18 habi
tantes por quilômetro quadrado ( 1955). 

Principais a~lomerações urbanas - Dispõe o Município 
de apenas uma aglomeração urbana - a sede. 

Localização da população - A população do quadro rural, 
de acôrdo com os dados do Censo de 1950, abaixo trans
critos, correspondia a 70 o/o do total. 

POPULAÇÃO PRESENTE 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇ' ÃO 
Números 
absolutos 

Cidade....................................... 2 605 
Quadro rural....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 6 251 

TOTAL.................................. 8 856 

% sObre 
o total 

29,41 
70.59 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Como prin
cipal atividade econômica, pode ser assinalada a indústria 
de laticínios. O ramo da agricultura e o da pecuária ocupa
vam, em 1950, um total bem expressivo de pessoas, pois das 



6 096 de 10 anos e mais, 1 579 se dedicavam a essa espécie 
de atividade, conforme mostra o quadro seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1 ,•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

1 572 7 
79 

185 21 
81 3 

Agricultura, pecuária e silvicultura ..... :... . . 1 579 
Indústrias extrativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Indústrias de transformação....... . . . . . . . . . . 206 
Com~rcio de mercadorias.................... 84 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliários, ct~· 

4 
51 125 

206 1 
4 

61 36 
23 1 

7 

557 2 632 
383 57 

dito, seguros e capitalização.. . . . . . . . . . . . . . 4 
Prestaçio de serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 
Transporte, comunicações e armazenagem.... 207 
Pr?f!asões libe~a!s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4 
At1v1dades roc1a1s.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Administração pública, Legislativo, Justiça. . 24 
Defesa nacional e segurança pública......... 7 
Atividades dom~sticaa nio remuneradas e .ati· 

vidadea escolares discentes.. . . . . . • . . . . . . . . 3 189 
Condições inativas .......... : . . . . . . . . . . . . . . . 440 

TOTAL .............................. . 6 096 3 213 2 883 

Agricultura, pecuária e silvicultura - O Município possui 
1 276 hectares, aproveitados em diversas culturas. Destas, 
destacam-se as de milho e arroz, com 1000 e 120 hectares 
respectivamente, cultivados, que produziram, em 1955, 
14 800 sacos de 60 quilos de milho e 3 600 de· arroz em 
casca. 

CULTURAS 

Milho ....................................... . 
Arroz ....................................... . 
Feijio ... , .................................. . 
Batata-ingte.a ............................... . 
Outras ...................................... . 

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

Matriz de Santana 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Númeroa 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

2812 
1 512 
1 317 

660 
1 890 

8 191 

% .e6bre 
o total 

34,35 
18,45 
16,07 
8,05 

23,08 

100,00 

Vista parcial 

O rebanho municipal, estimado para 31:0XII-1955, foi 
avaliado em Cr$ 54 700 000,00, surgindo como principais 
os de bovinos e suínos, com 20 000 e 4 200 cabeças, respec
tivamente. 

O quadro seguinte indica melhor a sua distribuição: 

REBANHOS 

Bovinos ...................... . 
Caprinos .................... .. 
Eqtlinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ...................... .. 

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

DADOS NUMI!:RICOS 

Número de Valor 
cabeçaa (Cr$ 1 000,00) 

20 000 
200 

1 300 
500 
200 

4 200 

46 000 
20 

2 080 
1 500 

30 
5 040 

54 670 

% e6bre 
o total 

84,16 
0,03 
3,80 
2,74 
0,05 
9,22 

100,00 

Na apreciação geral da economia do município, a pro
dução pecuária tem grande significação, sendo que a ativi
dade fundamental está ligada à IndúStria de Laticínios. 

Indústria - A principal indústria do município ê a de 
laticínios. 

A situação industrial do município, em 1955, pode ser 
compreendida pelos dados do quadro abaixo: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta· empre· 

beleci· gado 
mentoa Cr$ 1 000 % N.• de Potencia 

motores (M c.v. ------
Indústria extrativa mi-

neral.: .............. 4 28 650 13,56 - -
Indústria manufatureira 

e fabril. ............. 43 71 4 143 86,44 20 81 

TOTAL ........... 47 99 4 793 100,00 20 81 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o Município de 
23 km de rodovias federais, 40 km de rodovias estaduais e 
40 municipais. :É servido pela Rêde Mineira de Viação e 
pela E. F. C. do Brasil, distando por via férrea 277 km da 
Capital do Estado e 363 da Capital do País. Na Prefeitura 
Municipal estavam registrados, em 1955, os seguintes veí
culos: 8 automóveis, 16 camionetas e 18 caminhões. 

COM:ÉRCIO E BANCOS - O comércio de Antônio Car
los dispunha em 31-XII-1955 de 49 estabelecimentos comer
ciais varejistas, dos quais 20 situados na sede municipal. 
Contava em 31-XII-1956 <7om 2 correspondentes bancários. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Dispondo de 17 unidades do 
ensino primário, a percentagem das pessoas maiores de 5 
anos que sabem ler e escrever é ainda relativamente baixa. 

Os dados abaixo, obtidos por ocasião do Recenseamento 
de 1950, são bem sugestivos. 

ESPECIFICAÇÃO 

Sobem ·ler e eecrever ......................... . 
Nio sabem ler e escrever .................... .. 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

N6mero 

2 687 
4 710 

7 397 

%sObre 
o total 

36,3'2 
63,68 

100,00 

Avenida Henrique Diniz 

Ensino primário - O ex;ame dos dados relativos ao ensi
no primário em Antônio Carlos, nos anos de 1954, 1955 

Escola de Preservação "Lima Duarte" 

Prefeitura Municipal 

e 1956, nos permite observar que houve um acréscimo tan

to no número de unidades escolares, como no do corpo do
cente e no número de matríc~las. 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades eac:olarea .............. 13 14 17 
Corpo docente ................. 41 42 51 
Matricula efetiva ............... 1 628 1 659 1 732 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população em idade escolar era · aproximadamente de 
79,37%. 

Coletoria Estadual 

FINANÇAS PúBLICAS- O quadro abaixo ilustra a si
tuação das finanças municipais, nos anos de 1951 a 1955. 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada. Despesa Soldo ou 

deficit realieada do balanco 
Total Tributâria 

1951. ........... 519 186 536 - 17 
1952 ............ 633 208 666 - 33 
1953 ............ 867 398 817 50 
1954 ............ 789 230 831 - 42 
1955 ............ 868 287 873 - 5 



Grupo Escolar "Adelaide Andrada" 

A situação da. receita arrecadada pelo Município e 
pelo Estado, no mesmo período foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 

1951 ....................................... . I 310 519 
1952 ........................................ . 1 499 633 
1953 ....................................... . 1 677 867 
1954 ........................................ . 2 074 789 
1955 ........................................ . 3 064 868 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICACÃO 

Número de prl1dioa e1<istentes ........................... . 

Logradouros públicos 

ExietentN ............................................. . 

{

Inteiramente .............. . 
Pavimentadoe. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinadoe ............................................ . 
Outroe ................................................ . 

Abastecimento d'.f.tJua 

PrEdioa servidoe. ·. . . . . . . . . . . . Cem ligações livres ........ . 

Logradourca aervidoe. . . . . . . . Parcialm~nte ...... . 

Esgotos 

Logradouroa eervidoe ........ I De despejo ................ . 
l De 'guae auperfi.ciaie ....... . 

PrEdioe esgotadoe. . . . . . . . . . . Pela rede ................. . 

llllminaçllo pública e domiciliar 

Logradouros iluminadoe ..... I Em tOda a •xtenslo ....... . 
l N6mero de focoe .......... . 

Li1açõea domiciliares . ................................... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

473 

28 

2 
25 

46 

3 

2 
6 

46 

22 
. 80 

339 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O 
Município de Antônio Carlos baseia sua economia na agri
cultura e na pecuária. 

Suas relações comerciais são mantidas com as praças 
de Santos Dumont, Belo Horizonte e Barbacena, tendo 
como principais culturas agrícolas uvas, peras, milho, feijão 
e batata-inglêsa. 

A produção extrativa tem como principal produto o 
carvão vegetal. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores, e 
3 4 72 é o número de eleitores inscritos. 

Contam-se 2 bibliotecas, com 1 600 volumes, 1 uni
dade do ensino secundário, 1 aparelho telefônico, 1 hotel e 
1 cinema. 

A. população se vale dos serviços profissionais de 2 
médicos. 

Instalada na sede municipal existe uma Agência de 
Estatística, 6rgão integrante do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Deusdedit Bustamante). 

ANTONIO DIAS - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade de Antônio Dias foi um núcleo 
bandeirante, cujo aparecimento data de 1706. 

Seu fundador foi o intrépido paulista Antônio Dias de 
Oliveira, em cujo nome tem origem a designaç~o do Muni
cípio. Segundo consta, Borba Gato já conhecia a região an
tes de 1706, tendo, presumivelmente, estado no local da ci
dade em 1703. 

Antônio Dias de Oliveira, falecido em 1736 com 90 
anos de idade, foi sepultado no adro da igreja-matriz. 

Em 14 de julho de 1832, foi criada, por uma Resolução 
do Conselho Provincial, a freguesia de Nossa Senhora de 
Nazaré de Antônio Dias Abaixo, tendo sido nesta época 
calculada a sua população em 2 030 almas. 

O ensino primário foi iniciado em Antônio Dias em 
1825, pelo professor José Antônio de Brito e o Grupo Esco
lar inaugurado em 17 de abril de 1909. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Distrito criado por 
Decreto de 14 de julho de 1832, como componente do mu
nicípio de Itabira. 

A Lei estadual n.0 556, de 20-VII-1911, criou a vila 
com a denominação de Antônio Dias Abaixo e territ6rio 
desmembrado do Município de Itabira. 

A instalação da Vila Antônio Dias Abaixo ocorreu em 

1-VI-1912. 
Em virtude da Lei estadual n.0 716, de 16 de setem

bro de 1918, o Município de Antônio Dias Abaixo passou a 

denominar-se Antônio Dias. 

Igreja Matriz 
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De acôrdo com a Lei estadual n.0 843, de 7 de setem
bro de 1923, ficou o Município composto dos distritos de: 
Antônio Dias, Hematita e Melo Viana. 

De acôrdo com a divisão administrativa do Brasil, re
ferente ao ano de 1933 e com as divisões territoriais data
das de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 bem como o quadro ane
xo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
o Município permaneceu com a mesma composição distri
tal estabelecida pela Lei 843. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o Município adquiriu parte do território 
de Jaquaraçu, do Município de São Domingos do Prata, 
para o novo distrito de Timóteo. Dessa maneira,· nos qüin
qüênios 1939-1943, 1944-1949, o Município mantém-se 
constituído dos 4 distritos: Antônio Dias, Coronel Fabricia
no, Hematita e Timóteo. 

Com a criação, em 1953, do Município de Coronel Fa
briciano, e anexação. a seu território do distrito de Timóteo, 
ficou o Município de Antônio Dias constituído de somente 
2 distritos: Antônio Dias e Hematita. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo. com as divisões 
territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o 
quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de .mar
ço de 1938, o Município era têrmo judiciário da comarca 
de Itabira, criado em 10-IX-1925 e instalado em ..... . 
12-X-1927. 

Elevado a comarca em 14-VII-1947, a qual sàmente 
foi instalada em 13-XI-1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de An
tônio Dias, com 845 km2 está localizado à margem esquer
da do Rio Piracicaba,. na zona do Rio Doce, no Estado de 
Minas Gerais, tem a cidade como coordenadas geográficas: 
19° 39' 16" de latitude Sul e 42° 52' 17" de longitude W.Gr. 
Sua altitude é de 378 m. Apresenta as seguintes tempe
raturas em grau centígrado: média das máximas: 36; das 
mínimas: 9; compensada: 29. 

SITUAÇÃO A 
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Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 
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POPULAÇÃO - A população do Município atingia, em 
1.0 -VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
12 293 habitantes (6 370 homens e 5 923 mulheres). Esti
mativa para 31-XII-1955: 13 036 habitantes; densidade de
mográfica: 15 hab./km2 • 

Principais a~lomerações urbanas - Exístiam no Mu
nicípio, na época, 2 aglomerações - a cidade e a vila -:. 
com os seguintes efetivos de população (quadros urbano e 
suburbano): Antônio Dias - 1 100, Hematita - 139. 

Localização da população - De 12 293 habitantes recen
seados em 1950, 1239 localizavam-se nos quadros urba
no e suburbano e 11 054 no rural, conforme caracteriza o 

quadro abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-195~) 

N6meros 
abaol11tos 

% a6bre 
o tota\ 

-----------·----·------ ------- ------
Cidade ...................................... . 
Hematita ................................... . 
Q11adro rural. ............................... . 

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

1 100 
139 

11 054 

1.2 293 

8,94 
1,13 

89,93 

100,00 

Como se vê, o Município é essencialmente rural, com 

89% de sua população localizada nessa zona. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- De acôrdo 
com o Recenseamento de 1950, no Município de Antônio 
Dias, as pessoas presentes de 10 anos e mais distribuíram

-se pelos seguintes ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES . 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens M11lheres 
------------~-------- ----- ----- -------
Agticult11ra, pec11éria e silviclllt11ra .......... . 
Ind6strias extrativas.. .. . ................. . 
Ind6stria de transformacio ......... . 
Com~rcio de mercadoriu ................... . 
Co~rcio de imóveis e valores mobiliários, cr~-

dito, seg11ros e capitalização .............. . 
Prestação de serviços.. . ................. . 
Transporte, comunicações e armazenagem . ... , 
Profiuões liberais ......................... . 
Atividades so~iais .......................... . 
Administração p6blica, Legislativo, Justiça .. . 
Defesa nacional e segurança pública ..... ... . 
Atividades dom~sticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes . .............. . 
Condiçõea inativas ......................... . 

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

2 024 
406 

l 051 
97 

3 
244 
117 

6 
35 
31 
9 

3 622 
842 

. 8 487 

1 989 35 
401 5 

.944 107 
96 1 

3 
58 186 

114 3 
6 

19 16 
30 7 

9 

189 3 433 
561 281 

4 419 4 068 
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Agricultura e pecuária - Em 1955, os principais pro
dutos agrícolas do Município e respectivos valores da pro
dução foram os. seguintes: 

CULTURAS 

-----.,..-----·-------------
Milho ........•................................ 
Feijlo ....................................... . 
Arroz ....................................... . 
Cana'-de-açdcar .............................. . 
Outroa ..................................... · · 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Númeroe 
absoluto• 

(Cr$ 1 000) 

1 620 
1 141! 

494 
310 
993 

4 565 

%sObre 
o total 

35,49 
25,15 
10,82 

6,79 
21,75 

100,00 

Quanto à pecuária, em 31-XII-1955 estavam assim 
discriminados os rebanhos do Município: 

REBANHOS 

Aaininoe ...................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
Eqüinoa ...................... . 
Muares .......... : ............ . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

45 
5 300 

250 
400 

3 100 
15Q 

3 000 

DADOS NUM~RICOS 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000, 

113 
10 600 

38 
400 

7 750 
"23 

4 500 

23 424 

%sObre 
o total 

0,48 
45,27 

0,16 
1,70 

33,09 
0,09 

19,21 

100,00 

Indústria - Em 1955 era a seguinte a situação da in
dústria do município: 

N.• de CAPITAL FORCA 
esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO beleci- empre-
mentoa gado 

N.• de Cr$1 000 % Potencia 
motores em c.v. ------... ---------------- --- ---- ----

lnd6stria extrativa mi-
neral. ............... - - - - -. -

Ind6atria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produçlo agrlcola 28 148 5 288 100,00 - -

lnd6atria manufatureira 
e fabril. .........•... - - - - - -

TOTAL ........... 28 148 5 288 100,00 - -

Outras atividades econômicas - As principais fontes 
de renda do Município estão nos trabalhos que os seus ha
bitantes prestam à Companhia Vale do Rio Doce, em servi
ços ferroviários; à Companhia Aços Especiais de Itabira, 
(Acesita), .na sua usina elétrica, e à Cia. Siderúrgica Belgo-

Mineira, com as suas duas usinas elétricas e serviços de pro
dução de carvão vegetal. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Exiatentes ............................................. . 

{ 

Inteiramente .............. . 
Pavimentadoa. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinadoa ............................................ . 
Outroa ................................................ . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ........... . 
Pr~dioa aervidoa .. .-...... . . . . Com ligações livres ........ . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouroa aervidoa........ Parcialmente .............. . 

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

Ilumins.çilo pública e domiciliar 

Logradouroa iJuminadoa ..... I Em tOda a extensio, .......• 
\ N6mero de focoe .......... . 

Ligaçõea domiciliares .................................... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

227 

13 

3 
7 

10 

1 
2 

124 
40 

164 

6 
2 

8 

12 
100 

209 

MEIOS DE TRANSPORTE- O Município, com uma 
rêde rodoviária de 121 km de estradas municipais e 38 km 
de estradas particulares, é servido pela Estrada de Ferro 
Vitória a Minas. 

Liga-se às cidades vizinhas e às capitais Estadual e Fe
deral por intermédio dos seguintes meios de transporte: 

Coronel Fabriciano- 1) Ferroviário (E. F. V. M.); 
38 km - 2) Rodoviário: 44 km. 

J aguaraçu - Misto (ferrovia e rodovia), via AJ:la de 
Matos: 23 km. 

Itabira- Ferroviário: 68 km. 
Nova Era - 1) Ferroviário (E. F. V. M. ) ; 41 km -

2) Rodoviário: 40 km. 
Santa Maria do ltabira - Misto (ferroviário e rodo

viário), via Itabira: 98 km. 
São Domingos do Prata - Misto (ferroviário e rodo

viário), via Nova Era: 61 km. 
Capital Estadual - Ferroviário (E. F. V. M. e E. F. C. B.): 
226 km. 

Grupo Escolar "Coronel Fabriciano" 
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Capital Federal - Ferroviário - (E. F. V. M. e 
E.F.C.B.): 786 km; Misto (ferroviário e rodoviário), via 
Belo Horizonte. 

Em 1955, foram registrados na Prefeitura Municipal 
os seguintes veículos: 7 automóveis, 1 camioneta e 8 ca
minhões. 

COM:tRCIO E BANCOS - Antônio Dias dispunha em 
31-XII-55 de 62 estabelecimentos comerciais varejistas, 
dos quais 25 situados na sede municipal. Contava em 
31-XII-56 com 5 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento Geral de 1950 revelam a situação do Município 
quanto ao nível de instrução geral (pessoas presentes de 
5 anos e mais): 

ESPECIFICACÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-VII~1950) 

N6mero % ellbre 
o total 

--------·-------·------- ----- -------
Sabem ler e escrever ......................... . 
Nilo sabem ler e escrever ..................... . 

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

3 254 
6 914 

10 168 

3~.00 
68,oq 

100,00 

Ensino Primário - O ensino primário no municipio, 

em 1956, era ministrado em 19 unidades escolares. A ma· 
trícula efetiva tem aumentado nos últimos anos, passando 

de 1156 alunos em 1954 para 1230, çonforme discrimina

ção na tabela abaixo: 

ESPECIFICACÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMJl:RICOS 

1954 

19 
33 

1 156 

1955 

21 
34 

1 U7 

1956 

19 
30 

I 230 

A percentagem de alunos matriculados em 1956, em 

· relação à população infantil em idade escolar - era apro
ximadamente de 41,02%. 

FINANÇAS PúBLICAS- No período de 1951-55, as fi
nanças do Município eram representadas pelas seguintes 
cifras: 

FINANCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
realizada deficit 

Total Tributária do balanço 
------ ------- -------

1951 ............ 590 164 556 34 
1952 ............ 537 184 514 23 
1953 ............ 885 171 639 246 
1954 ............ 725 173 700 25 
1955 ............ I 002 248 760 242 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A 
cidade de Antônio Dias está situada na margem esquerda 
do rio Piracicaba, na região do Vale do Rio Doce. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 vereadores, 
havendo 2 364 eleitores inscritos. 

A hospedagem é atendida por 1 hotel e 1 pensão. 
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Ponte sôbre o rio Piracicaba 

Há na sede 1 hospital com 20 leitos. Encontra-se 1 
biblioteca com 800 volumes. 

Apresenta o Municipio em seu território a Lagoa do 
Teobaldo, situada a 970 m de altitude, possuindo grande 
beleza e ocupando uma área de 20 ha; 

A Cachoeira do Salto, a 3 km da cidade, com uma 
queda primitiva de 60 m, foi aproveitada pela Companhia 
Aços Especiais de ltabira. 

Aproveitada pela Companhia Siderúrgica Belga-Mi

neira, foi a Cachoeira do Amorim, com uma queda de 20m. 

Os antodienses, tradicionalmente religiosos, comemo
ram com grandes festas o dia de São Sebastião, os meses 
de Maria e do Sagrado Coração de Jesus e a festa de N()ssa 
Senhora do Rosário. 

O Municipio é servido pela Estrada de Ferro Vitória 
Minas. 

Instalada na cidade acha-se uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão integrante do sistema estatístico na
cional. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Raul de Carvalho) . 

ARAÇUAt-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Duas são as versões sôbre a origem do 
nome de Araçuaí: Saint Hilaire, em seu livro "Viagens 
pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais". 
conta: "Disseram-me em São Domingos (atual Vir
gem da Lapa) que o nome de Araçuaí fôra dado pelos pau
listas ao rio que o tem, porque tinham encontrado nêle 

grande quantidade de ouro; teriam exclamado êles: "Ouro 

só aí!", e que, des~a frase se fêz Araçuai". A segunda versão 

deriva o nome do tupi, de "raçu", ave (provàvelmente a 
arara vermelha) e "hy", rio. Rio de arara vermelha seria, por
tanto, a significação do nome do rio e do municipio. 

A extensa região que constitui o território atual do mu
nicípio foi primitivamente habitada pelos trocoiós e boto
cudos. A penetração do homem branco na região - feita 
pelos desbravadores José Pereira Freire Moura, Julião Fer
nandes, Luciana Teixeira e outros - provocou a progres-
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siva desaparição do índio, incapaz de competir com a supe
rioridade· da organização social e técnica do invasor . 

A formação do centro econômico, que iria posterior
mente constituir a atual sede municipal se revestiu de carac
terísticas peculiaríssimas . Ocupada a região, os barqueiros 
que faziam o tráfico de mercadorias pelo rio Araçuaí tinham 
seu pôrto na confluência daquele com o Jequitinhonha, lo
cal que oferecia todos os requisitos para a edificação de uma 
cidade. O Padre Carlos Pereira Freire de Moura, filho de 
um dos mais importantes povoadores da região, proibiu, po
rém, na comunidade então nascente, o uso de bebidas alcoóli
cas e a presença de prostitutas . 

Em face da situação, emigraram as infelizes mulheres, 
fixando-se na fazenda·da Boa Vista da Barra do Pontal, de 
propriedade de Luciana Teixeira. O local tornou-se ponto 
de arribada das canoas que subia~· o rio Araçuaí. Com o 
tempo, para lá se deslocaram os eixos econômico e políti

co da região, chegando a comunidade a ultrapassar, em im
portância, o primitivo núcleo do município, atual vila I tira. 

Com o passar do tempo, o desenvolvimento da pecuária, 
o aumento da extensão da área cultivada e a presença dos 
artesanatos do ferro, cerâmica e couro permitiram o cresci
mento da população. Os rios Araçuaí e Jequitinhonha, ape
sar de não serem propriamente navegáveis, pelo prodígio da 
habilidade de seus barqueiros - habilidade esta, hoje le
gendária -, possibilitaram à comuna contato e comércio 
com a região circundante . Sôbre essas bases processou-se 
o progresso da comuna, hoje importante centro urbano da 
sua região. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Antiga freguesia do 
Calhau. As Leis provinciais n.0

" 803, de 3-VII-1857; 1 262, 
de 19-XII-1865 e 1 673, de 20-IX-1870 criaram a vila com 
denominação de vila Araçuaí, cujo território foi desmembra
do município de Minas Novas. Só a 10-7-1871 é que foi 
instalada a vila. Em 21-9-1871, por fôrça da Lei provincial 
n.0 1 870, foi elevada à categoria de cidade. Pela Lei pro
vincial n.0 3 326, de 5-10"1885, tomou a denominação de 
Calhau, e, em 1887, pela Lei provincial n.O 3 485, de 4 de 
outubro do mesmo ano ( 1887), foi restabelecido o seu anti

go nome de Araçuaí. Na divisão administrativa do Brasil, 
referente ao ano de 1911, figura o município de Araçuaí 
composto de 10 distritos: Araçuaí, criado pelas Leis pro
vincial n.0 471, de 1-6-1850, e estadual n.O 2, de 14-9-1891; 
Bom Jesus do Lufa, São Domingos do Araçuai, Itinga, Co
mercinho, Santa Rita do Araçuaí, São Pedro do Jequitinho
nha, São Roque, Caraí e Barra do Pontal. Segundo os qua
dros de apuração do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, 
aparece o município de Araçuaí com os seguintes distritos: 
Lufa, São José do Caraí, Itinga, Comercinho do Bruno, Santa 
Rita do Itinga, São Pedro do Jequitinhonha e São Roque: 
Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7-9-1923, o município 
adquiriu os novos distritos de Gravatá e Itaporé. Dessa ma
neira, sua composição distrital, de acôrdo com a citada Lei 
n.0 843, é a seguinte: Araçuaí, Bom Jesus do Lufa, Bom 
Jesus da Barra do Pontal, Comercinho, Gravatá, ltinga, 
ltaobim, Itaporé, Santa Rita do Araçuaí, São José do Caraí, 
São Domingos do Araçuaí e São Pedro de Jequitinhonha. 
De acôrdo com as divisões territoriais datadas de ....... . 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município permanece com 12 
distritos: Araçuaí, Bom Jesus do Lufa (em 1936 simples
mente Lufa), Gravatá, São Domingos do Araçuaí, Comer
cinho, Bom Jesus da Barra do Pontal, Itaporé, Santa Rita 
do Araçuaí, ltaboim, São Pedro do Jequitinhonha e São 
José do Caraí. Segundo o quadro ·anexo ao Decreto-lei esta
dual n.0 88, de 30-3-1938, o município se compõe de 10 dis
tritos: Araçuaí, São José do Caraí, Comercinho, Gravatá, 

ltaobim, Itinga, Bom Jesus do Lufa, Bom Jesus do Pontal 

e São Domingos do Araçuaí. Pelo Decreto-lei estadual 

n.0 148, de 17-XII-1938, foi criado o distrito de Santana 

do Araçuaí, desmembrado do distrito de ltaboim, do muni

cípio de Araçuaí e o distrito de São Pedro do Jequitinho

nha, do município de Jequitinhonha. Por efeito do Decreto

-lei n.0 148, o município perdeu os distritos de ltaobim e 

Comercinho, desfalcando de parte do seu território, anexa-
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do ao novo município de Medina. Assim, no quadro terri
torial vigente no qüinqüênio 1939-1943, fixado pelo supraci
tado Decreto-lei n.0 148, o município assim se constituía: 
Araçuaí, Caraí, Gravatá, Itaporé, ltinga, Lufa, Pontal, 
Santana do Araçuaí e São Domingos do Araçuaí. Pelo 
Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, o municí
pio perdeu os distritos de Itinga, Santana do Araçuaí e 
parte do de Itira (ex-Bom Jesus da Barra do Pontal) para 
o novo município de ltinga; perdeu, ainda, os distritos de 
Caraí, Lufa e Novo Cruzeiro (ex-Gravatá), transferidos 
para o novo município de Novo Cruzeiro. Dessa forma, no 
quadro fixado pelo mencionado Decreto-lei n.0 1 058, para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município ficou compos

to dos seguintes distritos: Araçuaí, Itaporé, ltira e São Do
mingos do Araçuaí. Por fôrça da Lei estadual n.0 336, de 
27-12-1948, o município perdeu os distritos de Virgem da 
Lapa (ex-São Domingos do Araçuaí) e Itaporé, para o novo 
município de Virgem da Lapa. Pela mesma Lei estadual 
n.0 336, foi criado o distrito d~ Engenheiro Schnoor, des
membrado do território do distrito de Araçuaí. Desta for

ma, no quadro fixado pela referida Lei n.0 336, para vigorar 
no qüinqüênio 1949-1953, o município ficou composto dos 
seguintes distritos: Araçuaí, Engenheiro Schnoor e Itira. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- De acôrdo com a divisão 
administrativa e judiciária, fixada pela Lei estadual ..... . 
n.0 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, o município de Araçuaí está compreendido no 
único têrmo judiciário e comarca do mesmo nome, os quais 
ainda compreendem os municípios de Caraí, Coronel Murta, 
ltinga e Virgem da Lapa. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. O aspec
to geral do seu território é acidentado, apresentando serras 
pouco elevadas e chapadas, formado que é pelo vale de dois 
rios, o Araçuaí e o Jequitinhonha. 

SITUAÇÃO A 
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Grupo Escolar "Manuel Fulgêncio" 

Sua área é de 2 212 km2 • A sede municipal, situada a 
293 m de altitude, tem como coordenadas geográficas: 
16° 51' 04" de latitude Sul e 42° 14' 07" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 394 km, 
no rumo N.N.E. Temperatura em graus centígrados: me
dia das máximas: 38; das mínimas: 9; compensada: 23. 
Precipitação pluviométrica anual: 806,3 mm . 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 23 842 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 25 405 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demográfica 
seria de 11 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aAlomerações urllanas - Em 1.0 -VII-1950, 
eram as seguintes as principais aglomerações urbanas si
tuadas na área. do município: a sede, a vila de Engenheiro 
Schnoor, a vila de I tira. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII--1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homena Mutherea Númeroa % a6bre 
abaolutoa o total 

geral 
-----------
Sede ............................ 2 180 2 642 4 822 20,22 
Vila de Engenheiro Schnoor ...... 250 302 552 2,31 
Vila de I tira .................... 63 73 136 1,57 
Quadro rural. ................... 9171 9 161 18 332 76,90 

TOTAL GERAL ..... · ...... 11 664 12 178 23 842 100,00 

Aeroporto local 



lt difícil a obteução de dados sôbre a população de 

Araçuaí no passado, em virtude de sucessivos desmembra
mentos municipais. Em 1817, a população de Minas Novas, 
município ao qual pertencia Araçuaí, foi culculada em ... 
60 000 habitantes. Saint Hilaire achou o número por de
mais elevado, reduzindo-o de acôrdo com seus cálculos para 

28000. 

Em 1940 a população de Araçuaí foi recenseada, fi
xando-se o número de seus habitantes em 66 905 habitantes. 
Todavia, na. comparação dêste número com o resultado do 
Censo de 1950 é necessário ter-se em vista que no intervalo 
entre as duas contagens foram desmembrados de Araçuaí 
os seguintes municípios: Caraí, Coronel Murta, Itinga, Novo 

Cruzeiro e Virgem da Lapa. 

Igreja-Matriz de Santa Antônio 

PRINCIPAIS ATIVIDADES. ECONôMICAS- Ramos 
de atividade .-.... Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950 era a seguinte a distribuição da 
população municipal; segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Ali;ricultura, pecuflria e ailvicultura 
Ind6atriaa extrativas ............. 
Ind6atria de tranaformaçlo ....... 
Com&cio de mercadoria• ......... 
Com~rcio de im6veia e valores mo-

biliflrios, cr~dito, seguroa e capi-
tali:r:açlo ...................... 

Prestaçlo de aerviçoa ............. 
Traneporte, comunicações e arma-

zenagem ........ . · ............. 
Frofiuõea liberaia ................ 
Atividades aociaia ................ 
Administraçlo p6blica, Legislativo 

e Juatiça ...................... 
Defeaa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom6aticaa. nio remu-

neradaa e atividade• eacolare1 
diacentes ...................... 

Condições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

---
5 320 

16 
404 
212 

15 
174 

120 
15 
27 

36 
10 

445 
1 224 

8 018 

Total 

Mulheres N6meros % sbbre 
o total 
geral 

absolutos 

124 5 444 32,67 
- 16 0,09 

7 411 2,46 
18 230 1,37 

- 15 0,08 
486 660 3,95 

3 123 0,73 
- 15 0,08 

90 117 0,70 

6 42 0,25 
- 10 0,05 

6 988 7 433 44,60 
941 2 165 12,97 

8 663 16 681 100,00 

Como pode ser observado, as atividades econômicas que 
concentram maior número de pessoas são as relacionadas 
com a agricultura, pecuária e silvicultura. Além delas ad
quirem certa significação as atividades relacionadas à indús
tria de transformação (2,46% dos maiores de 10 anos), o co
mércio de mercadorias (1,37%). Em atividades domésti-

Hotel Bahia 

cas, escolares, discentes ou em condições inativas estão 
57,57% da população maior de 10 anos. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955 foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte. tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% abbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Arroz ............... 750 Saco 60 kg 10 125 3 443 27,43 
Mandioca .......... 445 Tonelada 6 230 2 731 21,76 
Feijio .............. 512 Saco 60 kg 8 446 1 743 13,89 
Outras ............. 1 027 - - 4 631 36,92 

TOTAL ........ 2 734 - - 12 548 100,00 

A agricultura em Araçuaí beneficia-se da extraordinária 
fertilidade do solo que chega a diminuir - em certos produ
tos - o ciclo vegetativo. A fragmentação da grande pro
priedade agrícola se fêz paralelamente ao aumento da pro
dução. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

VALOR 

REBANHOS 
NúMERO 

DE % sbbre CABEÇAS Cr$ 1 000 
o total ------

Aaininoa ...................... . 420 5:i5 0,67 
Bovinos ...................... · 41 800 62 700 80,97 

490 25 0,03 
2 700 2 970 3,83 
2 200 3960 5,11 

520 42 0,05 

Caprinos ..................... . 
Eqüinos ..................... ·· 
Muares ........................ . 
Ovinos ...................... ·· 
Sulnos ....................... · · 18 100 7 240 9,34 

TOTAL .......... • ........ . 77 462 100,00 

Ginásio e Escola Normal Nazaré 
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Hospital "Sõo Vicente de Paulo" 

Jt a criação de gado uma das principais riquezas do 

município. As raças mais encontradiças são: ·gir, guzerate e 

indu-brasil, do gado bovino; dos eqüino e muar, o mestiço 

de campolina. A aquisição de reprodutores e medidas pre

ventivas de doenças têm sido fatôres de melhoria dos reba
nhos municipais. 

Indústria- A organização pode ser conhecida pelos se
guintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
Peuoal 

Capital FORCA MOTRIZ 
esta· empre-TIPO DE INDOSTRIA beleci- empre- gado I Potencia mentoe gado (Cr$ 1 000 N.• de 

motores em c.v. 
------------

Ind6etri;, extrativa mineral 2 ... ... ... . .. 
Ind6etria de traneformaçio 

e beneficiamento da pro-
duçio agrlcola ........... 61 139 921 1 4 

Ind6etria manufatureira e fa-
bril. .................... 49 117 1 070 3 28 

TOTAL ............... 112 ... ... ... . .. 

A indústria extrativa mineral tem um relevante papel 

na economia municipal, tendo· tido Araçuai, em 1956, uma 
exportação de minérios de valor superior a doze milhões de 
cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tistica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

_ESPECIFICAÇÃO DADoS 
NUM2RICOS 

-----1--------
Número de prédios f!~istentes ........................... . 

LoÍlradouros públicos 

Existente. .............................................. . 

{ 

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros .................................................. . 

lluminaçllo pública e domiciliar (*) 

L d -1 . d { N6mero de logradouros ..... . 
ogra ouros t umma os..... N6mero de focos ........... . 

Coneumo em kWh .......... . 
Ligações domiciliares (*) 

De lw: ...................... {N6mero de ligações ......... . 

Coneumo em kWh .......... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 
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1 355 

66 

8 
6 

14 

52 

38 
188 

18 700 

472 

48 912 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 142 km de estradas de rodagem, dos quais 92 
sob a administração estadual, 38 sob a municipal e os res
tantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Bahia
Minas. Dispõe além disso de 1 aeroporto. Veiculas regis
trados na Prefeitura Municipal em 1955: 24 automóveis, 
10 camionetas, 26 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas iti
nerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(kml TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

Municípios 
Limítrofes 

Cara!. ................. . 

Cara!. ................. . 

Coronel Murta .......... . 
Coronel Murta .......... . 
Itinga ............ : ..... . 
Minas Novao .......... :. 
Novo Crw:eiro .......... . 
Novo Crw:eiro .......... . 

Virgem da Lapa ........ . 

Vila Engenheiro Schnoor 
Itira ................... . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

150 

196 

45 
47 
50 

108 
96 

236 

36 

45 
17 

395 

741 

Ferrovia e ro-
dovia 

Rodovia 

Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Ferrovia 
Rodovia 

Rodovia 

Ferrovia 
Rodovia 
Aerovia 

Aerovia 

At~ Novo Crw:eiro Ee· 
trada de Ferro Bahia-
Mina a, dali por au-
tomóvel. 

Até Catugi por 6nibue e 
depoie por automóvel. 

Por automóvel 
Por automóvel 
Por 6nibue 
Por automóvel 
E. F. B. M. 
At~ Pontalete por 6ni-

bue e depoie por au-
tomóvel. 

Por automóvel 

E. F. B. M. 
Por automóvel 
Pela Real Aerovias Na-

cional 
Pela Real Aerovias Na 

cional 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 5 estabelecimentos come~ciais atacadistas situados 
na sede; conta ainda com 228 estabelecimentos comerciais 
varejistas, dos quais 137 situados ~a sede. 

Dispõe também de 2 agências e 1 correspondente ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros aboolutoe % e6bre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Nio Nio Sabem Sabem 

Total ler e sabem ler e sabem 
eocrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(•· 
----

{Homeno ... 2 095 1 170 925 55,85 44,15 
Quadro urbano Mulheree .. 2 637 1 238 1 399 46,95 53,05 

TOTAL 4 732 2 408 2 324 50,89 49,11 

{Homens ... 7 727 1 175 6 552 15,60 84,47 
Quadro rural.. Mulheree .. 7 793 867 6 926 11,13 88,80 

TOTAL 15 520 2 042 13 478 13,16 86,84 

{Homene ... 9 822 2 345 7 477 23,88 76,12 
Em geral...... Mulheree .. 10 430 2 105 8 325 20,19 79,81 

TOTAL 20 252 4 450 15 802 21,98 78,02 

. 
(*) Inclusive peesoas de instruçio nio declarada. 

Ponte sôbre o rio Araçuaí 



Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação no Es~ado de ~ina~ Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a segwnte a sttuaçao do 
ensino primário no município: 

DADOS NUMltRICOS 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 1955 1956 

Unidade• eacolarea .............. 28 35 30 
50 59 62 Corpo docente ................. 

1 978 2 285 2 390 
Matricula efetiva ............... 

A percentagem de alunos matriculados - em relação à 
população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 40,90%. 

Outros ensinos - Em Araçuaí está o Ginásio e Escola 
Normal Nazaré, estabelecimento que goza do maior pres

tígio na região . 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Deapeaa Saldo ou 
reali&ada .. deficit" 

Total TributAria 
-----
1951. ........... 1 003 413 1 029 - 26 

1952 ............ 1 113 538 1 247 - 134 
1953 ............ '1 590 551 1 080 510 
1954 ............ 1 326 460 2 130 - 804 
1955 ............ 1 588 552 1 730 - 142 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------

1951' ..................... ' .. . 1 074 1 579 1 003 
1952 ......................... . 1 463 1 555 1 113 
1953 ......................... . 1 389 2 097 1 590 
1954 ......................... . 1 544 2 564 1 326 
1955 ......................... . 1 889 3 140 1 583 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO ...:...._ A cidade de 
Araçuaí, situada às margens do rio do mesmo nome, é um 
importante centro urbano do Norte de Minas. Pôrto fluvial, 
a navegação dos rios Araçuaí-Jequitinhonha permite sua 
comunicação e contato com vasta região do Nordeste de 
Minas. 

Sua vasta extensão territorial abriu-lhe caminho à ati
vidade de pastoreio, secundada por uma agricultura impor
tante. Da atividade de pastoreio originou-se no município 
um interessantíssimo artesanato do couro, com a fabricação 
de chapéus, peças do vestuário, arreios, etc. 

Do aspecto tradicional da cultura do município faz par
te, entre outros elementos, a festa do Rosário, realizada 
anualmente no último domingo de outubro. O preparo da 
festa é feito nós três meses que precedem; os ensaios são 
chamados na região de "candomblés". As figuras componen
tes são as seguintes: o rei, a rainha, 24 juízes de cada 
sexo, o capitão da bandeira, o porta-espada, o pontão e os 

guardas. A festa começa por um desfile, animado por tam
bores, que sai da casa do rei, passa pela casa da rainha, to
mando, depois disso a direção da Igreja do Rosário, onde 
todos assistem à missa. 

Encontram-se na sede municipal: 3 hotéis, 4 pensões, 
1 jornal, 3 bibliotecas e 2 tipografias. 

Para assistência médica há 1 hospital com 50 leitos, 
2 Serviços de Saúde, e 3 médicos no exercício da profissão. 

São 11 os vereadores em exercício e estavam inscritos 
em 3-X-1955 6 565 eleitores, dos quais, 2 772 votaram nas 
eleições daquele ano. 

FONTES DE ESTUDO DO MUNICIPIO- Saint Hi
laire: "Viagens pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais". Leopoldo Pereira: "0 Município de Arassuahy". 

Informantes desta Monografia -Manoel de Figueiró 
Tôrres, Felizardo Moreira de Assis, Tulo Hostilio Jaime, 
Nuno da Cunha Melo, Francisco Rosa Sá, Artur Antônio 
Fernandes, Miguel Murta, José da Cunha Melo, Terezinha 
Nonato da Fonseca, Edith da Cunha Melo. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Waldemar Gonçalves Machado). 

ARAGUARI - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTORICO- Nos princípios do século XIX, o Comis
sário de Sesmarias na Região do Triângulo Mineiro, Antô
nio. de Rezende Costa, vulgarmente conhecido por "Major 
do Córrego Fundo", depois de demarcar as Sesmarias do 
Serrote (hoje Fundão), Pedra Preta (hoje Cunhas) e ou
tras, tomou posse do terreno de sobra entre esSas ses
marias e, mais tarde, o transferiu para a Igreja, mediante 
título de doação, como patrimônio . da Freguesia que se 
estabeleceu sob a invocação do "Senhor Bom Jesus da 
Cana Verde do Brejo Alegre ou Vantânia". 

A Paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde foi 
criada por Lei provincial n.0 1847, de 3 de abril de 1840. 

Primitivamente, em tômo da capela do Senhor Bom 
Jesus da Cana Verde, os fazendeiros das imediações fun
daram o povoado, que se chamou "Arraial da Ventânea", 
assim considerado oficialmente, pela Lei provincial núme
ro 1195, de 1864, que o considerou distrito de Paz, perten
cente ao Município de Bagagem (atual E"Strêla do Sul) . 
FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Vila criada com 
a denominação de Brejo Alegre por Lei provincial n.O 2 996, 

Prédio da Cia. Telefônica Araguarina 
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Aspecto central da cidade 

de 19 de outubro de 1882, foi seu território desmembrado 
do Município de Bagagem (hoje Estrêla do Sul). 

A instalação da Vila verificou-se no dia 31 de março 
de 1884. 

A Lei provincial n.0 3 591, de 28 de agôsto de 1888, 
elevou-a à categoria de cidade. 

Na divisão administrativa de 1911, apresenta-se o Mu
nicípio de Araguari composto de 3 distritos: Araguari, cria
do por Lei provincial n.O 1195, de 6 de agôsto de 1864, 
e por Lei estadual n.0 2, de 14 de fevereiro de 1891; 
Santa Rita de Barreiros e Sant' Ana do Rio das Velhas. 

Segundo os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1920, o Município se compõe dos seguintes dis
tritos: Araguari, Piracaíba e Sant' Ana do Rio das Velhas. 

A divisão administrativa referente ao ano de 1933 
apresenta o Município composto dos seguintes distritos: 
Araguari, Amanhece, Piracaíba e Sant' Ana do Rio das Ve
lhas. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936 e 31-XII-·1937, bem como o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, perma
nece o Município com os mesmos 4 distritos existentes em 
1933. 

Por fôrça do Decreto-leiestadual n.O 148, de 17 de de
zembro de 1938, o Município perdeu o distrito de Indianó
polis (ex-Sant'Ana do Rio das Velhas) para o novo Muni
cípio de Indianópolis. Assim, no quadro fixado pelo referi-
do Decreto-lei n.0 148, para vigorar no qüinqüênio ..... . 
1939-1943, o Município se compõe dos distritos de Aragua
ri, Amanhece e Piracaíba, situação mantida no Decreto-lei 
n.O 1058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948. 

A divisão administrativa do Estado, a vigorar no qüin
qüênio 1949-1953, criou o distrito de Florestina, com odes
membramento de parte do território do distrito da cidade 
de Araguari. Assim, passa o MunicíJ>iO a compor-se, a partir 
de 1949, de 4 distritos, a saber: Araguari, Amanhece, Pira
caíba e Florestina. 

Na divisão administrativa em vigor, permanece o Mu
nicípio com os mesmos 4 distritos existentes até 1953. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem 
como o quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 
de março de 1938, o Município de Araguari compreende o 
único têrmo judiciário da comarca de mesmo nome. 

Ainda de conformidade com os quadros fixados pelos 
Decretos-leis estaduais n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorarem, res
pectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, o 
Município de Araguari constitui o único têrmo da comarca 
de igual nome, têrmo êsse formado pelos Municípios de Ara
guari e Indianópolis, permanecendo até agora com a mes
ma composição. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Ara
guari está situado na zona do Alto Paranaíba, Minas Ge
rais. Sua área é de 2 788 km2, segundo dados do D. E. E. 
de Minas. São as seguintes as coordenadas geográficas da 
cidade: 18° 38' 30" de latitude Sul e 48° 11' 18" de longi
tude W. Gr. Posição da cidade relativamente à capital do 
Estado: rumo- O.N.O.; distância em linha reta: 472 km. 
Altitude 930 m . 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO -- De acôrdo com os dados colhidos no Cen
so de 1950 a maior percentagem da população acha-se lo
calizada na sede municipal, como demonstra o quadro 

abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Amanhece ................................... . 
Florestina ................................... . 
Piracafba ..................................... · 
Quadro rural ................................ . 

TOTAL ........................ : ......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(l.•-VII-1950) 

N6meros 
absolutos 

24 619 
535 
136 
371 

17 644 

43 305 

% a&bre 
o total 

56,85 
1,23 
0,31 
0,85 

40,76 

100,00 

Estima-se para 1.0 -l-1956 a população do município de 
Araguari em 16 914 habitantes. Densidade demográfica: 17 

habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 
atividade econômica do Município é constituída pela pe-



Fonte luminosa - Praça Manoel Bonito 

cuarta, com rebanhos de: bovinos com 82 000 cabeças, no 
valor de Cr$ 180 400 000,00; suínos com 30 000 cabeças 
no valor de Cr$ 22 500 000,00 e eqüinos com 8 000 cabeças 
no valor de Cr$ 12 000 000,00. A agricultura é também 
uma atividade de valor para sua economia, com conside
rável produção de arroz, milho e feijão. A indústria ocupa 
o 3.0 lugar, em importância, para a eéonomia do muni

cípio. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura ........... 
Indústrias ~xtrativas ........ · ................ 
Com~rcio de mercadorias .................... 
Indústria de transformaçio .................. 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliârios, 

cr~dito, seguros· e capitalizaçio ............ 
Preotaçio de serviços ....................... 
Transporte, comunicações e armazenagem . ... 
Profissões liberais .......................... 
Atividades sociais .......................... 
Administraçio pública, Legislativo, Justiça .. 
D~feoa nacional e segurança pública ......... 
Atividades dom&ticas nilo remuneradas e ati-

vidades escolares discentes . ............... 
Condições inAtivas . ......................... 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.<>-VII-1950) 

Total H ontens Mulheres 

5 853 5 785 68 
44 44 

873 794 79 
566 1 491 75 

134 128 6 
2 144 798 346 
1 648 567 81 

103 89 14 
424 !54 270 
119 102 17 
S1 31 

14 439 958 12 481 
2 942 634 1 308 

30 720 14 975 15 745 

A/lricultura, pecuária e silvicultura- Nos quadros se
guintes são oferecidos dados elucidativos sôbre a agricultu
ra e pecuária no município: 

CULTURAS 

Arroz ..... . 
Milho ........ . 
Feijão ....... . 
Mandioca .... . 
Outros ....... . 

TOTAL .... 

VALOR DA PRODU CÃO 
(1955) 

NCrmeroo I 
absolutos I 

(Cr$ I 000) 

24 696 
19 500 
12 000 

I 050 
3 108 

60 354 

% olrbre 
o total 

40,93 
32,32 
19,88 

1,73 
5,14 

100,00 

Os efetivos pecuários do município eram distribuídos 
segundo o quadro seguinte: 

NOMERO 
VALOR EM 1955 

REBANHO DE 
CABECAS (Cr$ I 000) % sôbr~ 

o total 

20 30 0,01 
82 000 180 400 81,16 

2 500 250 0,11 
8 000 12 000 5,39 
3 500 7 000 3,14 
I 500 150 0,06 

30 000 22 500 10,13 

Asininoa ...... ............... :. 

~:;?..~:::::::::::::::::::::: 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sufnoa ....................... . 

TOTAL .................. . 222 330 100,00 

Indústria - Relacionam-se, a seguir, elementos sôbre a 
indústria no município de Araguari: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICACÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentot Cr$1 000 % N.• de Potencia 

motores em c. v. ---
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 22 43 103 0,13 - -
Indústria de transforma-

çilo e beneficiamento 
da produçio agrfcola 18 89 23 050 30,69 26 859 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 79 506 51 930 69,18 293 I 421 

TOTAL ........... 119 638 75 083 100,00 391 2 280 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 
Existentes ............................................. . 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros .................................................. . 

Abastecimento d'áAua 

Pr~ios servidoa............ Posauindo penao ............ . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros RtVidos....... Parcialmente ............... . 

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

EsAotos 

Logradouros RtVidos ....... I De despejo ................ . 
\ De éguas superficiais ....... . 

Pr~ios esgotados ........... I Pela rede .................. . 
\Por fossas ................. . 

1/uminaçilo pública e domiciliar 

Logradouros iluminados ..... I Em tôda a extenlio ........ . 
I Número de focos ........... . 

Ligações domiciliares .................................... . 

D.ADOS 
NUM2RICOS 

6 039 

274 

100 
37 

137 

137 

2 851 

20 
62 

82 

98 
42 

I 080 
4 046 

67 
523 

5 244 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Araguari 
possui 301 · km de rodovias, sendo 169 km de estradas es
taduais e 132 km de estradas municipais. O município é 
ainda servido pelas ferrovias: Companhia Mogiana de Es
tradas de Ferro e Estrada de Ferro Goiás. A Prefeitura 
Municipal registrou em 1955 os seguintes veículos motori
zados: 339 automóveis, 50 camionetas, 280 caminhões e 9 
ônibus. 

Rua Rui Barbosa 
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Praça Manoel Bonito 

Araguari é também servido por linhas regulares de 

transportes aéreos. 

Tábuas Itinerárias 

DIS-
VIA DE ESPECIFICACÃO TANCIA OBSERVACOES 

(km) TRANSPORTE 

Municlpioa 
Limitrcles 

Corumbalba (GOl ......... 102 Rodoviário -
Anhanguera (GO) ......... 54 Rodoviário -

54 Ferroviário Estrad!l de Ferro 
Goiú 

Catalio (GOl ............. 101 Rodoviário -
Caacalho Rico ........... 54 Rodoviário -
Estrela do Sul.. ......... 72 Rodoviário -
Indianópolis ............. 68 Rodoviário -
Tupaciguara ............. 82 Rodoviário -
UberiAndia ............... 54 Rodoviário -

45 Ferroviário Cia. Mogiana de E.F. 
Capital Estadual. ........ 931 Ferroviário C.M.E.F. - R.M.V. 
Capital Federal. ......... 1 571 Ferroviário C.M.E.F. - C.P .E.F. 

E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - É bastante intenso o comér
cio no Município de Araguari. Possui a cidade 25 estabele

cimentos comerciais atacadistas e 345 varejistas. O total 
em todo o município é de 25 estabelecimentos atacadistas 

e 383 varejistas. 

Araguari dispõe ainda de 5 Agências de Bancos. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - De conformidade com o qua
dro abaixo é razoável o índice de alfabetização no municí
pio, com 52,35% de alfabetizados. ·. 

ESPECIFICACÃO 

Sabem ler e eacrever ............ . 
Nio sabem ler e escrever ........ . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(l.o-VII-1950) 

N6mft'o 

19 008 
17 301 

36 309 

% sõbre 
o total 

52,35 
47,65 

100,00 

Ensino Primário - O quadro seguinte demonstra a 
situação do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICACÃO 

1954 1955 1956 

Unidades eacolarea .............. 48 42 46 
Corpo docente ................ ·. 169 161 169 
Matricula efetiva· ............... 4 271 4 977 6 304 

96 

A percentagem de crianças matriculadas em relação à 
população em idade escolar é de, aproximadamente 

' 58,42%, em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- A tabela abaixo demonstra a 
situação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

FINANCAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária realizada deficit 
do balanço 

1951 ............ 7 163 3 929 5 583 1 580 
1952 ............ 6 984 4 039 7 639 - 655 
1953 ............ 7 115 3 969 6 748 367 1954 ............ 6 271 3 353 8 229 - 1 958 
1955 ............ 18 331 5 401 17 979 352 

Ainda, relativamente à receita arrecadada no municí
pio, no âmbito estadual e municipal, apresenta-se o seguin
te resultado: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000 ,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951. ........................ . 6 530 15 629 7 163 
1952 ......................... . 9 734 21 567 6 984 
1953 ......................... . 11 956 24'471 7 115 
1954 ......................... . 10 647 23 403 6 271 
1955 ......................... . 14 894 30 410 18 331 

Escola Normal e Técnica de Comércio S. C. de Jesus 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- É 

bastante intensa a vida do município de Araguari. O ara
guarino, dada a situação geográfica do município, recebe a 

benéfica influência do sul de Minas, Estado de São Paulo 
e sudoeste de Goiás que o faz um povo laborioso e pro

gressista. 

Agência do Banco de Crédito Real 



Outro aspecto da Praça Manoel Bonito 

A vida social da cidade é muito ativa, possuindo Ara· 
guari diversos clubes recreativos, 2 estações de rádio, 3 

jornais, etc. 
Conta o município 831 aparelhos telefônicos, 9 hotéis, 

10 pensões, 2 cinemas. A assistência médica se resume em 
6 hospitais com 495 leitos e nos serviços profissionais de 29 

médicos. Há 4 unidades escolares do . ensino secundário, 3 

do comercial, 1 do industrial e 1 do pedagógico; 25 biblio

tecas com 22 940 volumes, 3 tipografias e 3 livrarias. 
Mantém Araguari relações comerciais com tôdas as 

cidades circunvizinhas e diversas cidades sul-mineiras e do 

Estado de São Paulo. 

Para escoamento de sua produção e importação de 

produtos indispensáveis às suas necessidades, serve-se o mu
nicípio da Estrada de Ferro Mogiana, Estrada de Ferro 
Goiás e de sua rêde rodoviária, além de ser ainda servido 
por 3 emprêsas de navegação aérea. 

Não se realizam no município festejos populares de 
grande significação. Entretanto, cumpre registrar os feste
jos religiosos em louvor a São Benedito, que se realizam 
anualmente no último domingo do mês de junho e a f~sta de 
N. s.a de Fátima, que tem lugar a 13 de maio, sendo cele
brada com grande entusiasmo popular. 

Integram a Câmara Municipal 15 vereadores. O colé
gio eleitoral é de 15 565 eleitores inscritos. 

Araguari é todado de uma bem instalada Agência de 
Estatística, órgão do Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Joaquim Alves Rabelo). 

ARAúJOS -· MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- Foi por volta de 1750 que uma família de 
nome Araújos se mudou para as matas da região onde se 

acha o atual município. Construíram no local, que tomou 
o nome de Mata dos Araújos, uma capela e um cemitério, 

por volta de 1880. Em 1915 se fêz a divisão das terras 
locais, passando o terreno onde se achava a pequena igreja 
à posse de Dona Francisca Pereira de Araújo que o cedeu 
ao patrimônio da igreja, mediante indenização. 

Com a construção da rodovia Belo Horizonte--Ube
raba, em 1937 expandiu-se ràpidamente a economia dopo-

'I -· 24 673 

voado, e o mesmo foi elevado a distrito. Em 1953 foi 
emancipado, passando a constituir município autônoiJlo a 
partir de 1.0 -l-1954. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Ocupando uma área 
de 243 km:.!, situa-se o municpio na Zona Oeste, do Estado 
de Minas Gerais. Sua altitude é de 700 m e dista de 130 
km, em rumo O.N.O. da Capital do Estado. Temperatura 
em graus centígrados: média das máximas: 33; das míni
mas: 5; compensada: 25 Precipitação pluviométrica 
anual: 350 mm. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capita.l. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo Demográfico 
de 1950, era a seguinte a população do distrito de Araújos, 
que posteriormente veio a constituir o atual município: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Homens Mulheres Total 
-----------·- -----· ------·- -------
Quadro urbano ................ . 
Quadro suburbano ............. . 
Quadro rural. ................. . 

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

386 
116 

I 417 

1 919 

384 
100 

I 378 

I 862 

770 
216 

2 795 

3 781 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 1950 era 
a seguinte a situação da população da vila de Araújos que 
constituiu mais tarde a sede do atual município: . 

ESPECIFICAÇÃO 

Homens ................................................. . 

Mulheres ................................................. . 

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

PESSOAS 
PRESENTES 

502 

484 

986 

PRINCIPAL ATIVIDADE ·ECONôMICA ...;_ As princi
pais atividades econômicas do município são a agricultura 
e a pecuária. 
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Igreja-Matriz 

Agricultura - São as seguintes as culturas agrícolas 

que ocupam área superior a 100 ha: arroz (205 ha); café 

(250 ha); cana-de-açúcar (120 ha); feijão (423 ha); man

dioca (291 ha) e milho (750 ha). 

MHL-

c. 
F c 

(l 
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CULTURAS 

VALOR DA PRODUCÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

2 492 

1 824 

847 

2 004 

7 167 

% o6bre 
o total 

34,78 

25,44 

11,81 

27,97 

100,00 

_ Vista parcial da cidade 

Pecuária -:- Em 1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos existentes no município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABECAS 

VALOR 
31-XII-55 

Cr$ 1 000 % o6bre 
o total ---------------- ---------------------

Aaininos ............... . 2 

Bovinos .............. . 8 200 

Caprinos ...................... . 25 

Eqüinos ...................... . 450 

Muares ....................... . 130 

Ovinos ....................... . 50 

Sulnoa ........................ . 3 800 

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

5 

16 400 

2 

540 

390 

4 000 

5 700 

27 037 

0,01 

60,67 

1,99 

1,44 

14,80 

21,00 

100,00 

Indústria - Em 1955 era a seguinte a situação da in
dústria local: 

N.• de CAPITAL FORCA 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICACÃO eoota· empre-
beleci-. gado 
mentos Cr$ 1 000 % N.• de Potencia 

motores em c.v. -------------- ---~-----
Ind6stria de trimsr. e be-

ner. p. agrlcola ...... 144 169 464 76,20 - -
Ind6stria manufatureira 

e fabril. ............. 4 11 145 23,80 1 2 

TOTAL .. : ........ 148 180 609 100,00 1 2 

Vista parcial 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICACXO 

. Prt.dioa existentes ...................................... · · 

Logradouros públicos . ............... : .................. . 

Abastecimento de água 
PrMios aervidoa por penas .............................. . 
Logradouros servidos (totalmente) ........................ . 

DADOS 
NUM:!RICOS 

280 

8 

lOS 
8 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o municlpio de 94 
km de rodovias, sendo 13 estaduais, 43 municipais e 38 par
ticulares. A Prefeitura local registrou em 1955, 4 automó
veis e 5 caminhões. 



Outra vista da cidade 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICACAO DISTANCIA MEIO DE OBSERVACOES 
TRANSPORTE 

Municipioa 
Limitrofea 

Bom Despacho ........... 35 Onibuo -
Perdigão ................. 10 Onibus -
Santo Ant&lio do Monte 40 Onibuo -
Nova Serrana ............ 30 Onibus -
Pitangui ................. 99 Estrada de Cerro 

e &libus De Bom Despacho ·a 
Pitangui, peila R.M. 

Capital do Estado ........ Onibuo 
Viação. 

182 -
Capital da Rep6blica ..... 821 Onibuo e estra-

da de Cerro De Belo Horizonte ao 
.Rio de Janeiro pela 
Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

COMltRCIO- Conta a população municipal com 19 es
tabelecimentos varejistas, dos quais 14 na sede; conta 
também com 1 estabelecimento atacadista na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA ....:. Com relação à alfabetização, 
são os seguintes os dados do Censo Demográfico de 1950, 
sôbre os habitantes maiores de 5 anos, da vila de Araújos, 
que mais tarde veio a constituir a sede do atual municipio: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Homens Mulheres To~ I 

Sabem ler e escrever . .......... 249 202 451 
Não oabem ler e escrever ....... 166 202 368 

TOTAL ................... 415 404 815 

Praça da Matriz - Ponto Rodoviário 

Ensino primar10 - Foi a seguinte a situação do ensino 
primário, nos anos de 1954 a 1956: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 8 8 9 
Corpo docente ................. 15 18 18 
Matricula eCetiva ............... 678 705 739 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - em 1956 era apro

ximadamente de 80,58%. 

Outro aspecto da cidade 

FINANÇAS PúBLICAS- Foi a seguinte a situação das 

finanças municipais nos anos de 1954 e 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Desp<sa Saldo ou 
realizada udeficit" 

Total Tributária do balanco 

1954 ............ 620 88 364 256 

1955 ............ 819 129 975 - 156 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Municipio 

recém-criado, Araújos tem as suas bases econômicas na agri

cultura e na pecuária. 

Seu comércio é feito pela exportação dos principais 

produtos agricolas e de gado. Importa açúcar, derivados 

do petróleo, tecidos, sal e bebidas em geral, das praças de 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Divinôpolis. 

Seu povo, tradicionalmente religioso, festeja o padroei

ro da cidade- São Sebastião- na última dezena de ja

neiro. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. Há 

954 eleitores. 

Contam-se 2 pensões e 1 cinema. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística João Batista da Silva) . 

99 



ARAXA-·MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - As terras férteis, cobertas de florestas, 
onde habitavam os índios Araxás, e as águas minerais ne
las existentes, constituíram uma poderosa atração para 
o desbravador branco . Para que êste obtivesse o con
trôle daquele ·território muitas tentativas de ocupação fo
ram feitas, na primeira metade do século XVII. Mas foi 
somente em 1766 com o sucesso da expedição comandada 
pelo mestre de Campo Inácio Correia de Pamplona, foi 
vencida a tenaz resistência que o índio opunha ao invasor. 
Conseguiu assim o Govêmo das Minas Gerais o contrôle 
efetivo da região. 

Desbaratados os índios, começou . a colonização, por 
elementos de São João dei Rei, São Bento do Tamanduá 
(atual Itapecerica), Pitangui, etc. Dedicaram-se ao pas
toreio ou fixaram-se em atividade agrícola nas vertentes 
próximas às águas minerais. 

Igreja-Matriz de. 'São Domingos" 

A fundação da cidade de Araxá teve início em 1788, 
data em que foi celebrada a primeira missa no território. 

Durante muito tempo, Araxá ficou subordinada ao 
contrôle político-administrativo de Goiás. Sua integração 
em Minas Gerais vai se revestir de aspectos interessantíssi
mos, envolvendo de forma decisiva a figura de D. Beija, 
personagem importante da história, e hoje da lenda, do mu~ 
nicípio. 

Conforme a informaçãó de Eduardo Frieiro, citado no 
livro de Leopoldo Correia "Achegas à História do Oeste de 
Minas", em 1815, estando em Araxá o Ouvidor-Geral da 
Comarca, Joaquim Inácio Silveira da Mota, viu êle, certa 
tarde, passar a jovem Ana Jacinta de São José também co-
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Igreja "São Sebastião" 

nhecida como D . Beija. Tomado de grande patXao pela 
môça, fê-la raptar, pelos seus lacaios, àquela mesma noite. 

A família da Beija - gente pobre - queixou-se ao 
governador de Goiás, inimigo que era do Ouvidor-Geral. 
2ste último, para livrar-se da situação, intercedeu junto a 
D. João VI, conseguindo que os julgados de Araxá e De
semboque passassem para Minas, onde seu julgamento não 
teria maior importância. O rapto da D. Beija deslocou, des
ta forma, para Minas Gerais a extensa área do Triângulo 
Mineiro. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA -
Freguesia de São Domingos do Araxá, criada no dia 20 de 
outubro do ano· de 1791. Em virtude do Alvará de 4 de 
abril de 1816, a freguesia foi transferida da antiga provín
cia de Goiás, à qual pertencia desde sua criação, para a de 

Grande Hotel - Balneário 

Minas Gerais. Vila criada com a denominação de S. Do
mingos do Araxá -por Decreto de 13 de outubro de 1831. 
Desmembrada do município de Paracatu. Instalada em 7 
de janeiro de 1833. Cidade por Lei provincial n.0 1 259, 
de 19 de dezembro de 1865. Publicação oficial datada de 

1911, apresenta o município de Araxá composto de 5 dis
tritos: Araxá, criado por Lei provincial n.O 2 153, de 15 de 
novembro de 1875 e por Lei Estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891; Dores de Santa Juliana, N. S. da Con
ceição,· S. Pedro de Alcântara e Santo Antônio do Pratinha. 
Em publicação oficial de 1.0 -IX-1920, o município de Araxá 
figura com os seguintes distritos: Araxá, Dores de Santa 
Juliana, Conceição do Araxá, S. Pedro de Alcântara e 
Pratinha. Por Lei Estadual n. 0 843, de 7 de setembro do 



Rua Olegário Maciel 

ano de 1923, o município de Araxá perdeu os distritos de 
São Pedro de Alcântara e Santo Antônio do Pratinha ( êste 
sem uma parte que ficou em situação de ser anexada ao 
distrito da sede), os quais passaram a constituir o novo mu
nicípio de Ibiá; o distrito da sede (Araxá) perdeu os ter
ritórios que constituíram os novos distritos de Argenita e 
Tapira; ficou-lhe contíguo e em situação de ser-lhe anexado 
o território do distrito de Santo Antônio do Pratinha que 
não passou para o novo município de Ibiá. De acôrdo com 
o texto da citada Lei 843, o município de Araxá ficou com
posto de 5 distritos: Araxá, Argenita, Dores de Santa Ju
liana, N. s.a da Conceição e Tapira- assim permanecendo 
em publicação oficial datada de 1933. Em publicação ofi
cial datada de 31-XII-1936 e no quadro anexo ao Decreto
-lei Estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município 
de Araxá é têrmo judiciário da comarca de Araxá, e per
manece com 5 distritos: Araxá, Argenita, -N. s.a da Con
ceição, Dores de Santa Juliana (em 1936, simplesmente 

denominado Santa Juliana) e Tapira. Pelo Decreto-lei 

n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o município de Araxá 

perdeu o distrito de Argenita para o município de Ibiá; Ta

pira para o município de Sacramento; Santa Juliana e Per

dizes para os novos municípios de Santa Juliana e Per
dizes, respectivamente. Em 1939-1943, o município de 

Araxá é composto de 1 distrito, Araxá - e é têrmo da co

marca de Araxá, formada pelos têrmos de Araxá e Ibiá. 

Fonte de água radioativa "Dona Beija" 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro 

de 1943, o município de Araxá, adquiriu para o distrito de 

Araxá partes dos distritos de Sacramento é Tapira, do mu
nicípio de Sacramento. No quadro fixado pelo referido De

creto-lei 1 058 para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o 

município ficou composto de 1 distrito - Araxá, têrmo ju

diciário da comarca do mesmo nome, juntamente com Per

dizes e Santa Juliana, também fazendo parte da Comarca 

o têrmo de lbiá. 

Vista aérea da cidade 
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Tennas do Ârax6 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é de planalto, embora seja 
a região entrecortada de serras. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área de 1 314 km2 • A sede municipal, situada a 
973 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 35' 45" de latitude Sul e 46° 56' 30" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 318 :lan no ru-

Outro aspecto do Grande Hotel 
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mo O. N. O. Apresenta as seguintes médias de temperatura · 
em graus centigrados: das máximas: 26,8; das mínimas: 
15,5; compensada: 20,5. Precipitação pluvial no ano: 
1891,3 mm. 

Vista aérea . - Grande Hotel e Balneário 

POPULAÇÃO - Segundo os· dados do Recenseamento de 
1950,. era de 18 515 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 20 174 habitantes, como sua provável po· 
pulação em 31-XII-1955, com densidade demográfica pro
vável de 15 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULACÃO PRESENTE 
1,0 -VII-1950 

LOCALIZACÃO DA 
POPULACÃO 

Total 

Homena Mulher.es Númeroa % sôbre 
absolutos o total 

geral 
--- ·------------

Scide ......................... · ... 6 630 7 745 14 375 77,64 
Quadro rural. ......... · .......... 2 171 1 969 4 140 .22,36 

TOTAL GERAL ........... 8 801 9 714 18 515 '100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade. Ainda de acôrdo com os dados do Recenseamen
to Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULACÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Númeroa % ·aôbre 
absolutoa o total 

geral 

Agricultura, pecuAria e silvicultura 1 733 10 1 743 13,16 
Indústrias extrativas ............. 62 - 62 0,46 
Indústria de transformação ....... 820 40 860 6,49 
Com&cio de mercadorias ......... 387 55 442 3,33 
Com&cio de imóveis e valores mo· 

·biliérioa, crMito, seguros e capi~ 
89 0,67 talização ...................... 89 -

Prestação de serviços ............. 697 944 1 641 12,39 
Transporte, comunicações e arma·. 

366 30 396 2,98 zenagem ....................... 
Pr?f!ssõea Jibe~a!s ................ 47 6 53 0,40 
Atlvtdades soctall ................ 318 225 543 4,09 
Administração pública, Lea:ialativo 

127 8 135 1,01 e Justiça ............ • ...... · · · · 
Defesa nacional e segurança pública· 27 - 27 0,20 
Atividades dom&ticas, não.remu-

neradaa e atividades escolares 
46,35 discentes ...................... 771 5 362 6 133 

Condições inativas ............... 666 456 1 122 8,47 

TOTAL ··················· 6 110 7 136 13 246" 100,00 



Fonte "Andrade Júnior" - Águas sulfurosas 

A população de 10 anos e mais tem seus maiores efe
tivos nas atividades relativas a "agricultura, pecuária e sil
vicultura" e "prestação de serviços" . 

A "indústria de transformação" e as "atividades so
ciais" vêm logo a seguir com 6,5% e 4% do total res~ 

pectivamente. 

Em "atividades domésticas não remuneradas", "ativi

dades ,escolares discentes" e "condições inativas", estão, apro· 

ximadamente 55% dos habitantes. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% s6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----
Milho .............. 968 Saco 60 kg 85 000 11 050 43,41 
Feijão ......... :.· ... 726 . . . 15 500 3 750 14,73 
Batata-Inglesa ...... 65 . . . 7 000 2 100 8,24 
Tomate ............ 24 Quilo 85 000 1 700 6,67 
Arroz ......... · ..... 435 Saco 60 kg 8 230 1 235 4,84 
Abacaxi. ........... 43 Fruto 270 000 1 080 4,24 
Caf6 ............... 65 Arr6ba 3 000 1 050 4,12 
Outras .......•....... 296 - - 3 502 13,75 

.TOTAL ........ 2 622 - - 25 467 100,00 

Embora ocupando a maior percentagem de indivíduos 
maiores de 10 anos, a agricultura no conjunto da vida eco
nômica de Araxá ocupa um lugar secundário, não chegando 
sua produção sequer para suprir o consumo interno do mu
nicípio. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABE CAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % s6bre 
o total 

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

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ............. . 
Eqüinos ........... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ................... . 
Sulnoo .. . 

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

48 000 
700 

2 200 
550 
600 

14 500 

81 600 
70 

2 200 
990 

90 
12 050 

98 000 

83,28 
0,07 
2,24 
1,01 
0,09 

13,31 

100,00 

Nos últimos tempos a criação de gado tem tomado vul
to no município. A substituição da raça curraleira, de bai
xo rendimento em leite e carne, pelo gado zebu, veio tra
zer para a comuna novas perspectivas econômicas quanto 

à criação. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· empre· 
INDúSTRIA beleci· gado N.• de Potencia mentoa Cr$1 000 % motores em c.v. 

------------------
Ind6otria extrativa mi- 2 25 neral .......... · ...... 2 10 34 1 0,31 

Ind6stria de transforma-
ção e beneficiamento 

91 3268 30,15 26 216,5 
da produção agrlco\a 30 

Ind6stria manufatureira 361 
104 561,25 

e fabr~l 102 7 537 69,54 

TOTAL ........... 134 46.2 10 839 100,00 132 802,75 

lOS 



A indústria de origem agrícola concentra-se quase que 
ex.clusivamente no beneficiamento do arroz. A fabricação 
de bebidas, calçados, móveis, medicamentos tem apresen
tado pequeno desenvolvimento nos últimos anos. 

Todavia, a grande perspectiva de exploração industrial 
no município está na industrialização da apatita, para fabri
cação de fertilízantes. Araxá em breve tempo centralizará 
as atividades de importante emprêsa de economia mista, a 
FERTISA, que dentro de breve período fará ali funcionar 
importantes instalações industriais. 

MELHORAMENTOS URBAN!JS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros Públicos 

Existente• ........................... , ..... : .. , .......... . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Inteiramente ............... . 

Ajardinados .............................................. . 
Outros ................................................. . 

PrMios servidos ..... ·:..... Poaouindo penao ............ . 

{

Totalmente ................ . 
Parcialmente ............... . 

Logradouros servidos ...... . 
TOTAL ................. . 

. Es~otos 

Logradouros eervidos....... De despejo ................ . 

PrEdioa esgotados. . . . . . . . . . . Pela rede .................. . 

llumina,IIo pública e domiciliar (•) 

{ 

N6mero de logradouroa ..... . 
Lo&radouros iluminados..... N6meros de foco1 .......... . 

Coneumo em kWh .......... . 

Li~a,õea domiciliaras (•) 

{

N6mero de ligações ......... . 
De luz ................... . 

Coneumo em kWh .......... . 

· { N6mero de ligações ......... . 
De fôr~ ................. .. 

Coneumo de kWh ........... . 

(•) Dados retativ01 ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

3 138 

123 

18 

2 
103 

2 530 

95 
10 

lOS 

35 

650 

98 
1 658 

860 507 

2 832 

1 699 200 

116 

1 496 453 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 461,5 km de estradas de rodagem, dos quais 
50,5 sob a administração estadual, 213 sob a municipal e 

Piscina do Araxá Tenis Clube 

101/. 

Balneário e Grande Hotel - Termas 

os restantes particulares . :É servido pela ferrovia da Rêde 
Mineira de Viação. 

Nos registros da Prefeitura Municipal, relativos a 1955, 
constam os seguintes veículos: 207 automóveis, 156 camio
netas, 251 caminhões, 15 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas iti
nerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Municíplos 
Limítrofes 

1) Ibi6 ..... : ........... 89 Ferrovi6ria Rede Mineira de Via.s:ilo 
2) Ibi6 ................. 54 Rodovi6ria -
3) Sacramento .......... 96 Rodovi6ria -
4) Perdizes ............. 62 Rodovi6ria -
Capital Estadual. ........ 567 Ferroviãria Rede Mineira de Viaçilo 
Capital Estadual. ........ 452 Rodovi6ria -
Capital Estadual. ........ 304 Aeroviâria -
Capital Federal. ......... 917 Ferrovi6ria Rede Mineira de ViaÇil 

e E. F. C. B. 
Capital Federal .......... 768 Rodovi6ria -
Capital Federal. ......... 649 Aerovi6ria -

COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 16 estabelecimentos comerciais at~cadistas, si
tuados na sede; conta ainda com 212 estabelecimentos co
merciais varejistas, dos quais 188 situados na sede. 

Dispõe também de 4 agências e 1 matriz de Banco. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do mtmicípio: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % ot.bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Não 

Total ler e oabem· ler e oabem 
escrever ler e escrever ter e 

escrever(•) escrever( •) 

{Homens ... 5 613 3 819 1 794 68,03 31,97 
Quadro urbano Mulheres .. 6 734 4 090 2 644 60,73 39,27 

TOTAL 12 347 7 909 4 438 64,05 35,95 

{Homens ... 1 793 654 1 139 36,47" 63,53 
Quadro rural. . Mulheres .. 1 628 501 1 127 30,77 69,23 

TOTAL 3 421 1 155 2 266 33,76 66,24 

{Homens ... 7 406 4 473 2 933 60,39 39,61 
Em geral...... Mulheres .. 8 362 4 591 3 771 54,90 45,10 

TOTAL 15 768 9064 6 704 57,48 42,52 

(•) Inclusive peoooao de inotrus;ilo nilo declarada. 



Estação da Rêde Mineirà de Viação 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 f956 
------ ·------

U nidadeo eocolareo .............. Ui 16 21 
Corpo docente ................. 78 96 102 
Matrlcuhi efetiva ............... 2 760 2 892 3 284 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 70;77%. 

Outros ensinos - Conta ainda Araxá com 2 unidades 
do ensino secundário, 1. do pedagógico, 5 do industrial e 2 do 
comercial. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela a,J>aixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000~00) 

ANos·· Receita ·arrecadada 
Deopesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada '"deficit'' 

-------- - -----
1951. ........... 3 503 1 579 3 587 - 84 
1952 ............ 3 902 1 814 4 269 -367 
1953 ............ 4 571 2 171 4 728 - 157 
1954 ............ . 4 961 2 431 5 414 453 
1955 ............ 6 677 2 944 6 865 - 188 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo fc;>i a se
guinte: 

ANOS 

1951 ....... : ................. . 
~952 ................. : ....... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

I 899 
2 386 
3 478· 
4 411 
6 755 

Estadual 

4 383 
5 714 
7 299 
8 732 

12 336 

Municipal 

3 503 
3 902 
4 571 
4 961 
6 677 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Araxá, situa
da em região propícia à exploração de águas minerais, en
controu, ainda no seu passado, elementos que possibilita-

ram sua atual posição de um dos mais importantes centros 
de turismo do país. 

Herdeira de uma história aristocrática, palco de im
portantes acontecimentos políticos, pode, no presente, ma
nipular com maestria a tradição mineira da hospitalidade, 
fornecendo ao veranista visitante um ambiente ideal para 
descanso ou tratamento. · 

Sua paisagem urbana é, a um ·só tempo, bela e agra
dável. Ruas paralelas, amplas, permitem uma eficiente cir
culação. A Praça Benedito Valadares constitui para o vi
sitante um atrativo permanente, com seu ajardinamento, 
feito em linhas geométricas. 

O centro principal do turismo da cidade está no "Bal· 
neário Águas de Araxá", construído em 1938 pel~ govêrno 
de Minas. Dispõe o estabelecimento de instalações luxuo
sas, estando portanto qualificado a fornecer todo o confôrto. 

Conta o Município 696 telefones, 3 hotéis, 6 pensões 
e 4 cinemas. 

Para assistência médica há 1 hospital com 72 leitos, 
3 serviços de Saúde, 16 médicos no exercício da profissão. 

O setor cultural é representado por 1 radioemissora, 5 
bibliotecas, 1 tipografia e 3 livrarias. 

O LegislativÓ Municipal compõe-se de 9 vereado~es. 
Para as eleições de 3-X-955 estavam inscritos 10 426 elei
tores. Dêsses, 6 188 foram às urnas no dito pleito. 

Instalada na sede municipal está uma Agência de Es
tatística, órgão integrante do Sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por Pedro Galery; com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística. Astrogildo Mendes). 

\ 

ARCEBURGO- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Em data que não se pode precisar, o ci
dadão Cândido de Souza Dias, doou os terrenos onde mais 
tarde surgiria a sede municipal de Arceburgo, sendo desta 
forma considerado, com tôda justiça, o fundador da antiga 
São João da Fortaleza. 

O primeiro nome da localidade foi São João da For
taleza, tendo em 1911 o seu nome mudado para o de Arce
burgo, que significa "forte-cidade", "forte-agremiação", em 
face. das expressões "Arce" e "Burgos". 

Sendo o município de terras férteis, tem na agricultura 
a sua maior expressão econômica, sendo atualmente grande 
produtor de arroz, milho e importante produtor de café na 

região a que pertence. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A Lei Municipal 
n.0 280, de 10 de agôsto de 1901, criou o distrito com a 
denominação de São João da Fortaleza, cuja: instalação se 
deu a 14 de julho de 1907. 

Em 30 de agôsto de 1911, pela Lei Estadual n.0 556, 
tornou-se vila com a denominação de Arceburgo, sendo seu 
território desmembrado do município de Monte Santo. A 
instalação da Vila se verificou em 1.0 de junho de 1912. 
Em 1923, adquiriu parte do distrito da sede do Município 

de Guaranésia. 
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Praça João Pessôa 

Segundo a divisão administrativa em vigor, Arceburgo 

é constituído somente por um distrito (o da sede) . 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - De acôrdo com a divisão 

territorial vigente, o Município de Arceburgo pertence ao 

têrmo e comarca de Monte Santo de Minas. 

Igreja-Matriz 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICf~IO --:- O município de Ar
ceburgo acha-se· localizado na Zona Sul do Estado de Mi
n~;~s Gerais. Tem uma área de 165 km:.e e uma altitude 

de 700 m. A sede municipal dista (em linha reta) 354 km 
'da capital estadual. Suas coordenadas geográficas são: 
21° 21' 50" de latitude Sul e 46° 56' 30" de longitude W.Gr. 
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Temperatura em graus centígrados: média das máximas: 
29; das mínimas: 22; compensada: 28. 

soru .. ç.i.o " 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do Município atingia em 
1.0 -VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 



Grupo EsccM!r "Coronel Lucas Magalhães" 

8 741 habitantes (4 510 homens e 4 231 mulheres). Den
sidade demográfica: 56 habitantes por quilômetro quadrado 
(1955). 

Estima-se, para 1.0-l-56 a população do município em 
9 259, com apoio em dados do Departamento Estadual de 
Estatística . 

Dos habitantes do município 75,11%, aproximadamen
te, estão localizados na zona rural. O quadro abaixo é bas
tante sugestivo a êsse respeito: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Quadro rural. ................................ . 

TOTAL ...................... , ........... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

2 176 
6 565 

. 8 741 

%sObre 
o total 

24,89 
75,11 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 
àtividade econômica da população local pode ficar bem 
caracterizada na tabela a seguir, na qual se observa a pre
dominância do ramo "agricultura, pecuária e silvicultura". 
(dados do Recenseamento de 1950). 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 
-------------·---------- ------------
Agricultura, pecuária e silvicultura ......... . 
Indústrias extrativas .......... . 
Indústria de transformação .............. . 
Com&cio de mercadorias ................... . 
Comfrdo de imóveis e valores mobilillrios, 

cr6dito, aeguros e capitalização ....... . 
Prestação de serviços ................... . 
Transporte, ~municàções e armazenagem. 
Profiuõea liberais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Atividades oociais ......................... . 
Administração ptíblica, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ....... . 
Atividades dom~sticas não remuneradas e ati· 

vidadea escolares discentes ............... . 
Condições inativas ......................... . 

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

2 506 
3 

118 
93 

3 
115 
78 
4 

20 
16 

4 

2 597 
535 

6 092 

2 308 
3 

118 
84 

3 
81 
74 
·4 
lO 
15 

4 

130 
306 

3 140 

198 

9 

34 
4 

lO 
I 

2 467 
229 

2 952 

A~ricultura e pecuária - Constitui a agricultura a principal 
atividade econômica do município, sobressaindo as ~ul
turas de café, arroz, feijão, milho e algodão, com áreas 
superiores a 100 ha. A cultura mais disseminada é o milho, 
com mais de 1 300 ha cultivados, mas, o que representa 
maior valor econômico é o café, cuja safra em 1955 atingiu 
a cifra de 30 milhões de cruzeiros. 

Em 1955 foi a seguinte, a produção agrícola, segundo 
as diferentes culturas: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000,00) 

%sObre. 
o total 

-~-----------------·-- ----------
30 240 54,72 
12 800 23,15 
8 730 15,79 
2 480 4,48 
1 032 1,86 ~ ii···························· TOTAL ......... . 55 282 100,00 

É . muito acentuada a importância da pecuária na 

a
onomia local. Os criadores do município se dedicam mais 

a gado leiteiro, cuja produção de leite é quase tôda ex
p rtada para os municípios vizinhos, notadamente para o de 

ococa, onde é industrializado. 

Em 1955, era a seguinte a situação dos rebanhos exis
tentes: 

REBANHOS 

B~inos ...................... . 

§
rinos ..................... . 

üinos ...................... . 
M arca ........ · ............... . 

inos ... : . .................. . 
Su noa ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

7 845 
470 
790 
880 

30 
6 880 

VALOR (31-XII-1955) 

Cr$ I 000 

27 458 
94 

1 185 
3 080 

8 
6 880 

38 705 

%sObre 
o total 

70,96 
0,,24 
3,06 
7,95 
0,02 

17,77 

100,00 

Iqaústria - Em 1955 era a seguinte a situação da in
dÓstria municipal: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
B:SPECIFICAÇÃO esta- empre-· 

beleci· gado 
mentos Cr$ I 000 % N.• de Potencia 

molt>res em c. v. 
-----.------- ---------------

In úatria extrativa mi-
eral. ............... - - - - - -

In úatria de transforma· 
ão e beneficiamento 
a produção agrlcola 19 37 1 025 36,41 26 425 

In 6atria manufatureira 
fabril. ............. 21 48 1 790 63,59. 23 188 

TOTAL ........... 40 85 2 815 100.00 49 613 

!vfEIOS DE TRANSPORTE - O município de Arceburgo 
t.lservido por 55 km de rodovias municipais e 28 km de 

Vista parcial 
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'estradas particulares e liga-se às cidades vizinhas e às capi
tais estadual e federal nas seguintes distâncias: 

Mococa- 14 km. 
Guaranésia - 22 km. 
Monte Santo de Minas - 27 km. 
Belo Horizonte - 659 km. 
Capital Federal - 724 km. 

Em 1955, estavam registrados na Prefeitura Municipal 
os seguintes veículos: 25 automóveis, 2 camionetas e 39 
caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS __.:.. Dispõe a cidade de 8 estabe
lecimentos ·atacadistas e 46 varejistas. O total de estabeleci
mi:mtos no município é de 8 atacadistas e 57 varejistas. 

Dispõe também o município de 1 agência bancária, 
dois correspondentes e de · 1 Agência da Caixa . Econômica 
Estadual. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar o municí· 
pio com 11 entidades escolares do ensino primário em fun
cionamento, o índice de alfabetização é relativamente baixo, 
conforme se depreende da tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ................... : ..... . 
Nio sabem ler e escrever ..................... . 

TOTAL ......... , ....................... . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

N6mero 

2 681 
4 624 

7 305 

%sObre 
o total 

36,70 
63,30 

100,00 

Além do ensino primário, existe também uma entidade 
do ensino comercial em funcionamento. Há 2 . bibliotecas 
com 1 427 volumes. 

Avenida da Saudade 
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Ensino primário - Em 1954 . existiam no município, 
1 O unid~des escolares do ensino primário fundamental co
mum, nas quais, no início do mesmo ano, estavam matri
culadas 660 crianças. 

Em 1956, o número de unidades escolares do ensino 
primário fundamental comum, elevou-se a 11, com ma

trícula de 687 crianças. A tabela abaixo ilustra a situação 
do ensino primário no período 1954-1956: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMltRICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .. , . , ... , ..... 10 9 11 
Corpo docente ................. 17 18 20 
J.'4atrfcula efetiva ............... 660 643 687 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de 21,29%. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prlldios eziatentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existentes .............................................. . 

{

Inteiramente •............... 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

· TOTAL ................. . 

Ajardinados ................... , ........................ . 

Abastecimento de água 

Prb:lios servidos. . . . . . . . . . . . Pouuindo penas ............ . 

Logradouros servidos....... Parcialmente ............... . 

·uuminaçilo pública e domiciliar 

Logradouros iluminados ..... I Em t6da extenaio .......... . 
\ N6mero de focos ........... . 

Ligações domiciliares ................ , .................... . 

DADOS 
NUMltRICOS 

493 

35 

2 
33 

35 

76 

7 

27 
212 

439 

FINANÇAS PúBLICAS - NÓ período 1951-1956 as fi
nanças do município expressaram-se pelas seguintes cifras: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Despesa Saldo ou 

realizada .. deficit" 
Total Tributllria do balanço 

-----
1951. ........... 816 303 722 94 
1952 ............. 702 3U 706 - 4 
1953 .......... '. 1 231 378 923 308 
1954 ..... ' .... '. 1 005 407 1 186 - 181 
1955 .... " ...... 1 167 486 1 245 - 78 

A arrecadação da receita federal, estadual e municipal 
apresentou os seguintes dados para o mesmo período: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 .... ' ... ' .... ''.' ... ' .... . 385 1 211 816 
1952 ............... '. ' ....... . 358 1 712 702 
1953 ............ ' ..... ' ...... ' 441 2 680 1 231 
1954 .................. ' .. ' ... . 520 3 955 1 005 
1955 ..... '' ........... ' .. ' ... . 596 4 274 1 167 



DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Município 
agrícola e pastoril, tem suas principais atividades na cultura 
do café e na criação de gado leiteiro. 

Mantém relação comercial com o Estado de São Paulo, 
principalmente com os municípios de Mococa, Ribeirão 
Prêto, Campinas e outras comunas vizinhas. 

Na sede encontram-se: 1 telefone, 1 pensão e 2 cine
mas. Há 1 tipografia. 

A população se vale dos serviços profissionais de 3 mé
dicos. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores. Sen
do 1 800 os eleitores inscritos. 

Instalada Jta cidade acha-se uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão pertencente ao sistema estatístico bra
sileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Allente de Estatística Alvino Carosia). 

ARCOS-MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTORICO - Diversas lendas correm a respeito da ori

gem e do nome de Arcos, sendo considerada mais autêntica 
e fiel a seguinte: em tempos idos, que não se pode precisar, 

perlongando o córrego à margem do qual se estende a ci

dade, existia um caminho que servia à. penetração dos in

trépidos bandeirantes com destino a Goiás. Uma tarde, certa 

comitiva de regresso de. prolongada viagem, chegando àque

las paragens resolveu pernoitar. Isto resolvido, desceram 

as cargas dos lombos das alimárias e armaram suas tendas. 
Ao. deitarem as cargas em terra, as cintas metálicas que 
guarneciam uma barrica, desprenderam-se desfazendo o to
nel. Atirados os arcos ou guarnições para o lado, foi a 
madeira utilizada para o lume. No dia seguinte, a cara
vana abandona o lugar continuando a jornada interrompi
da. Após várias horas· de viagem, surge caminhando em 
sentido oposto, outra bandeira que se dirigia para, os con
fins das Minas Gerais. Depois de trocarem cumprimentos, 
o Chefe da expedição que demandava o interior, pergun
tou ao que retomava, onde havia pousado à última noi
te. :tste, em resposta disse: à margem de um córrego, 
onde deixamos alguns arcos. A mesma pergunta foi repe
tida algumas vêzes entre os desbravadores e, dentro em 

Igreja-Matriz "N. S.0 do Carmo" 

Avenida Governador Valadares 

pouco, era o lugar conhecido como Córrego dos Arcos ou 
simplesmente Arcos. 

Nesse local foi construído, pouco depois, um rancho 
para abrigo das comitivas e mais tarde foram feitas algu
mas construções. Em breves anos transformou-se em po
voado, o qual foi estendendo-se para suleste, à margem do 
Córrego dos Arcos. 

A primeira missa na nova povoação foi celebrada no 
domingo, dia 11 de abril. de 1828, pelo Padre Cícero Feli
pe, em frente à casa da fazenda pertencente ao Sr. Capitão 
Antônio Ribeiro de Morais, um dos primeiros habitantes 
da localidade . 

Em 9 de fevereiro de 1842, foi iniciada a construção 
da' capela; Neste mesmo ano, quando era presidente da 
província de Minas Bernardo Jacinto da Veiga, foi criado 
o distrito e, pela Lei n.0 980, de 4 de junho de 1859, foi 
elevado a freguesia, contando nessa época com 50 habita
ções o núcleo da povoação. 

O patrimônio para a mitra diocesana foi doado pelos 
senhores Manoel Ribeiro ~e Moraes e Alferes Antônio Joa
quim da Silva, em 11 de julho de 1846, sendo intitulada 
''Nossa Senhora do Carmo dos Arcos". 

A Matriz de Arcos teve iniciada a sua construção em 5 
de março de 1881, e acabada em 1909. 

Até 1908, muito pouco desenvolvimento alcançou o 
arraial. Daí para cá, com a chegada dos trilhos da Rêde 
Mineira de Viação (na época Estrada de Ferro de Goiás), 
o povoado, como que despertado da inércia em que jazia, 
tomou um grande impulso e entrou numa fase maravilhosa 
de progresso. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do em 1842 e por Lei provincial n.0 980, de 4 de junho de 
1859 e estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, de acôr
do com publicações oficiais. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, referente 
ao ano de 1911, os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1.0 -IX-1920 e o texto da Lei estadual n.0 843, de 
7 de setembro de 1923 e a divisão administrativa corres-
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pondente ao ano de 1933, aparece o distrito como integrante 
do Município de Formiga. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual ri.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, foi criado o Município de Arcos, com 2 
distritos: Arcos e Pôrto Real, desmembrados. ambos, do 
Município de Formiga. 

No quadro da divisão territorial judiciáriO:.administra
tiva vigorante no qüinqüênio 1944-1948, fixado pelo Decre
to:lei estadual n.0 1 058; de 31 de dezembro de 1943, perde 
o Município o distrito de lguatama (ántigo Pôrto Real), 
para constituir o novo Município de lguatama. 

Finalmente, pelo Decreto-lei Estadual n.0 1 039, de 12 
de dezembro de 1953, foi criado o distrito de Japaraíba (an
tigo povoado de São Simão), desmembrado do distrito da 
sede. 

Assim, na divisão territorial judiciário-administrativa 
vigente, o Município de Arcos se compõe de 2 distritos: Ar
cos e J a paraíba. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De .acôrdo com os quadros 
fixados pelos Decretos-leis estaduais números 148, de 
17-XII-38 e 1 058, de 31-XII-43, vigorantes no período de 
1939-1948, o Município de Arcos pertencia ao têrmo e co
marca de Formiga. 

Pela Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 
1948, foi criada a comarca de Arcos, desmembrada da de 
Formiga. 

A comarca foi instalada em 6 de junho de 1950, con
forme o estabelecido no Decreto Estadual n.0 3 297, de 29 
de maio de .1950. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O Município de Ar
cos acha-se localizado na Zona Oeste de Minas Gerais e tem 
uma área de 677 km2 . 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e. sua Capital. 

A Sede Municipal dista (em linha reta) 173 km da 
Capital do Estado. Suas coordenadas geográficas são as se
guintes: 20° 16' 45" de latitude Sul e 45° 32' 15" de lon
gitude W. Gr. Sua altitude é de 750 m. 
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POPULAÇÃO - A população do Município atingia em 
1.0 -XII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
16 040 habitantes (8 075 homens e 7 965 mulheres). Es
timativas da população para 31-XII-955: 17 221 habitan
tes. Densidade demográfica: 25 habitantes por quilômetro 
quadrado ( 1955) . 

Localização da população - De 16 040 habitantes re
censeados em 1950, 3 600 localizavam-se nos quadros ur
bano e suburbano e 12 440 no rural, conforme. caracteriza 
o quadro abaixo. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

------------------ ----·-------
Cidade ...................................... . 
Quadro rural. ................................ . 

TOTAL ............................. ;, ... . 

3 600 
12 440 

16 040 

22,44" 
77,56 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 
atividade da população local pode ficar bem caracterizada 
na tabela a seguir (dados do Recenseamento Geral de 
1950): 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 
--------------~------- ---- ------
Agricultura, pecuâria e si vi cultura .......... . 
Indústrias extrativas ....................... . 
Indústrias de transformaçio ................ . 
Com&-c:io de mercadorias ................... . 
Com&-do de imóveis e valores mobiliârios, cr~-

dito, seguros e capitalizaçio .............. . 
Prestaçio de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações _e armazenagem ... . 

:~?!:~~=s'~~::::::::::::::::::::::::::::: 
Administraçio pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ....... ·.· 
Atividades dom~sticas nio remuneradas e ati-

vidades escolares discentes .......... : .... . 
Condições inativas ......................... . 

TOTAL .. : ........................... . 

Embarque do calcário 

3 300 
127 
364 
151 

9 
277 
250 

5 
52 
27 
4 

5 134 
1 238 

10 938 

3 275 
127 
359 
148 

9 
132 
245 

5 
14 
25 
4 

275 
827 

5 445 

25 

5 
3 

145 
5 

38 
2 

4 859 
411 

5 493 

Lote de "pedra-mármore" 



Caieiras lnd. São Miguel de Prod. Alimentícios 

A~ricultura e pecuária A principal cultura agrícola do 
Município é o milho, o que acontece em quase todo o 
Oeste Mineiro . Seguem-se as de arroz, feijão e mandioca. 
Há culturas em pequena escala de café, cana-de-açúcar, 
fumo, amendoim, algodão e abacaxi. 

Em 1955, os principais produtos agrícolas do Municí
pio e respectivos valores da produção foram os seguintes: 

VALOR DA PRODUÇÃO 

CULTURAS 
Números % a6bre 
absolutos o total 

Milho........... . ......... . 4 200 39,82 
Arroz............ . ............ . 3 850 36,49 
Feijão ............................ . .......... 1 260 11,94 
Mandioca .. : ................... . 1 240 11,75 

TOTAL ..................... . 10 550 100,00 

A atividade fundamental para a economia do Municí
pio está ligada à pecuária que é bastante desenvolvida em 
todo o seu território . 

Em 1955 estavam assim discriminados os rebanhos do 
Município, estimados eni mais de 100 milhões de cruzeiros: 

DADOS NUM~RICOS 

REBANHOS 

Asininos ....................... . 
Bovinos .... : .................. . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos.... . .......... . 

TOTAL ...... . 

Número de 
cabeças 

60 
35 000 

700 
4 000 

700 
700 

40 000 

Valor % s6bre 
o total 

240 0,20 
87 500 72,94 

70 0,05 
6 000 5,00 
2 100 1,75 

70 0,05 
24 000 20,01 

119 980 100,00 

Produção ,.-- A atividade fundamental para a economia 
do Município está fortemente ligada à pecuária, haja vis-

Edifício do Forum 

ta o funcionamento dentro do Município das Indústrias 
São Miguel de Produtos Alimentícios Ltda. e a Indústria de 
Laticínios Santa Matilde Ltda., grandes produtores de lati
cínios, a primeira fabricando manteiga e leite em pó e a 
segunda além de manteiga, vários tipos de queijo. 

Indústria - A indústria extrativa mineral e a indústria 
de transformação e beneficiamento de produtos agrícolas, 
apresentam em 31-XII-1955 os seguintes dados: 

N.n de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta· empre-

beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % N.u de Potencia 

motores em c.v. ------
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 3 110 10 700 93,32 3 144 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agricola 6 8 766 6,68 6 108 

Indústria manufatureira 
e fabril. .......... . .. - - - - - -

TOTAL ........... 9 118 11 466 100,00 9 252 

A produção local de calcário e mármore é de grande 
atividade e real valor econômico, a estação local da 
R.M.V. é considerada a segunda em renda diária no Es
tado, justamente pelo motivo de transportar continuamen
te o calcário e o mármore extraídos nas jazidas do muni
cípio. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si 
tuação dos· melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM~RICOS 

Número de prt.dios existentes ........... ................ . 

LoAradouros públicos 

Existentes ............ . 

Abastecimento de áAua 

PrMios servidos......... . . . . Possuindo penas ........... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Jluminaçífo pública e domiciliar 

{

Em t6da extensão ......... . 
Logradouros iluminados. . . . . Em parte ............. , .... . 

Total. .................. . 
Número de focos .......... . 

Ligações domiciliares ..................................... . 

1 784 

36 

320 

14 
1 

15 

25 
2 

27 
332 

322 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Arcos é 
servido pela Rêde Mineira de Viação e possui 138 km de 
estradas sendo 16 km estaduais e 122 km particulares. 

Liga-se às cidades vizinhas e às capitais estadual e 
federal nas seguintes distâncias e meios de transporte: 

Formiga - Rodoferroviário - 30 km . 
lguatama - Rodoferroviário - 30 km . 
Lagoa da Prata - Rodoferroviário - 42 km. 
Luz - Rodoviário - 92 km. 
Pains - Rodoviário - 20 km. 
Santo Antônio do Monte - 70 km. 
Capital Estadual - Rodoferroviário - 252 km. 
Capital Federal - Ferroviário - 620 km. 
Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou os seguin

tes veículos: 50 automóveis, 10 camionetas, 39 caminhões 
e 2 ônibus. 
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COMÉRCIO E BANCOS - Em Arcos existiam, em .... 
31-XII-1955, 77 estabelecimentos comerciais varejistas e 1 
atacadista, além de 4 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento de 1950 revelam a situação do Município quanto ao 
nível de instrução geral (pessoas presentes de 5 anos e 
mais): 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

ESPECIFICAÇÃO (1.<>-VII-1950) 

N•lmero % sllbre 
o total 

Sabem ler e escrev~r ........ ...... .... 4 464 33,68 
Não sabem ler e escrever . . . .... 8 788 66,32 

TOTAL ..... ... ...... ... ······ .... ... . .. 13 252 100,00 

Como se verifica, 66% das pessoas presentes de 5 anos 
e mais não sabiam ler nem escrever. 

Ensino primário - O ensino primário dispunha em 1956 
de 26 unidades escolares. A matrícula efetiva e o nú
mero de unidades escolares sofreu decréscimo, passando de 
2 068 alunos e 29 unidades escolares em 1954 para 1 818 e 
26 respectivamente em 1956, conforme indicações da tabela 
abaixo; 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 29 24 26 
Corpo docente ........... ..... 54 46 49 
Matricula efetiva ............ ... 2 068 I 836 1 818 

A percentagem de alunos matriculados em 1956, em 
relação à população infantil em idade escolar, era de aproxi
madamente 45,90% . 

Em 1956 teve início o ensino secundário no Municí
pio, com a criação da Escola Normal Arcoeilse. 

FINANÇAS PúBLICAS -As finanças municipais, em 
1955, apresentaram as seguintes cifras: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
realizada "deficit" 

Total Tributária do balanço 

1955 ............ 1 358 471 1 382 - 24 

No período de 1951-55, a arrecadação da receita fe
deral, estadual e municipal apresentou os seguintes dados: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA 

Federal 

797 
1 250 
1 '751 
2 727 
2 910 

Estadual 

2 141 
2 810 
3 364 
3 9.92 
5 757 

{Cr$ 1 000,00) 

Municipal 

1 358 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Arcos acha-se na vertente de uma elevação em cujo 
ápice destaca-se a estação férrea da Rêde Mineira de Viação. 
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Grupo Escolar "lolanda Joviano Vaz" 

· A topografia da cidade é agradável à vista, devido à 
amplitude e extensão de suas ruas. 

Contam-se 2 hotéis, 2 pensões e 2 cinemas. No setor 
cultural há 1 tipografia . 

Na sede do município está localizada a "Gruta do Gon
zaga" que constitui freqüente ponto de turismo por parte dos 
habitantes dos municípios vizinhos e mesmo dos mais 
distantes. O interior da gruta é de uma beleza incom
parável, deixando forte impressão em quem a visita. A 
gruta está situada na fazenda do Gonzaga e foi ein 1816 
visitada pelo célebre Barão de Eschwege, sábio alemão, ao 
qual atribuem a sua descoberta. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores, ha
vendo 4 174 eleitores inscritos. O Orçamento para 1956 
consigna uma receita total de 1 294 mil cruzeiros·. 

O povo do Município, tradicionalmente religioso, co
memora com grandes pompas os festejos da Semana Santa 
e as novenas em louvor a São Sebastião. 

Na sede municipal foram erguidos dois monumentÕs, 
um Cristo Redentor e o outro dedicado aos pracinhas ar~ 
coenses que integraram a F. E. B. , durante a última confla
gração mundial. 

Funciona na sede municipal um Pôsto de Higiene e 
acha-se em construção um hospital. Há 3 médicos no exer
cício da profissão. 

Instalada na cidade está uma Agência de Estatística, 
órgão pertencente ao sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Renato Coelho dos Santos). 

AREADO- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Povoação fundada em 25 de abril de 1823, 
pelo Guarda-Mor Joaquim José da Cunha Bastos, junta
mente com Antônio dos Reis Rosa e João Marques de 
Araújo, sendo êsses dois últimos os doadores da área de 
aproximadamente quinhentos hectares, que constituíram o 
patrimônio inicial do povoado. 

Com a abertura de uma clareira em plena mata densa, 
foi iniciada a construção de uma capela, primeiro marco do 
início da futura cidade de Areado . 

A agricultura fixou os recém-chegados ao solo assim 
que a mata foi derrubada. Experiências se fizeram, então, 
do plantio do trigo e centeio. Considerável êxito tiveram 



Praça Henrique Vieira 

as culturas da cana-de-açúcar, fumo e algodão. Como ativi
dade auxiliar e secundária, foi praticada a criação do gado. 

No tempo, as casas eram de pau-a-pique. Foram subs
tituídas, posteriormente pelo adôbo. Os artesanatos surgi
ram para suprir as necessidades. de utensílios, vestimentas, 
instrumental, fiação em roca, a tecelagem manual, a ma
nufatura do couro e a cerâmica. 

No dia 25 de abril de 1823, o Padre Venâncio José Si
queira rezou a primeira missa, ficando essa data registrada 
como de fundação da cidade, àquela época chamada Po
voado de São Sebastião do Areado. 

Em 1859, D. Antônio de Melo, Bispo de São Paulo, 
elevou a capela a Curato, sendo canônicamente provida doze 
anos depois,· em 1871. 

Ainda nesse mesmo ano o Curato foi elevado a fregue
sia, tendo assim permanecido até 1911, quando passou a 
vila, com o nome de Vila Gomes, desmembrando-se de Al
fenas. 

Durante o período em que foi freguesia, destacou-se a 
figura do Padre Antônio Mariano Pimentel, seu Vigário e 
principal responsável pelo desenvolvimento verificado no 
povoado. 

Em 1870 eram calculados em 700 os habitantes da 
comuna. Daí por diante, o seu crescimento foi constante até 
1930, quando a emigração entrou a reduzir consideràvel
mente seu crescimento demográfico. 

A agricultura sofreu constantes alterações em função 
da maior ou menor aceitação dos produtos cultivados nos 
mercados compradores. O café teve sua época no tempo 
da derrubada das matas - quando as terras recém-desbra
vadas davam uma compensação considerável. A cana-de
-açúcar e o fumo foram cultivados sempre, mas em peque
na escala. Nos últimos tempos, entretanto, houve uma acen
tuação na tendência de se cultivar o arroz e o milho, en
trando já o primeiro dêsses produtos em séria concorrên
cia ao café, produto tradicional do município. 

A indústria local, de relativa importância, surgiu em 
1930 com o aparecimento de uma fundição que se dedica
va, inclusive, à produção de engenhos de cana que tinham 
aceitação entre os lavradores locais e vizinhos. O apareci
mento do açúcar de usina trouxe o desinterêsse pelos enge
nhos, provocando o desaparecimento da fundição. 

Posteriormente, em 1919, passou a denominar-se Area
do, readquirindo, dessa forma, a designação anterior com que 
foi fundado. 

8-2,673 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Com a den~minação 
de São Sebastião do Areado foi considerªdo distrito pela 
Lei provincial n.0 1 788, de 22 de setéíÍÍbro de 1871, e por 
Lei Estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Elevado à categoria de vila, passou a chamar-se Vila 
Gomes, em 30 de agôsto de 1911, pela Lei estadual n.O 556, 
com o seu-território desmembrado do município de Alfenas. 

Em 1919- Lei Estadual n.0 747, de 20 de setembro 
- o município téve o seu nome trocado para o de Areado. 

Considerado cidade, em 10 de setembro de 1925, pelo 
Decreto-lei n.0 893. 

Desde a data de sua fundação o município é constituí
do de apenas um distrito, o da sede . 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e. 31-XII-1937, bem 
como o quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 88, de 
30-3-1938 e o fixado pelo Decreto-lei Estadual n.0 148, de 
17-XII-1938, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o mu
nicípio é Têrmo Judiciário da Comarca de Alfenas. 

Ainda de conformidade com o quadro fixado pelo De
creto-lei Estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, para vigorar 
no qüinqüênio 1944-1948, permanece o município como Têr
mo Judiciário da referida Comarca. Finalmente, o muni
cípio foi elevado à categoria de Comarca pelo Decreto-lei 
Estadual n.0 2 904, de 8-X-1948. A instalação se deu a 
15-XI-1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de 
Areado, localiza-se na zona Sul de Minas Gerais, em área de 
284 km2, dentro das seguintes coordenadas geográficas: 
21° 21' 30" de Latitude Sul e 46° 09' 00" de Longitude 
W. Gr. Sua altitude é de 801 m. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ASPECTOS FíSICOS- Area: 284 km:.l. Temperatura mé
dia em graus centígrados: das máximas: 30; das mínimas: 
13; compensada: 22. Precipitação pluviométrica anual: 

1400 mm. 
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Outro Aspecto da Praça Henrique Vieira 

POPULAÇÃO -'- Em 1950 foram recenseadas 8 178 almas, 

das quais 2 589 residentes na zona urbana. 

A estimativa da população para 31-XII-1955 foi de 

8 657 pessoas, quando a densidade demográfica seria de 

30 habitantes por quilômetro Quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - O município, cons

tituído de um único distrito, dispõe apenas de uma aglomera

ção urbana - a sua sede. 

Localização da população - Segundo dados do Censo 

de 1950 abaixo transcritos, o município, àquela época, tinha 

68% de sua população localizada no quadro rural: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950\ 

Números 
absolutos 

2 589 
5 589 

8 178 

% s6bre 
o total 

31,65 
68,35 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A atividade 
agrícola é a principal no município. Verifica-se, pelos dados 
a seguir, que das 5 650 pessoas de 10 ano.s e mais, 1 804 de
dicavam-se a essa espécie de atividade. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária c silvicultura ..... 
Indústrias extrativas .................. 
Indústrias de transformação ................. 
Com~rcio de mercadorias .................... 
Cof!~Ercio de imóveis e valores mobiliérios, cr~~ 

. dttos, seguros e capitalizaÇão ...... 
Prestação de serviços ....................... 
Tra~sporte, comunicacões e armazenagem .... 
Pro f 1ssões liberais .............. 
Atividades sociais .............. ::::::::::·:· 
Administra~ão pública, Legi!lativo, Justiça: 
Defe.sa nactonal e segurança pública ......... 
Att"!'tdades dom&:ticas não remuneradas e ati-
C Vt~~'!_es ~sco~area discentes ................. 

on tçoes tnatlvas ............... 

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

li# 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950\ 

Total Homens Mulheres 

804 784 20 
3 3 

164 155 9 
102 100 2 

lO 10 
250 93 157 

43 40 3 
10 9 1 
49 20 29 
28 24 4 

4 4 

2 431 108 2 323 
750 441 309 

5 650 2 793 2 857 

A~ricultura e pecuária - O município, sendo essencial
mente agrícola, possui 2 447 hectares aproveitados em di
versas culturas permanentes e temporárias. . 

Destas, destacam-se as de arroz, café, milho e feijão, 

com 900, 543, 480 e 327 hectares cultivados, respectiva

mente, que produziram, em 1955, 25 200 sacos de 60 kg 

de arroz, 19 500 arrôbas de café, 8 700 sacos de 60 quilos de 
milho e 3 284 de feijão_ 

CULTURAS 

Arroa ....................................... . 
Caf~ ........................................ . 
Milho ....................................... . 
Feijio ....................................... . 
Outros ...................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

6 300 
6 240 
1 131 
1 099 
1 434 

16 204 

% aObre 
o total 

38,89 
38,52 

6,97 
6,78 
8,84 

100,00 

O rebanho municipal estimado para 31-12-1955 foi ava

liado em Cr$ 39 220 000,00, aparecendo os de bovinos e 

suínos como os principais, com 13.000 e 6 500 cabeças, res

pectivamente. 

O quadro seguinte indica melhor a sua distribuição: 

REBANHÓS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ....... . 
Muares ........................ . 
Ovinos ............. . 
Suinos ............ . 

TOTAL .... 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

50 
13 000 

220 
1 200 

750 
120 

6 500 

VALOR 
31-XII·SS 

Cr$ I 000 % s6bre 
o total 

175 
26 000 

33 
I 400 
I 200 

12 
10 400 

39 220 

0.44 
66,32 

0,08 
3,56 
3,05 
0,03 

26,52 

100,00 

Na apreciação geral da economia municipal, a produ

ção pecuária ocupa lugar destacado . 

Indústria - Existe uma indústria na ma10r parte ba

seada na extração de minerais e na transformação e bene

ficiamento de produtos agrícolas, conforme o testemunho 

sugestivo do quadro abaixo: 

CAPITAL FORÇA 
N." de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO ·esta- empre-
beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % N." de Pot~ncia 

motores em c.v. 
---------------

Indústria extrativa mi-
neral .... 3 5 30 2,65 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 

52 da produção agrícola 7 lO 706 62.54 5 

Indústria manufatureira 23 e fabril. 12 21 393 34,81 8 

TOTAL. 22 36 I 129 100,00 13 75 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 

202 km de estradas de rodagem, dos quais 162 sob a admi

nistração municipal e os restantes 40, de particulares. 

Dista o município 418 km da Capital do Estado e 

490 da Capital do País, por meio de rodovia. 



É servido pela Rêde Mineira de Viação. Em 1955 
foram registrados na Prefeitura Municipal os seguintes veí

culos: 12 automóveis, 6 camionetas, 15 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população de Areado 

com 2 estabelecimentos atacadistas na cidade; além dêstes, 

33 estabelecimentos varejistas, dos quais 11 na sede muni

cipal. 

Conta, além disso, com 2 Agências e 4 correspondentes 

bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de dispor de 16 unida

des do ensino primário, a percentagem das pessoas maiores 

de 5 anos, que sabem ler e escrever é ainda relativamente 

baixa. 

Os dados do Recenseamento de 1950, nesse sentido 

são, por demais, sugestivos: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.0 -VII-19501 

Sabem ler e escrever ......................... . 
Nio sabem ler e escrever ..................... . 

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

Números 
absolutos 

2 925 
3 899 

6 824 

% sóbre 
o total 

42,86 
57,14 

100,00 

Ensino primarzo - O exame dos dados relativos ao en

sino primário em Areado, nos anos de .1954 a 1956, nos per

mite observar que, apesar do número de unidades escolares 

e de professôres ter decrescido, houve um aumento da ma

trícula efetiva: 

DADOS NUMrl:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 21 19 19 

Corpo docente .................. 37 33 36 

Matricula t"fetiva ............... 1 012 1 034 1 103 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .......... . 

LoAradouros públicos 

Existentes ............. . 

Abastecimento d'água 

Pr~díos servidos ...... . 

Logradouros servidos. 

Com ligações livres. 

{ 

Totalmente .... 
. . . Parcialmente .. 

TOTAL ..... 

Iluminação pública e domiciliar 

I 
Em tôda a <"Xtensilo ........ . 

Log d 
.
1 

. d Em parte da <"Xtensilo ...... . 
ra ouros • um1na os ..... 

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

Número de focos ........... . 

Ligações domiciliares ............................ . 

DADOS 
NUMrl:RICOS 

733 

51 

238 

5 
7 

12 

31 
4 

35 

366 

325 

Paço Municipal 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças muni

cipais, nos anos de 1951 a 1955, é demonstrada pela ta
bela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,001 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributária do balanço 

1951 ............ 994 319 994 -
1952 ............ 708 313 767 - 59 
1953 ............ I 179 389 I 164 15 
1954. ·········· 2 623 397 1 638 985 
1955 ............ 1 681 463 2 488 - 807 

Quanto à receita arrecadada, das três esferas da admi

nistração, a tabela abaixo mostra a sua situação: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 400 1 314 994 
1952 ......................... . 483 1 744 708 
1953 ......................... . 475 2 370 1 179 
1954 ......................... . 575 2 498 2 623 
1955 ......................... . 897 3 299 1 681 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A predomi

nância da vida rural traz como conseqüência a persistência 
do aspecto tradicional na vida do município. ltsse aspecto 

se atualiza em folguedos populares, tais como Congados e 

Caiapós, quando os grupos fantasiados saem, de casa em 

casa, dansando e recolhendo esmolas para a Igreja. Os te

mas dos cantos versam sôbre aspectos da vida brasileira 

hoje completamente superados tais como: Colônia, Monar

quia, Escravidão, etc . 

Município agrícola, Areado produz café arroz, milho e 

feijão. A pecuária entra como importante elemento da 

sua vida econômica com apreciáveis rebanhos de suínos e 

bovinos. 

Seu comércio é feito com Campinas, Alfenas, Santos, 

Guaxupé, Varginha, Jundiaí. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores, ha

vendo 2 960 eleitores inscritos. 
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Conta o município com 1 unidade pedagógica, 2 biblio

tecas, 1 tipografia e 1 livraria. 
Encontram-se ainda 97 telefones, 2 hotéis, 1 pensão e 

1 cinema. 
Prestam assistência médica 3 médicos e 1 hospital com 

38 leitos. 
Instalada em sua sede municipal está uma Agência Mu-

nicipal de Estatística, órgão do Sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Esaú Lemos da Silva). 

ASTOLFO DUTRA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi por volta de 1770 que aventureiros 
portuguêses e paulistas começaram a desbravar as terras 
do município, atraídos pela possibilidade de exploração de 
minérios e gozando das facilidades que a abundância de 

caça e pesca lhes proporcionava. 

A fertilidade do solo fixou-os em atividades agrárias, às 
margens do rio Pomba. Dêsses fundadores a história e a 
tradição guardam os nomes de Angelo Gomes Moreira, João 

Marques da Costa e Afonso Lemos. 

O primeiro nome da localidade foi Santo Antônio. O 
pequeno pôrto que a servia - situado à margem do rio 
Pomba - fêz com que êsse nome primitivo fôsse mudado 

para Pôrto Alegre de Ubá, ou Santo Antônio do Pôrto Ale
gre de Ubá, segundo alguns historiadores. 

Nos primeiros tempos de sua existência, o município 
foi assolado por epidemias repetidas de febre amarela, prin
cipalmente no período compreendido entre 1890 e 1896. 
A fim de sanear a regiãq, fornecer ao povo melhores condi
ções de vida e higiene, foram feitos alguns melhoramentos, 
entre os quais a construção . de um hospital, execução de 
obras de abastecimento, água potável, etc. 

Em 1919 teve o município seu nome mudado para As
tolfo Dutra, em homenagem a um eminente filho da terra. 

DATAS IMPORTANTES- 1816- Construção da Igreja

Matriz local. 
1877 - Inauguração da Estrada de Ferro. 

1900 -Fundação do primeiro jornal, intitulado "Mi-
nas Católico". 

1914- Inauguração da Luz Elétrica. 

1915- Inauguração do Telefone. 

1919 - Inauguração do Grupo Escolar. 
1925 - Inauguração da grande ponte de cimento ar

mado, construída pelo Estado. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A Lei provincial 
n.0 2 035, de 1.0 de dezembro de 1873, criou o distrito, com 
a denominação de Pôrto de Santo Antônio, o qual foi trans
ferido do município de Pomba para o de Cataguases por 
efeito da Lei provincial n.0 3 589, de 28 de agôsto de 1888. 

Cachoeira "dos Monjolos" 
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Em virtude da Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891, foi confirmada a criação do Distrito de Pôrto de 
Santo Antônio que, na Divisão Administrativa, em 1911, e 
nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de .... 
l.o-IX-1920, aparece como componente do município de 
Cataguases. 

A Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, man
teve o referido distrito no município de Cataguases. 

Tal situação se manteve inalterada, não só no quadro 
da divisão administrativa referente ao ano de 1933, contido 
no "Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comér
cio", como também nos quadros territoriais datados de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937 e no anexo ao Decreto-lei n.0 88, 
de 30 de março de 1938 . 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, o distrito de Pôrto de Santo Antônio passou a de
nominar-se Astolfo Dutra, sendo acrescido de parte do terri
tório do distrit0 de Rodeiro do município de Ubá. Ainda por 
efeito dêsse mesmo decreto foi criado o município de As
tolfo Dutra com o distrito de igual nome e o de Dona Eu
zébia - ( ex-Astolfo Dutra), desanexado do município de 
Cataguases. Na divisão territorial vigorante em 1939-1943 
estabelecida pelo supracitado Decreto-lei n.0 148, Astolfo 
Dutra compreende dois distritos: o da sede e o de Dona 
Euzébia. 

Idêntica composição distrital verifica-se na divisão ad
ministrativ<rjudiciária do Estado, fixada pelo Decret<rlei 
Estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, para vig<r 
rar no qüinqüênio 1944-1948. 

Tal composição distrital permanece ainda inalterada. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Está situado o mu
nicípio na zona da Mata, Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 239 km~ e sua altitude é de 237 m. Dista 192 km 
em linha reta da Capital do Estado. As coordenadas geográ
ficas da sede municipal são: 21° 19' 05" de latitude Sul e 
42° 48' 30" de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Fazenda Sant'Ana 

POPULAÇÃO - A população do município recenseada· em 
1.0-VII-1950 era de 11 858 habitantes, dos quais 8 835 no 
distrito da sede e 2 321 na cidade. Estima-se para 1.0 -I-1956 
a população do município em 12 574 (Departamento Esta
dual de Estatística de Minas Gerais) . Além da cidade con
ta o município com a vila "Dona Euzébia". Densidade de
mográfica: 56 habitantes por quilômetro quadrado (1955). 

Dos habitantes do município 21%, aproximadamente, 
estão localizados na cidade. Predomina a população rural. 
O quadro abaixo é bastante sugestivo a êsse respeito. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ... 
Dona Euzébia 
Quadro rural. 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

2 321 
533 

9 004 

11 858 

% sObre 
o total 

21,37 
19,57 
59,06 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Agricultura 
e indústria - As principais atividades econômicas se ligam 
à agricultura e à indústria. O fumo, a cana-de-açúcar, o 
milho, o arroz e o café são as culturas mais importantes, 
além de serem as únicas que ocupam áreas superiores a 
100 ha. As indústrias do município são, em grande parte, 
subsidiárias dessa atividade agrícola, destacando-se entre 
elas o fumo em corda, a fabricação de cigarros, o açúcar 
de usina e de engenho, as massas alimentícias, etc. Segundo 
o ramo de atividade, era a seguinte a distribuição da popu
lação em 1950, de acôrdo com os dados do Recenseamento. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura .. 
Indústrias extrativas .. 
Indústria de transformação. . . . . . 
Comércio de mercadorias.. . ............ · · · · 
Comércio de imóveis e valores mobiliãrios, 

crédito, seguros e capitalização .. 
Prestação de serviços· ... 
Transporte, comunicações e armazenagem .... 
Profissões liberais. . .. . 
Atividades sociais. . . . . . . ............. · · · · · 
Administração pública, LC"gislativo, Justiça. 
Defesa nacional e segurança pública ........ ." 
Atividades domfsticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes. . . .... 
Condições inativas .. 

TOTAL .. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 

2 841 2 763 78 
14 14 -

314 307 7 
195 187 8 

6 5 1 
307 101 206 

86 82 4 
8 7 1 

61 21 4 
24 19 5 

8 8 -

4 034 360 3 674 
332 242 90 

8 241 4 117 4 124 
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Vista da Vila Dona Euzébia 

Em 1955 foi a seguinte a produção agrícola, segundo 

as diversas culturas: 

CULTURAS 

Fumo ....................................... . 
Caf~ ........................................ . 
Milho ....................................... . 
Cana-de-açúcar .............................. . 
Arroz .................................. ······ 
Cebola ............................... ········ 
Outros ......... : ............................ . 

TOTAL: ................................. . 

VALOR DA PRODUÇÃO 

Números 
absolutos 

(Cr$ I 000) 

13 440 
9 152 
6 240 
3 733 
2 145 
I 053 

·2 065 

37 828 

% sObre 
o total 

35,51 
21,21 
16,19 

9,86 
5,67 
2,78 
5,45 

100.90 

Em 1955 era a seguinte a situação da indústria do mu

nicípio: 

N.0 de 
Capital 

FORÇA MOTRIZ 
esta~ Pessoal 

ESPECIFICAÇÃO beleci- empre- empre-

mentos gado gado N.0 de Potência 
(Cr$1 000) motores em C.V. 

Indústria extrativa mineral .. .. . .. 
Indústria de transformaç-ão 

e beneficiamento da pro-
dução agrlcola ........... 184 458 3 697 23 187 

Indústria manufatureira e 
fabril. .................. 14 85 14 628 36 128 

TOTAL ......... ······ ... .. 

NOTA: A produção extrativa mineral ~ feita por produtore• pequenos sem 
características de indústria organizada. 

Pecuária---' Apesar de não representar a pecuária uma 
atividade importante para o município, ela conta com reba-

Usina Parafso 

118 

nhos no valor de quase 25 milhões de cruzeiros. Em 1955, 
era a seguinte a situação dos rebanhos existentes: 

NÚMERO 
VALOR (31-XII-1955) 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %sObre 

o total 

Aaininos ...................... . 10 18 0,07 
Bovinos ............. · ......... . 7 300 16 060 64,67 
Caprinos ..................... . 470 47 0,18 
Eqüinos ...................... . 550 825 3,32 
Muares ....................... . 185 370 1,48 
Ovinos ....................... . 50 23 0,09 
Sulnos ....................... . 5 000 7 500 30,19 

TOTAL .................. . 24 843 100,00 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Astolfo 
Dutra é cortado por 18 km de rodovias estaduais, 176 km 
de municipais e 40 km de particulares. 

É servido também pela Estrada de Ferro Leopoldina. 
Dista 426 km de Belo Horizonte. e 347 km da Capital do 
País. Havia os seguintes veículos registrados na Prefeitura 
Municipal em 1955: 14 automóveis, 4 camionetas, 19 cami
nhões e 3 ônibus. 

COMÉRCIO E BANCOS - Dispõe o comércio local da ci
dade de 2 estabelecimentos atacadistas e 63 varejistas. O 
total de estabeleCimentos comerciais no município é de 2 
atacadistas. e 98 varejistas. 

Dispõe também o município de 2 agências bancárias, 
além de um correspondente. 

Fazenda das Palmeiras 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar o município 
com 15 unidades escolares de ensino primário em funciona
mento, o índice de alfabetização é relativamente baixo, con

forme a tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ......................... . 

Não sabem ler e escrever ................ . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(l.o-VII-1950) 

Números 
absolutos 

4 640 

5 lSii 

9 798 

% sObre 
o total 

17,35 

52,65 

100,00 

Além do ensino primário, existe uma unidade do en

sino comercial em funcionamento. 
São 4 as bibliotecas com um total de 1 254 volumes. 

Há 1 tipografia. 



Ensino primário- O ensino primário dispunha, em 1956, 
de 15 unidades escolares. A matrícula efetiva tem aumenta
do nos últimos anos, passando de 1 505 alunos em 1954 
para 1 697, conforme informações da tabela abaixo: 

DADOS NUM!i:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ....... .... 14 13 15 
Corpo docente .............. 43 47 47 
Matricula efetiva ........ ..... .. 1 505 1 552 1 697 

FINANÇAS PúBLICAS - A tabela abaixo ilustra a situa
ção das finanças municipais nos anos de 1951 e 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
realizada ''deficit'.t 

Total Tributária do balanço 

1951 ............ 777 358 85.9 - 82 
1952 ............ 791 367 881 - 90 
1953 ............ 1 080 354 883 197 
1954 ............ 991 358 926 65 
1955 ............ 1 623 524 1 679 - 56 

A situação da receita arrecadada pelos municípios, es
tadual e federal, no mesmo período - foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. .. ............ I 828 2 690 777 
1952 .... . . . . . . . . . . . 1 551 3 215 791 
1953 .... 1 832 4 447 1 080 
1954. .............. ' 4 054 7 097 991 
1955 .. 13 450 9 665 1 623 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ....................... . 

Lo~radouros públicos 
Existentes ......................... . 

. { Inteiramente ............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL .... , ........... . 

Outroo ................................................. . 

Abastecimento d'água 

Pr~dioo servidos............ Pooouindo penas ........... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradou1 os servidos. . . . Parcialm~nte ............. . 

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

.. {De despejo ................ . 
De águas superficiais ..... . 

Logradouros servidos. 

PrMioo esgotados ........... {Pela rede .................. . 
Por fooaao .................. . 

Iluminação pública e domiciliar 

I 
Em tOda a extenoio ........ . 
Em parte da extensio ...... . 

Logradouros iluminados..... . 
TOTAL .................. . 

Ncímero de focoo ........... . 

Ligações domiciliares ····································· 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

615 

19 

3 
1 

4 

15 

326 

lO 
2 

12 

3 
5 

86 
SÓ 

10 
7 

17 

214 

439 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Município 
agrícola e industrial, tem suas principais atividades na 
plantação. e beneficiamento do fumo. 

Mantém relações comerciais com os Estados do Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Paraná, e com outros 
municípios. 

É servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

Seu povo tradicionalmente religioso, entre os dias 5 e 
13 de junho, festeja o padroeiro da cidade, Santo Antônio, 
com grandes pompas . 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores;. há 
5 091 eleitores inscritos. 

Contam-se 3 os médicos em exercício da profissão na 
sede. Aparelhos tefefônicos: 9. 

Instalada na sede municipal está uma Agênda de Esta
tística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agenté 
de Estatística Joaquim Romero). 

ATALÉIA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro morador do povoado de Santa 
Cruz do Norte, hoje Ataléia, foi o Senhor Vicente Pedroso 
dos Santos, que vindo do córrego São Pedro (município de 
Teófilo Otoni), aí chegou com sua família em janeiro de 
1928, fazendo, justamente onde fica localizada a cidade, as 
primeiras derrubadas e a construção de sua habitação. Dois 
anos depois, vieram os seus irmãos José Juscelino e Altino 
Pedroso, que o ajudaram no desbravamento. 

A primeira missa foi celebrada no povoado no mesmo 
ano de 1928, por Frei Gaspar de Modica, então Vigário de 
Itambacuri, tendo sido quem deu a denominação ao lugar de 
"Santa Cruz do Norte", elegendo como seu padroeiro o Se
nhor Bom Jesus da Lapa. Nessa ocasião o Sr. Vicente Pe
droso dos Santos doou a área de três alqueires de terra, para 
a instalação do comércio e construção da Igreja. 

O povoado de Santa Cruz do Norte deveu o seu desen
volvimento às lavras de garimpo espalhadas nas suas adja
cências, num primitivo abarracamento de garimpeiros, c~jos 
vestígios ainda hoje se vê. 

Conta a cidade de Ataléia quase 30 anos e, às margens 
do rio São Mateus, ainda vive, com a idade de 60 anos, o 
seu primeiro morador, Sr. Vicente Pedroso dos Santos. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O município de 
Ataléia foi criado pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, que estabeleceu a divisão judiciário
-administrativa do Estado, em vigor no qüinqüênio ..... 
1944-1948. No quadro dessa divisão, o município de Ata
léia apresentava-se subdividido em 2 distritos: o da sede, 
instituído pelo citado Decreto-lei estadual n.0 1 058, com 
território desmembrado dos distritos de Fidelândia (ex-São 
Fidélis) e Pescador (ex-São Pedro), do território de Itam
bacuri; e o de Fidelândia (ex-São Fidélis), transferido do 
mesmo município de Itambacuri, acrescido de parte do dis
trito de Pescador, já mencionado. 

De acôrdo com a nova divisão aprovada pela Lei 
n.0 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüinqüênio .... 
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1954-1958, o município de Ataléia se apresenta com 3 dis
tritos: Ataléia, Fidelândia e Ouro Verde de Minas. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De conformidade com a di
visão judiciário-administrativa em vigor no Estado, o muni
cípio de Ataléia pertence ao Têrmo e Comarca de Teófilo 
Otoni. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - O. município de Ata
léia acha-se localizado na zona do Mücuri, no Estado de Mi
nas Gerais. 

A sede municipal dista (em linha reta) 364 km da Ca-
pital do Estado. Suas coordenadas geográficas são: ..... . 
18° 02' 30" de latitude Sul e 41° 06' 30" de longitude W.Gr. 

O município tem uma área de 5 187 km2 • 

o 

Posição do Município em relação ao Estodo e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do município atingiu em 
1.0 -VII-i950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
12 449 habitantes (6 568 homens e 5 881 mulheres). 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 
atividade da população. local fica bem caracterizada na ta
bela a seguir (dados do Recenseamento Geral de 1950): 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE (1.•-VII-19501 

Total Homens Mulheres 

Agricultura, pecultria e silvicultura. ... . ... 3 499 3 440 59 
Indúotriaa extrativa• ........ ... .... .... ..... 33 33 -
lndúotria de tranaformação .. .... . . . . . . 23 23 -
Comfrcio de mercadorias ......... 42 39 3 
Comfrcio de imóveia e valores mobilillrios, cr~· 

dito, seguros e capitalização ... - - -
Prestação de serviços .... 38 17 21 
Transporte, comunicações e armaZenagem. 5 5 -
Atividades aociaia. 2 1 I 
Administração pública, Legislativo, Justiça. 1 1 -
Atividades domfaticaa não remuneradas e ati-

vidadea eacolarea discentes ... .. ...... 3 670 83 3 587 
Condiçõee inativa• ... ,.,,, ....... 741 565 176 

TOTAL ... ····· . ...... 8 054 4 207 3 847 

O ramo "agricultura, pecuana e silvicultura" é o que 
congrega maior número de pessoas no município. 
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Agricultura e pecuarza - É muito acentuada a agricul
tura na economia municipal, onde sobressaem as culturas 
do café, milho, feijão, mandioca, arroz e cana-de-açúcar com 
áreas superiores a 800 ha. A cultura do café representa, po
rém, mais de 52% da produção agrícola do município. 

Em 1955, os principais produtos agrícolas do municí
pio e respectivos valores da produção foram os seguintes: 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

CULTURAS 
Números 
absoluto• 

(Cr$ 1 000) 

%.Obre 
o total 

---------------------1------- -------
CafE ........................................ . 
Milho ....................................... . 
Feijão .................... ; ................. . 
Mandioca ................................... . 
Arroz ....................................... . 
Cana-de-açúcar ......................•........ 

TOTA .........................•...•... : 

26 100 
7 280 
5 100 
4 460 
4 360 
2 400 

49 700 

52,54 
14,64. 
10,26 
8,97 
8,77 
4,82 

100,00 

Quanto à pecuária, em 31-XII-1955, estavam assim dis
criminados os rebanhos do município, estimados em mais de 
90 milhões de cruzeiros: 

REBANHOS 

Bovinos ...................... . 
Sulnoa ....................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muarea ....................... . 
Caprinoa ..................... . 
Ovinoa ....................... . 
Aaininos ...................... . 

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

DADOS NUM&RICOS 
(31-XII-1955) 

Número de 
cabeças 

18 000 
15 000 

2 500 
2 000 
1 000 
1 000 

100 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

54 000 
22 500 

7 500 
6 000 

200 
200 
21)0 

90 600 

% bbre 
o total 

59,62 
24,83 

8,27 
6,62 
0,22 
0,22 
0,22 

100,00 

Como se verifica, a população bovina representa mais 

de 59% do valor total dos rebanhos do município. 

Indústria- Em 1955 era a seguinte a situação da in

dústria do município: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta· empre-
beleci· gado N.• de Pot!ncia mentos Cr$1 000 % motores em c. v. 

Indústria extrativa mi-
- - -neral .... - - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 

850 - - -
da produção agrlcola 43 114 

Indústria manufatureira 
14 330 - 1 8 

e fabril. ........... ·· 6 

TOTAL ........... 49 128 1 180 - 1 8 

Trator em trabalhos Municipais. 



Ponte s&bre o Santa Cruz do Norte 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇAO 

Número de prédlo.g existentes .............. . 

Lo~radouros públicos existentes . .... . 

DADOS 
NUM&RICOS 

550 

17 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é cortado por 
61 km de rodovias municipais e liga-se às cidades vizinhas 
e às Capitais Estadual e Federal dentro das seguintes dis
tâncias e meios de transporte: 

Carlos Chagas - Rodoviário: 110 km. 

Itambacuri -Rodoviário: 115 km. 

Nanuque- Rodoviário: 124 km. 

Praça D. José de Hass e Rua Gov. Valadares 

Capital Estadual - Misto rodoviário e ferroviário: 
672 km. 

Capital Federal - Misto rodoviário e ferroviário: 
1232 km. 

Registrados na Prefeitura Municipal em 1955, havia os 

seguintes veículos motorizados: 2 camionetas, 8 caminhões, 
1 ônibus. 

COM:S:RCIO E BANCOS - Em 31-12-1955, existiam no 

município 50 estabelecimentos comerciais, dos quais 3 ata
cadistas e 4 7 varejistas. 

Ensino primário - O ensino primário dispunha em 

1956 de 15 unidades escolares. A matrícula efetiva vem au

mentando nos últimos anos, passando de 1141 alunos em 

1954 para 1 338 em 1956, conforme informações da tabela 
abaixo: 

ESPECIFICAÇAO 
DADOS NUM1tRICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 18 11 15 
Corpo docente ................. 32 25 29 
Matricula efetiva .............•. 1 141 1 089 1 338 

Grupo Escolar "Dr. Antônio Olinto" 

FINANÇAS PúBLICAS - No período de 1951-1955, as 

finanças municipais atingiam as seguintes cifras: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 
realizada "deficit'' 

Total Tributária do balanço 

1951 ............ 755 312 613 142 

1952 ......... ... 804 299 570 234 

1953 ...... . .. 1 184 343 794 390 

1954 ..... 1 114 376 1 818 - 704 .. ... . . 
1955 ..... .... .. 1 444 456 1 133 311 

Rua Teófilo Otoni 
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Excursão de alunos - G. E. "Dr. Antônio Olinto" 

A arrecadação estadual e municipal apresentou os se

guintes dados para o mesmo período: 

ANOS 

1951.................. . ............ . 
1952 ...................................... ' 
1953 ........... : .............. . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 655 
1 735 
3 587 
4 363 
4 435 

Municipal 

755 
804 

1 184 
1 114 
1 444 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 

Ataléia estende-se pela margem direita do rio Santa Cruz do 

Norte. 

Sede de grandes centros agrícolas e pastoris, como as 

zonas do Prata e São Mateus; para aí converge tôda a pro

dução agropastoril da região para posterior exportação. 

o território municipal entrecortado de rios, formando 

belas cachoeiras, apresenta diversidade de acidentes geográ

ficos, onde sobressaem as "pedras", sendo as mais interessan

tes a Pedra da Viúva, Pedra Mutum, Pedra Riscada (na di

visa com o município de Itambacuri) e a Pedra do Oratório, 

na serra dos Aimorés, divisa com o Estado do Espírito Santo. 
Nas proximidades da cidade, emprestando à topografia as

pectos de rara beleza, estão as pedras "Avião", "Mocororo" 

e "Bananal". 

Constitui a maior riqueza do município a grande ex

tensão de matas virgens que cobrem grandes áreas de seu 

território . 

O subsolo do município também é riquíssimo em miné

rios, principalmente águas-marinhas e cristais. 

O Legislativo Municipal compõe-se de 15 vereadores, 
havendo 4 115 eleitores inscritos. 

Contam-se na sede: 1 hotel, 2 pensões e 1 cinema . 

Acha-se instalada no município uma Agência Municipal 

de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatístico Na
cional. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Octacílio Remigio da Silva) . 

1.2:Z. 

BAEPENDI - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - ::t controvertida a origem do topônimo 
Baependi. Segundo uns, seria derivado de mbae (coisa), 
pe (interrogativo) e nde (tua) e significaria: que gente é 
essa túa? ou pertence~te isto? - pergunta que teria sido 
feita a um indígena pelos primeiros civilizadores que an
daram pela região. Para outros - Teodoro Sampaio; in

clusive - é uma corruptela de mbaé-pindi, o limpo, em 

alusão a uma clareira na mata marginal do rio Grande, fa

cilitando o caminho dos descobridores. Há outras interpre

tações, todavia. 

As primeiras referências sôbre o território que atual

mente compreende o município datam dos primeiros anos do 

século XVII. Segundo certos autores, a bandeira de André 

Leão, partindo de São Paulo em 1601, seguiu o curso do 

Paraíba, desde o lugar onde atualmente é São José dos 

Campos, até Cachoeira, e galgando a serra da Mantiqueira, 

rumou para Pouso Alto e Baependi. 

A partir desta data, seu nome começa a aparecer nos 

relatos dos sertanistas. Em 1646, Jacques Félix - ou Félix 

Jacques, segundo Diogo de Vasconcelos - recebeu a in

cumbência de procurar minas, andou pelos sertões de Gua

ratinguetá e chegou até o planalto do rio Verde. Dizem que 

Baependi já possuía, em 1681, alguma criação. 

Igreja-Matriz 



Em ano anterior a 1694 andou também pela região 
Bartolomeu da Cunha à procura das riquezas ali existentes. 

Quanto ao povoamento, antiga tradição diz que em 
1692 Antônio da Veiga, seu filho João da Veiga e Manuel 
Garcia partiram de Taubaté rumo ao sertão para captura 
de silvícolas. Empolgados por informações · referentes à 
existência de ouro além da serra da Mantiqueira, incursio
naram pelo rio Verde e deram a um tributário dêste o nome 
de Baependi. 

Admite-se que o desbravador se tenha estabelecido no 
local mais tarde conhecido como Engenho. Depois, atraí
dos pela notícia da descoberta de ouro naquelas paragens, 
outros colonizadores fundaram uma pequena povoação, a 
que denominaram Baependi, e edificaram uma capela, sob 
a invocação de Nossa Senhora de Montserrat. 

Sabe-se que entre os primeiros povoadores estão Tomé 
Rodrigues Nogueira do 6 e sua espôsa Maria Leme do Pra
do. Não se sabe ao certo por que nem quando vieram, em
bora êstes fatos não devam ter ultrapassado a primeira me
tade do século XVIII. 

Em 1814 foi o arraial elevado à categoria de vila . 
Quinze anos depois, José Marques da Rocha apresentou pro
jeto de criação da nova província, formada por Baependi, 
Lorena, Guaratinguetá, Bananal, Areias, Cur:tha, São João 
do Príncipe, Ilha Grande, Parati, Valença, Resende e Cam
panha. O fato não se consumou, embora outras tentativas 
ocorressem anos mais tarde, sem lograrem, contudo, melhor 
sorte~ 

A revolução de 1842 teve repercussão no município, 
onde os rebeldes, ainda que conseguissem êxitos parciais, 
foram batidos pelas tropas legalistas. 

Em 1855 foi criada a comarca de Baependi, da qual 
também faziam parte Aiuruoca e Cristina . 

Segundo a divisão territorial, vigente em 31 de dezem
bro de 1956, o município é constituído de 2 distritos: Bae
pendi e São Tomé das Letras. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Por Alvará de 19 
de julho de 1814, foi criada a vila com a denominação de 
Santa Maria de Baependi, e território desmembrado do têr
mo da vila de Campanha da Princesa (mais tarde Campa· 
nha). Sua instalação se verificou em 23 de outubro do 
mesmo ano (1814). 

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1911, o município figura com 3 distritos: Baependi (Bae
pendy), criado por Alvará de 2 de· agôsto de 1752 e por Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891; Encruzilhada e 
São Tomé das Letras. 

Segundo os quadros do Recenseamento Geral de .... 
1-IX-1920 e de acôrdo com o texto da Lei estadual n.0 843, 
de 7 de setembro de 1923, o município se compõe dos mes
mos distritos já referidos na divisão administrativa de 1911, 
só havendo modificação na denominação do distrito de 
Encruzilhada, que passou a chamar-se São Sebastião da En
cruzilhada. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1933, 
o município continua com os mesmos três distritos já cita
dos na Lei n.0 843. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, ainda 

permanece a mesma composição já mencionada na Lei 
n.0 843. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, que fixou o quadro da divisão territo
rial do Estado, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o mu
nicípio perdeu parte de seu território para o distrito de Con
ceição do Rio Verde, do município do mesmo nome. 

Ainda de conformidade com o quadro da divisão territo
rial administrativo-judiciária do Estado, em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948 fixado pelo Decreto-lei estadual 
n.O 1 058, de 31 de dezembro de 1943, aparece o município 
composto dos seguintes distritos: Baependi, Cruzília (ex-En
cruzilhada) e São Tomé das Letras. 

Já no quadro da divisão territorial administrativo-judi
ciária do Estado, ení vigência no qüinqüênio 1949-1953, 
aparece o município composto dos seguintes distritos: Bae
pendi e São Tomé das Letras, tendo sido emancipado o dis
trito de Cruzília (ex-Encruzilhada) e, atualmente Cruzília. 

Na divisão administrativo-judiciária do Estado, refe
rente ao ano de 1953, a vigorar de 1.0 de janeiro de 1954 
a 31 de dezembro de 1958, o município continua com os mes
mos distritos já referidos na divisão administrativa anterior: 
Baependi e São Tomé das Letras. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com a Lei 
n.0 719, de 16 de maio de 1855, em seu § 13, os municípios 
de Baependi, Aiuruoca e Cristina formaram ·B Comarca de 
Baependi. 

O Decreto n.0 1 642, de 22 de setembro de 1855, clas
sificou a comarca como de 1.8 entrância. 

Em 1865, a Lei n.0 1 266, de 22 de dezembro, supri
mindo a comarca do Rio Verde, anexou os municípios que a 
compunham, vindo o de Campanha a ser incorporado à Co
marca de Baependi. 

No ano de 1870, restaurada a comarca do Rio Verde, 
para a mesma· entraram Campanha e Cristina, retiradas de 
Baependi, constituindo-se esta, naquele ano, dos municí
pios de Baependi, Aiuruoca e Turvo. :aste pertencia em 
1873 à comarca de Barbacena (Lei n.0 2 002, de 15 de no
vembro). 

Criado o município de Pouso Alto pela Lei n.0 2 079, de 
19 de dezembro de 1874, foi êle, pela mesma lei, incorpora
do à comarca de Baependi. Em 1876, c'riou-se a de Passa 
Quatro, com os têrmos de Cristina e Pouso Alto. No mes
mo ano, a de Baependi compreendia apenas os têrmos de 

Igreja do Rosário 
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Baependi e Aiuruoca. O dêsse último nome foi constituir, 
em 1878, pela Lei n.0 2 480, de 9 de novembro, com o têr
mo de Turvo, a comaréa de Bom Jardim, ficando, dêsse 
modo, a de Baeepndi constituída só pelo município de seu 
nome. 

Criado pela Lei n.0 319, de 16 de setembro de 1891, o 
município de Caxambu, ficou a comarca de Baependi com
preendendo dois municípios: Caxambu e Baependi; o pri
meiro, então, com dois distritos: Caxambu é Soledade; o 
segundo com três distritos: Baependi, São Sebastião da En
cruzilhada e São Tomé das Letras. 

De acôrdo com as divisões judiciário-territoriais datadas 
de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município de Baependi é 
têrmo judiciário da comarca de igual nome. 

Segundo os quadros fixados pelo Decreto-lei estadual 
de n.0 148, de 17 de dezembro de 1938 e 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, para vigorarem, respectivamente, nos 
qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, o município de Bae
pendi continua como têrmo judiciário da comarca de igual 
nome, formada pelos têrmos de Baeptmdi e Caxambu. 

Na divisão administrativo-judiciária do Estado, refe
rente ao ano de 1953, a vigorar de 1.0 de janeiro de 1954 a 
31 de dezembro de 1958, o município de Baependi continua 
como têrmo judiciário da comarca de igual nome, formada 
pelos têrmos de Baependi e Cruzília. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está lo
calizado na zona Sul do Estado de Minas Gerais. Apre
senta a área de 1 080 km2 e está a 876 m de altitude. 
Temperatura em graus centígrados: média das máximas: 
33; das mínimas: 9; compensada: 22. Precipitação pluvio
métrica anual: 1 900 mrri. 

Sua sede municipal dista (em linha reta) 245 km da 
Capital Estadual. Suas coordenadas geográficas são 21° 58' 
de latitude Sul e 44° 53' de longitude W. Gr. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 17132 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de Mi
nas Gerais dão 18 126 habitantes, como sua população pro
vável em 31-XII-1955, quando a densidade demográfica 
seria de 17 habitantes por quilômetro quadrado. 

Côr - Há predominância das pessoas que se declara
ram de côr branca: 13 074. O grupo dos pardos era o segun
do em número: 2 092. O-total dos pretos ascendia a 1952. 
Quatorze pessoas não declararam a côr . 

Nacionalidade- Em 1950, os estrangeiros totalizavam 
16, e os brasileiros naturalizados apenas 7 pessoas. 

Reli~ião - Dentre os 17 132 habitantes recenseados, 

16 618 declararam-se católicos romanos, 395 protestantes e 
94 espíritas; havia 7 ortodoxos, 15 pessoas não declararam 
a que professavam e 3 não tinham religião. 

Principais a~lomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, 

eram as seguintes as principais aglomerações urbanas situa
das na área do município: a sede, a vila de São Tomé das 
Letras. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 

do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
populàção do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
----

Sede ............................ 1 316 1 548 2 864 16,71 
Vila de São Tomé das Letras .... 161 165 326 1,90 
Quadro rural. .................... 7 155 6 787 13 942 81,39 

TOTAL GERAL ........... 8 632 8 500 17 132 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 

Ramos de atividade - Ainda de acôrdo com os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buição da população municipal, segundo os ramos de ati
vidade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 

Com~cio de imóveis e valores mo-
biliârios, crédito, seguros e capi-
talização ..................... . 

Prestação de serviços ..... · ...... . 
Transporte, comunicações e arma-

·zenagem ..... ~ ................ . 
Profissões liberais; . . . . ......... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remune

radas e atividades escolares dis~ 
centes ....................... . 

Condições inativas. 
TOTAL. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

3 926 
36 

381 
129 

7 
88 

81 
9 

21 

48 
5 

325 
906 

5 962 

Mulheres 

33 
1 

26 
1 

2 
282 

3 
1 

41 

4 

5 011 
522 

5 927 

Total 

Números 
absolutos 

3 959 
37 

407 
130 

9 

370 

84 
10 
62 

52 
5 

5 336 
1 428 

11 889 

% sôbre 
o total 

geral 

33,31 
0,31 
3,42 
1,09 

0,07 
3,11 

0,70 
0,08 
0,52 

0,43 
0,04 

44,91 
12,01 

100,00 



Edifício dos Correios e T élégrofos 

Nas atividades econômicas do município predomina 
o ramo "agricultura, pecuária e silvicultura", que ocupa nada 
menos que 33,31% da população econômicamente ativa . 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da seguinte tabela: 

PRODU CÃO VALOR 

CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
Unidade o total 

---
Arroz .............. 745 Saco 60 kg 17 350 5 205 30,34 

Caf~ ............... 760 Arrôba 8 800 4 224 24,62 
Milho .............. 1 100 Saco 60 kg 19 200 2 880 16,78 
Feijão .............. 500 > > > 3 880 1 268 7,38 
Outras ............. ... - - 3 583 20,88 

TOTAL ........ ... - - 17 160 100,0!) 

O ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" é o que 
congrega maior número de pessoas no município. 

A importância dêste ramo no plano econômico é repre

sentada mais pela pecuária que pela agricultura - insu

ficiente para o próprio consumo do município. 

A maior produção, em 1955, foi de arroz, que atingiu 
o valor de cinco milhões. 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ........................ . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

4 
38 500 

1 300 
2 700 
1 700 
2 000 
3 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

10 
57 750 

169 
4 050 
3 400 

300 
2 100 

67 779 

%sObre 
o total 

0,01 
85,23 

0,24 
5,98 
5,01 
0,44 
3,09 

100,00 

O rebanho predominante é o de bovinos, com 38,5 mil 
cabeças, representando 85,23% do valor total da popu
lação pecuária do município. 

É interessante observar-se que a importância econômi
ca dos rebanhos não se reflete na exportação de gado, que 
é pequena, mas principalmente na produção de leite, apro
veitado na indústria de lacticínios, principal indústria de 
transformação do município. 

Indústria -A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % N.• de Potencia 
motores em c. v. 

---------- --- --- ------- --------
Indústria extrativa mi-

neral ............... 19 23 .. . .. - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 49 55 819 ... 7 40,5 

Indústria manufatureira 
e fabril .... 91 129 5 502 ... 59 273,25 

TOTAL .. 159 207 ... 66 313,75 

Constitui o segundo ramo de atividade da população 
do município, o das indústrias de transformação, intima
mente ligado à pecuária de Baependi. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registro nos Serviços de Estatística da Edu
cação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 

LoAradouros públicos 

Existentes ............................................... . 

{ 

Inteiramente ............... . 
Pavimentados.. .. . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outroa ............................................ · · · · · · · 

Abastecimento d'áAua 

Pr~dioa servidoa ..... . Possuindo penas ............ . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

EsAotos 

{

De despejo ............... ' .. 
Logradouros servidos ...... . 

De 6guas superficiais ....... . 

{

Pela rede .................. . 
Pr~dios esgotadoa .......... . 

Por fossas ................. · 

1/uminaçilo pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouroa iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (*) 

{

Número de ligações ......... . 
De luz ................... . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Número de ligações ......... . 
De fOrça ................ ·· 

Consumo em kWh ......... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM'l!:RICOS 

850 

46 

13 
3 

16 

4 
26 

412 

40 
3 

43 

21 

14 

161 

277 

46 
356 

183 430 

625 

538 303 

95 

289 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 213 km de estradas de rodagem, dos quais 20 
sob a administração estadt~al e 193 sob a municipal. É ser
vido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Em 
1955 foram registrados na Prefeitura local os seguintes veí
culos: 36 automóveis, 9 camionetas, 58 caminhões e 6 

ônibus. 
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Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIO,S 
LIMITROFES 

Aiuruoca ....... . 
Aiuruoca ...... . 
Caxambu ... . 
Caxambu ..... . 

Conceição do Rio Verde 
Conceição do Rio Verde .. 
Cruzllia ....... . 

ltamonte ............. . 
Luminâriaa ............. . 
Pouso Alto ............. . 
Pouso Alto ............. . 
Três Corações ............ . 
Trh Corações ........... . 
Capital Estadual (Belo Ho-

rizonte) ............... . 
Capital Estadual (Belo Ho-

rizonte ............... . 
Capital do Pala. 
Capital do País ......... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

45 Ferrovia 
59 Rodovia 

8 Ferrovia 
6 Rodovia 

66 Ferrovia 
34 Rodovia 
24 Rodovia 

56 Rodovia 
232 Rodovia 

61 Ferrovia 
37 Rodovia 

111 Ferrovia 
92 Rodovia 

714 Ferrovia 

471 Rodovia 
374 Ferrovia 
295 Rodovia 

OBSERVAÇÕES 

R.M.V. (1) 

R.M.V. 
Emprêsa S. Geraldo, O/ 

denominação de Gen-
til T. Pereira e Viação 
Cruzilia-Caxambu 

R.M.V. 

Emprêsa S. Geraldo 
Cruzilia·Caxambu 

e 

R.M.V. (2) 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

(1) AIURUOCA - DistAncia ·registrada - refere-se à distAncia de Bae· 
pendi à Estação de Aiuruoca (45) -da Estação de Aiuruoca à Cidade de Aiuruoca 
o percurso ~ feito por rodovia cuja distAncia ~ de 11 km - servida pela emprêaa de. 
tranoporte de propriedade de Antllnio Alveo -· sediada em Aiuruoca. 

(2) POUSO ALTO - DistAncia registrada - refere-se à distAncia de 
Baependi a São Sebastião do Rio Verde (distrito de Pouso Alto) (61km), onde ae en· 
contra localizada a Estação de Pouso Alto. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 5 situados na sede; conta ainda com 71 estabelecimen
tos comerciais varejistas, dos quais 31 situados na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO Não I Sabem sabem Sabem Não 

Total ler e ler e ler e sabem 
escrever escrever(•) escrever ler e 

escrever(•) 

{Homens ... 1 234 786 448 63,69 36,31 
Quadro urbano Mulheres .. 1 481 831 650 56,11 43,89 

TOTAL 2 715 1 617 1 098 59,55 40,45 

Quad {Homens ... 6 014 1 955 4 059 32,50 67,50 
ro rural. · Mulheres .. 5 660 1 199 4 461 21,18 78,82 

TOTAL 11 674 3 154 8 520 27,01 72,99 

E 1 {Homeno ... 7 248 2 741 4 507 37,81 62,19 
m gera · · · · · · Mulheres .. 7 141 2 030 5 111 28,42 71,58 

TOTAL 14 389 4 771 9 618 33,15 66,85 

(•) Inclusive as peaaoaa de instrução não declarada. 

Vista Parcial 
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Rio Baependi 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 33 33 27 
Corpo docente ................. 54 52 47 
Matricula efetiva ............... 1 397 1 731 1 319 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 31,64%. Conta a localidade com 1 unidade do en
sino pedagógico. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributâria 
realizada "deficit" 

1951 ............ 1 074 . .. 779 295 
1952 ............ 1 164 ... 970 194 
1953 ............ 1 428 ... 1 146 282 
1954 ............ 1 696 . .. 1 573 123 
1955 ............ I 903 ... I 712 191 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administração, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

l,'ederal Estadual Municipal 
-------

1 009 2 132 1 074 
1 032 2 710 1 164 
1 200 3 393 1 428 
2 174 4 297 1 696 
2 705 6 304 1 903 

1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ............. . 
1955 .................... . 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Baependi situa-se na encosta da serra de Santa Maria de 
Baependi - que se estende por aproximadamente seis qui

lômetros, separando as águas do rio Baependi das do 

ribeirão Palmeira. 



Baependi é uma cidade histórica; sua colonização data 
de fins do século XVII e princípios do século XVIII. As 
tradições religiosas são também mantidas pelo povo. A cha
mada procissão do encontro, realizada na Semana Santa, 
é um exemplo disto. Dois cortejos saem das igrejas da Boa 
Morte e do Rosário, encontrando-se na Praça Dr. Policarpo 
Viotti, de onde, após o sermão, seguem para a matriz. Por 
essa época, o município recebe visitantes de comunas vi
zinhas. 

As igrejas de Baependi têm sua história. A de Nossa 
Senhora da Conceição, situada no alto da cidade, é conheci
da como o templo de Nhá Chica, por ter sido construído por 
vontade de Francisca de Paula de Jesus, em terreno de sua 
propriedade, e a quem se deve também a imagem que lá 
se venera. Contam-se fatos notáveis relativos à piedade e 
virtude de Nhá Chica . A matriz de Baependi, na Praça 
Monsenhor Marcos, é citada por muitos, pela beleza de seu 
interior. 

No distrito de São Tomé das Letras, na serra de São 
Tomé, num maciço que se estende por cêrca de vinte quilô
metros, está situada a Gruta de São Tomé, próxima a uma 
igreja, a 1 444 metros de altitude. O trajeto da cidade de 
Baependi até a vila pode ser feito, dentre outras vias, pela 
Rêde Mineira de Viação, até a estação de São Tomé, e, daí 
em diante, 18 quilômetros a cavalo. A entrada da pequena 
gruta é uma abertura existente na parede vertical do ro
chedo, medindo 1,10 metros de largura e 1,54 metros de 
altura. Internamente, há dois salões, um com pouco mais de 
10 metros quadrados de área e outro com nove. Externa
mente, à esquerda da entrada, existem sinais, à semelhança 
de letras, cuja significação não é conhecida. 

O solo do município é cortado por vários rios. Há na 

sede municipal seis cachoeiras: a do Inácio Pinto, no ri

beirão do Piracicaba ( 30 H. P. de potência); a do Jacu 

(500 H.P. ), no ribeirão do Jacu; a do Funil (600 H.P. ); 

e a do Inferninho ( 1 000 H. P. ) , ambas no ribeirão Ga

marra; a do Paredão (800 H. P. ), no rio Peixe, e a de Pi

rambeira ( 1 000 H. P. ), no ribeirão das Furnas. Nesta úl

tima, está sendo construída uma nova usina hidrelétrica, 

com capacidade de 1 700 H. P. , que fornecerá energia ao 
município. 

Quanto à pavimentação, aproximadamente 25% da 

cidade é calçada a paralelepípedos e 6% com pedras irre

gulares. Há 1 avenida, 33 ruas, 3 travessas e becos, 9 lar

gos e praças. Contam-se 62 telefones, 2 hotéis e 1 pensão. 

No que se refere ao aspecto cultural, há 4 bibliotecas, 

3 delas mantidas por estabelecimentos estudantis e 1 pela 

Prefeitura, com um número médio de 900 volumes. Exis

tem 2 ginásios e 1 Escola Normal, 1 jornal e 1 tipografia. 

Funciona 1 hospital com 90 leitos e exercem a profis
são na sede 2 médicos. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. Pa
ra as eleições de 3-X-1955, foram inscritos 3 690 eleitores. 
Dêsses, 2 373 compareceram para votar. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta

tística, órgão integrante do Sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Antônio Nicoliello Filho). 

BALDIM-MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade de Baldim foi fundada graças 
ao esfôrço, tenacidade e firme vontade de um homem, 
Bernardino Martins de Almeida, mascate de -origem portu
guêsa que se fixou na região por ter contraído núpcias com 
pessoa residente nas terras que fazem parte do Município. 

Igreja de São Vicente - Vila São Vicente 

Foi êste português que, enriquecido, edificou às ex

pensas próprias a Igreja que hoje é a Matriz da cidade, 

doando para isto 18 alqueires de terra. A construção do 

referido templo iniciou-se em 1853. Com ist-o começaram 
a surgir as primeiras habitações e algumas tavernas. 

Com o passar dos tempos, a constante movimentação 

de tropas e passageiros, a salubridade do clima, a beleza 

da paisagem, contribuíram para o êxito do ideal de Capitão 

Bernardino, que, vindo a falecer em 1860, não assistiu à 

sua concretização, o que só ocorreu em 1873. 

O primeiro nome dado à região, foi Pau Grosso, 

oriundo de enorme árvore, um jequitibá gigante, que 

abrigava os tropeiros que passavam pela região, rumo ao 
norte. O nome Baldim surgiu em 1917, e nada mais é, 

senão a deturpação pelo povo, do nome de Balduino ou 

Ubaldino, que, segundo consta, era um português que mo

rou no extremo do município durante muito tempo, nome 

êsse destituído de significação histórica. 

Grupo Escolar "São Bernardo" 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - O município de 
Baldim, ocupando uma área de 528 km2 , está localizado 

às margens do rio das Velhas, na Zona Metalúrgica do 

Estado de Minas Gerais. A sede municipal tem como co
ordenadas geográficas: 19° 16' 48" de latitude Sul e 
43o 56' 54" de longitude W. Gr. Sua altitude é de 655 m. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO- O Censo de 1950 acusou uma população 
de 9 819 habitantes, dos quais 2 292 residem na zona 
urbana do município. Estimou-se para 31-XII-1955, a 
população de 10 385 habitantes (D.E.E. ), sendo a densi

dade demográfica provável de 20 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - O Município, constituí

do de 2 distritos, dispõe assim de 2 aglomerações urbanas, 

incluída a sede municipal. 

Localização da população - Os dados abaixo transcritos, 
mostram que em 1.0 -VII-1950 (Recenseamento Geral), 

76% da população do Município se encontrava localizada 
no quadro rural. 

LOCAI.IZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
São Vicente .................. . 
Quadro rural. ................. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

912 
1 380 
7 527 

9 819 

% sôbre 
o total 

9,28 
14,05 
76,67 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A atividade 

fundamental à economia do Município, é a indústria têx

til, pois a 6 km da sede municipal acha-se localizada gran
de fábrica de tecidos, isto na Vila São Vicente, que é 

constituída de população operária. A agricultura é bene--
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ficiada pela indústria em aprêço, uma vez que a produção 
de algodão é quase tôda consumida pela fábrica. 

O quadro seguinte mostra a distribuição das pessoas 
de 10 anos e mais, pelos diversos ramos de atividade, 
segundo os resultados obtidos através do Recenseamento 
Geral de 1950: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura . ......... . 
Indústrias extrativas . ...................... . 
Indústria de transformação ................. . 
Comércio de mercadorias ................... . 
Prestações de serviços ..................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem . .. . 

~~?!~~s!!:s ~~:~:~:: ~ · ...... .' .·: ~::::::::::::::::: 
Administração pública, Legislativo, justiça 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom~sticao não remuneradas e ati· 

v idades escolares discentes . .............. . 
Condições inativas . ....................... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total 

2 146 
5 

671 
97 

241 
82 

1 
27 
10 

3 

3 253 
393 

6 929 

Homens 

2 086 
5 

326 
95 
79 
81 

1 
3 
8 
3 

423 
218 

3 328 

Mulheres 

60 

345 
2 

162 
1 

24 
2 

2 830 
175 

3 601 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - Baldim dispõe de 

uma área de 1 653 hectares aproveitados em diversas cul

turas, destacando-se as de milho, feijão e algodão, que 

ocupam, respectivamente 754, 261 e 236 hectares com uma 

produção avaliada em Cr$ 922 000,00 para o algodão, .... 

Cr$ 1 991 000,00 para o feijão e Cr$ 3 297 600,00 para o 

milho. 

CULTURAS 

Milho ...................................... ·· 
Feijão .. : .................................... . 
Banana ...................................... . 
Algodão em caroço ........................... . 
Arroz ....................................... . 
Outros ...................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

3 298 
1 991 
1 800 

922 
800 

1 649 

10 460 

% oôbre 
o total 

31,54 
19,04 
17,21 
8,81 
7,64 

15,76 

100,00 

O rebanho municipal estimado para 31-XII-1955 foi 

avaliado em Cr$ 40 659 000,00 aparecendo os de bovinos 

com 13 200 cabeças e o de suínos com 3 500 cabeças, 

como sendo os principais. 

Vista da Praça Principal. 



Rua João Luís - Ponte sôbre o córrego Euzébio. 

O quadro seguinte indica melhor a sua distribuição: 

DADOS NUMl!:RICOS 

REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ............. . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ................. . 
Ovinos ................. . 
Sulnos ................. . 

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

. (31-Xll-1955) 

Número de 
cabeças 

7 
13 200 

1 730 
1 400 

480 
200 

3 500 

Valor 
% 

6 
33 000 

173 
2 520 
1 440 

20 
3500 

40 659 

%sObre 
o total 

0,01 
81,18 

0,42 
6,19 
3,54 
0.04 
8,62 

100,00 

Indústria - Dos 70 estabelecimentos industriais, 64 per
tencem ao ramo da transformação e beneficiamento de 
produtos agrícolas, com aproximadamente, 1 000 000 de 
cruzeiros de capital. 

N.• de 
Pessoal 

Capital FORCA MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

(1955) beleci- empre- gado 
mentoa gado (Cr$1 000) N.• de Potencia 

motores em c.v. 
------------- --------
Indústria extrativa mineral 5 22 346 2 15 
Indústria de transformação e 

beneficiamento da produ-
ção agrlcola ............. 64 155 888 4 42 

Indústria manufatureira e 
fabril .................... 1 495 (. ") 31 477 

TOTAL ............... 70 672 (".) 37 534 

MEIOS DE TRANSPORTE - Conta o Município com 
233 km de rêde rodoviária municipal (estimativa). Não 

Fábrica de Tecidos de São Vicente. 

9 -2U73 

dispõe de ferrovia. Registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1955, havia os seguintes veículos: 6 automóveis, 9 ca
mionetas, 31 caminhões e 2 ônibus. 

Distância à Capital do país por estrada de rodagem: 
640 km; e à Capital do Estado: 100 km. 

COMÉRCIO - O comércio de Baldim dispunha em 
31-XII-1955 de 68 estabelecimentos comerciais varejistas, 
dos quais 11 situados na sede· municipal. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Embora dispondo de 12 uni
dades de ensino primário, a percentagem das pessoas de 
mais de 5 anos que sabem ler e escrever é baixa, conforme 
indica o quadro a seguir: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-Vll-1950) 

Númeroe 
absolutoe 

%sObre 
o total ----·------------ ------·-- ------

Sabem ler e escrever ......................... . 
Não sabem ler e escrever ..................... , 

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

3 627 
4604 

8 231 

44,06 
55,94 

100,00 

Ensino primário - O ensino primário no Município apre
sentou um decréscimo tanto no número de unidades esco
lares como no de matrícula efetiva, comparando-se o ano 
de 1956 com os anteriores, conforme nos mostra o quadro 
abaixo: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇ' ÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

1954 

15 
33 

1 394 

1955 

13 
31 

1 267 

1956 

12 
32 

1 260 

A percentagem de crianças matriculadas em relação 
à população em idade escolar é de aproximadamente 
52,76%. 

FINANÇAS PúBLICAS - Para o período de 1951-1955, 
são os seguintes os dados sôbre as finanças públicas do mu
nicípio de Baldim: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa "deficitu realizada 
Total Tribut6ria do balanço 

-------- ------- --------------------
1951 ............ 560 173 908 - 348 
1952 ............ 1 622 184 906 716 
1953 ............ 932 216 2 010 - 1 078 
1954 .. "" ...... 1 136 223 1 814 678 
1955 .......... :. 1 095 220 2 011 916 

A arrecadação das receitas estadual e municipal apre
sentou os seguintes dados para o período de 1951-1955: 

ANOS 

1951 ......................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Estadual 

525 
799 

1 477 
1 610 
1 764 

Municipal 

560 
1 622 

932 
1 136 
1 095 

I:Z9 



Pôsto de Higiene 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes .... 

l.o~radouros públicos 

B:Liatente. .......................................... . 

Abastecimento de água 

Pr~ioa aervidos............ Possuindo penas ............ . 

{

Totalmente ................. . 
Lo&radouroa servidos.. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

lluminaçílo. pública e domiciliar 

{

Em tóda extenaão .......... . 
La&radoura. iluminados..... Em parte da extenaão ...... . 

TOTAL ................. . 
N6mero de focos ........... . 

Li&açôs domiciliarea ..................................... . 

DADOS 
NUM~RICOS 

281 

18 

52 

4 
4 

8 

8 
5 

13 
115 

119 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Baldim está 
situada às margens do rio das Velhas, que serve de divisa 
com outros municípios. O rio Cipó, tom nascente na Serra 
do mesmo nome, serve também de divisa com o município 

de Jaboticatubas. Dentre tradicionais festejos locais assi
nala-se o "Dia de São Bernardo" celebrado pela Igreja 
Católica a 20 de agôsto de cada ano. São Bernardo é o 

padroeiro da Paróquia. 

A hospedagem se resume em 1 hotel e 1 pensão; e a 

diversão em 1 cinema. 

A Câmara Municipal é composta de 9 vereadores, 
havendo 1 997 eleitores inscritos. 

Há 1 médico no exercício da profissão. 

Instalada em sua sede municipal encontra-se uma 
Agência Municipal de Estatística, órgão integrante do sis
tema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Alceu Nogueira Marques). 
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BAMBUl-MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Bambuí, cujo nome significa "rio que cor
re na planície", está situado em região servida pela antiga 
"picada de Goiás" que ligava Pitangui a Vila Boa, em Goiás. 

Em 1767, segundo João Dornas Filho, o governador 
Luiz Diogo assinou diversas cartas de sesmaria, entre as 
quais uma conferindo a Inácio Correia de Pamplona o con
trôle e posse da paragem do Desempenhado. Hoje em dia, 
Desempenhado é distrito de Bambuí. 

Os primeiros exploradores das terras de Bambuí vie
ram de ltapecerica (então Tamanduá), de Pitangui e de 
Ouro Prêto (então Vila Rica) e de São João dei Rei. 
Dentre os primeiros habitantes do município estava Egito 
de Campos, cuja família era ligada a Tiradentes. 

A pecuária que serviu de base à atividade local, deu, 
posteriormente, origem à indústria de laticínios que, com 
a exportação de gado constituem as principais fontes de 
renda do município. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de 
Bambuí com 2 425 km2, está situado na Zona Oeste do 
Estado de Minas Gerais. Tem a cidade como coordenadas 
geográficas: 20° 00' 24" de latitude Sul e 45° 58' 22" de 
longitude W. Gr. Sua altitude é de 659,3 m. Temperaturas 
em graus centígrados: média 
mas: 15; compensada: 22. 
anual: 148 mm. 

SITUAÇÃO 

o 

das máximas: 29; das míni
Precipitaçãq pluviométrica 

A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população de Bambuí segundo o 
VI Recenseamento Geral era de 25 238, sendo que o 
Departamento Estadual de Estatística de Minas Gerais 
a estimou em 26 800 para 31-XII-1955. Densidade. demo
gráfica: 10 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - A cidade de Bambuí, 
com 4 114 habitantes. 



Canal da Usina Hidrelétrica 

Localização da população - Ainda segundo o Censo de 

1950, 80,06% da população vivia nos quadros rurais do 

município. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Medeiros .................................... . 
Tapiral. .................................... . 
Quadro rural. ............................... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE. 
(l.o.VII-1950) 

N6meros 
absolutos 

4 114 
425 
496 

20 203 

25 238 

% s6bre 
o total 

16,30 
1,68 
1,96 

80,06 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA - A agricul

tura é o principal ramo de atividade econômica do muni

cípio, onde atuam 5 468 indivíduos. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu6ria e silvicultura .......... . 
lnd6etriae extrativas ....................... . 
Ind6stria de transformação .................. . 
Com6rcio de mercadorias ................... . 
Comlrcio de im6veia e valores mobilillrios, cré-

dito, seguros e capitalização .............. . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem ... . 
Profiuõn liberais .......................... . 
Atividades sociais .......................... . 
Administração p6blica, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança p6blica ........ . 
Atividades dom&ticas não remuneradas e ati· 

vidadee escolares discentes ................ . 
Condições inativas ......................... . 

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

Rio Samburá. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1959) 

Total Homens Mulheres 
-----1----1----

5 468 
7 

482 
225 

28 
653 
196 

28 
178 
68 

7 

8 349 
1 964 

17 662 

5 384 
7 

473 
213 

27 
202 
194 

27 
81 
65 

7 

817 
199 

8 703 

84 

9 
12 

1 
451 

2 
1 

97 
3 

7 532 
765 

8 959 

Indústria - Quanto à indústria, sua situação em 1955 
era a seguinte: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

ESPECIFICAÇÃO esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

beleci-
empre· 
gado 

mentos Cr$1 000 % N,o de Potencia 
motores em c.v. -- ---------------

lnd6stria extrativa mi-
neral. ............... - - - - -

Ind6stria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 16 32 3 450 - 28 288 

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 16 32 3 450 - 28 288 

Ponte sôbre o Rio Bambuí. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes .... 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Inteiramente ............... . 

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

Outros .......................................... . 

Abastecimento de á~ua 

{

Possuindo penas ............ . 
Pr~dios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Es~otos 

Logradouros abastecidos .... { Do despejo· · · · · · · · · · · · 
De liguas superficiais .. . 

Pr~dios esgotados ........... {Pela rêde .. · · .... · ........ .. 

Por fossas ................ . 

Iluminação pública e domiciliar 

(

Em tôda a extensão ........ . 
Em parte da extensão ....... . 

Logradouros iluminados ..... 
TOTAL .................. . 

N6mero de focos ........... . 

Ligações domiciliares ................................. · ... · 

DADOS 
NUMitRICOS 

1 295 

85 

6 
5 

11 

74 

674 
34 

708 

31 
4 

35 

36 

10 

426 

162 

54 
3 

57 

546 

846 
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Barragem do Hidrelétrico - Rio Somburá. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Bambuí dis

punha em 31-XII-1955 de 105 estabelecimentos comerciais 

sendo 4 atacadistas, localizados na sede municipal, e 101 

varejistas, dos quai·s 72 também localizados na cidade. 

Contava em 31-XII-1955, com 3 agências e 4 correspon

dentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA- Em 1950 das 21283 pessoas 

maiores de 5 anos, 8 156, ou seja, 38,32%, sabiam ler 

e escrever. 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever. 
Não sabem ler e escrever. 

TOTAL .. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-Vll-1950) 

Número 

8 156 
13 127 

21 283 

% sObre 
o total 

38,32 
61,68 

100,00 

ENSINO PRIMÁRIO- No período 1953-1955 o ensino 
primário ofereceu os seguintes aspectos: 

DADOS NUMfl:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----------------- ------ ----·----1------

Unidades escolares. 
Corpo docente ........... . 
Matricula efetiva ..... · ... . 

31 
73 

2 339 

31 
76 

2 808 

25 
14 

2 617 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O Legislati

vo Municipal é integrado por 11 vereadores. São 6 003 os 

eleitores inscritos. 

Além das 25 unidades escolares do ensino fundamen

tal comum, há 1 do ensino secundário e 1 do pedagógico. 

Contam-se 2 jornais e 3 bibliotecas. 

A assistência médica é atendida por 2 hospitais com 

928 leitos e pelos serviços profissionais de 7 médicos. 

A hospedagem se resume em 3 hotéis e 4 pensões. 

Para diversão pública há 1 cinema. 

Veículos registrados na Prefeitura local em 1955: 72 

automóveis, 20 camionetas, 49 caminhões e 3 ônibus. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Ivo de Oliveira). 
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BARÃO DE COCAIS - MG 
Mapa Muhicipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- O distrito de São João do Morro Grande, 
pertencia anteriormente ao Município de Santa Bárbara, 
do qual distava mais ou menos onze quilômetros. Sua 
origem data das mais antigas explorações dos bandeirantes, 
que se enveredavam pelos lugares inexplorados em busca 
de ouro e pedras preciosas. 

Em 1713, bandeirantes portuguêses e brasileiros, pro
cedentes do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, deslo
cando-se do povoado "Socorro", onde se achavam estabe
lecidos, desceram o rio, percorrendo uma distância apro
ximadamente de dez quilômetros, e, no lugar a que deram 
o nome "Macacos", construíram suas cabanas e uma pobre 
capela, coberta de palmeiras, sob a invocação de São João 
Batista, e, porque tal povoado tivesse sua colocação às 
fraldas de um extenso morro, juntaram-lhe o qualificativo, 
de "Morro Grande", como até hoje é conhecido, antes de 
ser o de hoje "Barão de Cocais" como mais adiante veremos. 

Sendo bem sucedidos aquêles bandeirantes em suas 
explorações e tendo ecoado em outros lugares aquêles su
cessos, fizeram, como é natural, que novos forasteiros, para 
ali transferissem também as suas moradias, iniciando daí 
construções de novas casas que se multiplicaram de dia para 
dia, até que do povoado "Macacos" começaram a estender 
uma única rua, a qual obedeceu às denominações sucessivas 
de "Macacos", "Chafariz", "Largo", "Canto" e "Fim", sempre 
com novas construções, tendo atingido naquela época a 
uma centena de casas habitadas. 

Posteriormente, continuou o progresso do arraial de 
Morro Grande, o Barão de Cocais de hoje, com as cons
truções de habitações mais confortáveis, até que, em 
1764, deram início a um grande feito que orgulhou Morro 
Grande, qual seja a construção da Matriz localizada na 

Praça principal do Distrito. E assim por diante, novas ruas 

eram traçadas e novas casas construídas, tomand<? Morro 
Grande um aspecto sempre melhor, sempre crescente no 

seu progresso, donde se previa um futuro promissor. E o 

que se previa foi realizado sendo elevado o conceito dêsse 
distrito por comentários abonadores em diversos recantos 

do país e do estrangeiro, pois dão origem a êsses comen
tários, o ferro e o aço que dali advêm, oriundos de bem 

montada usina que engrandece aquêle pequeno rincão 

mineiro. 

Seguia a rotineira marcha progressiva dos pequenos 

distritos, cujo incremento de vida dependia de algo que 

trouxesse algum desembaraço, quando em 1925, foi o dis

trito visado pela diretoria da Cia. Brasileira de Usinas Me

talúrgicas, cujo objetivo consistia na montagem de uma 

usina filial produtora, de matéria-prima, isto é: ferro gusa, 

para ser beneficiado nas grandes usinas de Neves, no Es

tado do Rio, pois a reserva do minério que ali encontraram 

era deveràs de considerar como uma grande riqueza à es

pera de braços fortes que a manejassem para tirar dela 

proveito. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O Alvará datado 

de 28 de janeiro de 1752 e a Lei estadual n.0 2, de 14 



Igreja-Matriz de "São João Batista". 

de setembro de 1891, criaram o distrito com a denominação 

de Morro Grande. 

Segundo a "Divisão Administrativa, em 1911", figura o 

referido distrito ainda no município de Santa Bárbara, onde 

continua, porém, com o nome de São João do Morro Gran

de, nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 

1.0 -IX-1920. 

A Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 

confirma tal situação, que permanece inalterada no qua

dro da divisão administrativa do Brasil, relativa a 1933, 

e contido em "Boletim do Ministério do Trabalho, Indús

tria e Comércio". 

Ainda dos quadros das divisões territoriais datados 

de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 e no anexo ao Decreto-lei 

estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, São João do 

Morro Grande integra o município de Santa Bárbara. 

Praça Dr. Alencar Peixoto. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1838, que fixou a divisão administrativa 

para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o distrito de .São 

João do Morro Grande, do município de Santa Bárbara 
' voltou à primitiva denominação de Morro Grande, toman-

do, porém, a de Barão de Cocais pelo Decreto-lei estadual 

n.o 1 058, de 31 de dezembro de 1943, que criou o mu

nicípio com território constituído dos distritos de Bom Je

sus do Amparo e Cocais, além do da sede desanexados do 
município de Santa Bárbara. 

Na divisão territorial judiciário-administrativa do Es
tado estabelecida pelo mencionado Decreto-lei n.0 1 058, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Ba
rão de Cocais apresentava-se integrado pelos distritos de 
Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo e Cocais. 

Na divisão territorial judiciário-administrativa do Es

tado, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, Decreto-lei 

n.0 1 039, de 12-XII-1953, Barão de Cocais perdeu o 

distrito de Bom Jesus do Amparo, o qual segundo essa 
divisão foi emancipado. 

Atualmente o município de Barão de Cocais é co

marca de primeira entrância, tendo a mesma sido instalada 

em 23 de outubro de 1955. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com a divisão 

territorial do Estado, fixada pelo Decreto-lei estadual nú

mero 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüinqüênio 

1954-1958, o município de Barão de Cocais apresenta-se 

integrado pelos distritos de Barão de Cocais e Cocais . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - O município de 

Barão de Cocais, com 332 km2 , está localizado de um 
lado da Serra Geral ou Serra da Cambota, na Zona Meta

lúrgica do Estado de Minas Gerais. A sede municipal tem 
como coordenadas geográficas: 19° 56' 45" de latitude Sul 
e 13° 29' 00" de longitude W. Gr. Sua altitude é de 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 
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744 m. Temperatura em graus centígrados: média das má

ximas: 26; das mínimas: 14; compensada: 20. 

POPULAÇÃO - Segundo os resultados do Censo Demo

gráfico de 1950, a população do município era de 13 132 
habitantes. Previsões do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 1 O 217 habitantes como sendo 

sua população, em 1-1-1956. O decréscimo da popu

lação se explica pela emancipação - posterior a 1950 -
do Distrito de Bom Jesus do Amparo. Densidade demo

gráfica: 31 habitantes por quilômetro quadrado . 

. Principais aglomerações urbanas- Em 1950 as aglomera

ções urbanas eram as seguintes: Cidade, Bom Jesus doAm

paro e Cocais. Posteriormente foi emancipado o distrito 

de Bom Jesus do Amparo. 

Localização da população - Segundo o Censo de 1950, 
predominava no município a população do quadro rural. 
A êsse respeito a tabela abaixo é sugestiva: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULA~ÃO PRESENTE 
(l.o-VII-1950) 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

-------------------- ------- ·-------

Cidade ...................................... . 
Bom Jesus do Amparo ....... · ................ . 
Cocais ......... : ............................ . 
Quadro rural. ............................... . 

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

4 679 
623 
690 

7 140 

13 132 

35,63 
4,74 
5,25 

54,38 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A apuração 

do Censo Demográfico de 1950 deu como sendo a seguin

te a distribuição da população, segundo o ramo de ativi

dade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuéria e silvicultura . .......... 
Indústrias extrativas . ....................... 
Indústria de transformação .................. 
Comércio de mercad_orias . ................... 
Comércio de imóveis e valores mobiliários, 

crédito, seguros e capitalização ............ 
Prestação de serviços ...................... ·. 
Transporte, comunicações e armazenagem . ... 
Profissões liberais .......................... 
Atividades sociais .......................... 
Administração pública, Legislativo, Justiça . . ~ 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividades domésticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes: ............... 
Condições inativas .......................... 

TOT~ ............................... 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.0 -Vll-1950) 

Total Homens Mulheres 

1 496 1 415 81 
468 466 2 

1 125 1 120 5 
124 108 16 

8 8 
421 167 254 
238 234 4 

6 3 3 
80 27 53 
55 52 3 

5 5 

4 440 569 3 871 
725 414 311 

9 191 4 588 4 603 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - Em 1955, foi a se
guinte a produção agrícola do município: 

CULTURAS 

. VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

%sObre 
o total ________________ ___.....:...._ _____ -------- -------

1 841 58,74 
498 15,89 
201 6,41 
131 4,17 
120 3,82 
344 10,97 

::!~~~·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Café ........................................ . 

~=~:~d~.:.~ç.;,~~;: .·. ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Outros ...................................... . 

TOTAL ................................. . 3 135 100,00 

Cio. Brasileira de Usinas Metalúrgicas 
Vila Operária. 

Quanto aos rebanhos na mesma data, sua situação era 
a seguinte: 

REBANHOS 
DADOS NUMll:RICOS (31-XII-1955) 

Número de 
cabeças 

Valor % sObre 
o total ---------------- -------- __ ....:..,__~--- -------

Asininos. ············ 
Bovinos. ············ 3 000 4 200 66,63 
Caprinos. 70 8 0,12 
Eqüinos .. 580 46 0,72 Muares ....... 
Ovinos ..... , .. 

780 1 131 17,94 

Sulnos ...... 920 920 14.59 

TOTAL ...... 6 305 100,00 

Indústria - É considerável a produção industrial do mu
nicípio; o seu principal estabelecimento industrial é cons
tituído pela usina para produção de ferro gusa e liga, da 
Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas. 

A tabela abaixo .dá a situação geral da indústria em 
1955: 

N,o de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % N.0 de Potencia 

motores em c. v. 
----------- ·---- -·--- ------- -·--- ----

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 18 221 3 074 1,93 1 45 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 57 57 199 0,12 1 2 

Indústria manufatureira 
e. fabril. ............. 13 I 018 ISS 516 97,95 131 1 495 

TOTAL ........... 88 1 296 158 789 100,00 133 I 542. 

Indústria extrativa - A indústria extrativa se faz repre
sentar na economia do município pelos seguintes produtos: 
minério de ferro, dolomita, areia quartzosa, hematita, man
ganês e calcário. 



MELHORAMENTOS URBANOS (Situação em 1954): 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e11istentes .. 

LoAradouros paiblicos 

Existentes.· .. 

Pavimentados .. 

Outros .. 

Abastecimento de ál!ua 

Pr~ios servidos .... 

Logradouros servidos. 

EsAotos 

{

Inteiramente ... 
. . Parcialmen~e .. 

TOTAL ... 

Possuindo penas .... 

Totalmente. 

Logradouros servidos. .. . . . . . . De despejo. 

d I Pela rede .. 
Predios esgota os .... · · · · · · \ Por fossas ... 

Iluminaçáo pública e domiciliar 

/Em tôda a extensão .. 
Logradouros iluminados.···· \Número de focos ... 

Ligações domiciliares ............................ . 

DADOS 
NUMll:RICOS 

I 162 

61 

3 
~ 

6 

55 

345 

30 

11 

182 
896 

30 
180 

523 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dos 97 quilômetros de 

rodovias que cortam o território, 13 estão sob a adminis
tração estadual, 78 sob a municipal. Os seis restantes são 

particulares . 

Dista Barão de Cocais, por rodovia, 86 km da Capital 

do Estado e 594 da Capital do País. 

É servido também pela Estrada de Ferro Central do 
Brasil. Por ferrovia, dista o município 89 km da Capital 
do Estado e 649 da Capital do País. A Prefeitura Muni
cipal registrou em 1955 os seguinte veículos motorizados: 

25 automóveis, 7 camionetas, 72 caminhões. 

TABUAS ITINERARIAS: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Santa Bllrbara ...... . 
Santa Bârbara ...... . 
Caet~. 
Caet~ ......... . 
Bom jeaus do Amparo .. . 
Capital do Estado ....... . 
Capitaf do Estado .. 
Capital Federal. ........ . 
Capital Federal. ........ . 

DIS
TANCIA 

(km) 

MEIOS DE 
TRANSPORTE 

12 Estrada de rodagem 
10 E.F.C.B. 
38 Estrada de rodagem 
41 E.F.C.B. 
36 Estrada de rodagem 
86. Estrada de rodagem 
89 E.F.C.B. 

594 Estrada de rodagem 
649 E.F.C.B. 

OBSERVAÇÕES 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Barão de Co
cais, dispunha em 31-XII-1955, de 71 estabelecimentos 
comerciais, dos quais 1 atacadista situado na sede muni
cipal. Dos varejistas, 59 estavam localizados também na 
sede municipal. Contava em 31-XII-1956 com 1 agência 
e 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Apesar de contar com 18 
unidades do ensino primário em funcionamento, a percen
tagem de pessoas que sabem ler e escrever é relativamente 

baixa, conforme os dados abaixo, tirados do Censo Demo
gráfico de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever. . . . .. 
Não sabem ler e escrever ... 

TOTAL .. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1. •-VII-1950) 

Número 

5 ISS 

5 8521 
11 007 

% sObre 
o total 

46,83 
53,17 

100,00 

Ensino primário - Foi a seguinte a situação do ensino 
primário em Barão de Cocais no período 1954/1956: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .... .... .. .. 17 20 18 
Corpo docente. ... ······· 44 43 42 
Matricula ~fetiva ... .... ...... 1 394 I 1 507 1 453 

FINANÇAS PúBLICAS - Nos anos de 1951 a 1955, 
foi o seguinte o movimento finalllceiro de Barão de Cocais: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Cespesa 
realizada "deficit" 

Total Tributâda do balanço 

1951 ............ 1 575 713 1 688 113 
1952 ........ 2 913 753 2 636 277 
1953 ......... 2 095 957 2 902 807 
1954 ......... 2 047 764 2 292 245 
1955 ........ 2 251 1 015 1 963 288 

No mesmo período foi a sei!~inte a receita arrecadada 
em duas esferas da administração: 

ANOS 

1951..... . ........... . 
!952 ..................... . 
1953...... . ............. . 
1954......... . ............ . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federa.! Estadual 

2 910 
3 876 
5 345 
5 888 
5 589 

Municipal 

1 57~ 
2 913 
2 095 
2 047 
2 251 

(•) A Coletoria Federal foi instalada em 23-II-1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Possuidor de 
grande reserva de minério de fe1rro de apreciável teor, tem 
o município instalada em seu território a usina da Compa
nhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, para exploração 

de ferro gusa e liga. 

Em tôrno desta indústria gira a vida econômica do 
município; dela dependem para sua subsistência mais de 

1 000 famílias. 

No território do município estão situadas algumas 
Igrejas e Capelas, depositárias da arte colonial mineira, 
com obras de artistas barrocos entre os quais o Aleijadinho. 

Seu povo, tradicionalmente religioso, festeja com 
grande pompa os dias de São Sebastião, do Divino, etc.; 
a maior festa do município, porém, ocorre no dia de seu 

padroeiro, São José. 
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Edifício do Forum. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 vereadores, 
havendo 3 442 eleitores inscritos. 

A sede conta 79 telefones, 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema. 

Dois médicos exercem ali a profissão. 

No setor cultural notam-se: 1 estabelecimento de en
sino comercial, 1 jornal e 1 tipografia. 

Instalada na sede municipal está a Agência de Estatís
tica, órgão do Sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Ulisses Geraldo Gonçalves). 

BARBACENA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Barbacena teve por origem uma pequena 
aldeia de índios Puris, formada por jesuítas junto às cabe
ceiras do rio das Mortes, no sítio então denominado, pelas 
primeiras bandeiras que penetraram no território das Mi
nas Gerais e Borda do Campo. ~sses indígenas, pertencentes 
à nação Tupi, habitavam a zona do Campo, desde a Manti
queira, e tinham por vizinhos, a leste, os Coroados, e, ao 
norte, os Carijós. Tendo vindo do sul êles se espalharam 
pelas regiões de Queluz e CongÓnhas do Campo. Os últimos 
representantes dêsses aborígines desapareceram em meados 
do século XVIII . 

Os primeiros povoadores da região foram paulistas e 
portuguêses, procedentes, na maioria, de Taubaté. Transpon
do a Mantiqueira pela garganta do Em baú (hoje Cruzeiro), 
desbravaram os sertões e estabeleceram-se no território, de· 
dicando-se de início à mineração e, em seguida quando já se 
encontrava aberto o Caminho Novo, também chamado "das 
partes de São Paulo" ou do Rio Grande, à lavoura e criação 
de gado. Essa emprêsa foi iniciada pelo Capitão Garcia Ro
drigues Paes Leme, em 1698, e terminada com o auxílio de 
seu cunhado, o Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Le
.me, então já estabelecido na Fazenda da Borda elo Campo. 
Como recompensa receberam ambos vários títulos, privilé-
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gios e diversas sesmarias ao longo do Caminho Novo, aberto 
por êles. 

Como cobrador das entradas e provedor dos quintos, o 
Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Leme estabeleceu 
nas terras de suas sesmarias o Registro da Borda do Cam
po, depois chamado Velho e, mais tarde, do Padre Manoel 
Rodrigues. Vendida a fazenda em 1724 a Matias Domin
gos e a Francisco da Costa, retirou-se o Coronel Fonseca 
Leme para São Paulo, onde faleceu em 1738. 

A primitiva freguesia de Nossa Senhora da Piedade da 
Borda do Campo foi criada em 1725 pelo quarto Bispo do 
Rio de Janeiro, Frei Antônio de Guadalupe. Foi seu primei
ro vigário ó Padre Luís Pereira da Silva e teve por sede pro
visória, até 1730, a Capela da Borda. Daí a sede da freguesia 
foi transferida para a chamada Igreja Nova, a atual Matriz 
de Barbacena. A conclusão da Matriz data de 1764. Ter
minadas, porém, as primeiras obras, foi ela entregue ao cul
to a 27 de novembro de 1748. E~ tôrno da Matriz foi-se 
formando desde o início de sua construção o antigo arraial 
da Igreja Nova. Por sua vantajosa posição comercial entre 
o Caminho Novo e o Velho, que ligavam Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso ao Rio de Janeiro, o povoado foi 
prosperando. Em 14 de agôsto de 1791 foi elevado à catego
ria de vila pelo Governador da Capitania, Visconde de 
Barbacena (donde a denominação), desmembrando seu ter
ritório dos têrmos das vilas de São José e São João d.el Rei. 

Em representação dirigida ao Príncipe Regente D. Pe

dro, a 11 de fevereiro de 1822, a vila de Barbacena foi pro

posta para Capital, sede da Monarquia portuguêsa, então· 

em crise, oferecendo-se os barbacenenses para lutar em de

fesa do Príncipe Regente, que nessa ocasião, havia recorri

do aos mineiros. Mereceu Barbacena então o título de "no

bre e muito leal", conferido pelo primeiro Imperador, pelo 

Alvará de 17 de março de 1832. 

Pela Lei provincial de 9 de março de 1840, Barbace

na recebeu foros de cidade, juntamente com a Campanha 

da Princesa, Paracatu e Minas Novas. 

O Município de Barbacena, que a princípio confinava 

com a província do Rio de Janeiro, pertenceu à comarca 

do Rio das Mortes até 1833. Sede da Comarca do Parai

buna, novamente criada, teve como seu primeiro Juiz de 

Direito o Dr. Francisco de Paula Cerqueira Leite. 

De acôrdo com a divisão territorial vigente em ..... 

31-XII-1955, o Município de Barbacena é composto de 6 

Igreja-Matriz de "N. S.0 da Piedade". 



distritos: Barbacena, Correia de Almeida, Destêrro do Me
lo, Ibertioga, Padre Brito e Tugúrio. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Sua área é de ..... . 
1 424 km2

• A sede municipal, situada a 1136 m de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 21° 13' 30" de latitude 
Sul e 43° 46' 40" de longitude W.Gr. Dista da Capital do 
Estado, em linha reta, 146 km, no rumo S.S.E. Temperatura 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

em graus centígrados: média das maxtmas: 23,9; das mi
nimas: 12,9; compensada: 18,7. Precipitação pluviométrica 
anual: 1329,3 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 68 285 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatistica de 
Minas Gerais dão 53 140 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55. Explica-se o decréscimo por haver 
sido desmembrado, depois de 1950, os distritos de Oliveira 
Fortes, Paiva, Ressaquinha e Angoritaba com a população 
estimada em 20 028 habitantes. Densidade demográfica: 
3 7 habitantes por quilômetro quadrado ( 1955) . 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a Vila de Angoritaba, a Vila 
de Correia Almeida, a Vila de Destêrro do Melo, a Vila 
de Ibertioga, a Vila de Oliveira Fortes, a Vila de Padre 
Brito, a Vila de Paiva, a Vila de Ressaquinha e a Vila 
de Tugúrio. 

Côr - Em Barbacena há forte predominância das pes
soas que se declararam de côr branca no Recenseamento 
de 1950: 49 789, ou seja, 73%. Em seguida vinham os gru

pos dos pretos e dos pardos com 9 496 e 8 903 pessoas, res

pectivamente. Houve ainda 17 pessoas que se declararam 

de côr amarela e 80 que nada declararam a respeito. 

Nacionalidade- em 1950 os estrangeiros totalizavam 269 

e os brasileiros naturalizados 109 pessoas. 

Religião - Dentre os 68 285 habitantes recenseados, 

6S 141 declararam-se católicos romanos, 642 espiritas, 211 

protestantes e 52 de outras religiões; 2 137 não declararam 
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Escola Agrotécnica. 

a religião que professavam e 102 pessoas não tinham reli
gião. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
--------------

Sede .. ······· ...... ....... 11 433 13 285 24 718 36,19 
Vila de Angoritaba ... 362 456 818 1,19 
Vila de Correia de Almeida .. .. 224 249 473 0,69 
Vila de Desterro do Melo ....... 252 297 549 0,80 
Vila de lbertioga ...... . .. . . . . . 347 383 730 1,06 
Vila de Oliveira Fortes. ........ 346 403 749 1,09 
Vila de Padre Brito .. ... ... 191 200 391 0,57 
Vila de Paiva ......... 270 318 588 0,86 
Vila de Ressaquinha .... 499 524 1 023 1,49 
Vila de Tugúrio. ..... . .... 163 141 304 0,44 
Quadro rural. .... 19 336 18 606 37 942 55,62 

TOTAL GERAL ... 33 423 34 862 68 285 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDf.DE ECONOMICA- A principal 
atividade econômica da população local pode ficar caracte
rizada na tabela a seguir, na qual se observa a predomi
nância do ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" (da
dos do Recenseamento de 1950): 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 
geral 

--------------------1----1----1----
Agricultura, pecuória e silvicultura 11 904 211 12 115 24,79 
Indústria extrativa . ............ .. 83 - 83 0,16 
Indústria de tránsformaçio ..... 1 834 804 2 638 5,39 
Com~rcio de mercadorias ......... 840 56 894 1,83 
Com~rcio d~ imóveis e valeres· mo-

biliérios, cr~dito, seguros e capi-
talizaçio ................ ······ 147 4 151 0,30 

Pr<'staçio de oerviços ............ 804 1 362 2 166 4,43 
Transporte, coniunicaçõea e arma. 

zenagem ... . ············· ... .. 991 47 1 038 2,12 
Profissõeo liberais ....... .. ....... 91 17 108 0,22 
Atividadeo oociaio ....... 546 487 1 033 2,11 
Administração p6blica, Legislativo 

e Juatiça ...................... 206 32 238 0,48 
Defesa nacional e segurança pública 368 5 373 0,76 
Atividades domEsticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis· 
centros .............. ... ..... . . 2 399 19 QS6 22 355 45,78 

Condições inativas . .... .... ... .. 3 366 2 324 5 690 11,63 

TOTAL. 23 579 25 305 48 884 100,00 

Do total de 48 884 pessoas é conveniente sejam sub
traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo, 
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28 045 pessoas). Resultam 20 839. As 12 115 pessoas ati
vas .no ramo "agricultura, pecuária, e silvicultura" represen
tam 58% sôbre êsse último total; as ativas nos ramos "in
dústria de transformação" e " prestação de serviços", 13o/0 

e 10% respectivamente. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Constitui a "agricul
tura, pecuária e silvicultura" o principal ramo de atividade 
da população do Município. 

É muito acentuada a importância da pecuária na eco
nomia local. Os criadores de Barbacena dedicam-se mais 
ao gado leiteiro, cuja produção de leite está ligada às in
dústrias de transformação (produção de queijos, tipo "Mi
nas", "Reno" e "Prato") . 

Colégio Imaculada Conceição. 

Segundo estimativa da Inspetoria Regional de Estatís
tica Municipal, existiam em Barbacena em 1955, 67 000 
cabeças de bovinos e 25 000 de suínos, no valor de 127 e 
25 milhões de cruzeiros respectivamente. O Município con
tava com 4 860 cabeças de eqüinos, asininos, muares, ovinos 
e caprinos, no valor de 7 milhões de cruzeiros aproximada
mente, como se observa no quadro abaixo: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sObre 

o total 

Asininos ....................... . 10 38 0,02 
Rovinoa .................... · · · 67 000 127 300 79,97 
Caprinos ..................... . 
EQüinos ..................... . 
Muares ................. . 

350 42 0,02 
2 800 3 920 2,46 
1 000 2 800 1,75 

Ovinos .................. . 700 112 0,07 
Suinoa ........... . 25 000 25 000 15,71 

TOTAL ..... 159 212 100,00 

De acôrdo com o Recenseamento Geral de 1950 os 
1460 estabelecimentos· agropecuários então existentes no 

Edifício do Forum. 



Município abrangiam uma área total de 98 746 hectares, 
assim distribuídos, segundo a utilização das terras: 

Lavouras ............... · ·. · 
Pastagens .................. · ·. · 
Matas ....................... . 

11952 
63 868 
4064 

Terras incultas . . . . . . . . . . . . . . . . 14 309 
Terras improdutivas . . . . . . . . . . . . 4 553 

:e;sses mesmos estabelecimentos possuíam as seguintes 

máquinas e instrumentos agrícolas: 

Tratores .................. · · · · · · 
Arados ..................... · · · · · 
Grades ......................... . 

Rolos .................. · · · · ·· · · · · 
Semeadeiras ................. · · · · 
Pulverizadores e polvilhadeiras .... . 

3 
795 

16 
2 
4 

54 

Ceifadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Segundo as classes de área, os estabelecimentos se 
apresentavam da seguinte maneira: 

CLASSES DE ÁREA (ha) 

Menos de 1.............. .. .......... .. 
de 1 a menos de S ............. . 
de 5 a menos de 10 .................. . 
dr 10 a menos de 20 .................. . 
de 20 a menos de 50 .............. . 
de 50 a menos de 100 .................. . 
de 100 a menos de 200 ............... . 
de 200 a menos de 500 ........ : .. ...... .. 
de 500 a menos de 1 000 .................. . 
de 1 000 a menos de 2 000 .................. . 

ESTABELECIMENTOS 

Número 

6 
126 
162 
269 
370 
263 
166 
80 
16 

2 

Arra (ha) 

2 
422 

1 300 
4 087 

12 344 
19 206 
23 385 
24 505 
10 688 

2 807 

De outro lado, os dados registrados a seguir revelam 
que 93% dos estabelecimentos eram dirigidos pelos respec
tivos proprietários: 

CONDIÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Proprietãrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Arrendatário . ................................ . 
Ocupante .................................... . 
Administrador . .............................. . 

RESULTADOS 

Número de 
estabelecimentos 

1 354 
30 
10 
66 

Area (ha) 

87 640 
1 520 

957 
8 629 

As principais despesas, realizadas em 1949 por 1439 
estabelecimentos que apresentaram informações, se distri
buíam do seguinte modo (dados em milhares de cruzeiros) : 
salários - 5 406; adubos e fertilizantes - 458; sementes 
e mudas- 347~ imnnstn!'l- 1 ;20. 

Agência do Banco do Brasil. 

Jardim da Liberdade - Praça Conde de Prados. 

As principais culturas agrícolas do Município em or
dem de valor em 1955 são as seguintes, segundo elemen
tos da Inspetoria Regional de Estatística Municipal: 

PRODUTOS AGRICOLAS 

Milho ....................................... . 
Feijão ...................................... . 
Batata-inglesa ...................... ." ........ . 
Arroz., ..................................... . 
Cal~ ........................................ . 
Banana ...................................... . 
Alho .............................. : ......... . 
Cebola ...................................... c. 
Mandioca .................................... . 
Tomate ..................................... . 
Laranja ...................................... . 
Outros ...................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

25 632 
10 850 

9 396 
7 695 
6 380 
3 750 
3 000 
1 800 
1 400 
1 200 
1 050 
1 993 

74 146 

% o6bre 
o total 

34,57 
14,63 
12,67 
10,38 
8,60 
5,06 
4,05 
2,43 
1,89 
1,62 
1,42 
2,68 

100,00 

O milho, a principal cultura do Município, represen
tou, em 1954, 34% do valor da produção agrícola local. A 
produção teve o seguinte desenvolvimento no período 
1950-55 (dados do S.E.P. e da Inspetoria Regional de Es
tatística Municipal) : 

ANOS 

1950 ........................................ . 
1951. ....................................... . 
1952 .. ' ...................................... . 
1953 ........................................ . 
1954 ..... : .................................. . 
1955................ . ................. . 

QUANTI
DADE 

(t) 

8 838 
8 850 
7 800 
9 990 
9 570 
9 612 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

11 784 
14 750 
22 100 
28 305 
25 520 
25 632 

Embora o Serviço de Estatística•da Produção não apu
re dados referentes à produção de verduras e legumes, con
vém assinalar que êsse tipo de cultura é intensamente prati
cado no Município. 

Flôres e frutos - Situado na Serra da Mantiqueira, a 
1 160 metros de altitude, o Município possui um clima sub
tropical com tendência para temperado. Normalmente 
ocorrem geadas no inverno. Essas condições climáticas per
mitem a cultura de frutas européias, praticada com resul
tados compensadores. Essas mesmas condições favorecem 
o cultivo de flôres, cuja produção anual é considerável e 
tem relativa importância na economia local. O Município 
produz principalmente rosas e cravos e sua produção é ex
portada para Belo Horizonte e Distrito Federal. Vem sen
do igualmente desenvolvida no Município a produção de 
mudas e enxertos (frutos, rosas e plantas ornamentais) que, 
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Monumento ao Expedicionário. 

· por suas qualidades, são solicitadas ·pelos municípios vizi

nhos e mesmo por outros locais mais distantes. 

Por estimativa da Inspetoria Regional de Estatística 

Municipal, a produção de frutas européias, em 1956, está 

assim discriminada segundo o número de pés frutificando e 

a quantidade: 

ESPECIFICAÇÃO P!S FRU· 
TIFICANDO 

PRODUÇÃO 

Unidade Quantidade 

------------- ------1·----- ------

Pb"a ..................... · · · · · · 
Maçã ................... ······ 
Figo .......................... . 
Marmelo ...... . 
Uva........... . ............ . 
P~ssego .......... . 
Caqui ........ . 

7 iiOO 
2 550 

500 
6 500 

30 000 
4 000 
1 100 

Cento 

Quilo 
Cento 

49 000 
2 040 
2 500 
.9 750 

120 000 
20 000 

4 400 

Indústria de transformação - O ramo "indústria de trans

formação", constitui importante atividade econômica da po

pulação do Município. 

Segundo informações da Inspetoria Regional de Es

tatística, o Registro Industrial, referente ao ano de 1955, 

constatou que o v~lor da produção realizada pelos estabele

cimentos de indústrias de transformação com 5 ou mais 

pessoas alcançou 161 milhões de cruzeiros, ou seja, 94% 
de tôda a produção industrial, que foi de 171 milhões de 

cruzeiros. 
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As indústrias de transformação, cujos estabelecimen
tos ocupam 5 ou mais pessoas figuram na tabela a seguir 
(ano de 1955, dados sujeitos a retificação): 

N.o de Operários VALOR DA 
INDúSTRIAS DE estabeleci- ocupado! PRODUÇÃO 
TRANSFORMAÇÃO mentos em 

31-XII-1955 Cr$ I 000) % sôbre 
o total ------------ -------------------

Têxtil. .. ..... . . . . . . . . 8 I 398 123 525 72,41 
Produtos alimentares lO 69 16 016 9,38 
Transformação de mine· 

r ais não metálicos. 6 95 4 727 2,76 
Metalúrgica ... 3 24 3 280 1,92 
Editorial e gráfica. ... 3 18 794 0,46 

TOTAL(!) ... 37 I I 074 160 630 100,00 

_ 11) Na tabela não figuram os dados referentes às indústrias mecAnicas, 
quím1cas e farmacêuticas, mobiliário, madeira, vestuário, calçado e artefatos de 
tecidos e outras de menos importância econômica, os quais foram omitidos a fim 
de evitar individualização de informações. Os resultados omitidos acham~se inclui
dos nos totais. 

Entre as indústrias de transformação, a classe que apa

rece com maior destaque é a têxtil, contribuindo com 72% 

para o valor total. A indústria têxtil de Barbacena consiste 

em fiação e tecelagem de algodão, sêda animal e vegetal e 

malharia (produção de meias de algodão e "nylon"). Em 

segundo lugar vem a indústria de produtos alimentares. Em

bora na tabela acima essa classe de indústria concorra com 
' 

apenas 9% para o total das "indústrias de transformação", 

não é pequena sua importância na economia do Município, 

de vez que existem em Barbacena mais 51 estabelecimentos 

que ocupam menos de cinco pessoas e que não foram incluí

dos do Registro Industrial. 2sses 51 estabelecimentos 

ocupam 62 pessoas e o valor de sua produção, em 1955, foi 

de 16 milhões de cruzeiros. A indústria de produtos alimen

tares de Barbacena reduz-se pràticamente à produção de 

queijos, tipos "Minas", "Reno", "Prato", e à produção de 

carnes. 

Segundo o Serviço de Estatística da Produção, foram 

abatidas em Barbacena, em 1953, 5 096 cabeças de bovinos 

e 8 031 de suínos. Nesse mesmo ano foram produzidas 862 
toneladas de carne verde de bovino, 295 de carne verde de 

suíno, 414 de toucinho fresco e 15 de salsicharia a granel, 

no valor total de 24 938 milhares de cruzeiros. 

Prestação de serviços - Os dados adiante expostos re

presentam resultados do Censo dos Serviços (Recensea
mento Geral de 1950). Convém esclarecer _que o referi-

Edifício onde funcionam os Reportisões Estaduais. 



do Censo se limitou a investigar as atividades desenvolvidas 

por estabelecimentos devidamente instalados: 

t.~I-1950 
CAPITAL 

CLASSES E GRUPOS APLICADO 
DE SERVIÇOS 

Estabeleci- PeliSoal iCr$ 1 000) 
mentos ocupado 

---------·----- - ----- ------- -----

Serviços de alojamento e de &.li-
!86 2 393 mentação ... 92 

Serviços de higiene pes•oal 39 60 472 
Serviços de diversão e de radio-

5 31 6 550 difusil.o ........ 
Serviços rle confecçil.o, conserva-

çil.o c rtparação ...... 100 218 1 624 

Os estabelecimentos que exploravam serviços, ocupa
vam na data do Recenseamento, e em conjunto, 495 pes
soas, das quais 85 eram operários e 143 empregados. 

Dos 2 166 habitantes que declararam exercer ativida
des no ramo "prestação de serviços", só 495 pessoas (23%) 
a exerciam em estabelecimentos devidamente instalados; os 
demais, ou se dedicavam às atividades particulares ou eram 
empregados domésticos. 

Em 1949, a receita auferida pela totalidade dos estabe
lecimentos atingiu 10 458 milhares de cruzeiros. 

SALÁRIOS E I OUTRAS I VENCI- RECEITA 
CLASSES E GRUPOS MENTOS DESPESAS 

DE SERVIÇOS 

Cr$ I 000 

Serviços de alojamento e de ali-
246 I 086 4 963 mentação ... 

Se-rviços de higiene pessoal. !29 239 747 
Serviços de diversão e de radio-

344 781 difusil.o. 126 
Serviços de confecção, conserva-

1 !li 3 967 ção e reparação .. 701 il} 

íl) Consumo de matérias-primas, combustíveis, lubrificantes e energia 
e!Hrica. 

Predominam econômicamente os serviços de alojamen
to e alimentação, cuja receita - 4 963 milhares de cruzei
ros- representa aproximadamente 47% do valor total das 
receitas de todos os serviços. 

Transportes, comunicações e armazenagem - O número 
relativamente elevado de pessoas que, segundo o Recensea
mento de 1950, declararam exercer atividade econômica em 
transportes, comunicações e armazenagem resulta do fato 
de ser Barbacena servida por 2 linhas férreas - Estrada 
de Ferro Central do Brasil e Rêde Mineira de Viação -
e existe no Município cêrca de 22 emprêsas de trans
porte rodoviário, que mantêm, aproximadamente, 40 ôni
bus em linhas urbanas, interdistritais, intermunicipais e in
terestaduais, em circulação diária. 

Santa Casa. 

Edifício-Sede do "Clube Barbacenense". 

MEIOS DE TRANSPORTE - Barbacena está ligada aos 

Municípios vizinhos e às Capitais estadual e federal pelos 

seguintes meios de transporte: 

Alto Rio Doce - Rodoviário: 55 km. 

Antônio Carlos- 1) Rodoviário: 18 km. 2) Ferroviá

no (E. F. C. R): 15 km. 

Bias Fortes- Rodoviário: 66 km. 

Carandaí - 1) Rodoviário: 43 km; 2) Ferroviário 

(E. F. C. B.): 41 km. 

Dores do Campo- Rodoviário: 44 km. 

Mercês - 1) Ferroviário (E. F. C. B.); via Santos 

Dumont; 111 km; 2) Misto - a) rodoviário, até Santos 

Dumont: 47 km; b) ferroviário (E.F.C.B.): 57 km. 

Oliveira Fortes - 1) Ferroviário (E. F. C. B.), via 

Santos Dumont: 80 km; Misto - a) rodoviário, até San

tos Dumont: 47 km; b) ferroviário (E. F. C. B.): 26 km. 

Piedade do Rio Grande - Rodoviário: 7 5 km. 

Prados- 1) Rodoviário: 61 km; 2) Misto- a) fer

roviário (R.M.V.), até a Estação de Prados: 66 km; b) ro

doviário: 1 O km. 

Ressaquinha - 1) Ferroviário (E. F. C. B. ) : 24 km; 

2) Rodoviário: 26 km. 

Santos Dumont - 1) Ferroviário (E.F.C.B.) : 54 km; 

2) Rodoviário: 47 km. 

São João del Rei- 1) Ferroviário (R.M.V.): 97 km; 

2) Rodoviário: 75 km. 

Senhora dos Remédios - Rodoviário: 49 km. 

Capital Estadual - 1) Ferroviário (E. F. C. B.) : 

262 km; 2) Rodoviário: 200 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviário (E. F; C. B.: ..... 

378 km; 2) Rodoviário: 304 km. 

Encontra-se em fase de pavimentação a nova rodovia 

Rio-Belo Horizonte (BR-3), que passa por Barbacena, a 

qual reduzirá consideràvelmente a distância entre o Muni

cípio e as Capitais estadual e federal, assim como entre al

gumas cidades vizinhas. 

A Préfeitura Municipal em 1955 registrou 383 auto

móveis, 136 camionetas, 33 ônibus e 335 caminhões. 

MOVIMENTO BANCARIO - No quadro estadual o mo

vimento bancário de Barbacena ocupa lugar de relativo 

destaque . Existem 7 agências bancárias no município. 
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Praça de Esportes "Minas Gerais". 

Vejam-se, por exemplo, os elementos correspondentes 
apenas aos saldos de maior expressão (dados fornecidos 
pelo Serviço de Estatística Econômica e Financeira) : 

5ALDOS EM 31-I-1956 (Cr$ 1 000) 

CONTAS 
Belo Horizonte 

Empr6timos em C/C ........... 5 089 154 
Titulos descontados ............. 3 265 120 
Depósitos a vista .............. 4 182 283 
Depósitos a prazo .............. 515 541 

Em dados percentuais: 

CONTAS 

Município de Municlpio de 
Juiz de Fora Barbacena 

454 190 82 916 
361 715 65 356 
628 096 106 257 

84 288 30 812 

PERCENTAGENS DE 
BARBACENA 

SObre o SObre o 
Municipio de Municipio de 

Belo Horizonte Juiz de Fora 
----------------------------'-1-------

Empréstimos em C/C ........................ . 
Titulos descontados .......................... . 
Depósitos a vista ............................. . 
Depósitos a prazo ............... : ........... . 

1,63 
2,00 
2,54 
5,98 

18,26 
18,07 
16,92 
36,56 

COMÉRCIO LOCAL - De acôrdo com o Censo Comer
cial de 1950, foram registrados em Barbacena, em 1.0 de 
janeiro de 1950, 345 estabelecimentos comerciais, dos quais 
334 varejistas e 11 atacadistas. O pessoal ocupado nesses 
estabelecimentos somava 684 habitantes, assim discrimina
dos: 598 nos estabelecimentos varejistas e 86 nos atacadis
tas. 

O valor das vendas em 1949, nos dois tipos de comér
cio; foi de 134 milhões de cruzeiros, cabendo 71 milhões 
de cruzeiros ao comércio varejista e 63 ao atacadista. 

Comparem-se êsses dados com os correspondentes aos 
municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora: 

VALOR DAS VENDAS 

ESPECIFICAÇÃO 
Total I 

Dos estabelecimentos 

Atacadistas I Varejistas 

NúMEROS ABSOLUTOS (Cr$ 1 000) 

Municipio de Belo Horizonte ......... ·1 3 426 1771 2 171 7291 
Municlpio de Juiz de Fora............ 632 768 281 307 
Barbacena...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 064 62 715 

% DE BARBACENA 

SObre o municipio de Belo Horizonte 
SObre o municipio de Juiz de Fora .... 

1 254 448 
351 461 

71 349 

5,69 
20,30 

Com as percentagens acima discriminadas, Barbacena 
ocupa, em ordem de valor, o 8.0 lugar na relação dos mu
nicípios mineiros. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento Geral de 1950 revelam a situação do Município 
quanto ao nível de instruções geral (pessoas presentes de 
5 anos e mais): 

PESSOAS PRESENTES DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e, sabem ler e sabem 

escrever ler e eso-ever ler e 
escrever(•) escrever(•) ---------- ----

{Homens ... 12 027 8 146 3 881 67,73 32,27 
Quadro urbano Mulheres .. 14 364 8 449 5 915 58,82 41,18 

TOTAL 26 391 16 595 9 796 62,88 37,12 

{Homens ... 16 057 5 840 10 217 36,37 63,63 
Quadro rural. . Múlheres .. 15 349 3 863 11 486 25,16 74,84 

TOTAL 31 406 9 703 21 703 30,89 69,11 

{Homens ... 28 084 13 986 14 098 49,80 50,20 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 29 613 12 212 17 401 41,23 58,77 

TOTAL 57 697 26 198 31 499 45,40 54,60 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, 54% das pessoas presentes de 5 anos e 
mais eram alfabetizadas. 

A percentagem correspondente para o Estado era de 
44%. 

Ensino - A tabela a seguir permite estabelecer confron
tos que situam a posição de Barbacena no Estado de Mi
nas Gerais, quanto ao grau de escolaridade: 

ESPECIFICAÇÃO 

Pessoaa presentes de 7 a 14 anos, recenseadas em 
1."-VII-1950 .............................. . 

Unidades escolares de ensino primário fundamental 
comum (1950) ............................. . 

Matricula geral do ensino p~imário fundamental 
comum (1950) .............................. . 

ESTADO 
DE MINAS 

GERAIS 

1 625 019 

9 534 

753 397 

MUNICIPIO 
DE 

BARBACENA 

13 128 

76 

6 854 

Assim, a quota de pessoas em idade escolar matricula
das atinge 52% no Município contra 46% no Estado de 
Minas Gerais (porcentagem da matrícula geral sôbre pes
soas de 7 a 14 anos). 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM:I!:RICOS 
ESP~CIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 56 57 67 
Corpo docente .................. 153 144 161 
Matricula efetiva ............... 5 179 5 387 5 910 

Vista Parcial. 



O número de alunos matriculados em 1954 é menor 
que o dos registrados no Censo de 1950, em virtude de ter 
havido nesse período, desmembramento territorial no Mu
nicípio. 

Em 1955, o movimento escolar referente aos ensinos 
secundário e normal foi o seguinte: 

UNIDA- NÚMERO ALUNOS MATRICULADOS CONCLU-
DES DE SÕES DE 

CURSOS ESCO- PROFES- CURSOS 
LARES SORES Total Homens Mulheres EM 1954 

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

Ginasial. 2 35 667 255 412 54 
Colegial. 2 46 540 527 13 300 
Normal ... 2 24 231 - 231 50 

FINANÇAS PúBLICAS- Para o período 1950-55, são os 
seguintes os dados disponíveis sôbre as finanças de Barba-

Praça Conde de Prados. 

cena (Inspetoria Regional de. Estatística Municipal e Con

selho Técnico de Economia e Finanças) : 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa 

Saldo ou 

realizada 
"deficit" 

Total Tributãria do balanço 
-------- ------ ------

1950. ....... 4 732 2 273 2 709 2 023 
1951. .. 4 989 2 367 4 793 196 
1952 .. .... 6 522 3 162 . 6 602 - 80 
1953 ..... 9 520 3 103 10 046 - 526 
1954 .. ...... 12 7621 3 158 12 600 162 
1955 .. 7 000 3 300 7 000 -

A receita total para 1955 foi orçada em 7 000 milhares 

de cruzeiros. As principais parcelas dessa receita estão as

sim discriminadas (dados em milhares de cruzeiros): 

Tributária ....................... . 
Impostos ........................ . 

Territorial .................... . 

Predial ....................... . 

Indústrias e Profissões . . . . . . . . . . . 

Licenças ...................... . 

Outros ....................... . 

Taxas .......................... . 

De expediente ................. . 

De fiscalização e serviços diversos 
De limpeza pública ~- ........... . 

Outras ....................... . 

3 300 

2489 
180 

650 

1300 

250 

109 
811 

38 
45 

728 

A despesa total orçada para o mesmo ano foi também 
de 7 000 milhares de cruzeiros. 

Quartel do 9.0 Batalhão de Caçadores. 

A arrecadação da receita federal, estadual e municipal 
apresentou os seguintes dados para o período de 1950-55: 

ANOS 

1950 ....... . 
1951. ........... . 
1952 ............ . 
1953 .......... . 
1954 .............. . 
1955 .............. . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

(1) 

Federal 

10 365 
9 504 

11 686 
13 377 
15 611 
19 870 

Estadual 

10 273 
18 081 
16 842 
16 678 
20 812 
24 293 (2) 

Municipal 

4 732 
4 989 
6 522 
9 520 

12 762 
7 000 

(!) O dado refere-se apenas à arrecadação da 2.• Coletoria, - (2) Orça-
mento. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O Municí
pio de Barbacena é atravessado pela Serra da Mantiqueira, 
na qual se acha localizada sua sede. Nasce em seu territó
rio o Rio das Mortes, um dos mais conhecidos afluentes do 
Rio Grande. 

A cidade apresenta aspectos agradáveis, principalmen
te pela higiene de suas ruas e pela fisionomia de suas cons
truções - edifícios novos junto a velhas casas de feição co
lonial. Com um clima de montanha, frio e sêco, sua tempe
ratura nunca se eleva a ponto de se tomar incômoda. A mé
dia ponderada anual até pode ser fixada entre 18 e 20 
graus centígrados. 

Dentre as antigas construções em barroco-colonial, 
destacam-se a Matriz de Nossa Senhora da Piedade e a 
Igreja da Boa Morte. A rua Sena Madureira existe, ainda, 
a antiga sede da Fazenda Bela Vista, tida como a casa mais 
antiga da cidade. Construída no mais puro estilo colonial
-brasileiro, encontra-se em boas condições de conservação. 

Santos Dumont nasceu no sítio Cabangu, localizado na 
área que foi desmembrada de Barbacena a fim de tÇ>rnar
-se o municíoio de Santos Dumont ( ex-Palmira) . 

Escola Preparatório de Cadetes do Ar. 
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Barbacena conta com cêrca de 38 logradouros públi
cos, nos quais estão localizados inúmeros monumentos his

tóricos e artísticos: A estátua do Dr. Crispim Jacques Bias 
Fortes, o Monumento à Fôrça Expedicionária Brasileira, a 
Coluna da Liberdade, a Herma do Maestro Flausino do 
Vale, a Herma de Tiradentes e outros. Esta última, diz-se 
está assentada no mesmo local em que a côrte lisboeta fêz 
afixar - segundo a tradição - o braço direito do Prato
mártir da Independência, ornamento das armas do Muni
cípio. Conta ainda com 508 telefones, 8 hotéis, 3 pensões 

e 7 cinemas. 
Circulam no Município, duas vêzes por semana, dois 

jornais: "Cidade de Barbacena" e "Correio da Serra". Bar
bacena dispõe ainda de uma radioemissora: "Rádio Barba-
cena S.A.". O Clube Barbacenense possui uma biblioteca 

com cêrca de 1 500 volumes. 

Barbacena é centro de atração cultural, acolhendo es
tudantes dos municípios vizinhos, de outros Estados e até 
mesmo de alguns países sul-americanos, principalmente por 
se encontrarem instaladas ali a Escola Preparatória de Ca
detes-do-ar e a Escola Agrotécnica Diaulas Abreu. O Muni

cípio conta ainda com o Colégio Estadual, a Escola Normal 
e Ginásio Imaculada Conceição, o Instituto Salesiano Te
nente Ferreira, o Pré-Juvenato São Geraldo, a Escola Nor
mal Regional e um curso de piano, com duração de 8 anos, 
mantido pelo Conservatório Brasileiro de Música. 

Barbacena pode ser considerada importante centro de 
tratamento de doenças neuro-psíquicas. Além do Hospital
Colônia de Alienados (mantido pelo Govêrno Estadual), 
e onde se encontram internados doentes oriundos dos mais 
diversos pontos do País, e do Manicômio Judiciário do Es
tado, existem mais cinco casas particulares, que se dedicam 
àquele tratamento especializado: Casa de Saúde Santa Isa
bel, Casa de Saúde São Sebastião, Casa de Saúde São Vi
cente de Paulo (destinada exclusivamente a internamentos 
de religiosas), Casa de Saúde Xavier e Sanatório Bar
bacena. 

Conta ainda o Município, no setor médico-hospitalar, 
com a Santa Casa de Misericórdia, o Instituto Maternida
de, Assistência à Infância e Policlínica Nossa Senhora da 
Piedade e a Casa de Saúde São José. 

A Câmara Municipal compõe-se de 15 vereadores. 
Em 3-X-55 havia 18 877 eleitores inscritos, dos quais, 

10 828 votaram nas eleições daquela data. 
Instalada na cidade acha-se uma Agência de Estatís

tica, órgão pertencente ao sistema estatístico-brasileiro. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Paulo Farnese). 

BARRA LONGA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - No primórdios da penetração das Minas 
Gerais, colonizadores que se haviam fixado na região do 
Carmo e Ribeirão do Ouro Prêto, emigraram para a re
gião dos rios Gualacho do Norte e Carmo, formando, aí, 
pequenos núcleos de povoação. Entre êles estava Barra 
Longa. O coronel Matias Barbosa da Silva que se ilus
trara no sul, defendendo contra os espanhóis a Colônia do 
Sacramento e que para Minas subindo com Artur de Sá 

aí se tornara riquíssimo, senhor de muitos escravos 
e poderoso em armas, desceu por seu turno à procura, no 

seio ubertoso das terras do Carmo, da sustentação de sua 
casa já então naturalmente grande. Lançou nestas partes 
várias posses, legalizadas anos depois pelos documentos co
mumente chamados - cartas de sesmarias. A principal des
tas posses, a que o coronel tratou com mais interêsse e cari
nho, foi a grande Fazenda da Barra do Gualacho do Norte, 
vasto territorial, dentro de cujo perímetro, próximo ao local 
onde à feição de solar nobre, fundou êle o pequeno arraial de 
Barra de Matias Barbosa pouco depois São José de Barra 
longa. Isto deve ter-se verificado de 1701 a 1704. Após a 
construção de uma capela mandada erigir por Matias Bar

bosa, o povoado foi se desenvolvendo. As principais ativida
des a que se dedicava essa gente era a agricultura e a explo
ração do ouro de aluvião, abundante nos rios Carmo e Gua
lacho do Norte 

O fundador de Barra Longa, Matias Barbosa da Silva, 
era coronel ilustre e potentado que muito se distinguiu pe
los serviços que prestou ao Estado. Servira 5 (cinco) anos 
na Colônia do Sacramento. Para Minas, veio com o Gover
nador Artur de Sá e Menezes com a patente de Ajudante 
dos Auxiliares. Aí tornou-se riquíssimo e poderoso em ar
mas. Foi um dos revolucionários de Vila Rica em 1720 e 

dos que assinaram o têrmo do Conde de Assumar, quando 
o povo daquela vila veio amotinado à Vila do Carmo (ju
lho de 1720). Em 1731, encarregado pelo conde dos Gal
vaes de reprimir o gentio que infestava Barra Longa e Fur

quim, perseguiu-o até Natividade. 

Desde a fundação até 1857, Barra Longa viveu sob a 
dependência administrativa do Município de Mariana. Pela 
Lei provincial n.0 827, de 11 de julho de 1857, Barra Lon
ga passou a ser distrito de Ponte Nova, município que aca
bara de ser criado. Pela Lei provincial n.0 1744, de 18 de 
outubro de 1870, volta novamente Barra Longa a integrar o 
velho município de Mariana. Em 9 de outubro de 1923, 
Barra Longa passa outra vez à jurisdição do município de 
Ponte Nova. Neste período o que mais notável sucedeu foi 
a constituição da "Cia. Fôrça e Luz de Barra Longa" que 
aproveitou a queda do Jurumirim no Ribeirão do Engenho, 
para fornecimento de luz à sede distrital. A inauguração dês
se serviço realizou-se em 1925. Por fôrça do Decreto-lei n.0 

148, de 1938, o distrito de Barra Longa passou à categoria 
de Município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Foi o distrito cria
do por Provisão de 16 de fevereiro de 1718 ou 1740. A fre
guesia de Barra Longa foi elevada à categoria de vila por 
Lei n.0 202, de 1.0 de abril de 1841 -artigo 16. 

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1911, e nos quadros de apuração do Recenseamento Ge
ral de 1-IX-1920, o distrito de Barra Longa figura no muni

cípio de Mariana. 

Por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, foi o distrito de Barra Longa transferido do municí
pio de Mariana para o de Ponte Nova. 

A divisão administrativa referente ao ano de 1932 bem 
como a territorial de 31-XII-1937, e o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, conser
vam o distrito de Barra Longa integrado no município de 

Ponte Nova. 



O Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 
1938, criou o município de Barra Longa, com o distrito de 
igual nome desmembrado do município de Ponte Nova e 
parte do território dos distritos de Cláudio Manoel, Acaiaca 
e Furquim, do município de Mariana. Assim no quadro vi
gente no qüinqüênio 1939-1943, fixado pelo referido De
creto-lei n.0 148 o município se compunha de um só distri
to: o da sede. 

Ainda de conformidade com o quadro da divisão terri
torial administrativo-judiciária do Estado, em vigor no qüin
qüênio 1944-19481 fixado pelo Decreto-lei estadual n.0 

1 058, de 31 de dezembro de 1943, só o distrito da sede 
(Barra Longa) integra o município. 

O Decreto-lei estadual n.0 1 711, de 4 de abril de 1946, 
dividiu o distrito da sede em dois subdistritos, sendo 1.0 

subdistrito da cidade e o 2.0 subdistrito do Povoado de Fe
lipe dos Santos. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - O Decreto-lei estadual 

n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o quadro 

territorial vigente no qüinqüênio 1939-1943, colocou o mu

nicípio de Barra Longa, sob a jurisdição do Têrmo e da 
Comarca de Ponte Nova. 

No quadro estabelecido pelo Decreto-lei estadual 

n.0 1 058, de 31-12-1943, para vigorar no qüinqüênio de 

1944-1948, o município de Barra Longa continua subordi

nado ao Têrmo e Comarca de Ponte Nova. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Bar
ra Longa está localizado na zona da Mata do Estado de 

Minas Gerais. Sua área é de 386 km2,segundo o D.E.E. de 

Minas Gerais. As coordenadas geográficas da cidade são: 

latitude Sul: 20° 16' 53",7; longitude: 43° 03' 27" W.Gr. 

A posição da cidade, relativamente à capital do Estado, é: 

rumo E. S. E. ; distância em linha reta: 99 km.. Sua alti

tude é de 334 m. Temperatura em graus centígrados: mé

dia das máximas: 30; das mínimas: 14; compensada: 22. 

SITUAÇÁO A .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

10-24673 

POPULAÇÃO - Pelo Recenseamento de 1950, era de 

13 892 a população do município. Estimativas para ..... 

31-XII-955 previam a existência de 14 800 habitantes com 

a densidade demográfica de 38 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Localização da população - A localização da popula

ção recenseada no município em 1950, encontra-se registra

da no quadro abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULACÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

---------------------- ------·-
Cidade ..... . 1 560 11,22 
Quadro rural. .. 12 332 88,711 

TOTAL. 13 892 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 

atividade econômica do município é a agricultura. Entre os 

produtos cultivados destacam-se: o café com a produção 

que atinge o valor de Cr$ 11 592 000,00; o milho com .. 

Cr$ 7 142 400,00; o feijão com a produção avaliada em 

Cr$ 5 427 000,00; o arroz com a produção no valor de 

Cr$ 2 460 000,00 e a cana-de-açúcar com a produção ava

liada em Cr$ 1 320 000,00, além de inúmeros· outros pro

dutos agrícolas de menor significação. Os produtos, acima 

relacionados, ocupam áreas de plantio superiores a 250 ha. 

A atividade econômica que, em importância, ocupa o 

segundo lugar no município é a pecuária, com um rebanho 

bovino de 19 500 cabeças no valor de Cr$ 54 600 000,00 e o 
rebanho suíno com 20 000 cabeças, avaliado em 
Cr$ 16 000 000,00, dados êstes referentes a 1955. 

O quadro seguinte elucida o exposto acima: 

PESSOAS PRESENTES 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura ....... . 
Iad6otriao extrativas ..................... . 
Ind6otria de tranoformaçio ....... . 
Com&cio de mercadorias. . . . . . . . . . . . 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliârioa, cri· 

dito, seguros e capitalização ...... . 
Preotaçio de serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transporte, comunicações e armazenagem ... 
Profiaaõea li beraia ................. . 
Atividades sociais ......... . 
Administração pública, Legislativo, Justiça ... 
Defesa nacional e segurança pública ..... 
Atividades dom"ticao aio remuneradas, ati-

vidades escolares discentes .... 
Condições inativas. . . ........ . 

TOTAL ... 

Culturas agrícolas 

CULTURAS 

Milho ............. . 
Caf~ ......... . 
Feijão .................... . 
Arroz ..................... . 
Cana-de-açúcar ....................... . 
Outroo ...... . 

TOTAL ....... . 

DE 10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 
-----------

3 914 3 483 431 
34 34 

140 139 
103 103 

4 2 2 
293 61 232 
48 47 1 

4 4 
44 7 37 
25 24 1 

5 5 

3 798 173 3 625 
1 171 657 514 

9 583 4 739 4 844 

VALOR DA PRODUÇÃO 

Números % sObre 
absolutos o total 

(Cr$ I 000) 

7 142 24,59 
11 592 39,92 

5 427 18,68 
2 460 8,46 
I 320 4,54 
I 108 3,81 

29 049 100,00 

11/.5 



O quadro abaixo esclarece a situação da pecuária no 

município: 

DADOS NUM~RICOS 

REBANHOS Valor 

Atlininos .. 
~inos ... 
Caprinos .. 
Eqüinos ... 
Muares. 
Ovinos ..... 
Sulnos. 

TOTAL. 

Número de 
cabeças 

8 
19 500 

320 
1 650 
1 200 

160 
20 000 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

-----
32 0,04 

i4 600 70,40 
26 0,03 

3 300 4,25 
3 600 4,64 

16 0,02 
16 000 20,62 

77 574 100,00 

Indústria - Apresenta-se a seguir um quadro sôbre a in

dústria no município: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta-

~mpre-
beleci- gado 
mentoa Cr$1 000 % N.• de Pot!nda 

motores em c.v. 
-...,...---------------------------
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 5 10 55 6,79 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 90 146 754 93,21 - -

TOTAL ........... 95 156 809 100,00 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era· a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

Existente&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............. . 
Outros .......................... . 

Abastecimento de água 

Prfdim. •~rvidoa ....... . Possuindo penas ... 

{

Totalmente ................ . 
I.;ogradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

Logradoutos iluminados ..... {Em tOda a exténaão .. . 
Número de focos ..... . 

Ligações domiciliares ......... . 

DADOS 
N:UMl!:RICOS 

367 

13 
1 

12 

129 

5 
1 

6 

9 
77 

135 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Barra Lon

ga possui 103 km de rodovias, sendo: 44 km de rodovias es

taduais e 59 km de estradas municipais.O município é ain

da servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil, toman

do-se como ponto de partida a estação de Felipe dos 

Santos. Registrados na Prefeitura Municipal, havia os se

guintes veículos: 9 automóveis, 3 camionetas, 6 caminhões 
e 1 ônibus ( 1955). 

COMÉRCIO E BANCOS - Possui a cidade 17 estabele

cimentos comerciais varejistas. O total dos estabelecimentos 

comerciais em todo o município é de 64 varejistas. Barra 
. LOnga possui 2 correspondentes bancários. 

IJ/.6 

INSTRUÇÃO PúBLICA - A seguir, apresenta-se um qua
dro demonstrativo da alfabetização no município, conforme 
o Censo de 1950. 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

"'úmero %sObre 
o total 

---------------------------(---------1--------
Se bem ler e escrever ..................... . 
Não sabem ler e escrever ..... : ........... . 

TOTAL .... 

4 167 
7 504 

11 671 

35,70 
64,30 

100;00 

Ensino Primário - O quadro seguinte mostra a situa
ção do ensino primário no município: 

DADOS NUMi!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----

Unidades escolares .............. 30 30 27 
Corpo docente ................. 42 44 45 
Matricula efetiva ............ ... 1 895 1 734 1 667 

A percentagem de crianças matriculadas em relação à 
população em idade escolar é de, aproximadamente, 
48,97%, em 1956. 

FINANÇAS MUNICIPAIS - A tabela abaixo demonstra 
a situação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Tote1 Tributária do balanço 

1951. ........ · ... 539 207 1 257 - 718 

1952 ............ 556 201 1 475 - 919 

1953 ............ 70.9 184 2 059 - 1 350 

1954 ............ 672 134 2 195 - 1 523 

1955 ... : . ....... 899 226 2 545 - 1 646 
I 

Ainda, com relação à receita arrecadada no municí
pio, no mesmo período, no âmbito federal, estadual e muni
cipal, apresenta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

423 936 539 
225 990 556 
355 1 4.96 709" 
336 1 .911 672 
248 1 786 899 

1951.... . ........ . 
1952 ......................... . 
1953 ..................... . 
1954 ......................... . 
1955... . ................... . 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A vida do 
município de Barra Longa gira, como na maioria dos muni
cípios da zona da Mata, em tôrno da agricultura, principal 
atividade dos barralonguenses. A maioria de seus habitantes 
é composta de lavradores, dedicados, preferencialmente à 

cultura do café. 
É muito comum, no município, a realização de festas 

religiosas, destacando-se, entre elas: a Semana Santa, a fes
ta de São Sebastião, dia 20 de janeiro, e a festa de São José, 
a 1.0 de maio. 

Assaz interessante na vida do município é a extra
ção do ouro de aluvião nos rios do Carmo e Gualacho. ltste 
trabalho é executado por "faiscadores", homens, mulheres e· 
mesmo crianças que se entregam, com afã, à árdua tarefa 



de extrair do fundo .dos rios as pepitas do precioso metal 
que são vendidas aos compradores especializados. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores, ha-
vendo 5 664 eleitores inscritos. 

Um médico exerce a profissão na sede. 

No setor cultural notam-se: 1 biblioteca e 1 livraria. 

A hopedagem se resume em 1 hotel e 1 pensão. 

Instalada em sua sede municipal; encontra-se uma 
Agência de Estatística, óre:ão do Sistema Estatístico Brasi

leiro. 

(Organizado por J ahy de Souza; com dados fornecidos pelo 
Ágente de Estatística Gutemberg José de Freitas). 

BARROSO-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Entre outros, foram desbravadores da re
gião onde se acha o atual município de Barroso os portu
guêses Antônio da Costa Nogueira, Francisco Antônio Pires, 
Francisco de Paula Meireles, Joaquim José de Souza e o al

feres Joaquim Barroso. Em 1720, êste último, segundo in

formação do livro de notas de São José del Rei (atual Ti

radentes), grande devoto que era de Santana, fêz construir 
no sítio do Barroso, de sua propriedade, uma capela que 

lhe dedicou. 

O sítio e a capela constituíram o embrião da futura 

cidade. Os tropeiros e viajantes que passavam pela região 

falavam em "pousar no Barroso". Daí ao comércio e do 

comércio ao povoado foram etapas cedo vencidas. 

Em tôrno da capela cresceu a povoação, em 1843 era 

ali fundada a primeira associação religiosa, dedicada à Nos
sa Senhora do Rosário. 

Desenvolvendo-se a localidade, foi a mesma em 1874 

elevada a Distrito do Município de Tiradentes. 

Até 1920 predominou a fisionomia agrária da comu
nidade. A partir de então, a extração e o beneficiamento 

da cal tomou notável incremento. Pouco depois eram ins

taladas no município duas grandes cerâmicas. O início da 
atividade industrial repercutiu também na economia tradi

cional, com o aparecimento de duas fábricas de laticínios e 
uma serraria. 

Igreja-Matriz. 

O surgir de uma grande fábrica de cimento abriu, re
centemente, uma nova e importante direção para a traje
tória da vida municipal. 

Em 1953 foi elevado o Distrito à categoria de Municí
pio, que foi instalado em 1954. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO ,..-- O Município de Bar

roso com 86 km2 está localizado à margem do Rio das Mor

tes, na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. Tem 

a cidade uma altitude de 920 m. Apresenta a seguinte tem

peratura em graus centígrados: média das máximas: 24; 
das mínimas: 14; compensada: 20. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO 

-População do Distrito - De acôrdo com o Censo De
mográfico de 1950, era a seguinte a população do Distrito 
de Barroso, que posteriormente veio a constituir o atual 
município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Quadro urbano ................ . 
Quadro suburbano ............. . 
Quadro rural .......... _. ...... . 

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

HOMENS MULHERES 

874 
103 
467 

1 444 

875 
93 

441 

1 409 

TOTAL 

1 749 
196 
908 

2 853 

Estimativas da população para 31-XII-955: 3 018 ha

bitantes. Densidade demográfica: 35 habitantes por quilô

metro quadrado. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 

atividade econômica está na indústria de cimento portland. 

Além dessa indústria, a extração de calcário e argila tem 

relativa importância. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A agricultura e 

a pecuária têm sua atividade limitada ao consumo local. 
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Conjunto Residencial da Cio. de Cimento. 

Em 1955 era a seguinte a situação da agricultura: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

% sObre 
o total 

---- ------ -------------------------
Milho ............ . 2 309 48,72 

Feijão ................ . 1 080 22,78 

Arroz ............... . 532 11,22 

Mandioca ..................... . 306 6,45 

Batata-inglba ..... . 180 3,79 

Outros ..... . 334 7.04 

TOTAL ...... . 4 741 100,00 

Na mesma época, a situação da pecuária era a seguinte: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR (31-Xll-1955) 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

-----·-·--------- ------- -------· -------

Bovinos ...................... . 
Eqllinoo ...................... . 

Muares .................... ···· 
Sulnoo ....................... . 

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

3 840 
50 
40 

450 

11 520 
125 
120 

1 350 

13 115 

87,85 
0,95 
0,91 

10,29 

100,00 

Produção de Cimento - Está situada no município a 
fábrica da Cia. de Cimento Portland Barroso. 

Apesar de não estar totalmente montada, conseguiu en
tretanto, em agôsto de 1956, a maior produção de cimento de 
Minas Gerais. Conta atualmente com 2 fornos, sendo plano 
da Companhia ampliar suas instalações, fazendo funcionar 6 
fornos quando estiver completamente instalada. 

Indústria - Em 1955 era a seguinte a situação da indús
tria local: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de EMPREGADO MOTRIZ 
esta- Pessoal 

ESPECIFICAÇÃO beleci· empre-
mentos gado %sObre N.• de Potência 

Cr$ 1 000 o total motores em c.v. 

-------------- ---- ---- ---- ---- ----
Ind6otria extrativa mi-

neral ................ 8 220 5 900 2,22 6 300 
Ind6otria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 1 2 59 0,02 1 5 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 20 610 259 715 97,76 115 5 770 

TOTAL ........... 29 832 265 674 100,00 122 6 075 
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MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 
LoAradouros públicos 

Existentes .... 
Abastecimento de água 

Prédios servidos, possuindo penas. 

Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente .. . 
{

Totalmente ... . 

TOTAL ..... . 
Iluminação pública e domiciliar 

{

Em tOda a extensão .... 
Em parte da extensão .. 

Logradouros iluminados. . . TOTAL ....... _ ... . 

Número de focos ...... . 
Ligações domiciliares. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

632 

30 

226 
8 
1 

9 

20 
5 

25 
180 
318 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 
100 km de rodovias, sendo que 20 estão sob a administração 
do Estado, 30 sob a do Município e 50 são particulares. 

Por rodovia, dista Barroso da Capital do Estado 260 km 
e da Capital do país 342. 

É servido pela Rêde Mineira de Viação, distando por 
ferrovia 310 km da Capital do Estado e 426 da Capital do 
País. 

Foram registrados na Prefeitura Municipal em 1955: 
9 automóveis, 6 camionetas, 125 caminhões. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípjos 
Limítrofes 

Dores de Campos .. 

Prados ....... . 

Barbacena ............ . 

CAPITAIS 

CAPITAL ESTADUAL .. . 

CAPITAL FEDERAL .... . 

DIS
TÂNCIA 

(km) 

13 
24 

29 
29 

31 
48 

260 
310 
426 
342 

VIA DE 
TRANSPORTE 

Rodovia 
Misto Rodovia e 

Ferrovia 
Rodovia 
Misto Rodovia e 

Ferrovia 
Rodovia 
Ferrovia 

Rodovia 
Ferrovia 
Ferrovia 
Rodovia 

OBSERVAÇÕES 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. e E.F.C.B. 

R.M.V. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Barroso dispu
nha em 31-XII-55 de 50 estabelecimentos comerciais vare
jistas, situados na sede municipal. Contava o município em 
31-XII-56, com 7 correspondentes bancários. 

Usina Santo Antônio - Barragem. 



Vista Parcial da Cidade. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Com relação à alfabetização, 
eis os seguintes dados do Censo Demográfico de 1950 
sôbre os habitantes maiores de 5 anos da Vila de Barroso, 
que mais tarde veio a constituir a sede do atual município: 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

-------------- ------·--1----·- ------

Sabem ler e eocrever .......... . 
Nlo oabem ler e eocrever ...... . 

595 490 1 083 
229 321 550 

TOTAL .................. . 824 811 1 633 

Ensino Primário - No período 1954/1956, foi a se
guinte a situação do ensino primário em Barroso: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 3 3 4 
c~ docente ................. 12 16 18 
Matricula efetiva ............... 501 $69 596 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar é de 85,59%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação financeira do muni
cípio, nos anos de 1954 e 1955foi a seguinte: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despeaa 
realizada 

4 'def'icit'' 
Total Tribut6ria do balan~o 

1954 ............ 819 293 818 1 

1955 ............ 954 391 847 107 

No mesmo período de tempo, a receita arrecadada nas 

três esferas da administração foi a constante da tabela 

abaixo: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Federal Estadual Municipal 

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

1954 .......................... 214 575 819 

1955 .......................... 1 036 2 710 954 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Com a insta

lação da fábrica de cimento, Barroso se tornou um muni

_cípio altamente industrializado . 

O cimento de Barroso tem ótima aceitação no merca

do consumidor. 

O comércio é exercido com Barbacena, Juiz de Fora, 

Rio de Janeiro, etc. Exporta cimento e recebe em troca 

sacos de papel para embalagem, tecidos, calçados, etc. 

Seu povo, tradicionalmente religioso, festeja com gran
de pompa Nossa Senhora do Rosário, a 1.0 de janeiro e 
Santana padroeira do município, a 26 de julho. 

Encontram-se na sede 5 telefones, 5 pensões e 1 cine

ma; 2 médicos no exercido da profissão. 

O Legislativo municipal é integrado por 9 vereadores, 

havendo 1 289 eleitores inscritos. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 

Acente de Estatística Nicanor Silva). 



BELO HORIZONTE 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - (Por ABÍLIO BARRETO, da Academía Mi
neira de Letras) - A localidade em que está situada a 
nova Capital de Minas começou a ser povoada em 1701 
pelo bandeirante João Leite Ortiz, com a sua Fazenda do 
Cercado, em cujas terras nasceu o arraial de Curral d'El
Rei que, em 1890, passou a denominar-se Belo Horizonte, 
sendo distrito de Sabará. 

O nome de Curral d'El-Rei começou a aparecer em 
documentos oficiais em 1707, quando o arraial se formava 
nas proximidades do local em que depois se construiu uma 
capela, mais tarde convertida na Matriz de Nossa Senhora 

da Boa Viagem. 
Ortiz aí estêve até 1721, aproximadamente, quando, 

já muito rico, atraído por parentes, foi, com êstes, descobrir 
minas de ouro em Goiás. Mais tarde, em viagem para Por
tugal, veio a falecer em Recife, no Estado de Pernambuco. 

O arraial cresceu. A freguesia desdobrou-se em muitos 
curatos, chegou a contar 18 000 almas, estendendo-se até 
o Paraopeba e até Sete Lagoas. Depois, caiu, os seus cura
tos se foram desmembrando, até ficar reduzida ao arraial, 

com 2 500 habitantes. 
A sua beleza topográfica, a doçura e amenidade de seu 

clima, a salubridade de seu solo~ a sua abundância em ma
teriais para construção, com que o dotara a natureza, um 
dia, em 1829, inspiraram a um dos seus vigários, o Padre 
Francisco de Paula Arantes, enviar à Cúria Mariana, em 
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relatório, êste notável vaticínio, mais tarde perfeitamente 
realizado: 

"A Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem de 
Curral d'El-Rey está situada em campos amenos na 
extensa planície de hua serra, donde manão imensas 
fontes de cristalinas e saborosas aguas; o clima da re
gião he temperado; a atmosfera he salutifera; está 
circulada de pedras e mais materiais de que se podem 
fazer soberbos edifícios; a natureza creou este lagar 
para hua formosa e linda cidade, si algum dia foi au
xiliada esta lembrança". 

A antiga Capital de Minas era Ouro Prêto, cidade nas
cida por influência da grande mineração de ouro que se fa
zia desde os seus primeiros dias, região entre serras, inade
quada para o desenvolvimento de uma grande e moderna 
cidade digna de ser sede do Gavêrno de Minas . 

No período colonial e no provincial cogitou-se da mu
dança, mas a idéia não logrou ir avante. 

Proclamada a República, o assunto voltou à tona vigo
rosamente e, depois de uma luta titânica, foram pelo Con
gresso indicadas cinco localidades - Juiz de Fora, Barba-· 
cena, Paraúna, Várzea do Marçal e Belo Horizonte- para 
de entre estas ser escolhida a que reunisse tôdas as condi
ções necessárias para a nova metrópole de Minas . 

Uma comissão de técnicos, sob a direção do distinto 
engenheiro maranhense Dr. Aarão Reis, foi nomeada pelo 
Presidente Conselheiro Pena; efetuou estudos completos 
dos cinco lu!Zares. e. no relatório apresentado ao Govêrno, 



julgando igualmente em boas condições as localidades deno
minadas Belo Horizonte e Várzea do Marçal, concluiu por 
preferir esta. 

Reunido o Congresso em Barbacena por estar ameaça
do em Ouro Prêto, a 17 de dezembro de 1893, pela Lei nú
mero 3, adicional à Constituição, depois de uma tremenda 
luta parlamentar, foi afinal escolhido o local em que existia 
o arraial de Belo Horizonte, antigo Curral d'El-Rei. 

A 1.0 de março de 1894 o Sr. Aarão Reis, nomeado an
teriormente Chefe da Comissão Construtora, organizou-a, 
instalou-a e dirigiu-a até maio de 1895, quando se exone
rou, sendo substituído pelo grande engenheiro mineiro Dou
tor Francisco de Paula Bicalho. 

ítste, ao assumir a chefia, a 22 de maio de 1895, encon
trou o arraial desapropriado, os estudos da nova cidade fei
tos, iniciada a construção de um ramal férreo que se deve
ria ligar à Central do Brasil em Arrudas, depois General 

Carneiro. 
O prazo constitucional para a mudança da Capital era 

de 4 anos, a partir de 17 de dezembro de 1893, e o enge
nheiro Bicalho, remodelando a Comissão Construtora, cons
truindo aquêle ramal férreo e outro no centro da localidade, 
que media o dôbro do primeiro, dotando-os do material fixo 
e rodante, promovendo enfim a aquisição de todo o material 
necessário, em Minas, em outros Estados e no estrangeiro, 
atacou vigorosamente os trabalhos e não a 17, mas a 12 de 
dezembro de 1897, era pelo Presidente Dr. Crispim Jacques 
Bias Fortes inaugurada a nova Capital de Minas, com gran
de solenidade, na Praça da Liberdade. 

Extinta a Comissão Consu:utora e criada a Prefeitura, 
esta se instalou a 3 de janeiro de 1898 no velho sobrado em 
que funcionara o Escritório Central da Comissão. O primei-

ro prefeito nomeado para a Capital foi o Sr. Alberto Dias 
Ferraz da Luz. 

A cidade inicial, que havia custado ao Estado . _ . . . 
36.000: 000$000 (trinta e seis milhões de cruzeiros na moe
da atual), contava 10 000 habitantes e possuía apenas 500 
casas novas, estando ainda habitadas muitas casas velhas 
remanescentes do arraial e milhares de cafuas e barracões 
provisórios. 

A capital denominava-se então Minas, em virtude da 
Lei n.0 3, adicional à Constituição, mas a comarca criada 
em 1897 chamava-se Belo Horizonte. 

Em 1901 o Congresso adotou o nome de Belo Hori
zonte também para a cidade. 

Até o presente, dirigiram a nova Capital 32 Prefeitos, 
inclusive o atual, sendo 27 nomeados pelo Govêrno do Es
tado e 5 eleitos pelo povo. Vale assinalar que, dentre os 
prefeitos da Capital, figura o nome do atual Presidente da 

República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que estê
ve à frente da administração municipal no quinquênio 
1940-1945. Nesse período, Belo Horizonte experimentou 
grande surto de progresso: asfaltamento dos principais lo
gradouros de quase tôda a cidade, formação de novas Vilas 
e Bairros, além da majestosa realização urbanística que é a 

Pampulha, obra que envaidece e extasia não só o belo-hori
zontino, mas todos aquêles que a conhecem e sabem aqui
latar o valor do empreendimento. Ao espírito dinâmico e 
empreendedor dêsse Prefeito, a capital mineira deve larga 
soma de melhoramentos, além dos já citados. 

O primeiro Prefeito eleito de Belo Horizonte foi o 
Dr. Otacílio Negrão de Lima, empossado a 12 de dezembro 
de 1947, data do cinqüentenário da cidade. Sua administra-

Palácio da Liberdade - Sede do Govêrno do Estado 
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ção, como a anterior, se assinalou por uma série de realiza

ções que muito concorreram para o progresso da capital 
mineira. O atual prefeito é o Dr. Celso Mello Azevedo, em

possado a 1.0 de fevereiro de 1955 e cuja administração se 
vem desenvolvendo sob•os melhores auspícios. Vários me
lhoramentos já foram realizados, no 1.0 ano da sua gestão 
como prefeito de Belo Horizonte. 

Nos seus primeiros 22 anos, a Capital vegetou, estêve 
a braços com duas crises financeiras tremendas, pelo que 
teve evolução muito lenta; A partir de 1922, quando Pre
feito o Dr. Flávio Fernandes dos Santos, ativou-se o seu 

progresso, tornando-se vertiginoso e ininterrupto de 1935 
em diante. 

As causas determinantes dessa evolução magnífica, que 
tem ultrapassado as mais otimistas previsões, temo-las, em 
primeiro lugar, na excelência do clima e na beleza topográ
fica da localidade, que atraem irresistivelmente a quantos 

' visitam a cidade; temo-las depois na ação fecunda de seus 
administradores; temo-las ainda em conseqüência do desen
volvimento dos serviços bancários, que impulsionou o co
mércio e a indústria, e temo-las, finalmente, nas ligações fer

roviárias, rodoviárias e aéreas para todo o Estado e para 
todos os Estados da Federação, estimulando as iniciativas 
particulares. 

Presentemente Belo Horizonte possui o mais impor
tante comércio e o maior parque industrial do Estado, sen
do sede da Universidade de Minas Gerais, da Universidade 
Rural, da Universidade Católica (em formação), de um 
Conservatório Mineiro de Música, e de um Arcebispado; 
desdobra-se em bairros aprimorados, magníficos por todos 

f5Jt. 

os lados; está engalanada de numerosos arranha-céus, que 
lhe dão excepcional majestade; tem serviços satisfatórios de 
transportes e meios de comunicação internamente, com os 

Estados e com os países estrangeiros; possui vasto e apri
morado serviço hospitalar e numerosas outras instituições 

de assistência; tem escolas para tôdas as idades e para todos 
os ramos culturais; é, enfim, uma cidade modelar, de clima 
saudável, que deslumbra os seus visitantes, envaidece jus
tamente os belo-horizontinos, honra e orgulha o povo minei

ro e engrandece o Brasil. 

(Publicação da Sinopse Estatística do Município de 
Belo Horizonte, de 1948, refundida e atualizada pelo autor) 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito, criado 
sob a denominação de Nossa Senhora da Boa Viagem do 
Curral d'El-Rei, por Ordem Régia de 1750, passou a cha
mar-se Belo Horizonte, a 12 de abril de 1890, em face 
do Decreto n.0 36, dessa data. A sua criação foi confirma
da pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Pelo disposto na Lei estadual n.0 3, de 17 de dezem
bro de 1893, ficou decidida a criação do Município denomi

nado "Cidade de Minas" cuja sede, a ser erguida no arraial 
de Belo Horizonte, recebeu logo a categoria de cidade e 
capital do Estado. O território da nova comuna desmem
brou-se da de Sabará, por efeito dos Decretos estaduais nú
meros 716, de 5 de junho de 1894 e 776, de 30 de agôsto 

dêsse ano. 

A instalação da "Cidade de Minas", na categoria de 

capital, verificou-se a 12 de dezembro de 1897 em razão 
do Decreto estadual n.0 1 085, dessa data. Em cumprimento 
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ao Decreto estadual n.0 302, de 1.0 de julho de 1901, o 

topônimo foi mudado para Belo Horizonte. 

Consoante a "Divisão Administrativa, em 1911", e os 

quadros de apuração do Recenseamento Geral de ...... . 
1-IX-1920, o Município de Belo Horizonte constitui-se de 

apenas um distrito, - o da sede. 

Em virtude da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o Município em aprêço passou a abranger mais um 

distrito, o de Venda Nova, criado com território desmem

brado dos distritos-sedes dos Municípios de Santa Luzia do 
Rio das Velhas e Belo Horizonte. Êste, conseqüentemente, 

na divisão administrativa do Estado, fixada por essa lei, 
aparece subdividido em 2 distritos: Belo Horizonte e Ven

da Nova, o que também se observa no quadro de divisão 

administrativa relativo a 1933, contido no "Boletim do Mi

nistério do Trabalho, Indústria e Comércio". 

Departamento Regional do SENAI 

De acôrdo com os quadros de divisão territorial data

dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o Município de que se 

trata compõe-se de 4 distritos: Belo Horizonte 1.0 , Belo 
Horizonte 2.0

, Belo Horizonte 3.0 e Venda Nova. Já no ane
xo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
é êle formado apenas por 2 distritos: Belo Horizonte (com 
zonas: V'-, 2.8 e 3.8

) e Venda Nova. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, que estatuiu a divisão territorial judiciá
rio-administrativa do Estado, a vigorar no qüinqüênio .... 

156 

1939-1943, o Município de Belo Horizonte perdeu, para o 
de Santa Luzia, o distrito de Venda Nova, e, para o de Sa

bará, parte do território do seu distrito-sede, com a qual se 

criou o novo distrito de Marzagão. Compreende, assim, nes
sa divisão, um só distrito: o de Belo Horizonte, dividido em 
quatro zonas: 1.8

, 2.8
, 3.8 e Barreiro ( 4.8 ) • 

Segundo a divisão territorial judiciário-administrativa 
do Estado, no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecida pelo 
Decreto-lei estàdual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
Belo Horizonte permanece composto por somente o distrito
-sede, que abrange, por outro lado, 4 subdistritos: 1.0 , 2.0 , 3.o 

e 4.0
. Nota-se que o distrito único dêsse Município sofreu, 

em razão do mencionado Decreto-lei n.0 1 058, novo des
membramento, tendo cedido parte do território ao distrito 

de Contagem, do Município de Betim. "Pela Lei n.0 336, 

Ônibus Elétrico da Frota do O. B. O. 

de 27 de dezembro de 1948, Belo Horizonte readquiriu o 
distrito de Venda Nova, então perdido pelo Decreto-lei nú

mero 148, de 17 de dezembro de 1938. 

A Lei n.0 336 vigorou até 31 de dezembro de 1953, 

sendo confirmada pela Lei n.O 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, que vigorará até 31 de dezembro de 1958. 

Assim, o Município de Belo Horizonte está constituído 
de dois distritos: o da sede, com 4 subdistritos ( 1.0 , 2.0

, 3.0 

e 4.0 ), e o distrito de Venda Nova". 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca, com o nome 
de Belo Horizonte, foi criada pela Lei estadual n.0 223, de 
15 de novembro de 1897, instalando-se a 21 de março do 

ano seguinte. 

De conformidade com os quadros de divisão territorial 

datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o anexo 

ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, a 

Viaduto Santa Tereza 
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referida comarca é integrada por 2 têrmos: o da sede, com 
os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, e o de Santa 
Quitéria. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, a comarca de Belo Horizonte perdeu para 
a de Betim, recém-criada, o têrmo de Santa Quitéria. Seu 
têrmo-sede ficou integrado, ainda em vista dêsse Decreto
-lei, por um só Município, o de Belo Horizonte, em virtude 
da extinção do de Contagem. Assim, na divisão judiciário
-administrativa do Estado, fixada pelo citado Decreto-lei nú
mero 148, como também na que o Decreto-lei estadual nú
mero 1 058, de 31 de dezembro de 1943, estabeleceu para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o Município de Belo Ho
rizonte compreende o têrmo judiciário da comarca de idên
tico nome. 

Esta divisão permaneceu inalterada pelas Leis n.0 336 
e 1 039, de 27 de dezembro de 1948 e de 12 de dezembro 
de 1953, respectivamente. 

(Extraído da Sinopse Estatística do Município de Belo 
Horizonte- 1948, com atualizações). 

DESCRIÇÃO DA LINHA DE LIMITES MUNICIPAIS, 
DAS DIVISAS INTERDISTRIT AIS E DOS LIMITES 
SUBDISTRITAIS, DO DISTRITO DE BELO HORI-
ZONTE - 1 - Limites municipais - a) Com o Muni-

cípio de Betim - Começa na serra do Curral, no ponto que 

se denomina serra da Piedade no entroncamento com a 

serra do Jatobá, junto à Vargem da Caveira; segue pela 

cumeada da serra do Jatobá, e depois pelo espigão divisor 

dos ribeirões Jatobá e Ibirité, passando pelo túnel de Ja

tobá, até atingir o alto da Lagoa Sêca. 

o 

b) Com o Município de Contagem- Começa no alto na 
Lagoa Sêca e continua pelo divisor entre o ribeirão de Ja
tobá e o córrego da Ferrugem, pas:.sndo pelo morro Ver
melho e morro Grande, até o ponto fronteiro à cabeceira 
do afluente do ribeirão Arrudas, cuja foz está nas pro-
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ximidades do quilômetro 625 da E. F. C. B. é desce por 
êste afluente até o ribeirão do Jatobá; por êste até a foz 
do córrego do Barreiro; sobe por êste córrego até a linha 
férrea da E. F. C. B.; continua por esta linha até o ri
beirão do Arrudas, pelo qual sobe até a foz do córrego da 
Ferrugem; sobe por êste até o ponto mais próximo do qui
lômetro 889 da linha férrea da R.M.V.; segue em reta até 
êste ponto; continua pela linha férrea até encontrar o cór
rego dos Carneiros; desce por êste até o córrego da Agua 
Branca, pelo qual segue até a grota do Desbarrancado, logo 
acima da foz do córrego dos Carneiros; sobe por êste Des
barrancado e pelo espigão entre os córregos dos Carneiros e 
do Sebastião, até o alto fronteiro do córrego das Taiobas; 
continua por espigões, contorna as cabeceiras do córrego 
dos Coqueiros e continua pelo Alto de João Gomes, divisor 
de águas dos córregos da Ressaca e João Gomes, até defron
tar a cabeceira do córrego da Luzia; continua pelo divisor 
da vertente da mare:em direita do córrego da Luzia, até 

Siderúrgica Mannesmann 
Instalação de cabos aéreos para transporte de minérios 
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atingir êste córrego, na confluência de seu afluente da mar
gem esquerda que vem da Barroca, junto ao Açude dos Cam
pos; desce pelo córrego da Luzia até sua foz, no ribeirão do 
Cabral; atravessa êste ribeirão, sobe o espigão fronteiro e 
continua pelos contrafortes do morro do Confisco até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego que passa no sítio do Te
nente Castorino; desce por êste córrego até sua foz, no cór
rego do Muniz ou Braúna; atravessa êste córrego, sobe os 
espigões fronteiros e continua pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego da Água Funda ou Gangorra 
até o alto do Siqueira, defronte à cabeceira do córrego 
Olhos Dágua. 

c) Com o Município de Ribeirão das Neves - Começa 
no alto do Siqueira, defronte à cabeceira do córrego Olhos 

Outro Aspecto do Viaduto Santo Tereza 

Dágua, no divisor de águas dos ribeirões da Pampulha e 
das Areias; segue por êste divisor e pelo divisor entre os 
ribeirões das Areias e do Izidoro, passando pela serra do 

Guaresma, até o lugar denominado Porteira da Chave. 

d) Com o Município de Vespasiano - Começa na ser
ra do Guaresma, no lugar denominado Porteira da Cha
ve; continua pelo divisor de águas entre os córregos do 
Manuel Gomes (cabeceira do córrego Sujo), de um lado, 
o Vilarinho e Floresta (afluentes do ribeirão Izidoro), do 
outro lado, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
da Floresta, nas proximidades da Mata do Leopoldo. 

e) Com o Município de Santa Luzia - Começa no di
visor de águas do córrego Sujo, defronte à cabeceira do 
córrego da Floresta, nas proximidades da Mata do Leo
poldo; continua pelo divisor da vertente da margem es
querda do ribeirão do Onça, entre os córregos Floresta e 

Izidoro, de um lado, o Lage e Bicas, do outro lado, até 
a foz do ribeirão do Onça, no rio das Velhas; sobe por êste 

rio até a foz do córrego da Lage. 

f) Com o Município de Sabará - Começa na foz do 
:órrego da Lage, no rio das Velhas; sobe por êste rio até 
defronte à curva da estrada de ferro, próximo do quilô
metro 594; segue pela estrada até o pontilhão do córre
go do Calazans; sobe por êste até sua cabeceira, no al
to do Espia; continua pelo divisor de águas dos córre
gos do Malheiro e do Espia; e depois pelo divisor de 
águas dos córregos do Barreiro e do Malheiro, até o alto 
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próximo do Portão de Pedra, defronte às cabeceiras do cór
rego do Barreiro; continua por espigões, contornando as 
cabeceiras do córrego do Malheiro, e, passando pelo espi
gão das cabeceiras do córrego do Açude, alcança as cabecei
ras do córrego que passa no Cachorro Magro; desce por êste 
córrego até sua foz, no ribeirão Arrudas; desce por êste ri
beirão até a foz do córrego da Olaria; sobe por êste córre
go até sua nascente, próximo ao quilômetro 11 (onze) da 
rodovia de Belo Horizonte a Sabará e Nova Lima; dêste 
ponto alcança a cumeada da serra do Curral, no trecho em 
que se denomina serra do Taquaril; segue pela cumeada 
desta serra até o marco "CT". 

g) Com o Município de Nova Lima- Começa na Ser
ra do Curral, no trecho denominado serra do Taquaril, 
no marco "CT"; segue pela cumeada da serra do Curral, 
passando pelos trechos denomin'ados Taquaril, Pico, Ser
ra, Ponta, Rabelo, Água Quente, Mutuca, José Vieira, até 
o entroncamento com a serra da Moeda, no marco "17", 
no lugar denominado "Varginha". 

h) Com o Município de Brumadinho - Começa na ex

tremidade da serra da Moeda, ao norte, no ponto deno

minado "Varginha" - marco 17 - ponto de entronca

mento com a serra do Curral, em frente às cabeceiras 

dos ribeirões da Mutuca e Barreiro; segue pelo espigão 

da serra do Curral, na distância de apenas mil e qui

nhentos metros, até o ponto em que se denomina serra da 

Piedade, no entroncamento com a serra do Jatobá, junto 

à Vargem da Caveira. 

DIVISAS INTERDISTRITAIS - Entre os distritos de 

Belo Horizonte e Venda Nova - Começa no entronca-
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mento do divisor de águas do ribeirão da Pampulha -
ribeirão das Areias, no seu entroncamento com o divisor 
de águas do córrego do Izidoro e ribeirão da Pampu
lha; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Bitácula ou Pampulha, até o ponto fronteiro à 
ponte da Pampulha, na Rodovia Belo Horizonte-Venda 
Nova; alcança o ribeirão da Pampulha nessa ponte e desce 

por êle até a foz do seu afluente da margem direita, junto 
à ponte da rodovia entre Matadouro e Onça; sobe êste cór
rego até sua cabeceira e, daí, pelos espigões, contornando as 
cabeceiras do córrego do Barreiro, até o alto próximo do 
Portão de Pedra. 

LIMITES SUBDISTRITAIS DO DISTRITO DE BELO 
HORIZONTE - a) Do 1.0 Subdistríto - O primeiro 
subdistrito do distrito da cidade de Belo Horizonte com
preende a área circunscrita pela seguinte linha divisó-



Praça da Liberdade, vendo-se ao fundo o Palácio do Govêrno 

ria: Começa no cruzamento das Ruas São Paulo, Tupi
nambás e Avenida Afonso Pena e segue por esta Aveni
da até o cruzamento das Ruas Caetés e Curitiba; segue 
por esta Rua, em direção à Floresta, até a Avenida do 
Contôrno, defrontando,a Rua Pouso Alegre; por esta, até a 
Rua Sabará; por esta, até a Rua Pitangui; por esta, até a 
Rua Jacuí; por esta, em direção à Cachoeirinha até o fim, 
continuando pela rodovia que passa no povoado denominado 
"Onça", até o ribeirão da Pampulha; daí desce pelo ribeirão 

da Pampulha, até a foz de seu afluente da margem direita, 
Junto à ponte da rodovia entre o Matadouro e o povoado do 
"Onça"; sobe por êste afluente até a sua cabeceira, e, daí, 
pelos espigões, contornando as cabeceiras do córrego do Bar

reiro, até o alto próximo ao Portão de Pedra; continua por 
espigões, contornando as cabeceiras do córrego do Malhei
ro, e, passando pelo espigão das cabeceiras do córrego do 
Açude, alcança as cabeceiras do córrego que passa no "Ca
chorro Magro"; desce por êste córrego até sua foz no ribei

rão Arrudas; desce por êste ribeirão até a foz do córrego da 
Olaria, sobe por êste córrego até sua nascente: daí alcança 
a Rodovia Belo Horizonte-Sabará-Nova Lima, próximo 
ao quilômetro 11; segue por esta Rodovia, passando pela 

ponte do Navio até a Rua Fluorina; segue por esta Rua até 
a Rua Couto Magalhães; por esta, até o córrego do Cardoso; 
desce por êste até a Rua Niquelina; por esta até a Avenida 
do Contôrno; por esta até a Avenida Carandaí; por esta até 
a Avenida Afonso Pena e por esta até o ponto inicial. 

h) Do 2.0 Subdistrito - O segundo subdistrito com
preende a área circunscrita pela linha divisória seguinte: 
Começa no cruzamento das Ruas São Paulo, Tupinambás 

11-24673 

e Avenida Afonso Pena, seguindo por esta Avenida até o 
cruzamento das Ruas Caetés e Curitiba; segue por esta Rua 
em direção à Floresta, até a Avenida do Contôrno, de
frontando a Rua Pouso Alegre; por esta, até a Rua Sa
bará; por esta até a Rua Pitangui; por esta até a Rua 
J acuí, por esta, em direção a Cachoeirinha até o fim, con
tinuando pela rodovia que passa no povoado denominado 
"Onça"; sobe pelo ribeirão da Pampulha até a ponte da an

tiga Rodovia Belo Horizonte-Venda Nova, daí sobe o 

espigão, atingindo o divisor da vertente da margem es

querda do ribeirão da Pampulha ou Bitácula pelo qual 

Colégio Estadual 
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continua e, pelo divisor da vertente da margem esquerda 

do córrego Olhos Dágua ou Paracatu, atinge o divisor 

de águas dos ribeirões da Pampulha e Areias, no Alto do 

Siqueira, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego que 

passa no Moinho de José Alfredo; continua pelo Alto do 

Siqueira até o Alto da Mamoeira; daí, pelo divisor da 

margem esquerda do córrego da Água Funda, ou Gangorra, 

até atingir o córrego do Munis ou Braúnas, na foz do 

córrego que passa no sítio do Tenente Castorino; sobe por 
êste córrego até sua cabeceira; daí, pelo espigão, fralde
ando o morro do Confisco, atinge o ribeirão do Cabral na 

foz do córrego da Luzia; sobe por êste, até a confluência de 
seu afluente da margem esquerda que vem da Barroca, jun
to ao Açude dos Campos; daí, continua pelo divisor da ver
tente da margem direita do córrego da Luzia, até atingir 0 

divisor de águas dos córregos da Ressaca e João Gomes; 
continua por êste divisor, passando pelo Alto do João Go
mes, e depois pelo divisor da margem direita do córrego dos 
Carneiros até o Desbarrancado junto à fazenda dos Carnei
ros; desce pela grata do Desbarrancado até o córrego da 
Água Branca; desce por esta até a foz do córrego dos Car
neiros; sobe por êste até a linha férrea da Rêde Mineira de 
Viação; segue por esta linha até o quilômetro 889; dêste, 
em linha reta, atinge o ponto mais próximo do córrego da 
Ferrugem; por êste córrego até a ponte da Estrada da Cidade 

Industrial; continua por esta Estrada, até o córrego do Ti
juco; desce por êste córrego até sua foz no ribeirão do Ar
rudas; por êste ribeirão abaixo, até defrontar a Rua Tupi
nambás, indo por esta até o ponto inicial. 

c) Do 3.0 subdistrito - O terceiro subdistrito compre
ende a área circunscrita pela seguinte linha divisória: Co
meça no cruzamento das Ruas Tupinambás, São Paulo e 
Avenida Afonso Pena; segue por esta Avenida, até a Ave

nida Carandaí; por esta até a Avenida do Contôrno; por 

esta à Rua Niquelina e, por esta, até o córrego do Car

doso; por êste até a Rua Couto Magalhães, e, por esta, até 

a Rua Fluorina; por esta, até a Rodovia Belo Horizonte 

-Sabará-Nova Lima, e, por esta, passando pela ponte 

do Navio, até defrontar a nascente do córrego da Olaria, 

próxima ao quilômetro 11 dessa Rodovia; dêste ponto 

"Fazenda Velha" - Museu Histórico 
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alcança a cumeada da serra do Curral, no trecho em que 
se denomina serra do Taquaril; segue pela cumeada da 
serra do Curral, passando pelos trechos denominados Pi
co, Ponta, Serra, até o marco do Rabelo; daí em linha 
reta, até a cabeceira do córrego do Cercadinho; desce por 
êste córrego até a Estrada do mesmo nome, segue pela mes
ma Estrada até o quilômetro 5, onde alcança, em reta, o cór
rego da antiga Fazenda do Cercadinho, atual vila São Do
mingos, córrego também conhecido pelo nome de Piteiras; 
desce por êste córrego, até sua foz no ribeirão do Arrudas; 
por êste abaixo, até defrontar a Rua Tupinambás, indo por 
esta até o ponto de partida. 

d) Do 4.0 subdistrito (Barreiro) - O quarto subdis
trito compreende a área circunscrita pela seguinte linha 
divisória: começa na serra do Curral, no marco do R a
belo, segue por esta serra passando pelos trechos denomi
nados Água Quente, Mutuca, José Vieira, até o entronca
mento com a serra da Moeda, no lugar denominado Var
ginha, em frente às cabeceiras dos ribeirões da Mutuca 
e Barreiro; segue pelo espigão da serra do Curral, na dis
tância de apenas mil e quinhentos metros até o ponto 
em que se denomina serra da Piedade, no entroncamento 
com a serra do Jatobá, junto à Vargem da Caveira; segue 
pela cumeada da serra do Jatobá, e, depois, pelo espigão di
visor dos ribeirões do Jatobá e lbirité, passando pelo túnel 
do Jatobá, até atingir o alto da Lagoa Sêca; continua pelo 
divisor entre o ribeirão do Jatobá e o córrego da Ferrugem, 
passando pelo morro Vermelho e morro Grande, até o pon-

Hospital "Felício Roxo" 

to fronteiro à cabeceira do afluente do ribeirão Jatobá, 
cuja foz está nas proximidades do km 624 da E. F. C. B. ; 
desce por êste afluente até o ribeirão do Jatobá; por êste, 
até a foz do córrego do Barreiro; sobe por êste córrego até 
a linha férrea da Central do Brasil; continua por esta linha 
até o ribeirão do Arrudas, pelo qual sobe até a foz do cór

rego da Ferrugem; sobe por êste até a ponte da Estrada da 

Cidade Industrial; continua por esta Estrada, até o córrego 

do Tijuco; desce por êste córrego até a sua foz no ribeirão 

do Arrudas; por êste ribeirão abaixo, até a foz do córrego 

Santa Casa de Misericórdia 

163 



da antiga Fazenda do Cercadinho, atual vila São Domingos, 
córrego êste também conhecido pelo nome de Piteiras; sobe 
por êste córrego até defrontar o km 5 da Estrada do Cerca
dinho; alcança em linha reta o referido quilômetro; continua 
pela Estrada do Cercadinho até o córrego do Cercadinho, 
que vem da Caixa Dágua; sobe por êste córrego até sua 
cabeceira; daí, em linha reta, ao marco do Rabelo, na serra 
do Curral, onde teve início. 

SITUAÇÃO FíSICA - Zona geográfica, área, altitude, 
latitude, longitude e temperatura: 

ESPECIFICAÇÃO 

Zona geográfica. 

Area (km2). 
. {~o município. 

Da sede ................. . 

Altitude (metro). 
Latitude Sul. 
Longitude W. Gr .. 

r Média das máximas ... . 
Tempt-ratura (°C) Média das minimas .................. .. . 

(1955) ) Média compensada .................... . 
t Precipitação no ano, altura total (mm) . . 

RESULTADOS 

Metalúrgica 

334 

194 

836 
19°55'57" 
43'56'32" 

26,0 
16,3 
20,4 

.659,3 

FONTE - Instituto Regional de Meteorologia de Belo Horizonte. 

Celas Beccori poro aproveitamento do lixo 
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ESTADO DA POPULAÇÃO- I- População do municí
pio e respectivo crescimento, segundo os recenseamentos 
gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
RESUL· 
TADOS 

POpulação recenseada. 

1
1-VII-1872 

31-XII-1890 
31-XII-1900 

1-IX-1920 . 
13 472 
55 563 

211 377 
352 724 

Crescimento. 

1- IX -1940 . . ... . 
1-VII-1950 .................... . 

Absoluto. .. I Total do perlodo .. ( tm : 
1920 a 
1940 a 

1890 .. 
1900 .. 
1920 .. 
1940. 
1950. 

Relativo (%). 

l Média anual. . ! 
1872 a 
1890 a 

. . . 1900 a 
1920 a 
1940 a 

1890. 
1900. 
1920 .. 
1940. 
1950 .. 

(

1872 a 1890 .. 

I 
1890 a 1900 .. 

Total do período. . 1900 a 1920 .. 
1920 a 1940 .. 
1940 a 1950 .. 

·1 (1872 a 1890. 1890 a 1900. 
Média anual. . 1900 a 1920. 

1920 a 1940 .. 
1940 a 1950 .. 

13 472 
42 091 

155 814 
148 936 

I 347 
2 140 
7 796 

15 146 

312,4 
280,4 

70,5 

15,9 
14,0 

7,2 

FONTE - Anuário Estatistico de Minas Gerais - 1952. 

NOTA: O quadro registra: 
- para o ano de 1900, o resultado do Recenseamento Geral de 

31-XII; 
para os anos de 1901 a 1919, estimativas (Anuário Estatfstico 
de Belo Horizonte, de 1937); 

- para 1920, o resultado do Recenseamento Geral de t.o.JX; 
para os anos de 1921 a 1930, estimativas (Anuário Estattstico 
de Belo Horizonte); 

- para os anos de 1931 a 1939, estimativas do Serviço de Estat{a· 
tica da Prefeitura de Belo Horizonte; 

- para o ano de 1940, o resultado do Recenseamento Geral de 
1.•-IX; 

- para os anos de 1941 a 1949, estimativas do Serviço de Esta· 
tistica da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

- para o ano de 1950, resultado do Recenseamento Geral de·J.o.VII; 
- e para os anos subseqüentes, estimativas do '"Plano·Programa 

de Administração para Belo HorizOnte", adaptado em 31·XII 
pela Divisão de Estatísticas Físiodemogrâficas do D.E.E. 



li - População presente na data do Recenseamento Geral 
- 1.0 -Vll-1950- 1. Pessoas presentes, por sexo, segundo 
a situação do domicílio, a côr, a religião e a nacionalidade: 

ESPECIFICAÇÃO 

Total 

TODAS AS IDADES 

TOTAL ... 352 724 

SeAundo a situação do domicílio 

Quadro urbano. 
Quadro suburbano. 
Quadro rural. 

Brancos .............. . 
Pretos ............. . 
Amarelos .. 
Pardos .... 
Sem declaração de côr. 

Católicos .. 
Protestantes .. 
Espíritas ... . 
Ortodoxos ....... . 
Israelitas ....... . 
Budistas .... . 
Maometanos .... . 
Outras religiões ... . 
Sem religião. . .. 
Sem declaração de religião. 

Segundo a ~6r 

70 5291 
270 324 

11 871 

220 469 
47 342 

204 
84 164 

545 

Segundo a religião 

323 079 
6 855 

14 032 
336 
931 

19 
34 

I 274 
4 823 
1.341 

SeAundo a nacionalidade 

Brasileiros natos .... 
Brasileiros naturalizados .. 
Estrangeiros. . . . . . ........ . 
Sem declaração de nacionalidade. 

345 970 
I 009 
5 640 

15 

SEXO 

Homens 

165 436 I 

30 984 
128 406 

6 046 

106 076 
19 873 

117 
39 116 

254 

149 481 
3 186 
7 494 

195 
505 

11 
24 

682 
3 092 

776 

161 624 
724 

3 080 
8 

I Mulheres 

187 288 

39 545 
141 918 

5 825 

114 393 
27 469 

87 
45 048 

291 

173 598 
3 669 
6 538 

141 
426 

8 
lO 

592 
731 
575 

184 346 
. 375 

560 
7 

2. Pessoas presentes de 5 anos e mais, de 15 anos 
e mais e de 10 anos e mais: 

SEXO 
ESPECIFICAÇÃO 

Total Homens \ Mulheres 

PESSOAS DE 5 ANOS E MAIS 

SeAundo o dol71icílio e a instrução 

{

Sabem ler e escrever .... 
TOTAL.········· Não sabem ler e escrever 

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

{

Sabem ler e escrever .... 
Quadro urbano···· Não sabem ler e escrever 

SUBTOTAL ......... . 

{

Sabem ler e escrever .... 
Quadro suburbano Não sabem ler e escrever 

SUBTOTAL ......... . 

{

Sabem ler e escrever .... 
Quadro rural. · · · · Não sabem ter e escrever 

SUBTOTAL ......... . 

233 143 
70 714 

303 857 

55 298 
9 435 

64 733 

172 700 
56 792 
29 492 

5 145 
4 487 
9 632 

PESSOAS DE 15 ANOS E MAIS 

Segundo o estado conjugal 

Solteiros ................ . 105 036 
Casados ........................... . 107 988 
Viúvos ..................... . 17 860 
Desquitados e divorciados ............ . 351 
Sem declaração do estado conjugal. .. . 393 

TOTAL ... 231 628 

PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS 

Segundo o ramo de 

Agricultura, pecuária e silvicultura .......... . 
Indústrias extrativas........ . ............ . 
Indústrias de transformação ... _ ..... __ ..... . 
Comércio de mercadorias: .............. _ . _ .. 
Comércio de imóveis e valores mobiliários, cré· 

dito, seguros e capitalização._ ............. . 
Prestações de serviços_ ... _ ................ . 
Transportes, comunicações e armazenagens .. . 
Profissões liberais .......................... . 
Atividades sociais .......................... . 
Administração pública. Legislativo, justiça .. . 
Defesa Nacional e Segurança Pública ....... . 
Atividades domésticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ........•....... 
Atividades não compreendidas nos demais 

ramos, atividades mal definidas ou não de· 
claradas ................................ . 

Condições inativas ................. . 

ocupação 

3 230 
582 

30 509 
16 063 

4 609 
37 681 
10 780 

2 139 
11 080 

7 739 
6 087 

116 532 

707 
19 465 

113 859 
26 819 

140 678 

25 303 
2 756 

28 059 

85 741 
21 956 

107 697 

2 815 
2 107 
4 922 

49 765 
52 416 

2 481 
138 
190 

104 990 

3 131 
568 

25 633 
13 970 

3 976 
12 829 

9 786 
1 742 
4 914 
5 870 
6 019 

19 723 

358 
13 676 

TOTAL ............... . 267 203 122 195 

FONTE - VI Recenseamento Geral do Brasil. 

119 284 
43 895 

163 179 

29 995 
6 679 

36 674 

86 959 
34 836 

121 795 

2 330 
2 380 
4 710 

55 271 
55 572 
15 379 

213 
203 

126 638 

99 
14 

4 876 
2 093 

633 
24 852 

994 
397 

6 166 
1 869 

68 

96 809 

349 
5 789 

145 008 

Edifício do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. 

III - População recenseada e estimativa da população de 
31-Xll, do município- 1900/1918: 

ANOS HABITANTES ANOS HABITANTES ANOS HABITANTES 

---
1900. 13 472 1919 .. 54 040 1938 .. 192 607 
1901. 14 299 1920. 55 563 1939 .. 202 188 
1902. 15 177 1921. 61 166 1940 .. 211 377 
1903 ... 16 108 1922 .. 65 735 1941 .. 226 738 
1904 ... 17 097 1923 .. 70 646 1942:. 238 932 
1905. .. 18 662 1924. 75 924 1943 .. 251 781 
1906. 20 947 1925. 81 596 1944 .. 265 322 
1907 .. 23 511 1926. 37 692 1945 .. 279 591 
1908. 26 389 1927. 94 243 1946 .. 294 628 
1909. .. 29 619 1928. 101 283 1947 .. 310 473 
1910. .. 33 245 1929 .. 108 849 1948 .. 327 170 
1911. 37 315 1930. 116 981 1949 .. 351 096 
1912. 10 365 1931. 120 871 1950. 352 724 
1913. 42 083 1932. 128 919 1951. 389 887 
1914. 43 874 1933 .. 138 081 1952. 410 440 
1915. 45 741 1934. 147 584 1953 .. 432 767 
1916. .. 47 688 1935. 157 741 1954 .. 456 062 
1917. 49 718 1936. 168 597 1955 .. 480 612 
1918. 51 834 1937 .. 180 202 

. . 
FONTE - 1.• Dtvtsão do D.E.E . 

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO- Nascimentos, casa
mentos e óbitos registrados no município - 1953/1955: 

ANOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1953 1954 1955 

7 973 8 350 9 573 
7 601 8 327 9 341 

15 574 16 677 18 914 

. . {Masculino ....... . 
Nasctd03 vtvos.-. Feminino ........ . 

Total. ......... . 

393 395 438 
346 315 318 
739 710 756 Nascimentos 

. {Masculino ....... . 
Nasctdos mortos Feminino ........ . 

Total. ......... . 

1 595 1 648 601 
1 877 2 032 2 145 
3472 3 680 3 746 {

Masculino ....... . 
Ocorrid~s em anos Feminino ........ . 

anteriores Total. ......... . 

9 961 10 393 11 612 
9 824 10 674 11 804 

19 785 21 067 23 416 

EM {Masculino ....... . 
GERAL·· Feminino ........ . 

TOTAL ....... . 

3 135 3 495 3 522 
2 631 2 883 2 969 
5 766 6 378 6 491 

O . {Masculino ......................... . 
bttos. · · · · Feminino .......................... . 

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

Casamentos ..................................... . 3 757 3 992 4 580 

FONTE - Serviço de Demografia Sanitária. 
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PRODUÇÃO AGRíCOLA - 1. Área cultivada, quantidade 
e valor da produção por espécies, do município - 1954: 

Ar< a Quanti-
Valor 

Preço de 
ESPECIFICAÇÃO culti· Unidade da de mEdi o pro· 

v a da produ- (Cr$) dução 
(ha) zida (Cr$) 

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

Abacaxi. ........ 16 Fruto 83 200 1,00 83 200 
Alho .. . . . . . . . . . . 39 ArrOba 10 100 160,00 1 616 000 
Amendoim ....... 3 kg 1 800 3,60 6 480 
Arroz ........... 70 Saca (60 kg) 1 300 480,00 624 000 
Batata ·doce ..... 8 t 95 730,00 69 350 
Batata-inglha ... 32 Saca (60 kg) 5 800 260,00 1 508 000 
Cana-de-a~úcar .. 10 t 2 000 100,00 200 000 
Cebola. ... . ... 85 ArrOba 26 000 150,00 3 900 000 
Feijão .... ....... 47 Saca (60 kg) 280 360,00 100 800 
Mandioca ....... 55 t 650 130,00 84 500 
Milho ........... 330 Saca (60 kg) 5 000 145,00 725 000 
Tomate ........ 100 kg 800 000 3,50 2 800 000 

TOTAL .. ... - - -- - 11 717 330 

FONTE - Serviço de Estatlstica da Produção do Estado. 

2. Valor da produção - 1950/1953: 

ANOS 

1950 ................................................. . 
1951 ........ ······. ········· ......... ········· ...... . 
1952 ............................................... . 
1953 ................... · ............................. . 

VALOR (Cr$) 

12 837 020 
12 789 440 
11 981 515 
11 699 900 

POPULAÇÃO PECUÁRIA - 1. Rebanhos existentes em 
31-XII, no município, por espécies - 1954: 

ESPECIFICAÇÃO CABEÇAS VALOR (Cr$) 

Bovinos .................... . 4 800 9 600 000 

!.'\~~~:·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: : : : : : : : : : : ....... . 250 500 000 
20 50 000 

Muares .......................... . 400 3 500 000 
Ovinos .......................... . ISO 30 000 
Capfinoa ......................... . 450 67 500 
Sulnos.......... . .......... . 800 I 080 000 

TOTAL ........ . 8 870 14 827 500 

FONTE - S. E. P. - Minas Gerais. 

2. Valor dos rebanhos existentes em 31-XII, no 
município- 1950/1953: 

ANOS 

1950 ............................................... . 
1951 ..................................... ' .......... . 
1952 ... · .... ········ .................... ······· ...... . 
1953 ................................................ . 

FONTE - S. E. P. -· Minas Gerais. 

Destacamento de Base Aérea 
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VALOR (Cr$) 

7 532 800 
7 935 500 
9 633 500 

12 159 400 

Estação da R.M.V. -Ao fundo, pátio de manobras da E.F.C.B. 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL - 1. Resumo da organização 
e produção, por classes de indústria- 1955: 

CLASSES 
DE 

INDúSTRIAS N.• de I 
e~tabele-
ctmentos 

ORGANIZAÇÃO 

Capital e 
reservas 

(Cr$) I 
Pessoal I empre,-

gado 

FOrça 
motriz 
(H.P.) 

Valor da 
produção 

(Cr$) 

I -INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 

Extrativas minerais .. s I 12 65 2 728 I 186 I 303 1 12 147 1o3 

11 -INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO (1) 

Minerais não metáliros 63 54 704 096 987 I 560 88 034 175 
Metalúrgicas ... 81 794 425 093 3 186 2 820 402 495 318 
Mecânicas ............ lO 8 208 979 -2711 336 25 621 571 
Material el~trico e de 

comunicação ........ 23 23 323 894 403 649 60 108 044 
Material de transporte 15 5 799 764 209 481 26 606 555 
Madeira .............. 52 23 659 431 512 I 414 54 258 848 
Mobiliário. 110 27 888 485 877 I 406 127 636 084 
Papel e papelão ....... 15 21 681 228 320 868 56 277 554 
Borracha ............. 12 1.1 176 231 108 58 23 305 273 
Couros, peles e similares 26 4 123 050 !58 52 21 653 889 
Qulmicas e Farmacêu-

ticas ..... ·········· 48 45 973 835 560 634 105 875 448 
Têxteis ............... lO 187 319 578 3 010 4 177 460 583 928 
Vestuário, calçado e ar-

tefatos de tecidos ... 96 60 649 081 I 932 874 284 832 167 
AUmentares .... 163 84 773 020 I 985 3 038 664 587 601 
Bebidas ...... 12 16 489 386 668 756 121 132 293 
Fumo ....... 1 (2) 298 319 78 533 470 
Editoriais e g~âi;~~~: : 53 60 954 354 2 076 1 467 152 805 557 
Diversas. 39 13 785 820 534 509 61 307 673 

TOTAL. 829 I 444 935 325 18 097 21 318 2 815 655 448 

111 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PúBLICA 

Energia elétrica .. I I 288 461 000 527 I I 120 087 217 

RESUMO 

Extrativas .. 8 72 652 728 186 .303 12 147 103 
Transformação. 829 I 444 935 325 18 097 21 318 2 815 655 448 
Serviços de utilidade 

pública. 288 461 000 527 120 087 217 

TOTAL. 838 1 806 049 053 18 810. 21 621 2 947 889 768 

FONTE -S. E. P. -Minas Gerais. 
(1) Exclusive a indústria de Construção Civil. - (2) lnclu!do na Matriz. 

2. Quadro comparativo da organização e produção 
1947/1955: 

ORGANIZAÇÃO 
Valor da 

ANOS 
N.• de Capital e Pessoal FOrça 

produção 
(Cr$) 

estabele- reservas empre- motriz 
cimentos (Cr$) gado (H.P.) 

1947 ................. 752 438 695 382 14 591 li 551 826 646 729. 
1948 ................. 909 459 051 098 13 291 14 391 872 204 739 
1949 ................. 753 486 168 944 14 322 12 414 908 866 554 
1950 ................. 599 565 900 363 14 118 14 751 963 368 014 
1951 ................. 497 613 081 417 13 928 16 579 I 207 496 023 
1952 ................. 531 807 997 155 14 795 17 478 I 453 615 127 
1953 ................ 542 870 560 454 16 172 18 014 I 846 024 524 
1954 ......... ........ 574 I 718 956 441 17 448 22 271 2 181 039 280 
1955 ................. 838 I 806 049 053 18 810 21 621 2 947 889 768 

FONTE - S. E. P. ·- Minas Gerais. 



Auditório Acústico do Colégio Estadual 

MEIOS DE TRANSPORTE - I - Tábuas Itinerárias de Belo Horizonte a algumas capitais do país, às cidades históri

.cas de Minas Gerais e às estâncias hidrominerais: 

ITINERÁRIO, SEGUNDO OS PONTOS EXTREMOS MEIOS DE 
TRANSPORTE 

EXTENSÃO 
EM KM 

TEMPO 
Me:DIO 
GASTO 

EM 
VIAGEM 

VIA EMPReSAS 

------------------------------------ --·---------- ----- ------ ---------------1----------·-

Belo Horizonte ao Rio de janeiro. E.F.C.B ... 640 
Vera Cruz .. 
Noturno Comum 

~tJ'~~Móvú 447,5 
AVIÃO. 348 

Belo Horizonte a São Paulo E.F.C.B ... 921 
AUTOMÓVéL. 474,5 

AVIÃO. 504 

Belo Horizonte a Goiânia. AVIÃO. 734 
682 
682 

Belo Horizonte ·a Salvador. AVIÃO. 936 
E.F.C.B ....... !54 
AUTOMÓVEL 78 

Belo Horizonte a Congonhas. 

E.F.C.B ........ 424 
AUTOMÓVEL. 329 

Belo Horizonte a Diamantina. 

AVIÃO. 180 
E.F.C.B .. ..... 167 
AUTOMÓVEL. 108 

Belo Horizonte a Mariana ... 

E.F.C.B ..... .... ISO 
AUTOMÓVEL .. 96 

Belo Horizonte a Ouro Prêto. ............ 

R.M.V ......... 412 
AUTOMÓVEL. 170 

Belo Horizonte a São João dei Rei. .. 

AVIÃO. 140 

R.M.V ....... 569 
AUTOMÓVEL. 450 

Belo Horizonte a Araxá. 

AVIÃO. 315 
R.M.V. 735 
AUTOMÓVEL.· 400 

Belo Horizonte a Cambuquira. ............. 

AVIÃO. 266 
Belo Horizonte a Caxambu. R.M.V ......... 706 

AUTOMÓVEL .. 454 
AVIÃO. 253 

258 
Belo Horizonte a Lambari. R.M.V ......... 708 

AUTOMÓVEL. 429 
AVIÃO .......... 275 

Belo Horizonte a Poços de Caldas. AUTOMÓVEL. 524 
AVIÃO . 352 

350 
R.M.V ...... 693 
AUTOMÓVEL. 480 

Belo Horizonte a São Lou-:-enço. 

AVIÃO. 273 

FONTE - Seção de Estatística· da Capital, da I.R. de Minas Gerais. 

14 h 25 m 
15 h 30 m 
15 h 35 m 

I h 
I h 15 m 
I h 35 m 
I h 30 m 

24 h 40 m 

I h 25 m 
I h 45 m 
I h 50 m 
2 h lO m 
4 h 5 m 
2 h 30 m 
2 h lO m 
3 h 15 m 
3 h 53 m 

16 h 42 m 

50 m 
h 

6 h 8 m 

15 h 35 m 

40 m 

18 h 26 m 

I h 30 m 
21 h 4 m 

I h 25 m 
23 h 6 m 

I h 
I h 5 m 

20 h 21 m 

h 

I h 25 m 
I h 35 m 

20 h I m 

h 

Barra do Pirai. 

Paraibuna. 
Vôo direto. 
Vôo direto. 
Vôo direto. .......... 
Vôo direto. 
Barra· do Piraf. 
Extrema. 

Vôo direto. 
Vôo direto. 
Vôo direto. 
Vôo direto. 
Morrinhos. 
Vôo direto .. 
Vôo direto. 
Vôo direto .. 

Joaquim Murtinho. 
Corinto. 
S~rro ... 

Miguel Burnier. 
Ouro Preto ... 
Miguel Burnier. 
Itabirito ..... 
Divin6polis. 
Resende Costa .. 

Ibiã .. 
lbiá. 
VO:> direto. 
Garças .. 
Três Corações. 

Garças. 
Cambuquira. 
Vôo direto. 
Vôo direto. 
Garças .. 
Cambuquira. 
Vôo direto. 
Varginha .. 
Vôo direto. 
Vôo direto .. 
Garças. 
Caxambu. 
Caxambu. 

Real.Aerovias 
Lóide AEreo 
Panair 
Outras Empresas 

Quilometragem at~ a di· 
visa de São Paulo 

Real-Aerovias 
Lóide A~reo 
Nacional 
Panair 
Nacional 
Aerovias 
L6ide A~reo 
Lóide A~reo 

Nacional 

Imperial 

NBcional 

Dados at~ Campanha 

Nacional 
Aerovias 

N.A.B. 

Nacional 
Panair 

Nacional 
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li - Rodoviação - 1 . Automóveis e outros veículos exis

tentes - 1955: 

PARA PASSAGEIROS PARA CARGA 

DISCRIMINAÇÃO Resultado• DISCRIMINAÇÃO Resultados 

Automóveis comuns e Caminhões comun!l. 2 727 
Jipes. . ...... . .. 7 8QI Camionetas. I 229 

Oni bus e rn icroOni bus .. 46~ Vetculos fechados para 
AmbulAncias. 19 transportes de merca-
Motociclos com 2 ou 3 darias. 279 

rodas. " 367 Auto-socorro 9 
Outros vefculos. 25 Reboques. ..... 13 

Outros não especificados 32 

TOTAL. 8 767 TOTAL. 4 289 

2. Número de linhas e de passageiros transportados-
1955: 

Número de linhas .. 

DISCRIMINAÇÃO 

( 

{

Onibus elHricos ... 
Urbano Onibuselotaçl5es .. 

TOTAL ...... . 

Interurbano. 

{ 

Onibus elétricos .... 
Passageiros transportados na Ca· Onibus e lotações .. 

pital (linhas urbanas) 
TOTAL ........ . 

Número de passageiros embarcados na Estação RodoviáriD.. 

RESULTADOS 

2 
88 
90 

127 

3 576 000 
70 500 000 

74 076 000 

95 250 

FONTE - Seção de Pesquisas e Estatlstica, Estação Rodoviária e Seção 
de Estatistica da I. R. de Minas Gerais. D. D. E. 

III - Ferro-carris - Número de linhas, de carros e de 
passageiros transportados - 1955: 

DISCRIMINAÇÃO 

Número de linhas ... . 
Número de carros ...... . 
Número de passageiros tfansportados ..... . 

IV Estradas de ferro- 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

N6mero largamente estimado de trena em tráfego, na sede muni-
cjpal; diàriamente (entrada e salda) ........................ . 

Número de estaçõee exiatentrs .................. . 
Número de paradas ............................. : ........... . 
Estribo .................................................... . 

Transporte de paoaageiros ..... /Embarcados ................... . 
\ Desembarcados ................ . 

{

Embarcada ... _ ..... . 
Transporte de carga (t)....... Desembarcado ...... . 

Em trAnsito .................. . 

RESULTADOS 

20 
87 

44 294 000 

RESULTADOS 

67 
lO 
13 

1 

690 554 
2 439 415 

232 168 
393 379 
165 208 

FONTE - Estrada de Ferro Central do Brasil e Rede Mineira de Viação. 

V - Aeronáutica civil - 195:>: 

ESPECIFICAÇÃO 

{ 

Táxis·Aéreoa ......... . 
N6mero largamente estimado de vel· 

C';'l~ em tráfego, na sede municipal, . _ . . 
d•àr•amente ... ____ .. _ ... __ ....... _. Av•oes Comerctals .. 

{

Embarcados .......... . 
Tranoporte de paaoageiros.............. Desembarcados ....... . 

Em trAnsito .......... . 

{

Embarcada .......... . 
Tranoporte de carga (kg)........... . . . Desembarcado.,..... . 

Em trAnsito .......... . 

{

Embarcada .......... . 
Tramporte de correio (kg). . . . . . . . . . . . Desembarcado ........ . 

Em trAnsito .......... . 

RESULTADOS 

21 

50 

ISS 497 
151 713 
34 502 

2 731 086 
2 207 704 
2 872 617 

23 673 
28 652 
43 886 

FONTES - Boletim Eotatlatico - Abril/junho de 1956, Departamento 
de Aeronêutica Civil e Aeroclube de Minas Geraio. 
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VIAS DE COMUNICAÇÃO - I - Correios e Telégrafos 
- Agências ou estações dos Correios e Telégrafos - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de agências postais.... . . ................... . 
Número de agências postais-telegrâficas. __ . _ ... _____ . 
Agências postais radiotelegráficas ....... . 

I {Expedida ... 
Com valor declarado. . . . 

Corr.ospondência. . . . . R.ocebida .. . 

Sem valor I Expedida .. . 
· · · · · \ Recebida .. . 

Telegramas. 
. ... {:::ii:: ............. ::.:::::::::::::. 

RESULTADOS 

21 
4 
I 

308 924 

422 736 

2 594 870 
4 765 004 

204 548 

293 557 

FONTES - SeÇão de Estatlstica da Capital, da I. R. de Minai Geraia e 
Dir.otoria R.ogional dos Correios e Telégrafos. 

NOTA - Dados sujeitos a retificação. 

li- Telefones- Serviços telefônicos na Capital nos anos: 

ANOS 
ESTAÇÕES 

ou 
CENTROS 

NOMERO 
DE 

APARELHOS 

----------------------- -------1-----

1944 ........................................ . 
1945 .. " .................................... . 
1946 .................. : ..................... . 
1947 ........................................ . 
1948. . .............................. . 
1949 ........................................ . 
1950 ........................................ . 
1951 ........................................ . 
1952. . ............................. . 
1953 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

FONTE - 1.• Divisão do D.E. E. 

III- Radiotelesrafia ~ 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

1 
I 
1 
I 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 

l 
Particulares .... - ..... --- ----- .. --- . -
Estaduais .......................... . 

Número de emprbas. . . Federal. ........................... . 

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

l 
Particulares ....... - ... - ...... --- . - --. 
Estaduais .......................... . 

N 6mero de estações. . . . Federal. .................. - .. · .. · · · · 

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

9 200 
g 267 
9 597 

10 266 
10 948 
11 165 
14 451 
15 286 
17 320 
18 966 
24 283 

RESULTADOS 

2 
3 
I 

6 

2 
24 

I 

27 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - I - Prédios exis

tentes em 31-Xll-1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

{

Zona urbana._ ...... - ..... -- - .... ---
Em geral.............. Zona suburbana ............ ··· ..... · 

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

{

Exclusivamente residenciais. - .. - - - . - - -
Segundo o destino. . . . . Utilizados como residências e ?utros fins 

Não utilizados para residt:nc1as. - - - - -

RESULTADOS 

8 875 
44 391 

53 266 

48 931 
3 334 
1 001 

II- Construções civis licenciadas- 1951 a 1955: 

ANOS NÚMERO 
AREA DE 
PISO (m2) 

.--------------------- -------1--------

1951 " " " ............... " ................. . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 .. "" .................................. . 

3 191 
4 094 
4 692 
5 009 
5 442 

317 198 
347 862 
407 891 
626 799 
693 407 
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III - Transcrições de transmissões de imóveis - 1 . Trans
missões transcritas nos anos: 

NÚMERO 
ANOS 

Total Compra e venda 

1950 ............ 3 446 2 681 
i952 ............ 4 857 3 887 
1954 ............ 5 708 4 101 
1955 ............ 5 980 4 617 

2. Hipotecas inscritas nos anos: 

ANOS 

1950 ........................................ . 
1952 .................................... . 
1954 ........ : ............................... . 
1~5 ............... , ........................ . 

VALOR 

Total 

219 046 
411 599 
552 474 
706·016 

NÚMERO 

1 464 
1 361 
1 140 

999 

(Cr$ 1 000) 

Compra e venda 

158 648 
270 279 
400 503 
506 495 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

163 985 
268 005 
217 630 
359 483 

FONTE - Serviço de Estatistica Administrativa e Judiciâria. 

BANCOS E CASAS BANCARIAS - I - Número de 
estabelecimentos - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Matrizes....................... . .... . 
Ag~ncias ...................................... . 
Casas Bancárias ... : . . . . .............. . 

RESULTADOS 

16 
23 

3 

li- Compensação de cheques nos anos: 

ANOS 

1950 ..................... •.· ................. . 
1952 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

CHEQUES 
COMPENSADOS 

Número 

469 642 
596 376 
946 081 
065 587 

Valor 
(Cr$ 1 000 000) 

7 976 
12 828 
24 750 
30 582 

FONTES - Superintendência da Moeda e do Crédito, Boletim Estat!stico 
- Abril/Junho de 1956, n.0 54 e Relatório de !955 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte. 

COMÉRCIO - I - Giro comercial nos anos: 

ANOS 

1950 .. . 
1952 ..... . 
1954 ............. . 
1955 ..... . 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

5 040 319 
6 332 968 

10 387 597 
10 670 209 

11 - Estabelecimentos comerciais atacadistas nos anos: 

VENDAS E DESPESA 

ANOS NúMERO 
OUTRAS PESSOAL COM o 

RECEITAS EMPREGADO PESSOAL 
(Cr$ 1 000) (Cr$ 1 000) 

1950 ....... ... 338 2 611 882 4 767 115 683 
1952 ...... ..... 332 3 488 823 5 456 171 750 
1954 ....... 391 6 001 313 6 601 291 956 

. FONTES - Relatório de 1955 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Boletim Esta~istico de _abril/junho de 1956, n.o 54, Séção de Estatistica da Capital 
da I.R. de Mtnaa Gerats e Federação do Com~rcio do Estado de Minas Gerais. 

NOTA- Verificou-se, em 1955, um decr~scimó no número de estabeleci
mentos Com.erciais Atacadistas, informantes, em virtude da Resolução n,o 439, 
de 30 de abnl de 1954, da J.E.C., que alterou.- para 1955, o sistema até então ado
tado. 

SALARIOS - O salário-mínimo vigente para o trabalha
dor adulto é, a partir de 1.0 de agôsto de 1956, o seguinte 
(Decreto-lei n.0 39 604 de 14 de julho de 1956): 

Mensal - Cr$ 3 300,00; diário = Cr$ 110,00; horá
rio = Cr$ 13,75. 

17.2. 

Comparando-se o atual com os salários das outras ca
pitais da Região Leste, Belo Horizonte está em 3.0 lugar, 
sendo as duas primeiras Distrito Federal, com Cr$ 3 800,00, 
e Niterói, com Cr$ 3 500,00. 

Éste Decreto modificou o de 1.0 de maio de 1954, 
n.0 35 450, que havia fixado, para Belo Horizonte, o salário
-mínimo mensal de Cr$ 2 200,00, tendo vigorado de 1.0 de 
julho de 1954 a 30 de julho de 1956. 

FONTE - Sindicato dos Empregados do Comércio de Belo Horizonte. 

CONSUMO - Custo de vida - 1938/1955 - 1. Gêneros 
alimentícios: 

PREÇOS Mll:DIOS (Cr$/kg) 

ESPll:CIE De janeiro 
1938 1954 1955 a agOsto 
(I) (I) (I) de 1956 

(li) (7) 

Açúcar .................. 1,40 6,90 (1) 7,40 11,80 
Arroz ..... ............ .. 1,60 15,80 (1) 15,70 18,30 
Banha ....... ........ 4,50 41,90 (1) 41,20 49,10 
Batata-inglêsa ........... 0,80 8,10 (2) 6,90 ·8,00 
Café em pó (tipo mêclio) .. 2,40 51,80 (2) 47,30 49,40 
Carne de vaca ..... ····· 2,00 24,70 (2) 35,90 38,00 
Cebola .................. 1,60 15,00 (3) 14,80 12,50 
Charque ou carne sêca ... 4,00 36,20 (3) 43,60 51,10 
Farinha de mandioca .... 0,80 6,30 (3) 5,90 7,00 
Farinha de trigo ......... 1,40 9,80 (4) 9,80 13,50 
Feijão ·prêto ....... · ...... 0,60 8,70 (4) 12,40 20,00 
Leite (litro) ............. 0,70 4,00 (4) 5,40 6,20 
Manteig'!-" ............... 7,20 57,50 (5) 75,00 7!1,80 
Milho .................. 0,50 3,80 (5) 4,40 6,10 
Ovos (dúzia) ............ 2,30 20,20 (5) 22,20 28,50 
Pão .................... 2,00 7,30 (6) 8,60 10,60 
Sal. .................... 0,50 6,60 (6) 6,80 4,30 
Toucinho ............... 3,20 32,40 (6) 35,60 37,80 

FONTES - (I) Boletim Estat!stico - Ano XVI - Ahril/junho de 1956 
- (11) Sectão de Estatística da Capital, da I.R. de Minas Gerais. 

NOTA - Dados sujeitos a retificação. 
(1) Média de dez meses. - (2), (4), (5) e (6) Média de onze meses. -

(3) Média de três meses. - (7) Média aritinHica de 8 meses. 

Faculdade de Ciências Econômicos do U. M. G. 



11 - Vestuário - 1. Tecido; 

PREÇOS M1!:DIOS 
(Cr$/metro) 

ESPECIFICAÇÃO 

TECIDOS DE ALGODÃO· 

Voile estampado ... ....... ... 
Voile liso ....... ........ ..... 
Linon estampado ............. 
Linon liso .......... ········· 
Tricoline de algodão .......... 
Brim cáqui .... .. ... .... 
Brim zuarte ..... ... .......... 
Morim para lençol. .. .. ....... 

TECIDOS DE RAYON 

Seda lisa ....... ... . ... 
Sêda estampada .... .. .... ... 

TECIDOS DE LÃ 

Casimira Nacional. .. ... ... 
Flanela comum. ····· .. ....... 

LARGURA 

(em) 

1953 

70 18,00 
70 16,00 
70 22,00 
70 27,00 
80 27,00 
70 26,00 
70 24,00 
85 27,00 

80 46,00 
80 36,00 

150 273,20 
70 25,00 

1954 

21,00 
16,00 
25,00 
29,00 
37,00 
30,00 
27,00 
30,00 

110,00 
75,00 

335,00 
33,00 

De 
janeiro 

a julho 
1955 de 1956 

(1) 

20,00 25,00 
18,00 22,30 
17,00 24,30 
18,00 24,00 
32,00 65,00 
43,00 54,30 
21,00 35,00 
44,00 50,00 

156,00 180,00 
109,00 126,70 

321,40 420,00 
32,00 32,00 

FONTE - Seção de Estat!stica da Capital, da T.R. de Minas Gerais. 

NOTA - Dados sujeitos a retificação. 
(1) M~dia aritmética dos preços mais freqüentes. 

2 . Calçados, tinturaria e confecção: 

PREÇOS M1!:DIOS 
(Cr$) 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE De 
janeiro 

1953 1954 1955 a julho 
de 1956 

(1) 
--------------- ----- ----------------

CALÇADO 

Sapato para senhora .......... Par 214,00 238,00 315,00 400,00 
Sapato para homem ........... > 250,00 325,00 588,00 450,00 
Sapato para criança ........... . 78,00 128,00 232,00 180,00 
Chinelos ...................... > 39,00 44,00 70,00 70,00 

TINTURARIA 
(Lavagem de roupa) 

Terno de casimira .... ........ Um 20,00 30,00 39,00 43,30 
Terno de brim ........... ..... . 20,00 24,00 36,00 43,30 
Vestido ....................... > 27,00 71,00 80,00 80,00 

CONFECÇÃO 
(Feitio} 

Terno de casimira ............ Um 688,00 875,00 1 300,00 1 200,00 
Terno de brim .......... , ..... > 638,00 701,00 700,00 600,00 
Vestido ....................... > 220,00 333,00 355,00 300,00 

FONTE - Seção de Estatistica da Capital, da l.R. de Minas Gerais. 

NOTA - Dados sujeitos a retificação. 
(1) Média aritmética dos preços mais freqüentes. 

III- Higiene: 

PREÇOS M1!:DIOS 
(Cr$) 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE De 
janeiro 

% 1953 1954 1955 a julho 
de 1956 

(1) 

Escóva de dentes ............. Uma 9,00 11,00 15,00 14,80 

Lâmina "Gillette" ............. 1/z dúzia 7,00 9,00 11,00 16,50 

Talco ''Ross'' ................. Lata 11,00 12,00 15,00 15,70 

Sabonete Lever e Gessy ....... Caixa 15,00 21,00 21,00 22,30 

Sabão, Massa e Minerva ...... Kg 9,00 16,00 19,00 20,00 

Barba (simples) ............... Uma 6,00 8,00 8,00 12,50 

Cabelo (simples) .............. Corte 10,00 15,00 16,00 16,70 

Engraxate (menos côr branca) .. Um .2,00 2,00 3,00 3,50 

FONTE - Seção de Estatistica da Capital, da I.R. de Minas Gerais. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 
(1) M~dia aritmética dos preços mais freqüentes, 

IV - Assistência médica, dentária e farmacêutica: 

PREÇOS M1!:DIOS 
(Cr$) 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE De 
janeiro 

1953 1954 1955 a julho 
de 1956 

(1) 
-·-------------- ----- --~-- ---- ---- -----

ASSIST1!:NCIA 

Médico (consulta no consultório) Uma 170,00 282,00 400,00 350,00 

{ Obturação a pore~-
Dentista lana _e amálga~a > 60,00 92,00 150,00 120,00 

E':tr~çao (com 1n-
]eçao) .... , . . . . . > 40,00 65,00 110,00 103,30 

FARMACIA 

Xaropes (contra tosse). .... Vidro 8,00 16,00 15,00 15,20 
Magnésia .. > 9,00 13,00 19,00 17,50 
Purgativo. > 7,00 8,00 10,00 11,30 
Antigripais .... ······· Ampola 6,00 8,00 10,00 8,00 

FONTE - Seção de Estatistica da Capital, da I.R. de Mina> Gerais. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 
(1) Mé:iia aritmética dos preços mai• freqüentes. 

V - Números índices mensais do custo da vida nos mu
nicípios das capitais. Especificação segundo os itens da des
pesa- março de 1956. "Posição de Belo Horizonte entre 
as cinco capitais de índices mais elevado": 

NÚMEROS INDICES (1948 = 1 000) (I) 

CAPITAIS 
Ali· Habi· Ves- Hi- Trana- Luz e Custo 

men- tação tuário giene porte combua- da vida 
tação tivel em geral 
--- ------ --- --- ---

Belo Horizonte ...... 391 661 332 304 349 172 394 
Rio de Janeiro (Distrito 

Federal) ....... .. ... 348 942 364 28~ 254 177 390 
S3lvador .. .... ....... 348' 782 307 279 278 134 381 
Cuiabá ...... ..... .. 358 498 292 305 35:i 199 355 
São Paulo (2) .... .... 345 500 318 284 220 210 345 

FONTE - Serviço de Estatistica da Pr~vid@ncia do Trabalho. 
NOTA - Para perfeita compreensão do método do cálculo adotado, vide a 

publicação "Levantamento do Custo da Vida do Brasil", volume IV, 1949, do 
S.E.P.T. 

(1) lndices geomHricos ponderados; base dos indices: média do Brasil refe
rente a janeiro de 1948 = 100. - (2) Dados referentes ao mb de dezembro de 
1955 

OBSERVAÇÃO - 1!:stes dados foram extraidos do Boletim Estatistico 
de abril/junho de 1956 - n.• 54 . 

TíTULOS PROTESTADOS NO MUNICíPIO- 1954/ 
1956: 

TITULOS 
NÚMERO VALOR (Cr$) 

PROTESTADOS 
1954 1955 1956 1954 1955 1956 (1) 

---- ---
Prom iss6rias ..... 1 174 1 675 950 11 726 434 27 395 980 15 536 602 
Duplicatas ....... 2 024 2 898 1 794 6 999 009 16 634 938 11 469 218 
Triplicatas ....... 52 57 16 432 958 233 234 108 547 
Letras de Câmbio 130 166 108 579 463 1 184 784 726 699 
Cheques ......... 141 273 175 1 071 295 5 229 620 2 014 818 
Outros titulos .... 4 - - 28 170 - -

TOTAL ..... 3 525 5 069 3 043 20 837 329 50 678 556 29 855 887 

FONTE - Serviço de Estatistica Administrativa e Judiciária. 
(1) De janeiro a julho. 

SINISTROS E ACIDENTES - Incêndios ocorridos na 
Capital- 1955: 

Segundo a natureza 
bens sinistrados 

Segundo a extensão 
sinistros 

ESPECIFICAÇÃO 

I 
Estabelecimentos comerciais ......... . 
Estabelecimentos induatriaia ......... . 
Residências ....................... . 

dosl Edificios públicos .................. . 
Outros ................ ············· 

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

{

Total. ............................. . 
dos Parcial ............................ . 

TOTAL GERAL ................. . 

RESULTADOS 

58 
22 
92 

7 
49 

228 

8 
220 

228 

FONTE - Seção de Estatlstica da Capital, da I.R. de Minaa Oeraia. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 
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MELHORAMENTOS URBANOS - I - Logradouros 
públicos: 

ESPECIFICAÇÃO 

f 
~~~~id~s _e alarnêdas .. 

Travessas e becos . .. . 
. Largos e praças . ..... . 

l Estradas e caminhos . . . 
Jardins e parques . .... . 

, TOTAL. 

Segundo n esp~cie. 

I De asfalto ........... . 
De paralelep!pedo ..... . 

. . De pedras irregulares . . 
Segundo o ttpo do revesttmento De macadame simples ou betu-l minoso ............. . 

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

l ~~=~~~~~ -~ _a_l~~êdas. . Largos e praças. 
Outros ......... . 

TOTAL ..... . 

Somente arborizados. 

. { ~~~;~: ~. p.r~ça~ . .. 

TOTAL 

SOmente ajardinados. 

\

Avenidas e alamêdas 
Largos e praças . ... . 

Arborizados ou ajarainados. . . Outros . ............ . 

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

RESULTADOS 

96 
540 

I 
100 
17 
20 

774 

86 
35 

698 

49 

868 

7 
162 

12 
2 

183 

3 
11 

14 

22 
20 
18 

60 

FONTE - Melhoramentos Urbanos - 1954 - (Sinopse Estat!stica) -
S.E.E.C. do M.E.C. - Seção de Atividades Urban!sticas. 

li - Iluminação pública domiciliária - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Ano de inauguração ...................... . 
Número de foeos .... . 

Número de ligações ..... . . 1 Fôrça ........ . 
l Luz (domiciliares). 

Consumo total de energia (kWh) ...... . 

RESULTADOS 

I 896 
10 542 

751 
84 379 

193 529 323 

FONTE - Seção de Estatística da Capital, da I.R. de Minas Gerais. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 

1711 

R· M ·V. - Terminal da Eletrificação Divinópolis- Belo Horizonte 

III- Água e esgôto- 1954: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

ABASTECIMENTO DE AGUA CANALIZADA 

Mananciais captados . . J Número ........................ . 
\ Capacidade (m3 em 24 horas) ..... . 

Extensão das linhas. adutoras (metros) ........ . 

Estações elevatórias ... { ~~'"::~r~~d~· i,;,ã~iS: d~· ~~~~~Çã~· (,;,a) : : : : 
Potência do.e máquinas (c.v.) ......... . 

Reservatórios ......... I Número ............................. . 
\ Capacidade total (m'J ............ . 

I Extensão total (metros) .............. . 
Hidrômetros ......................... . 

Rêde~ distribuidoras. Penas de ãgua · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
1 

Ligações livres . ..................... . 
Bic~s, torneiras ou chafarizes públicos . . 
Reg1stros para extinção de incêndio .. . . 
Ligações (prédios ou domic!lios) ....... . 

ESGOTOS SANITÁRIOS 

Sistema adotado. 

Extensão ............. f Da rêde (metros) .................... . 
1 Do emissário (metros) ................ . 

Número total. ........ I Tanques flux!veis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (I) 
l Poços de inspeção. . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 

Prédios esgotados. 

lO 
98 000 

95 844 

4 
126 250 

90 

9 
45 706 

602 310 
32 939 

8 191 
4 095 

50 
160 

45 225 

Sep. e Abs. 

543 658 
4 500 

90 
4 591 

26 981 

FONTE: Sinopse Estat!stica- S.E.E.C. do M.E.C.- Seção de Atividades 
Urbanísticas. 

(I) Dados de 1952. 



ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - I - Casas de saúde, hospitais e sanatórios - Estabelecimentos, seRundo 
a finalidade, total de leitos, corpo clínico e auxiliar- X-1956: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

DESIGNAÇÃO 

Casa de Saúde e Maternidade São José S.A ............ . 
Casa de Saúde Santa Clara Ltda ..................... . 
Casa de Saúde Santa Maria Ltda .................... . 
Casa de Saúde São Lucas ................ : ........... . 
Casa de Saúde São Marcos Ltda.. . . . . . ............ . 
Casa de Saúde São Sebastião Ltda.. . ........... . 
Cllnica Pinel Ltda.. . . . . . . . ........... . 
Cllnica Santa Inês. . . . . . . ......... . 
Departamento do Pronto Socorro e Medicina Legal. .... 

Hospital Darcy Vargas. . . . ................... . 
Hospital Fellcio Roxo .......................... . 
Hospital de Isolamento Clcero Ferreira ......... . 

Hospital Militar da Policia Militar .................... . 
Hospital Municipal. ........... · ....................... . 
Hospital de Neuropsiquiatria .Infantil ................. . 
Hosp1tal Ortopédico e Sanatório da Fundação Benjamim 
Guimarães...... . ...................... . 

Hospital da Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais.................. . .......... . 
Hospital Samaritano .............. · .................... . 
Hoso.ital São Francisco de As•is ............ .' .......... . 
Hospital São Geraldo ........................ ' ....... . 

Hospital Siio Vicente de Paulo ..... . 

Hospital V era Cruz Ltda ............................... . 
Instituto Borges da Costa ............................. . 
Instituto Raul Soares ................................. . 
Pequeno Hospital Rotary do Lar dos Meninos D. Oriene 
Prevent6rio da Fundação Benjamim Guimarães ......... . 

Sanatório Alberto Cavalcanti. ......................... . 
Sanatório Belo Horizonte S.A ......................... . 
Sanatório Estadual de Belo Horizonte ................. . 
Sanatório Hugo Wesneck S.A ..... , ................... . 
Sanatório Imaculada Conceição ........................ . 
Sanatório Marques Lisboa ............................ . 
Sanatório Santa Marta ............................... . 
Sanatório Santa Terezinha . ........................... .. 
Sanatório São Geraldo Ltda ........................... . 
Santa Casa de Misericórdia ........................... . 

TOT~ .................................... , ......... . 

ENDER~ÇO 

Rua Aimorés - 2 896 
Av. do ContOrno - 4 773 
Av. do ContOrno - 4 766 
Av. Francisco Sales - 1 186 
Rua Araguari - 525 
Av. Augusto de Lima- 1 514 
R. Demétrio Ribeiro - 126 
Rua da Bala -- 381 
Rua dos Otoni - 772 

Rua -Gonçalves Dias - s/n:o 
Av. do ContOrno - 9 530 
Rua Silvianópolis - s/n 

Av. do ContOrno 
Rua Formiga - 50 
Rua Manaus - 348 

Fazenda da Baleia - Caixa 
Postal 372 

Rua Vereador Alvaro Cel•o 
Rua ltapecerica - 180 
Rua ltapagipc - 762 
Av. Professor Balena 

Praça Hugo Werneck 

Av. Barbacena - 653 
Av. Alfredo Balena 
Praça Floriano Peixoto 
Lar do Menino-Pa.mpulha 
Fazenda da Baleia 

Rua Camilo Brito 
Rua Prof. Antônio Aleixo 
Caixa Postal 1943 
Caixa Postal 257 
Rqa Domingos Vieira 
Morro das Pedras 
Rua Campos Sales - 472 
Av. Carandal - 938 
Rua Pe. Eustáquio - 482 
PraçA Hugo Werneck 

FINALIDADE 

Cllnica Geral e Cirurgia 
Neurologia e Psiquiatria 
Psiquiatria 
Cllnica Geral e Cirurgia 
Cllnica Geral e Cirurgia 
Clln ica Geral 
Neurologia e Psiquiatria 
Otorrinolaringologia 
Cllnica Geral de Urg~n-

cia - Cirurgia 
Cllnica Pediátrica 
Cllnica Geral e Cirurgia 
Doenças Contagiosas (ex-

ceto tuberculose) 
Cllnica Geral e Cirurgia 
Cllnica Geral e Cirurgia 
Neurop1iquiatria 

Tuberculose ósteo~articu~ 
lar e pulmonar 

Cllnica Geral e Cirurgia 
Cllnica Geral e Cirurgia 
Clínica Geral e Cir .. ugia 
Oftalmologia e otorrino~ 

laringologia 
Pediatria, Ortopedia, Cll-

nica Geral e Cirurgia 
Cirurgia 
Cancerologia 
Psiquiatria 
Cllnica Geral 
Higiene Infantil e Pedi-

atria 
Tisiologia 
Tisiologia 
Tisiologia 
Tisiologia 
Tisiologia 
Tiaiologia 
Tisiologia 
Tiaiologia 
Tisiologia 
Cllnica MMica e Cirúr

gica para homens, mu
lheres e crianças 

TOTAL 
DE 

LEITOS 

86 
150 
130 

67 
50 
70 
50 
14 

73 
46 

470 

63 
198 
140 
150 

369 

45 
40 

200 

40 

231 
129 
120 
250 

50 

160 
86 
73 

299 
111 
339 
181 
120 

60 
64 

950 

5 662 

CORPO CLINICO E 
AUXILIAR 

Médicos 

53 
21 
12 

6 
13 
43 

2 
4 

43 
3 

34 

7 
35 
43 
10 

16 

52 

23 

25 

55 
141 

18 
22 

2 

3 
5 
3 
9 
7 

15 
6 
3 
2 
5 

145 

886 

Enfermeiros 
e auxiliares 

Diplo- Não diplo-
mados mados 

15 
8 

25 
4 
4 

4 
2 

14 

21 
34 

6 

5 
4 

5 

7 
15 

1 
3 

9 
6 
7 
2 

16 

218 

18 
38 
23 
12 
10 

6 
2 

27 
8 

46 

7 
4 

16 
6 

30 

36 

16 

34 
34 

4 
6 
2 

8 
4 
1 

36 
3 

lO 
10 
12 

1 
3 

69 

542 

FONTE - Seção de Estatística da Capital, da Inspetoria Regional do I.B.G.E 

ASSIST.S:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - li - Assis
tência hospitalar e serviços de saúde- X-1956- Quadro
-resumo: 

ESPECIFICAÇÃO 

I 
Número de estabelecimentos (com internamento) 
Número de leitos .......................... . 

Caaae dt; S9:úde, ! Médicos ........... , ......... . 
Hoep1ta•s e l 
Sànatórios Corpo clinico { Diplomados .... 

e auxiliar Enfermeiros e Não diplomados 
auxiliares 

TOTAL ..... . 

Serviços de Saúde - Número de Estabelecimentos (sem interna-
mento) .............................................. · .... . 

RESULTADOS 

36 
5 662 

886 

218 
542 

760 

103 

FONTE: Seção de Estatística da Capital, da I.R. de Minas Gerais. 

NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

CAIXAS ECONOMICAS - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Caixa Econômica Federal. ..... {Matriz.·· .. ·················· 

Agências Metropolitanas ...... . 7 

Caixa Econômica Estadual .... {Matriz ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Agencias Metropolitanas ...... . 2 

FONTE: Caixas Econômicas Federal e Estadual. 

COOPERATIVISMO - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Número de cooperativas .................................... . 
Número de s6cios .......................................... . 

Capital (Cr$ 1 000). . . . . { Subs_crito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (1) 
Reahzado.......................... (2) 

Valor patrimonial (Cr$ 1 000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
Valor de serviços executados (Cr$ 1 000)...................... (4) 

29 
18 499 

62 018 
42 310 

22 541 
303 658 

FONTE: Seção de Estatística da Capital da I. R. de Minas Gerais. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 
(1) De 28 cooperativas - (2) De 29 cooperativas - (3) De 22 cooperativas 

(4) De 27 cooperativas. 

CADASTRO PROFISSIONAL - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Advogados ...... . 

Agrimensores . .......... . 

Agrônomos .......... . 

Dentistas ............ . 

Engenheiros . ............ . 

Farmaceuticos . ... 

Médicos ........ . 

Veterinários . ......... . 

Pessoal auxiliar. de saúde . ... 

RESULTADOS 

390 

35 

80 

495 

795 

152 

840 

63 

584 

175 



Serro do Curral - Extração de minério de ferro nos jo;zidos do Monnesmonn 

ASSOCIAÇÕES DE CARIDADE- 1955: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Número. 
Número de associados .... . 
Pessoas beneficiadas .......................... . 
Valor dos beneficios prestados (Cr$ 000) ...... . 

(1) 
(2) 

. . . . . . . . . . (3) 

87 
34 859 

705 545 
22 945 

FONTE: Seção de Estatística da Capital, da I. R. de Minas Gerais. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 
(I) De 71 associações.- (2) De 64 associações. - (3) De 77 associações. 

Usina do Cio. Siderúrgico Monnesmonn 
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ASSOCIAÇÕES DE BENEFIC1tNCIA MUTUÁRIA -
1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número. 
Número de associados. 
Total de benefícios prestados. 
Valor dos beneficios (Cr$ I 000). 

RESULTADOS 

53 
(!) 93 027 
(2) 241 207 
(2) 24 515 

FONTE: Seção de Estatística da Capital, da I. R. de Minas Gerais. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 
(1) De 52 associações. - (2) De 46 as•ociaçõe•. 

ASILOS E RECOLHIMENTOS - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

TOTAl,. ....... . 

l 
Para órfãos ............. . 
Para menores desamparados 

Se~-:;;do o principal ~i:~os~~~-~i~~- -~~s~~~~~~~~ 
Outros .................. . 

Número de es-1 {Masculino ............... . 
tabelecimen- Se~undo o sexo dos Feminino ................ . 
tos tnternado~ Ambos os sexos .......... . 

Segundo a idade dos { Adultos· · · · · · · · · : · · · · ·. · · · 
internados ~gd~e~-.c::~dsacÍe~.r~~~~~~ · .· ." ~ 

Internados em 31-XII ..... 

RESULTADOS 

28 

4 
10 

2 
3 
9 

6 
13 

9 

3 
14 
11 

3 757 

FONTE: Seção de Estatística da Capital, da I. R. de Minas Gerais. 

NOTA: Dados· sujeitos a retificação. 



EDUCAÇÃO -I -Ensino primário geral- Organização e matrícula em 31 de março de 1956, segundo a entidade 

mantenedora e a localização, no município: 

ENSINO 
ENTIDADE 

MANTENEDORA 
LOCALIZAÇÃO 

CORPO DOCENTE MATRICULA EM 

UNIDADES -----;-------,----11----31---.-D_E __ M_A--;R-ç_o __ _ 
ESCOLARES 

Catedrá- Auxiliares 
ti c os 

Total Masculino Feminino Total 

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

InfantiL ..... . 

Fundamental comum . .. 

Fundamental supletivo. 

Complementar . . 

.... , .. , ! 
Municipal .. 

Particular. 

Resumo .. 

Estadual. .. 

Municipal .... 

Particular. 

Rf'sumo. 

Estadual. 

Municipal. 

Partfcular. 

Resumo. 

Estadu"a!. 

Municipal. 

Particular. 

Resumo. 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

Urbana ........... . 
Distrital. ......... . 
Rural. ........... . 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital. .... .... . 
Rural ............ . 

TOTAL. 

Urbana ..... 
Distrital .. 
Rural. .... 

TOTAL. 

Urbana ... . 
Distrital. .. . 
Rural. 

TOTAL .... 

Urbana. 
Distrital. 
Rura). 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital. 
Rural. .. 

TOTAL .. 

Urbana .... 
Distrital. 
Rural ..... 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital .. 
Rural. 

TOTAL ... 

Urbana. 
Distrital. 
Rural. 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital. 
Rural. 

TOTAL. 

Urbana ........... . 
Distrital. 
Rural.. 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital. 
Rural. 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital .......... . 
Rural. 

TOTAL. 

Urbana .. 
Distrital. 
Rural.. 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital.. 
Rural. 

TOTAL. 

Urbana. 
Distrital. 
Rural. 

TOTAL. 

FONTE - Serviço de Estatistica da Educação - Secretaria da Educação. 

12- 24673 

12 

13 

9 

9 

37 

37 

58 

59 

186 
1 

38 

225 

22 

23 

44 

44 

252 
1 

39 

292 

15 

16 

8 

8 

4 

4 

27 

28 

6 
1 
2 

9 

42 

42 

49 
1 
2 

52 

116 

117 

18 

18 

86 

1!6 

220 

221 

261 
16 
95 

374 

170 

3 
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227 

227 

660 
16 
98 

774 

161 

162 

23 

23 

12 

12 

196 

197 

10 
1 
2 

13 

114 

114 

125 
1 
2 

128 

59 

59 

28 

28 

87 

87 

556 
8 

16 

560 

17 

17 

52 

52 

625 
8 

16 

649 

74 

74 

74 

74 

13 

13 

13 

13 

175 

176 

18 

18 

114 

114 

307 

308 

819 
24 

111 

954 

187 

3 

190 

279 

279 

285 
24 

114 

423 

235 

236 

23 

23 

12 

12 

270 

271 

10 
1 
2 

13 

127 

127 

138 
1 
2 

131 

1 607 

19 

626 

396 

396 

229 

229 

3 232 

19 

3 251 

22 981 
327 

1 648 

24 956 

3 394 

49 

3 443 

2 237 

2 237 

28 612 
327 
697 

30 636 

3 849 

36 

3 885 

435 

435 

4 284 

36 

4 320 

106 
18 
19 

143 

18 

18 

949 

949 

073 
18 
19 

110 

1 493 

16 

509 

398 

398 

404 

404 

3 295 

16 

3 311 

21 970 
301 
501 

23 772 

3 408 

63 

3 471 

3 788 

3 788 

29 166 
301 
564 

:n 031 

109 

2 109 

374 

374 

252 

252 

2 735 

735 

265 
12 
15 

292 

1 148 

148 

413 
12 
15 

440 

3 100 

35 

3 135 

794 

794 

2 633 

2 633 

6 527 

35 

6 562 

44 951 
628 

3 149 

48 728 

6 802 

112 

6914 

6 025 

6 025 

57 778 
628 

3 261 

61 667 

5 958 

36 

5 994 

809 

809 

252 

252 

7 019 

36 

7 055 

371 
30 
34 

435 

18 

18 

2 097 

097 

2 486 
30 
34 

55~ 
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11 - Ensino não primário - Organização e movimento 
didático - 1954: 

ORGANIZAÇÃO MOVIMENTO DIDATICO 

CURSOS 
Fre- Pro- Con-Unidades Corpo Matr!cula Matr!cula 

escolares docente geral efetiva qüência moção clusão 
de curso 

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

Superior . ..... 46 850 3 562 3 412 3 210 2 710 799 
Secundário .... 62 1 073 15 446 14 249 12 937 7 621 2 177 
Pedagógico .... 32 200 1 886 1 612 1 508 1 404 919 
Industrial. .... 91 314 3 858 3 014 2 833 1 571 1 220 
Comercial ..... 19 261 4 422 3 814 3 431 1 839 439 
Art!stico .... .. 22 59 1 119 1 047 1 036 214 119 
Agrfcola ....... 8 40 383 383 380 246 246 
Outros cursos 109 469 15 095 10 619 8 929 6 451 4 211 

TOTAL .. 389 3 266 45 771 38 150 34 264 22 056 10 130 

~o FONTE - Serviço de Estatística da Educação - Secretaria da Educação. 
NOTA - Exclul'i\'e os dados do Col~gio Municipal de Belo Horizonte e do 

Seminário Prov. do Coração Eucarístico de Jesus. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - I - Bibliotecas 
públicas e .semipúblicas: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

----------1-------

Número.......... . .............. . (1) 41 
Número de volumes ............................. . 311 203 

(1) Exclusive três bibliotecas por faltar o número de volumes. 
TambEm foram computados 1 100 volume• dos que possuem menos de 1 000-

Das 41 bibliotecas acima 6 possuem de 1 O 000 a 49 983 volumes, 8 de 5 000 a 
9 483 e .as demais com menos de 5 000 volumes. 

11 - Diversões públicas - 1 . Cinemas e Cine-teatros: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Número de empr~aas existentes .............................. . 
Número de cinemas e cine-teatros existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
Número de aeaaõea realizadas .. , ............................. . 
Capacidade total ............................................. . 
Número total de espectadores .............................. .. 

2. - Teatros: 

14 
37 

27 428 
37 962 

12 016 344 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

-------------------
Número de emprbas existentes ............................... . 
Número de teatroa existentes .............................. , .. 
Número de sessões realizadaa. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2} 
Número total de espectadores ............................ .-. . . (2) 

1 
1 

380 
174 611 

FONTE - Seaalo de Eatat!atica da Capital, da I. R. de Minaa Gerais. 
NOTA - Dadoa aujeitoa a retificaçlo. 
(1) Nilo foram computado• neates dados trh cinemaa: doia por eatarem 

paraliaados e um por falta de dados completoa. Imclulram-ae oa Cinea-teatroo 
por haver predominAncia de aeaailea cinematoir(lficaa. - (2) Dadoa correspon
dentes a Teatros e Cine-teatros, quando ·htea funcionaram aó como aqueles. 

V- Radiodifusão- Emissoras- 1955: 

Trecho eletrificado da R.M. V. Belo Horizonte- Divinópolis 

111- Associações culturais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

I 
RESULTADOS 

I 
Artística ............. . 
Cient!fica. . . . . . . . . . . 
F!sica ............. . 

Número de associações destinadas a culturas Literária ........... . 
Outras ............. . 

TOTAL ........ .. 

10 
22 

111 
2 
8 

153 

I 
Artfstica ........... . 
Científica .......... . 

Número de sócios .................... · . . [;~~~~i~: : : : : : : : : : : : 
Outras .. · ........... . 

TOTAL ......... . 

2 439 
7 766 

50 278 
59 

2 067 

62 609 

FONTE - Seção de Estat!stica da Capital da I. R. de Minas Gerais. 

IV - Imprensa periódica - Discriminação, segundo os 
característicos - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO NúMERO 

TIRAGEM 
M~DIA 

POR 
EDIÇÃO 

--------------------·--- ----1----·---

Peri6diroa arro
lados 

{

Matutinos ... . 
Diários Vespertinos .. . 

SOMA .... . 
Jornais 

Semanários ............ . 
Quinzenários ........... . 
Mensários .............. . 

SUBTOTAL ........ .. 

I Semanal. .............. . 
Quinzenal. ............. . 

Reviataa ~enaal. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

lB•meatral. ............. . 

SUBTOTAL ......... . 

Anuárloa ......................... . 

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

7 
2 

9 

13 

1 
2 
9 
2 

14 

2 

29 

131 600 
17 300 

148 900 

30 000 
5 000 
1 000 

36 000 

1 000 
52 500 
65 000 
7 000 

125 500 

8 000 

133 500 

DESIGNAÇÃO DA EMISSORA PREFIXO 
FRE

QÜ~NCIA 
kc/a 

FAIXA 
DE 

ONDAS 

DATA 
DA 1.• 
EMIS-

SÃO 

DISTANCIA MAIS 
LONGlNQUA EM 

QUE FOI OUVIDA 

I NúMERO DE HORAS 
DE IRRADIAÇÃO 

DURANTE O ANO 

Idioma 

-------------·----·-·---·-·----·-·-- ------- -·------ ---------
RAdio Guarani. ...................................... . 
Rádio Inconfidencia : . ................................. . 

Rêdio Itatiaia Ltda ................................... . 
Rádio Jornal de Minas ............................... . 

a:~l~ ~:~:i:~~~:··.·:·:·::·:-:-:-:-:-:::::::::::::::::::::::::~: 

P.R.H.6 
P.R.I.3 
P.R.K.5 
P.R.K.9 
S.Y.V-29 
Z.Y.V-49 
Z.Y.V-46 
Z.Y.V-47 
P.R.C.7 

FONTE - Seçlo de Eatatística da Capital, da I.R. de Minao GerJOis. 
NOTA - Dados aujeitoo a retificaçiio. 
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1 340 
880 

6 000 
15 190 

630 
390 
590 
080 
690 

MMias 
MMias 
Curtas 
Curtas 
MMias 
MMias 
MMias 
MMias 
MMiao 

Nacional Eatrangeiro 
----- --~-------·---- ------- ------

1935 
1936 
1943 
1943 
1951 
1955 
1954 
1955 
1931 

Rio Grande do Norte 
Brasil 
Europa 
Europa 
Rio -- São Paulo 
Ama pé 
Rio 

CearA 

6 570 
6 883 
6 883 
6 883 
6 570 
6 570 

468 
5 525 
6 205 
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VI - Televisão ltacolomi - 1956: 

DISCRIMINAÇÃO 

Data da 't.• emissão. . . . . . ..................... . 
Canal. ..................... ·················:·····:·· 

RESULTADOS 

1955 
4 

189 km(Lavras-MG) 
DistAncia mllxima, em linha reta, em que fot recebtda 

com nitidez a tela de transmissão ................... . 

FONTE - Seção de Estat!stica da Capital, dn I.R. de Minas Gerais 
NOTA - Dados oujeitos a retificação. 

VII- Difusão biblio~ráfica- 1955: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Número de Tipografias .. . 
Número de Livrarias .................................. . 

60 
27 

FONTE -· Seção de Estatlstica da Capital,. da I.R. de Minas Gerais. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 

VIII- Excursionismo- Meios de hospedagem- 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 'RESULTADOS 

HOTI!:IS 

Número ..................................................... . 
Capacidade (Número de hósp~deo) ........................... . 
Diária maio comum em hotel de n!vel m~dio (Cr$) ............ . 

PENSÕES 

Número.... . ........................ . 
Capacidade (Número de hóspedes) ............ . 
Menoalidade maio comum (Cr$) ............................. . 

73 
5 546 

180,00 

36 
987 

600,00 

FONTE - Si:ção de Eotatiotica da Capital, da I. R. de Minao Gerais. 
NOTA - Dadoo oujeitos a retificação. 

IX- Praça de esportes- 1955: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

----------
Número .................................................... . 
Deotinadas a volibol. ....................................... . 
Deotinadas a basquetebol e volibol. .................. , ....... . 
Destinadas a futebol. ....................................... . 
Destinada• a volibol, basquetebol e futebol. ........ .' ......... . 
Destinadao a diversos ....................................... . 

FONTE - Seção de Estatlstica da Capital. 
NOTA - Dadoa aujeitoa a retificaçlo. 

70 
5 
6 

26 
12 
21 

X - Certames culturais - 1955 - Conferências, Con
gressos e Exposições - 1955: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Conferencia• realizad.......................................... 316 
Con~:re1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 
Expo~ições artlsticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

FONTE - Seção de Estatlstica da Capital, da I. R. de Minas Gerais. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 

CULTOS- 1955- Culto católico e não católico: 

ESPECIFICAÇÃO 'RESULTADOS 

CULTO CAT0LICO 

Número de paróquias ....................................... . 
Número de matrizes ........................................ . 

Número de capelas .......... {Públicas ...................... . 
Semipúblics,s ........... , ...... . 

. {Nascidos em 1955. . . . . . . . . . . . . . (1) 
Batizado• ................ , . Nascidos em 1954 ............. , . (2) 

. Nascidos antes de 1954. . . . . . . . . (3) 

39 
32 

71 
56 

14 559 
3 484 

664 

CULTOS - 1955 - Culto católico e não católico: 

ESPECIFICAÇÃO 'RESULTADOS 

Número de crismas ......................................... . 
Número de comunhões ...................................... . 
Número de casamentos ..................................... . 

(4) 6 841 
(1) 2 402 930 

Número de procissões ................................. . 
(1) 4 187 
(5) 295 

{

Destinadas ao sexo masculino ... . 
Destinadas ao sexo feminino .... . 

Número de -associações religi.. De~ ti nadas a ambos os sexos ... . 
osas 

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

Número de membros ........ { r~Ji!!~~:.:_:.: _: _::::::::::::::::: 
CULTO PROTESTANTE 

Número de temploo ........................................ . 
Número de salões .......................................... . 

{

Masculino ..................... . 
N6.mero de membros........ Feminino ...................... . 

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

{

Masculino ..................... . 
Ma~rr~ula nas Escolas Domi- Femióino .. ~ ........... : ....... . 

DICa ta 

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

CULTO ESPIRITA 

Número de centros espiritas ................................. . 
Número de membros existentes em 31-XII-1955 ............... . 
Número de sessões realizadas durante o ano ................. · .. 

1
(6) 
(l) 

85 
124 

52 

261 

36 638 
12 348 

121 420 

11 
5 

2 368 
3 815 

6 183 

I 795 
2 642 

4 437 

75 
11 148 

9 843 

FONTE: Seção de Estatlstica da Capital, da I. R. de Minas Gerais. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 
(I) De 38 paróquias. - (2) De 35 paróquias. - (3) De 29 paróquias. 

·-- (4) De 12 paróquias. - (5) De 36 paróquias. - (6) De 67 centros. -
(7) De 68 centros. 

FINANÇAS PúBLICAS I - Receita arrecadada 
federal, estadual e municipal, e despesa realizada pelo 
município, na Capital- 1950/1955: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
PELO 

MUNICIPIO 
Federa I Estadual (Cr$ 1 000) 

Total Tributária 

1950 ....... 225 461 144 964 103 809 64 153 130 930 
1951 ....... 291 881 190 617 129 251 75 096 139 356 
1952 ....... 373 254 258 745 137 539 88 216 190 928 
1953 ....... 521 444 329 006 173 664 103 231 218 286 
1954 ...... 689 125 450 346 199 718 120 347 323 047 
1955 ....... 903 160 537 284 271 050 203 209 415 342 

FONTES: Coletoria Federal; D.D.E. e Seção de Peoquioa e Estatlotica. 

li - Receita municipal arrecadada, se~undo a natureza 
-1953/1955: 

VALOR (Cr$ 
DISCRIMINAÇÃO 

1 000,00) 

1953 1954 1955 
---I Territorial. ...... 9 497 11 840 24 186 

Predial. ......... 34 538 39 922 83 823 
Indústrial e pro-

Imposto• ,fissõeo., ..... , . 26 228 30 492 43 099 1 L1cença .......... 4 257 4 730 5811 
Diversoo ......... 6 303 7 483 9 084 

SUBTOTAL ... 80 823 94 467 166 003 

Tributária Segurança pública 
e assist!ncia so-

Renda or- cial ....... .-.... 584 554 745 
dinária Limpeza pública .. 5 772 6 500 7 757 

Taxas ... Educação ........ 8 261 10 057 17 130 
Calçamento ...... 3 487 3 853 4 278 
Saúde pública .... 7i9 846 822 
Diversas ......... 3 515 4 070 6 474 

SUBTOTAL ... 22 408 25 880 37 206 

Patrimonial. ........... ..... .......... 327 351 379 
Industrial. ............................ 14 795 15 865 18 209 
Diversas ................ _. ............. 9 502 13 313 8 257 

TOTAL ............................ 127 855 149 876 230 054 

Renda extraordinária ............................. 45 809 49 842 40 996 

TOTAL GERAL ............................ 173 664 199 718 271 050 

FONTE: Seçllo de Pesquisas e Estat!stica. 
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REPRESENTAÇÃO POLíTICA RESULTADOS DAS 

ELEIÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO- 1950, 1954 e 1955. 
I - Número de seções, população, eleitorado e compareci
mento- 1950, 1954 e 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 1950 1954 1955 

Número de seções .......................... 346 346 411 
População ... ...... ················· 360 313 456 062 480 612 

Eleitorado. I Números absolutos 133 147 161 o5e 164 845 ... 
\% sôbre a população 37,00 35,00 34,00 .. 

Comparecimento I Números a bsotutos. 96 094 102 138 115 650 
\ % sObre o eleitorado ...... 72,00 63,00 70,00 

li - Número de votos apurados para Deputados Federais, 
Estaduais e Vereadores, por legendas- 1950 e 1954: 

VOTOS APURAPOS 

LEGENDAS Deputados 
Federais 

Deputados 
Estaduais 

Vereadores 

PSD .................. 
UDN. ·············· 
PTB. ................. 
PR. ............. 
PTN. ................. 
PSP. ............. 
PST. ........... 
PDC. . . . . . . . . . . . 
PRP. 
POT. 
PSB .. 

TOTAL. 

SD. 
DN. 
TB. 
R. 

p 
u 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

TN. 
SP. 
ST. 
DC. 
RP. 
OT .... 
SB. 

% SOBRE 

... 
...... 

. . . . . . . 
... ····· . .. 

······· .... .... . ... 
.... ...... 
.... ... ... 

. . . . . . 
. . . . . 

TOTAL .. . . ...... 

1950 1954 

16 524 23 539 
19 572 31 273 
27 411 26 213 

4 669 9 719 
11 738 

3 265 4 003 
1 971 

2 731 
123 

88 010 94 747 

o TOTAL DOS 

19,00 25,00 
22,00 33,00 
31,00 28,00 

5,00 10,00 
14,00 -

4,00 4,00 
2,00 -
- -
3,00 -
0,00 -
- -

100,00 100,00 

1950 1954 1950 1954 

12 197 11 998 12 725 18 024 
17 108 15 905 15 953 17 520 
23 356 25 999 14 981 12 773 

9 105 17 331 8 492 11 592 
7 456 3 1e1 8 892 6 990 
4 153 P. 394 5 210 7 569 
3 931 4 134 2 749 4 312 
4 510 3 862 6 066 9 582 
4 383 3 292 4 004 

912 3 154 
730 3 733 

87 111 93 696 82 956 92 095 

VOTOS APURADOS 

14,00 13,00 15,00 20,00 
20,00 17,00 19,00 19,00 
27,00 27,00 18,00 14,00 
10,00 18,00 10,00 13,00 
9,00 4,00 11,00 7,00 
5,00 10,00 6,00 8,00 
4,00 4,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 8,00 10,00 
5,00 3,00 5,00 -
1,00 - 4,00 -
- - 0,000 4,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 

III- Número de votos apurados para Presidente e Vice
Presidente da República, Governador e V ice-Governador 
do Estado, Senador e Suplentes de Senador, Prefeito e 
Vice-Prefeito da Capital - 1950: 

PARTIDO 
QUE 

REPRESENTA 

VOTOS APURADOS 
CANDIDATOS E 

LEGENDAS 
Números 
absolutos 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Getúlio Vargas. 
Eduardo Gomes. 
Cristiano Machado .. . 
João ~iangabeira . ... . 

PTB 
UDN 
PSD 
PSB 

49 621 
29 629 
13 012 

117 

TOTAL .. 92 379 

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Caf~ Filho. . ............ . 
Odilon Braga. . ........... . 
Altino Arantes ................ . 
Vitorino F.reire. . . . .......... . 
Alípio Correia Neto ........... . 

TOTAL ... 

PSP 
UDN 
PR 
PST 
PSB 

GOVERNADOR DO ESTADO 

Juscelino Kubitschek .......... , 
Gabriel Passos.. . ........ . 

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

PSD 
UDN 

36 068 
34 021 
13 344 

2 643 
99 

86 175 

60 3881 29 971 

90 359 

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO 

~~~~~ ~feli~~do. d.~ . ~-a·m. ~. ·.· :. :. :_ :_ :_ :.I 
TOTAL ......... . 
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PR 
UDN 

53 543 
30 189 

83 732 

% sObre 
o total 

54,00 
32,00 
14,00 
00.00 

100,00 

42,00 
39,00 
16,00 

3,00 
00,00 

100,00 

67,00 
33,00 

100,00 

64,00 
36,00 

100,00 

PARTIDO 
QUE 

REPRE
SENTA 

VOTOS APURADOS 
CANDIDATOS E LEGENDAS 

J. Coelho Junior .............. . 
Amaro Lanari ................. . 
Bernardes Filho ............... . 

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

SENADOR 

PSP 
PRP 
PR 

Números 
absolutos 

36 706 
28 736 
16 403 

81 845 

SUPLENTES DE SENADOR 

Magalhães Gomes ............. . 
Carteia Prado . ................ . 
Péricles P. da Silva ........... . 

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

PRP 
PSP 
PR 

PREFEITO MUNICIPAL 

Américo Renné Gianetti ....... . 
Amintas de .Barros . ........... . 
Heráclito Mourão de Miranda .•.. 
Bento Gonçalves Filho ......... . 
Aloísio Resende Neves . ........ . 

TOTAL ................ ; .. 

UDN 
PTB 
PTN 
PR 
PSP 

VICE.PREFEITO 

Sebastião de Brito ............ . 
Paulo de Sousa Lima .......... . 
Gerson de Assis Martins . ....... . 

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

PTB 
PDC 
PTN 

28 883 
26 556 
16 304 

71 743 

32 380 
23 459 
16 769 

7 625 
3 349 

83 582 

35 765 
30 706 
13 221 

79 692 

% sObre o 
total 

45,00 
35,00 
20,00 

100,00 

40,00 
37,00 
23,00 

100,00 

39,00 
28,00 
20,00 

9,00 
4,00 

100,00 

45,00 
39,00 
16,00 

100,00 

IV- Número de votos apurados para Senadores, Suplentes 
de Senador, Prefeito e Vice-Prefeito - 1954: 

CANDIDATOS E LEGENDAS 

Benedito Valadares. 
Lúcio Bitencourt. 
João Franzen de Lima. 
Abgar Renault ......... . 
Acácia Corrt:a Dolabela . ... . 

TOTAL. 

PARTIDO 
QUE 

REPRE· 
SENTA 

SENADOR 

PSD 
PTB 

·uDN 
PR 
PSP 

VOTOS APURADOS 

Números 
absolutos 

46 292 
42 236 
37 644 
33 152 

4 197 

163 521 

% sObre o 
total 

28,00 
26,00 
23,00 
20,00 
3,00 

100,00 

SUPLENTES DE SENADOR 

Olinto Fonseca Filho .. 
Fid~lis Reis ... 
João Lima Guimarães .. . 
João E. Caldeira Brant ........ . 
João T. Carvalho Filho .. . 

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

Celso Mello de Azevedo ....... . 
A mintas de Barros . ........... . 
Dl:cio de Vasconcelos . ......... . 

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

PSD 
UDN 
PTB 
PR 
PSP 

PREFEITO 

PDC 
PTB 
PST 

. VICE·PREFEITO 

Alberto Valadares ........... . 
Geraldo Vasconcelos . ... . 
Aldo Antonini ........... . 

TOTAL ...... . 

PR 
PTB 
PSP 

46 139 
37 531 
36 569 
33 020 

4 154 

157 413 

51 676 
42 514 

612 

94 802 

45 032 
42 935 

1 264 

89 231 

29,00 
24,00 
23,00 
21,00 
3,00 

100,00 

55,00 
45,00 
00,00 

100,00 

51,00 
48.00 

1,00 

100,00 

V - Número de votos apurados para Presidente, Vice
Presidente, Governador e Vice-Governador do Estado -
1955: 

CANDIDATOS 

PARTIDO 
QUE 

REPRE
SENTA 

VOTOS APURADOS 

Números 
absolutos 

% sObre o 
total 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Juscelino Kubitschek .......... . 
Juarez Távora ................ . 
Adhemar de Barros ........... . 
Plínio Salgado ................ . 

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

PSD 
PDC 
PSP 
PRP 

6R 263 
24 647 
10 128 

7 807 

110 1!45 

62,00 
22,00 
9,00 
7,00 

100,00 



Conjunto "Governador Kubitschek", em construção 

Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil 

181 



PARTIDO 
QUE 

REPRE· 
SENTA 

VOTOS APURADOS 

CANDIDATOS E LEGENDAS 
Números 
absolutos 

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Milton Campoa. 
Jolio Goulart ..... . 
Danton Coelho .... . 

TOTAL ....... . 

Biaa Fortes ...... . 
Bilac Pinto ....... . 

UDN 
PTB 
PSP 

53 369 
SI 274 

2 066 

106 709 

GOVERNADOR DO ESTADO 

Gentil Naacimento ...... . 

PSD 
UDN 
PTB ~~ m I 1 873 

TOTAL ..... . 107 798 

VICE·GOVERNADOR DO ESTADO 

Bernardcs Filho. 
Joa~ Raimundo. 
Oavaldo Pieruc~etti ..... . 

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

PR 
PTB 
UDN 

44 290 
32 875 
27 213 

104 378 

% aObre o 
total 

50,00 
48,00 

2,00 

100,00 

68,00 
30,00 

2,00 

100,00 

42,00 
32,00 
26,00 

100,00 

FONTES - Tribunal Rrgional Eleitoral e Agências Municipais de Es· 
tatfatica. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Belo Horizonte, 
pela sua posição geográfica e condições climatológicas es
peciais, vem experimentando notável surto de progresso 
nestes últimos anos . No setor Demográfico, observa-se 
que, de 1940 a 1950, a população cresceu de 217 218 para 
352 724 habitantes. Já de 1950 a 1.0 de julho de 1956, 
segundo a estimativa do Laboratório de Estatística do 
I. B. G. E., houve um aumento de 130 760 habitlantes, 
isto é, de 352 724 para 482 084 habitantes. Como se po
de verificar, houve um crescimento médio, considerando 
os seis últimos anos, de 21 793 habitantes, por ano, ou 

1 816 por mês. 

* * * 
No setor educacional já foi dito que Belo Horizonte é 

a "Cidade do Saber". 
Concorrem para que se brind.e a Capital Mineira com 

êsse elogio as suas atividades de ordem educativa e cultu
ral, documentadas pelo grande número de estabelecimen
tos de ensino de variados graus - do primário ao universi
tário que possui a cidade, e ainda pelos vários grêmios e 
associações convocadoras daqueles que se entregam ao es
tudo de assuntos científicos, literários e artísticos. 

É Belo Horizonte sede de três Universidades - a Uni
versidade de Minas Gerais, oficial, a Universidade Rural 
e a Universidade Católica, em formação, mas que já tem 
dado à vida profissional turmas de alunos por ela diploma
dos. 

Além do ensino primário, ministrado à infância da 
Capital por dezenas de estabelecimentos do Estado e da 
Prefeitura, e por estabelecimentos particulares, encontram
-se na Capital, como estímulo às aspirações de cultura, nu
merosos ginásios oficiais e particulares, escolas normais, es
colas de belas-artes, e muitos outros estabelecimentos de 
ensino especializado e profissional. 

A inteligência não se peia e não se constringe na Ca
pital de Minas. 

Em Belo Horizonte, tôdas as aspirações de natureza 
cultural podem ser satisfeitas. Convém assinalar ainda que 
a Capital possui bibliotecas públicas e particulares, algu
mas especializadas, que valem como fontes de cultura. 

Está em avançada fase a construção da monumental 
Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade, ini
ciada no govêrno Juscelino Kubitschek. 
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Entre as muitas associações destinadas ao aprimora
mento literário, destaca-se a Academia Mineira de Letras, 
reunindo em seu seio altas expressões da cultura mineira. 
Quando a Capital completou seu primeiro cinqüentenário, 
foi fundada a Academia Belo-horizontina de Letras, con
gregadora de elementos dedicados ao culto das letras. 

A Cidade Universitária, em construção e que, dentro 
de sua área imensa, reunirá todos os estabelecimentos que 
compõem a Universidade de Minas Gerais, será no futuro a 
mais gigantesca criação do país no campo do ensino supe
rior, dada à estupenda planificação a que obedece. 

Ao mesmo tempo que a Capital de Minas oferece nu
merosos institutos para o aperfeiçoamento intelectual, não 
é também descurada a cultura física, para cujo incremento 
dispõe de estabelecimentos especializados e de praças de 
esportes, destacando-se o ginásio do Minas Tênis Clube, 
como um dos maiores do Brasil. 

* * * 
Numa ligeira visão do Quadro Econômico, nota-se que 

o número de informantes do Registro Industrial duplicou 
de 1954 a 1955, isto é, de 441 a 851 informantes, respecti
vamente, pt:evendo-se, para 1956, um total não inferior a 
1 200 informantes, ou seja, 1 200 indústrias que colocam 
Belo Horizonte na vanguarda industrial do Estado e em 4.0 

lugar entre as capitais dos Estados do Brasil. 

Embora não pertencendo administrativamente ao mu
nicípio de Belo Horizonte, mas pela sua proximidade da 
Capital e importância que desempenha no comércio local, 
deve ser referida a "Cidade Satélite" ou "Cidade Indus
trial", situada a poucos quilômetros da sede do município 
e onde floresce grande parque industrial de Minas, princi
palmente de indústrias pesadas. Merece especial atenção a 
Companhia Siderúrgica Mannesmann, a quinze quilômetros 
da sede municipal, situada à margem da linha férrea da Es
trada de Ferro Central do Brasil, Rio de Janeiro-Belo Ho
rizonte. "A Usina foi planejada por engenheiros da Mannes
mann alemã para obter uma produção anual de cêrca de 
100 000 toneladas de tubos de aço sem costura. Assim, a 
Usina será a maior produtora de tubos e a terceira usina 
metalúrgica do Brasil". Ao inaugurar-se, a 12 de agôsto de 
1954, contando com a presença do então Presidente Ge
túlio Vargas, e, segundo o discurso do presidente da referida 
Companhia, Sr. Sigmund Weiss, a Mannesmann estava apta 
a produzir, a partir de então, uma média mensal de 1 500 
toneladas de tubos sem costura, enquanto que, em 1956, 
atingiria 100 000 toneladas de tubos de 3/8 de polegada até 
oito e 5/8 de polegadas de diâmetro. Sem dúvida, a Man
nesmann muito tem contribuído para o progresso industrial 

de Belo Horizonte. 

* * * 
Quanto aos meios de transporte, Belo Horizonte não 

fica em plano muito inferior às principais capitais do país. 
O tráfego aéreo é dos mais intensos. Segundo o Departa
mento de Aeronáutica Civil, o número estimado de aviões 
comerciais no Aeroporto da Pampulha atinge a cinqüenta, 
enquanto que o de táxis-aéreos, inclusive Carlos Prates, as
cende a vinte e um. Em 1955, realizaram-se 14 727 pousos 
e 14 742 decolagens, enquanto que o movimento de passa-



geiros acusou 151 713 embarcados, 155 497 desembarcados 
e 34 502 em trânsito. Apreciável é o transporte de carga 
e correio, inclusive o em trânsito, com quase oito mil tone
ladas. :astes números bem evidenciam a posição de Belo 
Horizonte, terceiro aeroporto do Brasil. 

Com referência ao tráfego ferroviário, a capital é ser
vida por duas vias férreas: a Estrada de Ferro Central do 
Brasil e a Rêde Mineira de Viação, com extraordinário mo
vimento de cargas e passageiros. 

Quanto ao transporte rodoviário, principalmente o ur
bano, a cidade possui algumas linhas de ônibus· elétricos 
"trolleybus", sendo uma das primeiras capitais a servir-se 
dessa modalidade de transporte coletivo. Além disso, boa 
frota de ônibus e microônibus serve à capital, afora o ser
viço de bondes, o mais antigo da cidade. No afã de melhbrar 

e ampliar a rêde de transporte coletivo urbano, a atual ad
ministração municipal planejou a aquisição de mais noven
ta trolleybus a serem recebidos e instalados, parcelada

mente. 

* * * 
Com referência à assistência hospitalar, o município 

conta com hospitais e sanatórios de excepcional importân
cia e que desfrutam de ótima reputação. Alguns gozam de 
situação vantajosa quanto à localização, tais como o Hospi
tal da Baleia e o Sanatório Hugo Werneck, além do confôrto, 

higiene e condição topográfica especiais, o que os tornam 
procurados por doentes de todo o Estado. Por outro lado, 
a Casa de Saúde São Lucas e a Santa Casa de Misericórdia 
destacam-se pela importância de condições hospitalares 
imprescindíveis ao tratamento e hospedagem dos que ali 
se abrigam, à procura de breve restabelecimento. Além dis
so, cumpre notar que a sede municipal possui 33 drogarias 
e farmácias e 143 farmácias, tôdas com bom sortimento e 
dirigidas por profissionais diplomados. 

* * * 
Quanto às Instituições Médico-Sanitárias, destinadas à 

assistência a desvalidos, de previdência e de natureza cul

tural ou técnico-científica, citam-se: Instituto de Previdên
cia dos Servidores do Estado, Instituto de Previdência e As

sistência dos Servidores do Estado, hospitais da Faculdade 
de Medicina da U. M. G., Santa Casa de Misericórdia, 
Fundação Benjami~ Guimarães, Associação das Voluntá
rias, etc. 

Na Fazenda Velha, o turista encontra o Museu de Belo 
Horizonte, p~trimônio histórico da cidade. Essa Fazenda, 
remanescente do Arraial de Curral d'El Rei, é um sobrado 

de dois andares, que vem sendo cuidadosamente conservado. 
Curiosidades de aspectos naturais são encontradas pelo visi
tante na Reprêsa da Pampulha, rodeada de preciosidades 
arquitetônicas da arte moderna, tais como a Igre
ja de São Francisco, concepção arrojada, que se tornou fa
mosa no mundo, o Cassino, Casa de Baile e o Iate. :aste re
canto pitoresco e aprazível é visitado e admirado pelos vi
sitantes não só do interior do Estado, como de tôdas as uni
dades da Federação e mesmo do exterior. 

* * * 
O traçado geométrico de Belo Horizonte, inspirado na 

cidade· de La Plata à Comissão Construtora, é motivo de 

orgulho ao belo-horizontino, não só pela beleza da cidade, a 
amplitude de suas ruas, .Praças e avenidas, como pela pró
pria situação geográfica. Destaca-se a Avenida Afonso Pena, 
principal artéria da cidade, não só pela sua inconfundível 
beleza, como pelo seu traçado e arborização. 

A Praça Raul Soares, ricamente ajardinada, com fonte 
luminosa, é outro dos encantos da cidade. A Praça da Li
berdade, onde se encontram o Palácio do Govêrno e cinco 
secretarias do Estado, é um dos maiores e mais belos lo
gradouros públicos da Capital. O Parque Municipal, princi
pal logradouro público, situado na parte central da Capital, 
não é só digno de nota pelo seu tamanho, mas pela beleza 
da arborização e pelos elementos de que dispõe para tornar
-se cada vez mais atraente para os visitantes. Especialmen
te a infância encontra no Parque Municipal motivos de sau
dável prazer, pois além da amenidade do clima, há ali va
riados aparelhos desportivos para diversão infantil. 

O vertiginoso crescimento de Belo Horizonte dá en
sejo ao acelerado ritmo de construções de edifícios de apar
tamentos e salas de escritório, diàriamente comentado pelos 
jornais. Dezenas dessas construções agigantam-se na zona 

urbana, enquanto numerosos bairros residenciais circun
dam o coração da cidade. Nestes, notam-se luxuosas e 

confortáveis residências construídas em estilo moderno, 

o que demonstra no belo-horizontino gôsto especial pela arte 

no próprio recolhimento do lar. 

* * * 
Ascendente é o número de vilas populosas que surgem 

nas zonas suburbana e rural. Para a beleza natural de Belo 

Horizonte concorre a sua arborização, uma das mais belas, 

que deu ensejo a Coelho Neto denominá-la "Cidade Vergel". 

* * * 
Se atentarmos para o quadro rural, encontraremos 

pouco mais de dez favelas, o que representa uma percenta

gem ínfima em relação a outras capitais. É de rrotar-se que 

nem tôdas possuem nível de vida tão baixo como é a regra 

geral. Algumas habitações dessas favelas possuem apare

lhos rádio-receptores e suàs condições de higiene não são 

das mais precárias. 

* * * 
Ao lado do incontido progresso da Metrópole mineira, 

existem problemas que têm despertado especial interêsse 

aos seus administradores. Embora não seja totalmente de

ficiente o abastecimento de água, a cidade não desfruta de 

abundância do precioso líquido. É desejo da administração 

resolver, num futuro bein próximo, êste grave problema da 

cidade. Aliás, já se cogita de um plano que permita um abas

tecimento de água definitivo para mais de um milhão de ha

bitantes, pois a deficiência atual do abastecimento deve-se 

exatamente ao aumento considerável da população da cida

de que se expandiu de maneira impressionante, ultrapas

sando os cálculos dos que a fundaram e dos administra

dores. 

183 



BELO VALE - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo reza a tradição, foram os ban
deirantes paulistas Paiva Lopes e Gonçalo Alvares, ambos 
participantes da expedição de Fernão Dias Pais, os desbra
vadores da região onde se acha o atual município de Belo 
Vale. 

Tendo se estabelecido no Morro de Santana, hoje dis
trito de Santana do Paraopeba, dedicaram-se os dois ban
deirantes à exploração do ouro. O local, entretanto, oferecia 
pequenas perspectivas para a agricultura, em virtude da 
pobreza de seu solo. Tal circunstância obrigou a fundação 
do novo povoado, que tomou o nome de Vargem da San
tana . Daí avançaram alguns quilômetros e às margens do 
Rio São Gonçalo fundaram o povoado de São Gonçalo da 
Ponte, núcleo do atual município de Belo Vale. 

Em São Gonçalo da Ponte fixaram-se algumas famílias 
entre as quais os Sobreiro, os Sande, a do Barão do Parao
peba e a de José de Paula Peixoto, alcunhado "Milhão e 
Meio" em razão de sua fabulosa fortuna . 

Nesse primeiro período da história de Belo Vale, seus 
habitantes enfrentam dois problemas: a organização reli
giosa da comunidade e o contato com o exterior. A Igreja 
de São Gonçalo do Paraopeba (segunda construída em 
Minas Gerais), e a de São Gonçalo da Ponte foram levan
tadas. A comunicação com o exterior encontrou diversas 
soluções, entre as quais a construção, por escravos de "Mi
lhão e Meio", de uma estrada ligando o território a Barba
cena, tôda ela calçada . 

Pouso de bandeira inicialmente, passou a comunidade 
à exploração de catas minerais . A agricultura substituiu 
posteriormente a mineração como atividade econômica . O 
comércio se fêz por tropa de burros até 1916, quando foi 
inaugurada a estrada de ferro. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Por efeito da Lei 
provincial n.0 816, de 4 de julho de 1857, e da estadual n.0 2, 
de 14 de setembro de 1891, foi criado o distrito com a deno
minação de São Gonçalo da Ponte . 

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1911, figura no município de Bonfim o distrito de São 
Gonçalo da Ponte, que recebeu em 1914 a denominação de 
Belo Vale, em conseqüência da Lei estadual n.0 622, de 18 

de setembro. 

Segundo os quadros do Recenseamento Geral de 
1-9-1920 e o texto da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, as divisões territoriais realizadas em 1933, 
31-12-936, 31-12-937 e o quadro anexo ao Decreto-Lei esta
dual n.o 88, de 30 de março de 1938, apresentam o distrito 
de Belo Vale figurando no município de Bonfim. 

O município de Belo Vale foi criado em 17 de dezem
bro de 1938, por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, da 
mesma data . De acôrdo com o citado Decreto-lei, que fixou 
o quadro qüinqüenal 1939-1943, o referido município se 
constitui dos seguintes distritos: Belo Vale, Moeda e San
tana do Paraopeba, desmembrados do município de Bon
fim; e com o distrito de Côco, desmembrado do município 
de Itabirito. 

Ainda de conformidade com o quadro da divisão admi
nistrativa do Estado, em vigência no qüinqüênio 1944-1948, 
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fixado pelo Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezem
bro de 1943, aparece o município com a mesma composição 
do qüinqüênio anterior. 

Por fôrça da divisão administrativa aprovada pela Lei 
n.0 1039, de 12-12-1953, o município de Belo Vale perdeu 
o distrito de Moeda que se constituiu em município autô
nomo. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA- De acôrdo com as divisões 
territoriais judiciário-administrativas de 31-12-1936 e 
31-12-1937, e conforme o quadro anexo ao Decreto-lei es
tadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município de 
Belo Vale aparece subordinado ao têrmo e à comarca de 
Bonfim. 

Segundo os quadros anexos aos Decretos-leis estaduais 
n."• 148, de 17 de dezembro de 1938 e 1058, de 31 de 
dezembro de 1943, que estabeleceram novas divisões admi
nistrativo-judiciárias para vigorarem, respectivamente nos 
qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, o município de Belo 
Vale continua a pertencer ao têrmo e à comarca de Bonfim. 

De conformidade com a Lei estadual n.0 1 039, de 
12-12-1953, foi criada a comarca de Belo Vale, compreen
dendo os municípios de Belo Vale e Moeda. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Belo 
Vale, com 370 km2, está situado na Zona Metalúrgica do 
Estado de Minas Gerais. A sede tem como coordenadas geo
gráficas: 20° 24' 35",4 de latitude Sul e 44° 01' 20" de 
longitude W.Gr. Sua altitude é de 797 m. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento Geral de 1950 acusou 
para Belo Vale uma população de 12 442 habitantes. Dês
tes, 2 65 1 residiam na zona urbana do Município . Estimou
-se para 31-XII-1955 a população de 6 658 habitantes 
(D.E.E.) . O decréscimo de população deve-se ao fato de 
o Município ter perdido dois de seus distritos (Côco e Moe
da), por fôrça da Lei. Densidade demográfica: 23 habi
tantes por quilômetro quadrado ( 1955) . 



Principais a~lomerações urbanas - Contava o Municí
pio, à época do último Censo, quatro aglomerações ur
banas: Côco, Moeda, Santana do Paraopeba e a Sede Mu
nicipal. 

Igreja N. s.a Santana, construída no século XVI 

Localização da população- Os 78% da população locali
zavam-se no Quadro Rural, segundo os dados do Recensea
mento, transcritos no quadro abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade...... . ........ . 
Côeo ................ . 
Moeda ...................... ·· 
Santana do Paraopeba ........ . 
Quadro rural. . . . . . . . .............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(l.•-VII-195Q) 

Números 
absolutos 

1 180 
281 
917 
273 

9 791 

12 442 

% sôbre 
o total 

9,48 
2,25 
7,37 
2,19 

78,71 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A economia 

do município de Belo Vale se baseia nas atividades da agri

cultura e da pecuária, sendo que esta tem grande significa
ção econômica. O quadro seguinte, com base nos resulta
dos do Censo de 1950, mostra que das 8 632 pessoas de 10 

anos e mais, 2 691 dedicam-se às atividades da agricultura e 
da pecuária . 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
-----------------11----1--------

Agricultura, pecuária e silvicultura . .... . 
Indústrias extrativas ........... . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias . ....... . 
Com&-cio de imóveis e valores mobiliários, cré-

dito, seguros e capitalização . ..... . 
Prestação de serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transporte, comunicações e armazenagem . .. . 
Profi88ões liberais ......................... . 
Atividades sociais ......................... . 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. . 
Defesa nacional e segurança pública ... _ ..... . 
Atividades dom~sticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............... . 
Condições inativas. . . . . . . . . . . . . ........ . 

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

2 691 
50 
96 

115 

5 
200 
225 

11 
51 
26 
4 

4 623 
534 

8 631 

Rua Marechal Deodoro 

2 668 
46 
93 

109 

5 
65 

223 
11 

8 
25 

4 

624 
340 

4 221 

23 
4 
3 
6 

135 
2 

43 
1 

3 999 
194 

4 410 

Agricultura, pecuária e silvicultura - O ramo "agricul
tura, pecuária e silvicultura", como se assinalou, é o que 

congrega maior contingente de pessoas ativas no Município. 

O milho, o feijão e o arroz constituem as principais cultu-

Vista Panorâmica da Cidade 
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ras exploradas no Município. Belo Vale conta com 3 493 

hectares aproveitados com as diversas culturas. 

CULTURAS 

Laranja ..................................... . 
Milho ....................................... . 
Banana ..................................... . 
Batata-inglba ............................... . 
Mandioca .................. : . ............... . 
Outros ................................. ······ 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

N6meros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

3 240 
3 024 
1 920 
1 liSO 
1 600 
4 396 

15 785 

% sôbre 
o total 

20,53 
19,16 
12,16 
10,16 
10,13 
27,86 

100,00 

A pecuária, como já foi dito, é bastante desenvolvida 

em Belo Vale . O rebanho municipal, estimado para ..... . 

31-XII-1955, foi avaliado em Cr$ 83 761 000,00( surgindo 

como principais o rebanho de bovinos e o de suínos, com 

14 600 e 4 100 cabeças, respectivamente. O gado é também 

exportado para o Distrito Federal. 

Sua distribuição está melhor indicada no quadro se
guinte: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000,00 % sôbré 
o total 

---·----- ------1------1-----·-- -----

Asinino.."···· ................ . 
Bovinos ............... . 
Caprinos.. . .......... . 
Eqüinos ..................... . 
Muares ...................... . 
Ovinos ....... . 
Sulnos .................... . 

TOTAL .... 

Estação da E. F. C. B. 

186 

18 
14 600 

600 
1 050 

950 
480 

4 100 

90 
65 700 

120 
2 625 
5 700 

96 
9 430 

83 761 

0,10 
78,45 
0,14 
3,13 
6,81 
0,11 
11,26 

100,00 

Vista Parcial - Bairro Niterói. 

Indústria - A indústria conta com apenas 2 estabe
lecimentos, no ramo da transformação e beneficiamento de 
produtos agrícolas. 

N.• de CAPITAL FORÇA 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta-
empr~-

b~leci- gado 
mentos Cr$.1 000 % N.• de Potencia 

motores em c. v. --------------------
Ind6stria extrativa mi .. 

neral. ............... - - - - - -
Ind6atria de transforma-

çiio e beneficiamento 
da produçiio agrlcola 2 2 100 100 - -

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 2 2 100 100 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM&RICOS 

Número de prt.dios existentes ......... ................... . 322 

Lo~radouros públicos. 

Existentes ............................................. . 53 
9 

44 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento de á~ua 

Pr~dioa servidos .......... . Possuindo penas ........... . 

Logradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 
{

Totalmente ................ . 

133 

15 
35 

TOTAL ................. . 50 

lluminação pública e domiciliar 

Logradouros iluminados. . . . . Em parte da extensiio ...... . !
Em tMa a extensiio ....... . 20 

28 

TOTAL ................. . 48 
N6mero de focos ........... . 250 

Ligações domiciliares .................................... . 190 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município possui 32 km 
de rodovia federal, 36 km municipal e 68 km de estradas 
particulares. É servido pela E. F. C. do Brasil que liga 
Belo Vale à Capital do Estado, através de um percurso de 
111 km e dista da Capital do País, também por ferrovia, 
530 km. Em 1956, a Prefeitura Municipal registrou 6 ca
minhões. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO Dl.STÃNCIA T~~~PO~~E OBSERVAÇ0ES 

----------- ----- -------1----------
Municípios 
Limitrofes 

Bonfim. . . 80 Onibus e Estra-

Brumadinho. 
Congonhes. 

Entre Rios de Minas. 

Itabirlto. 

Moeda .. . 
Moeda .. . 
Jeceaba. 
Ouro Prêto .. 

Capital Estadual. .. 
Capital Federal. 

da de Ferro 

49 Estrada de Ferro 
43 Estrada de Fer

ro 
4 7 Estrada de Fer

ro e ônibus 

98 Estrada de Fer
ro 

14 Est. Ferro 
16 Automóvel 
26 Est. Ferro 

114 Est. Ferro 

11 O Est. Ferro 
530 Est. Ferro 

Por Estrada de Ferro 
at~ Brumadinho-
49 km. Por ônibus 
de Brumadinho a 
Bonfim-31 km. 

Por Estrada de F erro 
até Jeceaba-26 km. 
Por Automóvel de 
Jeceaba a Entre 
Rios de Minas-21 
km. 

Via Joaquim Murti· 
nho-52 km. Mi
guel Burnier-72 km 
e Itabirito-98 km 

Via Joaquim Mur
tinho-·52 km. Mi
guel Burni~-72 km 
e Ouro Prêto··l14 
km. 



Fazenda da Boa Esperança Vista Parcial 

COMÉRCIO E BANCOS- O comércio de Belo Vale, dis 

punha em 31-XII-1955, de 45 estabelecimentos comerciais 

varejistas, dos quais 8 situados na sede municipal. Contava 

em 31-XII-1956, com 1 agência e 3 correspondentes ban

cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea

mento de 1950 revelam a situação de Belo Vale, quanto 

ao nível de instrução geral (pessoas presentes de 5 anos 

e mais). 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ......................... . 
Nio sabem ler e escrever. .. .............. .. 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(l.o-VII-1950) 

Número 

5 583 
4 829 

10 412 

% sObre 
o total 

53,62 
46,38 

100,00 

Como se verifica, 53 o/o das pessoas de 5 anos e mais, 

presentes ao Censo de 1950, eram alfabetizadas. 

Ensino primário: 

DADOS NUM!RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ......... . 
Corpo docente. . . .. . 
Matricula efetiva ....... . 

1954 

16 
27 

884 

1955 

16 
26 

860 

1956 

20 
31 

1 049 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população em idade escolar era de aproximadamente, 
52,68%. 

FINANÇAS PúBLICAS- Para o período 1951-1955, são 

os seguintes os dados sôbre as finanças do Município de 
Belo Vale: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada ''deficit•• 

Total Tributária do balanço 
---·- ------------ ------ ------· 

1951. ... ..... 450 184 430 20 
1952 .. 525 211 533 - 8 
1953. . . . . . . . . 833 190 600 -- 233 
1954" ......... 451 116 769 - 318 
1955 ............ 696 164 690 - 6 

A arrecadação das receitas estadual e municipal, apre
sentou os seguintes dados para o período de 1951-1955. 

ANOS 

1951. ........ . 
1'952 ............ . 
1953 ......... . 
1954 .. "" .... . 
1955 ........... ". 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Federal 

707 
492 

1 132 
1 464 
1 249 

450 
525 
833 
451 
696 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O Município 
de Belo Vale, antigo São Gonçalo da Ponte (1891), é 
atualmente composto de dois distritos, Belo Vale e Santana 
do Paraopeba, uma vez que perdeu os distritos de Côco e 
Moeda. 

As tradicionais solenidades locais são as cerimônias da 
Semana Santa e a festa do padroeiro local, São Gonçalo. 

Possui uma queda de água, formada pela Cachoeira 
existente no rio Paraopeba, que econômicamente compensa 
o aproveitamento. 

Mantém relações comerciais com as praças de Belo 
Horizonte, Rio e São Paulo. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores, ha
vendo 3 945 eleitores inscritos. 

Existem 1 ·hotel e 1 cinema. 

A população se vale dos serviços profissionais de l 
médico. 

Instalada em sua sede municipal, se acha uma Agên. 
cia Municipal de Estatística, órgão componente do sistema 
estatístico brasileiro . 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Paulo de Oliveira). 

BETIM-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi fundador da cidade de Betim o ban
deirante paulista José Rodrigues Betim. Separando-se de 
Borba Gato em S~barabussu, Betim segue as margens do 
rio das Velhas até encontrar o riacho "Arruga", que sobe; 
passa por Contagem, atinge Ibira-ussu. Finda a viagem, 
chega a um rio que batiza com seu nome; no local ergueu 
uma capela . Isso feito, volta a São Paulo. 

Igreja-Matriz 
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Vista Parcial. 

Três anos depois retorna. Constrói nova capela, de te
lhas, em tôrno da qual nasce o arraial de Capela Nova de 
Betim. 

Em 1851 é criada a paróquia de Nossa Senhora do Car
mo da Capela Nova de Betim. A paróquia se subordinava 
a Sabará. 

Tais fatos, seguidos de outros de natureza histórica, 
vão definir o município. Em 1910 a inauguração da Estrada 
de Ferro Oeste de Minas, a exploração das pedreiras do 
município e a rodovia que passou a ligar Belo Horizonte a 
Uberaba em 1935, e que passa pela Cidade de Betim. As 
perspectivas para o município ficaram assim sensivelmente 
ampliadas. 

Datas importantes: 
1851 Criação da Paróquia subordinada a Sabará. 
1876 ~ Inauguração da primeira escola. 
1910 - Inauguração do ramal da Estrada de Ferro 

Oeste de Minas. 
1938 - Elevação a município e sede de Comarca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Be
tim com 513 km2, é cortado pelo rio que lhe dá o nome e 
está localizado na Zona Metalúrgica do Estado de Minas 
Gerais. Sua sede tem como coordenadas geográficas: 
19° 57' 52",3 de latitude Sul e 44° 11' 54" de longitude 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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W. Gr. Sua altitude é de 822 m. Dista 27 km em linha 
reta, em direção O. S. O., da Capital do Estado. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 dá 16 376 ha
bitantes para o município de Betim, dos quais 11 496 no 
distrito da cidade e 3 688 na cidade. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dão como sendo de 17 392 o número de 
habitantes em 1956, no município. Densidade demográfica: 
34 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Segundo ainda o Cen
so de 1950, as principais aglomerações urbanas eram a Ci
dade, Ibirité e Sarzedo. 

Localização da população - A população é predominan
temente rural, como se observa na tabela abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Ibirit~ ...................................... . 
Sarzedo ..................................... . 
Quadro rural. ..... , ......................... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

N6meros· 
absolutos 

3 688 
1 221 

291 
11 176 

16 376 

% s~bre 
o total 

22,52 
7,45 
1,77 

68,26 

100,00 

Prefeitura Municipal. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Há grande 
concentração de atividades da população do município em 
tôrno da "agricultura, pecuária e silvicultura", da "indústria 
de transformação" e dos "transportes, comunicações e arma
zenagem". 

O quadro abaixo é, neste sentido, bastante sugestivo . 
Contém dados do Recenseamento Geral de 1950. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura ........... 
Ind6strias extrativas ................... · · · · . 
Indtístria de transformação ......... · · · · · · · · . 
Com&cio de mercadorias ......... · .. : . : · · · · · · 
Com&cio de im6veis e valores moblltânoe, cr~· 

dito, seguros e capitalização ............. · . 
Prestação de serviços ................ · · · · · · · 
Transporte, comunicações e armazenagem . . · . 
Profissões liberais . ........... · · · · · · · · · · · · · · · 
Atividades sociais ... : ...... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Administração p6blica, Legislati~o, Justiça.·. 
Defesa nacional e segurança p6 bhca ........ ·: 
Atividades dom~eticaa nio remuneradas e ab-

vidades escolares discentes .......... · · · · · · 
Condições inativas ................. · · · · · · · · · 

TOTAL ............ ··········· 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-19501 

Total Homens Mulheres 

2 702 2 644 58 
180 180 
559 518 41 
150 140 10 

7 6 1 
366 185 181 
279 274 5 

9 9 
291 144 147 
84 83 1 
11 11 

5 317 715 4 602 
2 085 1 389 696 

12 042 6 299 5 743 



Agência local dos Correios e Telégrafos 

Agricultura, pecuária e silvicultura- Na agricultura local, 

apenas três produtos são cultivados em áreas superiores 

a 50 ha: arroz (97 ha); mandioca (85 ha) e milho 

(225 ha). O valor da produção em 1955, é fornecido pela 

tabela abaixo: 

CULTURAS 

Tomate ..... 
Bananas .... 
Laranjas. 
Caf~ ... 
Outros. 

TOTAL. 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955\ 

Números 
absolutos 

fCr$ I 000\ 

1 020 
4 050 
2 070 

696 
4 584 

18 420 

% sôbre 
o total 

38,13 
21,98 
11,23 
3,77 

24,89 

100,00 

Quanto aos rebanhos, sua situação em 1955 era a se

guinte: 

REBANHOS 

Asinlnoa ...... 
Bovinos ... 
Caprinos ...... 
Eqüinos ........ 
Muares .......... 
Ovinos ............ 
Su!noa .. 

TOTAL ..... 

DADOS NUMl!:RICOS 
(31-XII-1950) 

Número de 
cabeças 

1 
17 500 

800 
2 900 

870 
!80 

4 200 

Valor 

34 
43 750 

96 
5 850 
2 175 

25 
2 940 

54 870 

%sObre 
o total 

0,06 
79,75 

0,17 
10,67 
3,96 
0,04 
5,35 

100,00 

Grupo Escolar "Cons. Afonso Pena" 

Era a seguinte a situação dos melhoramentos urbanos 
da sede municipal, em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS ---------------------------- --------

Número de prédios existentes. 349 

LoA.radouros públicos 
Existentes .... 

Pavimentados. 

Ajardinados. 
Outros ...... . 

Abastecimento de áA.ua 

Pr~dios servidos. 

Logradouros servidos. 

.... { .. i~t~ira~~~te. ·. ·. : : . 
Parcialmente . . 

TOTAL ... 

I 
Possuindo hidrômetros . ..... . 
Possuindo penas . ........... . 

· Com li - · gaçoea hvrea . ........ . 

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

{

Totalmente ..... . 
. Parcialmente .... . 

TOTAL ....... . 

48 
1 
3 

4 

44 

28 
168 

1 

203 

1 
9 

16 

Iluminação pública e domiciliar 

I 
Em tOda extensão ..... . 

Logradouros iluminados. Em parte da extensão .. 

TOTAL ............ . 
Número de focos ...... . 

29 
280 

Ligaçõeg domiciliares . ........... . 592 

Indústria - A atividade industrial de Betim se distri
bui pela exploração de pedreiras, de minérios, fundição, ce
râmica, curtume e fábrica de louça . 

Sua situação geral em 1955 era a constante da tabela 
a seguir: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % N.o de Pot@ncia 

motores em c.v. 
------------ ---- ---- ------- --------
Indústria extrativa mi-

neral ........ ........ 4 197 11 259 97,84 9 140 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agr!cola 27 11 249 2.16 - -

TOTAL .... 31 274 11 508 100,00 9 140 

MEIOS DE TRANSPORTE - Conta Betim com 231 km 
de estradas de rodagem, sendo que 2 7 sob administração 
federal, 52 sob a estadual, 98 sob a municipal e os res
tantes 54 de particulares. 

É servido o município pela Rêde Mineira de Viação. 
A Estrada de Ferro Central do Brasil corta terras do mu
nicípio, sem contudo atravessar sua sede. Em 1955, a Pre
feitura Municipal registrou os seguintes veículos: 57 auto
móveis, 23 camionetas, 203 caminhões e 4 ônibus. 

Dista Betim, por ferrovia, 38 km da Capital do Estado 

e 767 da Capital do País. 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇ0ES DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

·-------------------------- ----------

Municípios Limítrofes 

Brumadinho ... 
Brumadinho. 

Esmeraldas . .. 
Mateus Leme ... . 
Mateus Leme .. . 
Contagem .... . 
Contagem .... . 
Belo Horizonte .. 
Belo Horizonte ..... . 

Capital Federal ... 
Capital Federal. 

58 
99 

35 
30 
35 
30 
21 
31 
38 

767 
563 

Rodovia Via Belo Horizonte 
Ferrovia Via Belo Horizonte 

(R.M.V.-E.F.C.B.) 
Rodovia 
Rodovia 
Ferrovia (R.M.V.l 
Rodovia 
Ferrovia (R.M.V.l 
Rodovia 
Ferrovia (R.M.V.) 

Ferrovia (R.M.V.l 
Rodovia 

;789 



COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Betim dispu
nha, em 31-XII-1955, de 61 estabelecimentos comerciais va
rejistas dos quais 34 localizados na sede municipal. Conta
va em 31-XII-1956 com 1 Agência e 3 correspondentes 
bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar com 21 uni
dades de ensino primário fundamental, é baixa ainda a per
centagem de alfabetização no município conforme a tabela 
abaixo, com dados do Recenseamento de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ..... -.. 
Nio sabem ler e escrever . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

n.n-VII-1950) 

Número 

7 159 
6 875 

14 034 

% sObre 
o total 

51,01 
48,99 

100,00 

Relativamente ao ensino não primário, dispõe Betim 
ainda de uma unidade do ensino pedagógico. 

Ensino primário - É a seguinte a situação do ensino pri
mário fundamental no município, nos anos de 1954 a 1956: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidadea eacc.1area ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM:l!:RIC.OS 

1954 

25 
50 

4 086 

1955 

19 
48 

1 820 

1956 

21 
50 

2 007 

A percentagem de alunos matriculados, em relação às 
crianças em idade escolar, é aproximadamente de 50,9% . 

FINANÇAS PúBLICAS - Durante os anos de 1951 a 
1955, a situação das finanças municipais foi a seguinte: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada SaldO OU Deapeaa 

realizada "deficit" 
Total TributAria do balanço 

------- -· ------·------
11151 ............ 1 121 4711 1 2U - 111 
11152 ............ 1 200 563 1 101 1111 
11153 ............ 2 151 770 1 741 410 
11154 ............ 2 673 1 531 2 372 301 
11155 ............ 2 387 1 2116 2 7711 - 3112 

A situação da arrecadação nas demais esferas da admi
nistração no mesmo periodo de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00 
ANOS 

Federal Eatadual Municipal 
------------------- ---·---.- ------·-
11151. ........................ . 
11152 ......................... . 
1~3 ......................... . 
11154 ......................... . 
11155 ......................... . 

2 7115 
3 1186 
s 613 
7 248 
7 859 

1 121 
1 200 
2 151 
2 673 
2 387 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIC1PIO - Município 
progressista, tem Betim sua vida econômica, solidamente 
apoiada na agricultura e na indústria. 

O comércio municipal se exerce principalmente com 
Belo Horizonte, em virtude da grande proximidade dos dois 
municipios. 
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Combinando seu povo a tendência progressista com um 
equilibrado senso de tradição, vamos encontrar em Betim os 
festejos populares mais típicos da região. Nos dias 15 e 16 
de junho, ocasião em que se festeja Nossa Senhora do Car
mo, assiste-se a festa de maior brilho na comunidade. 
Há o levantamento do mastro ao som da banda, combinado 
com esplendoroso espetáculo pirotécnico. A Festa do Divi
no no município consta - segundo a tradição - de missa, 
à qual o festeiro (Imperador do Divino) comparece com as 
vestimentas reais. No mês de outubro realiza-se ali tam
bém, durante três dias, o folguedo do congado. 

Contam-se: 1 aparelho telefônico, 1 hotel, 1 pensão e 
1 cinema. 

Apenas 1 médico atende à população. 
No setor cultural há 1 unidade de ensino pedagógico, 

1 tipografia e 1 biblioteca com 3 424 volumes. 
A Câmara Municipal é formada por 9 vereadores. São 

5 834 os eleitores inscritos. 

Na sede municipal está instalada uma Agência Muni
cipal de Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Jacy Fernandes Resende). 

BIAS FORTES - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - Nas investigações feitas não foi possível 
determinar com rigor a data certa em que se estabeleceu 
nessas paragens a primitiva comunidade que deu origem 
ao povoado. O certo é que em 1826, a povoação dita Qui
lombo já gozava da categoria de distrito. Segundo tradições 
locais, o município de Bias Fortes primitivamente foi escon
derijo de negros fugitivos do cativeiro, que vieram se aglo
merar no entroncamento de dois rios (Quilombo e Ver
melho). 

Teve, primitivamente, a denominação de Quilombo, por 
haver sido em tempos remotos guarida de muitos negros 
chamados quilombolas. :S:sse nome perdurou por iongos 
anos; mais tarde, porém, foi mudado para União em virtude 
do Decreto municipal n.0 148, de 20 de maio de 1896, que 
sancionou a Lei n.0 5, de 15 de fevereiro de 1896, do Con
selho Distrital. Atualmente recebeu o novo município o 
nome de Bias Fortes, homenagem prestada pelo Govêrno 
do Estado à memória do grande democrata barbacenense, 
Dr. Crispim Jacques Bias Fortes. 

Entre os documentos mais remotos, encontram-se as 
atas lavradas no livro do "Têrmo de Conciliações do Bem 
Viver", aberto e rubricado pelo então Juiz de Paz, por no
me José Ribeiro de Almeida, livro do qual consta o reconhe
cimento público do Juiz Municipal de Barbacena, perten
cente nessa data, à Comarca de Rio das Mortes . É pro
vável que o povoado de Quilombo tenha sido elevado a 
Distrito em 1822, por ocasião da elevação de Barbacena à 

categoria de Vila. 

A procedência dos primeiros povoadores não é conhe

cida, nem tão pouco a data de suas entradas . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do com a denominação de Quilombo, por fôrça das Leis 



provincial n.0 149 ou 2 149, de 30 de outubro de 1875 e 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Tomou o nome de União, pelo Decreto municipal nú
mero 148, de 20 de maio de 1896. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, União passou a denominar-se Bias Fortes, sendo 
criado por efeito também dêsse Decreto-lei o Município de 
Bias Fortes. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Segundo as divisões terri
toriais do Estado, fixadas pelos Decretos-leis estaduais nú
meros 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1 058 de 31 de 
dezembro de 1943, para vigorarem, respectivamente, nos 
qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, Bias Fortes é um dos 
municípios que constituem o têrmo judiciário de Barbace
na, da comarca de igual nome. 

Distritos componentes: Bias Fortes, Campolide, lbiti
poca e Paraíso Grande. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - O município de Bias 
Fortes, com 611 km2, está situado na Zona da Mata doEs
tado de Minas Gerais. A sede municipal tem como coorde-
nadas geográficas: 21° 36' 21",6 de latitude Sul e ....... . 
43° 46' 19",7 de longitude W .Gr. Sua altitude é de 750 m. 

Temperatura em graus centígrados: média das máxi
mas: 35; das mínimas: 12; compensada: 20. 

SITUAÇÃO .. 

o 

.. 
Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - A população total do Município era de 
9 330 habitantes, por ocasião do Recenseamento Geral de 
1950. Estimou-se para 31-XII-1955 a população de 9 853 
habitantes (D. E. E. ) . Densidade demográfica: 16 habi
tantes por quilômetro quadrado ( 1955). 

Principais alllomerações urbanas - Como principais aglo
merações urbanas temos os distritos da Sede Municipal, 
Campolide e lbitipoca. 

Localização da população - A população é preponde
rantemente rural, com 8 036 habitantes localizados nesse 
quadro, correspondendo a 86% da população total. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

N6meros % ollbre 
absolutos o total 

-------------·---·--- ------------
Cidade ...................................... . 
Campolide .................................. . 
Ibitipoca .................................... . 
Quadro rural. ............................... . 

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

790 
151 
353 

8 036 

9 330 

8,46 
1,61 
3,78 

86,15 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA - As princi
pais atividades econômicas da população local - agricul
tura, pecuária e silvicultura - determinam elevadas quo
tas de pessoas que declararam exercer atividade nos citados 
ramos: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura .......... . 
Indústrias extrativas ....................... . 
Ind6stría de transformação ................. . 
Comlrcio de mercadorias ................... . 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliários, 

cr&lito, seguros e capitAlização ........... . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicaçõ~ e armazenagem ... . 
Profissões liberais ......................... . 
Atividades sociais .......................... . 
Administração p6blica, Legislativo, justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades domésticas não remuneradas e ati-

vidades escolares diPcentes ............... . 
Condições inativas...... . ........... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE I O ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

2 297 
2 

85 
65 

I 
147 

8 
5 

20 
19 
4 

3 041 
736 

6 430 

2 269 
2 

85 
63 

1 
48 

7 
5 
8 

18 
4 

174 
515 

3 199 

28 

99 
I 

12 
1 

2 867 
221 

3 231 

Allricultura, pecuária e silvicultura · - O ramo agricul
tura, pecuária e silvicultura, como se assinalou, é o que 
congrega maior contingente de pessoas ativas no Município. 

A cultura do milho e a do arroz constituem a grande 
fonte econômica local. 

Os efetivos pecuários do município eram, em 1955, os 
seguintes: 

REBANHOS 

Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqllinoe ............. ~ ........ . 
Muarea ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sutnoa ....................... . 

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

NOMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 970 
40 

840 
500 
120 

3 000 

VALOR (31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 

62 910 
3 

10U 
2 000 

1 
24 

65 950 

% ellbre 
o total 

95,41 

1,53 
3,03 

0,03 

100,00 

Indústria - Como principal ramo industrial se acha a in
dústria de laticínios. 

O beneficiamento do arroz sobressai coino sub-ramo in
dustrial. 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peasoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- aado 
mentoe Cr$1 000 % N.• de Potbcia 

motoree em c.v. 
------------ ---- ---- ---- ---- ---
Ind6etria extrativa mi-

neral ................ - - - - - -
Ind6etria de traneforma-

çlo e beneficiamento 
da produçlo •11rlcola 13 41 20 132 100,00 - -

Ind6etria manufatureira 
e fabril .............. - - - - - -

TOTAL ........... 13 41 20 132 100,00 
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lfista Panoramica da Cidade 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros públicas 

Existentes ...... . 

{

Inteiramente.. . . . . . . . . . . . .. 
PavimentadOP.............. Parcialmente . . ....... . 

TOTAL... .... . . 

Ajardinados .............. . 
Outros ................. . 

Abastecimento de á!lua 

Pr&:Jios servidos..... . . . . . possuindo penas ... , ....... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

lluminar;lfo pública e domiciliar 

Logradouros iluminados ..... f Em tOda extensão .. . 
\ Número de focos .... . 

Ligaçõea domiciliares ................... . 

Jardim Público 
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DADOS 
NUM:ll:RICOS 

205 

10 

2 
2 

4 

I 
5 

95 

8 
2 

10 

10 
60 

85 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município de Bias For
tes não é servido por estrada de ferro. Sua rêde rodoviária 
totaliza uma extensão de 50 km, dos quais 38 km são 
constituídos de rodovias estaduais e 12 km de estradas mu
nicipais. A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, os 
seguintes veículos: 1 automóvel, 3 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas ltinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limítrofes 

Antônio Carlos. 
Barbacena ..... . 

Juiz de Fora. 

Lima Duarte ............. . 
Santos Dumont ............ . 
Capital do Estado ......... . 
Cnpital da República ...... . 

DIS·
TÁNCIA 

(km) 

54 
72 

169 

42 
40 

327 
411 

MEIO DE 
TRANSPORTE 

Onibus 
Onibus 

Onibus e E.F.C.B. 

Cavalo 
Onibus 
Onibus e E.F.C.B. 
Onibus e E.F.C.B. 

OBSERVAÇÕES 

O municlpio não é 
servido por es-
trada de ferro. 

Para ir ao Rio, Juiz 
de Fora, e Belo 
Horizonte, faz-se 
baldeação em 
Barbacena 

Via Barbacena 
Via Barbacena 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Bias Fortes 
dispunha em 31-XII-1955 de 32 estabelecimentos comer
ciais varejistas, dos quais 6 situados na sede municipal. 
Contava em 31-XII-1956 com 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - O Recenseamento de 1950 
mostra que eram alfabetizados 36% das pessoas de 5 anos 
e mais, de acôrdo com os dQ{).os seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Sabem ler e escrever ......................... . 
Não sabem ler e escrever ...................... . 

TOTAL ............................ · .. ··· 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E .MAIS 

(1.0 -VII-1950) 

Número % sôbre 
" total 

-------------
2 875 
4 912 

7 787 

36,92 
63,08 

100,00 



Ensino primário - Era a seguinte a situação do ensino pri

mário no Município, no períoclo de 1954-1956: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

19!4 1955 1956 
------------- ----·--------- ------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ............... ·. 
Matricula efetiva ............... . 

25 
35 

1 414 

30 
37 

1 488 

31 
36 

1 510 

A quota de pessoas em idade escolar matriculadas atin

gia 66,63%, em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- Pura o período 1951-1955 são 

os seguintes os dados disponíveis sôbre as finanças do Mu

nicípio de Bias Fortes: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecaduda Saldo ou 
Despesa udefícit" 

Tribu·:ária 
realizada do balanço Total 

1951. ........... 430 121 427 3 
1952 ............ 595 154 581 14 
1953 ............ 796 163 787 9 
1954 ............ 717 175 730 13 
1955 ... : ........ 739 186 730 I 9 

A arrecadação da receita estadual e municipal apre

sentou os seguintes dados para o período de 1951-1955: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
----·-------·------·- ------- ------- ------
1951 .................... ······ 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

917 
1 389 
i 399 
1 316 
1 934 

430 
595 
796 
717 
739 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede municipal 

está situada em um pequeno planalto, em forma de taboleiro, 

entre os rios Vermelho e Quilombo, cercado por quatro ele

vações: ao norte, o morro Mandinga; a leste, o Gentio; ao 

sul, o da Pedreira; e a oeste, c· do Cruzeiro. 

Como parte dos festejos religiosos locais podem ser 

assinalados: a festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira 

da paróquia, realizada em 15 ele setembro, e a de São Se

bastião, em 20 de janeiro. 

O município de Bias Fortes mantém relações comer

ciais com as cidades de BarbacE!na, Santos Dumont, Juiz de 

Fora e Belo Horizonte. 

A hospedagem se faz por 2 pensões. 

A população se vale dos serviços profissionais de 2 

médicos. Há um hospital com 20 leitos. 

A Câmara Municipal é intE!grada por 9 vereadores. Os 
eleitores inscritos são em número de 5 290. 

Instalada em sua sede, en,~ontra-se uma Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão do Sistema Estatístico Brasi
leiro. 

(Organizado por Maria AuxiliE.dora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatístice, Alberto Moreira de Andrade). 

13- 24673 

BICAS-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Distrito em 19 de 
setembro de 1890, pelo Decreto n.0 190, posteriormente 
ratificado pela Lei Estadual n.0 2, de 14 de setembro de 
1891. 

Passou a município pela Lei estadual n.0 843, de 7 de 

setembro de 1923, por desmembramento do município de 
Guarará; e anexação dos distritos de Pequeri (ex-São Pedro 

de Pequeri)'saído do município de São João Nepomuceno 
e, mais o novo distrito também criado pela mesma Lei, 
Santa Helena . 

A instalação do município verificou-se em 1.0 de 
janeiro de 1924 e a sua sede foi elevada à categoria de 
cidade pela Lei estadual n.0 893, de 10 de setembro de 

1925. 

Presentemente Bicas possui apenas um distrito -
Bicas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O Município de 
Bicas, com 136 km2, está localizado na Zona da Mata do 
Estado de Minas Gerais. Sua sede como coordenadas geo
gráficas tem 21° 42' 30" de latitude Sul e 43° 04' 20" de 
longitude W. Gr. Sua altitude é de 597 m. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - O Censo de 1950 registrou para Bicas 
uma população de 10 214 pessoas, sendo que, nessa oca
sião o município contava ainda com o distrito de Pequeri, 
posteriormente desmembrado, e que na época possuía 2 057 
habitantes. Estimativas para 31-XII-955 apontam 8 730 
habitantes. Densidade demográfica: 64 habitantes por qui

lômetro quadrado. 

Localização da população - Segundo o quadro abaixo 
40,96% da população localizavam-se nos quadros rurais 
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do município, sendo que na cidade, sede do município, re
censearam-se 5 241 pessoas. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Pequeri. .................................... . 
Quadro rural. ............................ ." .. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

5 241 
790 

4 183 

lO 214 

% s6bre 
o total 

51,31 
7,73 

40,96 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 

atividade econômica do município é a agricultura, onde, 

segundo dados de 1950, militavam 1199 pessoas, dentre 
as 3 204 econômicamente ativas no município: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu6ria e silvicultua ........... 
Indústrias extrativas ........................ 
Indústria de transformação .................. 
Com&cio de mercadorias .................... 
ComErcio de imóveio e valores mobili6rios, crE· 

dito, eeguros e capitalização ............... 
Prestação de serviços ....................... 
Traneport_e, comunicações e armazenagem .... 
Profieaõea liberais .......................... 
Atividades SOCiais .......................... 
Administração pública, Legislativo, Justiça ... 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividades dOmEsticas não remuneradàs e ati-

vidades escolares discentes ................ 
Condições inativas .......................... 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(l.•VII--1950) 

Total Homens Mulheres 
-----

1 199 I 197 2 
251 234 17 
444 396 48 
178 172 6 

36 35 1 
402 197 205 
570 556 14 

19 17 2 
71 25 46 
34 33 1 
10 10 

3 663 404 3 259 
426 346 80 

7 293 3 612 3 681 

Agricultura - O mun1c1p1o produz café, feijão, laranja, 
milho e banana, pontificando a cultura de café com 70,40% 
do valor da produção total do município. 

CULTURAS 

~u ........................................ . 
Feijão ...................................... . 
Laranja ..................................... . 
Milho ....................................... . 
Banana ..................................... . 
Outros ...................................... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
aõsolutos 

(Cr$ 1 000) 

6 000 
763 
376 
375 
330 
682 

11 526 

% oObre 
o total 

70,40 
8,94 
4,41 
4,39 
3,87 
7,99 

100,00 

Praça de São José e Igreja-Matriz de São José. 

Prefeitura Municipal. 

A estimativa do rebanho municipal em dezembro de 
1955 registrou um valor de 36 milhões de cruzeiros distribuí

dos segundo o quadro abaixo: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
~prinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ..................... · · 
Ovinoe ....................... . 
Suinoo ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 
11 071 

90 
363 
t3o 
100 
850 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

100 
33 213 

14 
726 
390 

15 
700 

36 158 

0,27 
91,89 

0,03 
2,00 
·1,07 
0,04 
4,79 

100,00 

Produção - Bicas ainda produziu, em 1955, 1 650 000 li

tros de leite, além de 70 000 dúzias de ovos e 20 toneladas 

de cêra de abelha. 

Indústria - Nos três principais ramos da indústria, Bicas 

ofereceu, em 1955, os números que se alinham abaixo: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Peoooal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO eota- empre-
beleci- gado N.• de Potencia mentos Cr$1 000 % motores em c. v. 

---------------
Indústria extrativa mi-

neral. ...... · ......... 7 78 2 500 57,19 18 75 

Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 

da produção agricola 9 150 1 325 30,30 20 107 

Indústria manufaturcira 

e fabril. ............. 9 19 547 12,51 20 101 

TOTAL .......... ·. 25 247 4 372 100,00 58 283 



Edifício do Forum 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Nú~ero de prédios existentes. 

LoiJradouroa públicos 

Existentes. 

Pavimentados ..... . 

Outros .. 

Abastecimento d'áiJua 

{ 

lnteiramer. te. 
Parcialmertte 

TOTAL 

PrEdioa servidos. . . Com ligaçiies livres .. 
{

Possuindo penas ..... 

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

{ 

Totalment•' ..... 
Logradoutos servidoo. . . . . . Parcialme• te .. 

TOTAL ... 

Logradouroo oervidos. I De deopeju ... 
· I De águaa 11uperficiaia ....... . 

Pr~dios eogotadoo ... Pela rede. 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros iluminado•. I Em tOda .• extensão .... 
· · · · \ Número d• focos . 

Ligações domiciliares ...... . 

Vista Parc1 ai 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

1 077 

51 

4 
1 

5 

46 

197 
2 

199 

17 
3 

20 

25 
25 

199 

45 
377 

1 151 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município é cortado por 
76 km de rodovias, dos quais 35 pertencentes a particula
res, 21 do Estado, 15 do município e 5 federais. Veículos 
registrados na Prefeitura em 1955: 69 automóveis, 30 ca
mionetas, 58 caminhões e 3 ônibus. 

As Estradas de Ferro Central do Brasil e Leopoldina 
servem ao município . 

TABUAS ITINERARIAS 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 

(kml TRANSPORTE (1) 

Municípios 
Limítrofes 

Guarará ..... .... 4 Rodovia -
São João Nepomuceno. 3.l Rodovia-Ferrovia E. F. Leopoldina 
Juiz de Fora. 50 Rodovia-Ferrovia E. F. Leopoldina 
Pequeri. 19 Rodovia-Ferrovia E. F. Leopold ina 
Capital Estadual. . .. ... 415 Rodovia-Ferrovia E.F.C.B. 
Capital Federal . 215 Rodovia-Ferrovia E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Bicas dispu
nha, em 31-XII-1955, de 61 estabelecimentos comerciais, 
dos quais 57 varejistas e 4 atacadistas. Sõinente a sede 
municipal dispunha de 51 estabelecimentos comerciais va
rejistas e 4 atacadistas. 

Contava em 31-XII-1956 com 4 agências bancárias. 

Estádio João Varanda 

INSTRUÇÃO PúBLICA - O Censo de 1950 registrou 
5 114 pessoas sabendo ler e escrever, o que representa 
S9,24% da população àquela época. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

ESPECIFICAÇÃO 
(l.•VII--1950) 

Número % sObre 
o total 

Sabem ler e escrever ................ 5 114 59,24 
Não sabem ler e escrever ... ...... . ...... 3 518 40,76 

TOTAL .. ..... .... ...... .. .. . .. 8 632 100,00 

Ensino primário - O quadro abaixo fornece visão do de
senvolvimento da instrução primária no município; 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente. . . . . . . . . . . . . . . . I 
Matricula efetiva ............... . 

DADOS NUMI!:RICOS 

1954 

9 
34 

I 092 

1955 

8 
35 

1 134 I 

1956 

8 
34 

1 163 
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A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar era de aproximada
mente 57,94%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A receita municipal de Bicas 
estêve assim distribuída no qüinqüênio de 1951-1955·. 

FINANÇAS CCr$.1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

1951 ............ 834 459 733 101 
1952 ............ 1 052 624 860 122 
1953 ........... 1 480 679 1 728 - 248 
1954 ............ 1360 689 2 230 - 870 
1955 ............ I 946 986 1333 613 

Hospital São José 

No mesmo qüinqüênio, os dados comparados das três 
receitas - Federal, Estadual e Municipal - foram os 
que abaixo se encontram registrados. 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA C Cr$ I 000 ,00) 

Federal Estadual Municipal 
----------- --·---- -------1----·--
1951. .. 
1952. 
1953 ........... . 
1954 .. 
1955 .. 

I 627 
I 697 
I 803 
2 365 
3 926 

3 419 
3 892 
4 199 
5 127 
6 414 

834 
I 052 
I 480 
I 360 
I 946 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - É Bicas um 
município de economia baseada principalmente na pecuá
ria. Exporta gado para o Distrito Federal, Petrópolis, 
Mendes e Juiz de Fora. 

Quanto à agricultura seu principal produto de expor
tação é o café. 

De riquezas minerais, extrai-se mica, feldspato e cau
lim. 

Na sede são encontrados.: 108 telefones, 2 hotéis, 3 
pensões e 2 cinemas; 1 hospital com 33 leitos; 7 médicos 
no exercício da profissão . 

Conta a população com 2 unidades do ensino comer
cial, 1 jornal, 2 bibliotecas e 1 tipografia. 

O povo do município, tradicionalmente religioso, fes

teja Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo-. 
São célebres no município e suas redondezas as festas 

juninas que ali são feitas, com fogueiras, batuques e. cantos. 
Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores, sen

do 3 991 os eleitores inscritos. 
Na sede municipal está instalada uma agência de 

Estatística, órgão do sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Geraldo Estevam de Oliveira) . 
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BOA ESPERANÇA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Boa Esperança como na maioria de 
nossas cidades coloniais nasceu e cresceu sob os auspícios 
da religião católica . Não houve nenhum fator de ordem 
econômica, militar ou política, na sua primitiva forma
ção. Há quem se refira à exploração rudimentar de mi
nérios no território do município. Admitindo-se, porém, 

como provável a tentativa, isto em nada contribuiu para 
a formação da cidade . Pelo final do século XVIII, ali 
aportou João de Sousa Bueno, de nobre estirpe, ban
deirante, acompanhado de numerosa comitiva, em busca 
de ouro. Logo após, visando a terras devolutas da região, 
chegaram com ânimo de se fixarem ao solo Constantino 
de Albuquerque e José Alves de Figueiredo, verdadeiros 
patriarcas da nossa formação, tendo o segundo conseguido a 
vinda do Padre Cleto, sacerdote de raras virtudes que 
muito contribuiu para a formação do núcleo em tôrno do 
qual surgiu mais tarde a povoação. José Meireles de Matos 
e Francisco José da Silva Serrote fizeram doação de um pa
trimônio a Nossa Senhora das Dores, tendo-se erguido, por 

iniciativa do já mencionado José Alves de Figueiredo, Ca
pitão de Milícias, uma capela justamente no local em 
que se encontra hoje a grandiosa e linda matriz. Foi em 
tôrno da humilde capela que a população se foi arregi
mentando e crescendo sob o nome de Dores do Pântano. 
Por Alvará real de 19 de junho de 1813, a localidade 
foi elevada a freguesia e distrito. Sem grandes fatôres de 
progresso, êste se foi desenvolvendo paulatinamente, sen
do que a freguesia, já com o nome de Dores da Boa Espe
rança, se transformou em vila e município, de acôrdo com 
o artigo 1.0 da Lei Provincial n.0 1 303, de 3 de novembro 
de 1869; foi a Vila transformada em Cidade e têrmo da 
Comarca de Sapucaí, com sede em Três Pontas. Mais 
tarde, passou a pertencer à Comarca de Lavras, voltando 
depois à Comarca de Três Pontas até a reforma judiciária 
de 1903. Chegou a ser cabeça de comarca, antigamente, 
regalia esta que perdeu, só voltando a recuperá-la em 1922, 
no Govêrno do Dr. Arthur Bernardes. Em 1885, a cidade 
já possuía 300 construções . Daí para cá o seu desenvol
vimento se vem dando lento mas seguramente. Nunca 
houve no municípío fortes correntes migratórias, devido 
mesmo à ausência de uma atração de ordem econômica 
relevante. A partir do início do século XIX, a população 
ali chegada fixou-se definitivamente e pode se dizer que 
a maioria dos habitantes atuais é descendente daqueles 
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mcos primitivos. De quando em vez a lavoura do café, 
a criação do gado, os diverso:; ramos da indústria e ati

vidades técnicas trazem novaB famílias ao município, as 
quais vão aumentando o índice demográfico. Em 1938, 

a cidade e o município deb:aram de chamar-se bares 

de Boa Esperança para denominarem-se apenas Boa Espe

rança, nome da serra que corta o município ao centro e 

que domina o horizonte da cid.ade. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Na divisão admi

nistrativa do Estado, em vigo:: no qüinqüênio 1939-1943, 
fixada pelo Decreto-lei acima mencionado, Boa Esperança 

permanece como têrmo único da comarca de idêntico nome, 

assim continuando na divisão fixada pelo Decreto-lei Es
tadual n.0 1 058, de 31 de de:~embro de 1943, para vigo

rar no qüinqüênio 1944-1948. Distritos Componentes: Boa 

Esperança, Coqueiral e Ilicínea. 

Por efeito de Leis Estaduais de n."" 336, de 27 de 

dezembro de 1948 e 1 039, de 12 de dezembro de 1953, 
os distritos de Coqueiral e Ilicínea respectivamente, foram 

desmembrados do município de Boa Esperança, consti

tuindo-se em municípios. 

FORMAÇAO JUDICIÁRIA -- Nos quadros das divisões 

territoriais datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem 

como no anexo ao. Decreto-lei Estadual n.0 88, de 30 de 

março de 1938, á comarca d1~ Dores de Boa Esperança 

abrange apenas um têrmo judiciário; o da sede, que é 

constituído pelo município de Dores de Boa Esperança. 

~ Rua President'~ Vargas 

Por efeito do Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938, a Comarca e o Têrmo de Dores de 

Boa Esperança passaram a denominar-se simplesmente Boa 

Esperança. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Boa 

Esperança, com 860 km!!, está localizado na Zona Sul do 

Estado de Minas Gerais. A sede municipal tem como 

coordenadas geográficas: 21° 05' 15" de latitude Sul e 

45° 34' 00" de longitude W. Gr. Sua altitude é de 667 m. 

A posição da cidade, com relação à capital do Estado é: 

Rumo - O.S.O. - Distância em linha reta: 214 km. 

Apresenta as seguintes tempraturas médias: das máximas: 

36; das mínimas: 7; compensada: 25 . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇAO- O Recenseamento de 1950 apurou 22 091 

habitantes no município. Estimativas para 31-XII-955 con

signam 15 953 almas, com a densidade provável de 19 

habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com o resultado 

do Censo de 1950 contém o quadro abaixo a localização 

da população no município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
Números % sObre 
absolutos o total 

Cidade .............. . ·········· 4 800 21,72 

Iliclnea ........... . I 448 6,55 

Quadro ruraL ...... . ·········· 15 843 71,73 

TOTAL ... 22 091 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 

atividade econômica do município é a agricultura, desta

cando-se como principais as culturas de café, de milho, 
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de arroz e da cana-de-açúcar, tôdas com áreas cultivadas 
superiores a 400 ha. 

Por ordem de importância, a atividade econômica 
que se coloca em segundo lugar no município é a pecuária 
com um rebanho bovino de 27 600 cabeças, avaliado em 
Cr$ 63 480 000,00 e um rebanho suíno de 6 800 cabeças, 
no valor de Cr$ 46 240 000,00 . 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
--------------------------- ----- ----- -----

Agricultura, pecuária e silvicultura . . . 
Indústrias e)ltrativaa .. _ .................... . 
Indústria de transformação ................. . 
ComE:rcio de mercadorias ................... . 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliários, cr~-

dito, seguros e capitalização . ............. . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem . .. . 
Profissões liberais .......................... . 
Atividades sociais .......................... . 
Administração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa Nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom&ticaa nio remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............... . 
Condições inativas .......... . 

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

5 209 
lO 

379 
184 

21 
929 

96 
14 
98 
43 

8 

6 770 
1 644 

15 405 

5 127 
lO 

377 
180 

20 
311 

92 
12 
29 
41 

8 

506 
933 

7 646 

82 

2 
4 

1 
618 

4 
2 

69 
2 

6264 
711 

7 759 

AAricultura, pecuária e silvicultura - No quadro seguinte 
encontram-se dados referentes à agricultura no município: 

CULTURAS 
(1955) 

Caf~ ....................... . 
Arroz ...... : ............ . 
Milho ................... . 
Alho ........................ . 
Feijão ...................... _ ... . 

VALOR DA PRODUÇÃO 

Números 
absolutos 

(Cr$ I 000) 

% sôbre 
o total 

Cana-de-açúcar .......... : . .................. . 

84 812 
10 155 
4 190 
2 041 
1 642 
1 603 
2 329 

79,45 
9,51 
3,92 
1,91 
1,53 
1,50 
2,18 Outros ......................... . 

TOTAL ..................... . 106 772 100,00 

A situação da pecuária no município está contida no 
quadro abaixo: 

REBANHOS 

Aaininos ... ············ 
Bovinos ..... 
Caprinos ... ............ 
Eqüinos ... 
Muares ... ............. 
Ovinos ........ 
Sufnos ............. 

TOTAL ...... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

26 
27 600 

265 
2 650 
2 400 
1 420 
6 800 

41 161 

VALO~ 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 

117 
63 480 

27 
4 770 
7 200 

142 
46 240 

121 976 

% sôbre 
·o total 

0,09 
52,06 

0,02 
3,91 
5,90 
0,11 

37,91 

100,00 

Indústria - No quadro seguinte elucida-se a situação in
dustrial do município: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentoa Cr$ 1 000 % N.• de Potencia 

motores em c.v. 
------------ ---- ----- ---- ----- ---- -----
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 13 39 1 154 10,32 - --
Indústria de transforma-

cão e beneficiamento 
da produção agrfcola 20 84 10 OIS 89,59 31 522 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... .... ..... - ·- 11 0,09 - -

TOTAL .. 33 123 11 180 100,00 -- -
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Era a seguinte a situação dos melhoramentos urbanos 
na sede municipal, em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

--------------------------------- --------
Númer•J de Prédios existentes .................. . 

Lo~rad~uros públicos 

Exiatt~ntea . .. 

Pavintentados. . . . . . . . . . . Parcialmente ............ . 
{

Inteiramente ............ . 

Ajardinados ... 
Outrcs. 

Abaste•:imento d'á~ua 

PrMi~::.a servidos . . 

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

{
Com ligações livres .... . 

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

Logradouros servidos....... Parcialmente ..... . 
{ 

Totalmente ...... . 

TOTAL ........ . 

Es~oto11 

Logradouros servidos. 
{

De despejo ......... . 

De águas superficiais. 

Pr~diJs esgotados .. . .... {Pela rêde ... 

Por fossas .. 

Iluminação pública e domiciliar 

{

Em tôda a extensão ........ . 
Em parte da extensão ...... . 

Logrs.douros iluminados. . . . . TOTAL .................. . 

Número de focos ............. . 

Ligacões domiciliares ......... . 

1 114 

52 

13 
4 

17 

1 
34 

659 

659 

47 
5 

52 

20 

52 

340 

460 

42 
3 

45 

315 

671 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Boa Es
perança possui 375 quilômetros de rodovias, pertencentes 
à Prdeitura Municipal. Em 1955 estavam registrados na 
Prefeitura local: 78 automóveis, 2 jipes, 33 camionetas, 59 
caminhões, 4 ônibus. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Boa Espe
rança dispunha em 31-XII-1955 de 282 estabelecimentos 
comerciais, dos quais 4 atacadistas. A sede municipal dis
punha do total de estabelecimentos comerciais atacadistas 
e de .207 varejistas. Contava em 31-XII-1956 com 3 agên
cias bancárias . 

INS1'RUÇÃO PúBLICA- Conta o município com 27 
estabelecimentos de ensino primário; 32,76% da população 
do município sabem ler e escrever, conforme dados exarados 
no quadro abaixo, relativos ao Censo de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 
(1.•-VII-1950) 

Sabem ler e escrever . ... 
Não sabem ler e escrever . . 

TOTAL ... 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

Número 

6 042 
12 399 

18 441 

% sôbre 
o total 

32,76 
67,24 

100,00 

Ensino primário O quadro seguinte espelha a situação 
do ensino primario em Boa Esperança: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------------ ------- ------- -------

Unidad-es escolares ............. . 
Corpo docente ....... . 
Matricula efetiva. . ........ . 

20 
68 

1 915 

17 
55 

1 703 

27 
70 

2 329 



A percentagem de crianças matriculadas, relativa

mente à população em idadH escolar, é de aproximada

mente, 63,47%, em 1956. Funcionavam 2 unidades do en

sino secundário, 1 do pedagógico, 3 bibliotecas com 1 260 

volumes, 1 tipografia e 1 livraria. 

FINANÇAS PúBLICAS - A tabela abaixo revela a si

tuação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 
' 

ANOS Receita arrecacLada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

------- ---·----

1951 ............ 1 349 804 1 752 - 403 
1952 ............ 1 853 1 035 1 565 288 
1953 ............ 2 004 I 000 2 087 - 83 
1954 ............ 2 187 864 2 188 - 1 
1955 ............ 2 173 I 096 1 931' 242 

Ainda com relação à receita arrecadada no mUni

cípio, no mesmo período, no âmbito federal, estadual e 

municipal, apresenta-se o segttinte resultado: 

ANOS 
RECitiTA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

Federal Estadual Municipal -------------- ---·---- ------- -------

1951 ........ ················ .. 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954. "." ................... . 
1955 ......................... . 

1 492 
1 706 
2 207 
2 481 
3 110 

5 094 
5 492 
9 474 
8 462 

14 058 

I 349 
I 853 
2 004 
2 187 
2 173 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO -Como se po

de observar na leitura dêste ti·abalho, a vida do município 

de Boa Esperança gira em tôrno das atividades agrícola e 

pastoril. A maioria de sua população dedica-se à lavoura 

onde se destacam as culturas c.o café, arroz, carta-de-açúcar, 
feijão e milho. · 

As principais praças com as quais o comércio local 

mantém transações comerciais são: Rio de Janeiro, São 
Paulo, Varginha, Lavras e Alfenas. 

As "quermesses" e as "Hodas do Bôlo" são as prin

cipais festas populares realizadas no município, cujas ren

das se revertem em benefícic• de instituições de caridade 

ou entidade de caráter filanti ópico. 

Povo essencialmente católico, o dorense celebra com 

entusiasmo as principais festas religiosas, destacando-se 

as de São Sebastião, Semana Santa, São José, Santa Rita, 

Nossa Senhora das Dores e Imaculada Conceição. 

Conta a sede 3 telefones, 4 hotéis, 2 pensões e 1 ci
nema. 

Para assistência médica há 1 hospital com . 53 leitos 
e os serviços profissionais de 6 médicos . 

A Câmara local funciona com 9 vereadores. são 3 926 
os eleitores inscritos. 

Instalada em sua sede, a:ha-se uma Agência de Esta
tística, órgão do sistema Estatístico Brasileiro . 

(Organizado por Jahy de S•)UZa, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística). 

BOCAINA DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - As "bocainas", engastadas na Serra da 
Mantiqueira, balizas naturais aos desbravadores do sertão, 
deram origem ao topônimo Bocaina de Minas. 

Segundo uma lenda, dois fazendeiros, senhores de 
grandes áreas de terra na região onde hoje se situa o 
município de Bocaina de Mina;, tiveram a feliz idéia de 
fazer construir uma capela, cujo local seria mais tarde 
a célula-mãe de um novo povoa~o, isto por volta de 1790. 

Discordaram, entretanto, sôbre o local exato em que 
deveria ser erigida a capela. A um dêles parecia aconse
lhável a margem do rio Grande, no local hoje denomi
nado "Martins", enquanto o outro, morador em região 
oposta, contrariava aquela escolha. Depois de parlamen
tarem bastante, propôs o primeiro dêles que ambos saís
sem a cavalo de suas residências, em dia e hora previamente 
determinados; no local do encontro seria erigida a capela. 
Assim o fizeram e, encontrando-se no local onde hoje é a 
sede do município, aí ergueram o referido templo. A Igreja 
por êles construída aí se encontra, e em sua fachada 
esculpida está a data de· 1862, que não é a de sua cons
trução, mas a de sua reconstrução e al;lmento. A existên
cia da capelinha, anterior a 1862, se depreende de um 
velho livro de registros de batizados, existente no arquivo 
da paróquia, cujo primeiro assentamento data de 4 de 
janeiro de 1852 . 

O que se sabe com segurança é que em 1892, 3 anos 
após a Proclamação da República, foi criada a paróqClia 
de Nossa Senhora do Rosário, denominação esta que já 
constava do velho livro de batizados acima reportado. 

De nada mais se sabe de sua evolução até 1938, 
quando foi criado o distrito de Bocaina, constituindo com 
o de Passa Vinte o município de Liberdade, conforme dis
posto no Decreto-lei Estadual n.0 148. 

Em 1943, com a criação do distrito de Mirantão ins
tituído com parte do território do então distrito de Bocaina, 
passou êste a denominar-se Arimatéia, até 1953 quando, 
pela Lei n.0 1 039, de 12-XII-1953, foi criado o município 
de Bocaina de Minas, constituído de dois distritos: o da 
sede e o de Mirantão. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA O distrito de Bo-
caina, posteriormente denominado Arimatéia e ultimamente 
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Bocaina de Minas, foi criado pelo Decreto-lei Estadual 
n.0 148, de 7-XII-1938, e o de Mirantão pelo Decreto·lei 
Estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, êste instituído com 
parte do distrito de Bocaina e ambos desmembrados do 
município de Liberdade. Pela Lei Estadual n.0 1 039, de 
12-XII-1953, foi criado o municipio de Bocaina de Minas, 
que aparece na referida divisão com 2 distritos: o de Bo
caina de Minas e o de Mirantão. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A Lei Estadual que criou 
o município de Bocaina de Minas coloca-o sob a jurisdição 
da comarca de Aiuruoca . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de 
Bocaina de Minas está situado na Zona Sul do Estado de 
Minas Gerais. Tem uma área de 536 km2 e uma altitude 
de 1 340 m . Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 25; das mínimas: 10; compensada: 16. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - A população recenseada em 1950 era 
de 5 404 habitantes, computando-se a população do dis
trito de Mirantão que, juntamente com o distrito de Ari
matéia, veio de constituir o municipio de Bocaina de Minas. 
Estimativas para 31-XII-55 consignam população de 5 716 
habitantes, com densidade demográfica provável de 11 ha
bitantes por quilômetro quadrado. 

LOCALIZACAO DA POPULAÇAO 

POPULACAO PRESENTE 
(1950) 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 

-----------------------------1------l-------

Cidade .. _ .... . 
Mirantão .... . 
Quadro rural. _ .. 

TOTAL .. 

635 
160 

4 609 

5 404 

11,75 
2,96 

85,29 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A~ricultura 

e pecuária - As principais atividades econômicas do muni
cípio se prendem à agricultura e à pecuária. No setor da 
agricultura, sobFessaem as culturas de milho, arroz e feijão, 

2.00 

com áreas superiores a 40 ha. No campo da pecuária, é 
bastante expressiva sua população bovina com um rebanho 
de mais de 14 mil cabeças. 

AJ.iada à agricultura, representa a pecuária uma impor
tante atividade para o novel município, não só pelo valor 

do seu rebanho estimado em mais de 34 milhões de cru
zeiros, mas também pela produção de leite cujo valor 

se elevou à casa dós 12 milhões de cruzeiros em 1955. 

A situação das culturas agrícolas fica bem definida 
na tabela abaixo: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇAO 
(1955) 

Números % sObre 
----------------- _a_b_so_lu_t_oa __ o_to_t_al __ 

5 904 77,08 
630 8,22 
372 4,85 
240 3,13 
154 2,01 
361 4,71 ~iii························· TOTAL ................................. . 7 661 100,00 

Ainda em 1955, era a seguinte a situação dos rebanhos 
em Bocaina de Minas: 

------------~----~------------
REBANHOS 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR (31-XII-1955: 

Cr$ 1 000,00 % sObre 
----------------I------ ______ o ~t-al __ 

Aaininoa . ..................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinoa ..................... . 

~'!:~:.-.-.-.-.·.:::::::::::::::::: 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ....................... . 

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

5 
14 250 

710 
1 080 
1 100 

600 
3 900 

21 645 

10 0,02 
25 650 75,32 

67 0,19 
1 674 4,91 
2 310 6,78 

66 0,19 
4 290 12,59 

34 067 100,00 

Produção - A produção industrial, que representa o maior 
fator econômico do municipio, é a indústria de transforma

ção de produtos de origem animal no setor dos laticínios. 
Em 1955 a produção de queijo e manteiga atingiu um volu

me de mais de 340 mil quilos representando mais de 12 
milhões de cruzeiros. 

Indústria-

-
N.• de 

CAPITAL FORCA 

ESPECIFICAÇAO 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

esta- empre· 
(1955) beleci- gado 

mentoa Cr$1 000 % N.• de Potencia 
motores em c. v. 

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

Indústria extrativa mi-
neral. .......... ..... 1 4 300 100 - -

lnd(istria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produção agrfcola - - - - - -

Indústria manufatureira 
e fabril .............. - - - - - -

TOTAL ...... .... 1 4 300 100 - -

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é cortado 
por 57 km de rodovias estaduais. Em conexão com outras 
estradas, está a 477 km da Capital do Estado e a 221 km 
da Capital do País. A Prefeitura local registrou os seguintes 
veículos em 1955: 1 automóvel, 2 camionetas, 3 caminhões. 



Vista Parcial da Cidade 

Tábuas ltinerárias -

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Aiuruoca ................. . 
Aiuruoca ................. . 

Liberdade ................ . 
Liberdade ................ . 
Liberdade ................ . 

Carvalhos ................ . 
Carvalhos ................ . 

Paua Vinte ............... . 
Itamonte ................. . 

Resende .................. . 
BELO HORIZONTE ..... . 
BELO HORIZONTE (l) .. 

RIO DE JANEIRO ..... . 
RIO DE JANEIRO (1) .. 

DIS
TANCIA 

(kml 
VIA DE 

TRANSPORTE 

74 Rodovia 
118 Rodovia e ferrovia 

33 
17 
50 

54 
74 

38 
210 

58 
477 

593/666 

221 
243/285 

Rodovia 

Rodovia e ferrovia 

Rodovia 
Rodovia e ferrovia 

Rodovia e ferrovia 
Rodovia e ferrovia· 

Rodovia 
Rodovia 
Ferrovia 

Rodovia 
Ferrovia 

OBSERVAÇ0ES 

Rodovia de Bocaina 
à Estação de Au
gusto Pestana 
(16 km). Da es
tação de Aiuruoca 
à cidade (11 km) 

Rodovia de Bocaina 
de Minas à es· 
tação de Augusto 
Pestana (16 km) 

Rodovia de Bocaina 
de Minas à es
tação de Augusto 
Pestana (16 km) 

Rodovia: Bocaina 
à estação de 
Augusto Pestana 
(16'km). Itanhan
du e Itamonte 
(16 km). 

Via Liberdade 
Via Aureliano Mou

rão. Via Barra 
Mansa (R.M.V.). 
dai pela E.F.C.B. 

Via Resende 
Via respectivamente 

Barra Mansa e 
Rutilo 

(1) Inclu1o o trecho de 16 km de rodovia, da cidade de Bocaina de Mina
8 

à eataçio de Augusto Pestana. 

COM:S:RCIO - Dispõe o comércio do município de Bo
caina de Minas de 15 estabelt~cimentos varejistas, sendo 5 
localizados na sede municipal e os 10 restantes em outros 
locais do território da comumt. 

Rua Eduardn Moreira 

ENSINO PRIMÁRIO - O ensino primário dispunha, em 
1956, de 9 unidades escolares com uma matrícula efetiva 
de 407 alunos. O executivo municipal, a fim de incre
mentar o ensino, veio de contratar em 1956 mais 6 pro

fessôres que procuram melhorar o índice de alfabetização 
do município. 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM2RICOS 

1954 1955 1956 
-

Unidades escolares ........ .. .... 9 7 9 
Corpo docente ............. .. .. 9 9 15 
Matricula efetiva ........... ... 312 205 407 

FINANÇAS PúBLICAS - O quadro abaixo ilustra a si
tuação das finanças municipais nos anos de 1954 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada 

Despesa 
Saldo ou 

deficit 
Total Tributária 

realizada do balanço 

1954 ........ o o. o 684 680 4 
1955 ............ 769 227 675 94 

Não figuram no quadro acima dados referentes a 
anos anteriores, por se tratar de município criado em 1953 
e instalado em 1954. 

A situação da receita arrecadada pelo município e 

pelo Estado, no mesmo período foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

1954. o o •• o o o •••••••• o o •••••• o. 

1955. o •••• o •••• o •••••••••••• o o 

Federal Estadual 

1 929 

Municipal 

684 

769 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ... 

Logradouros públicos 

Existentes ... 

Pavimentados ...... . Parcialmente ...... . 

Outros. 

Abastecimento d'água 

PrEdios servidos possuindo penas ........................ . 

Logradouros servidos . 
{

Totalmente ................ . 
. . Parcialmente . .............. . 

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

lluminaçilo pública e domiciliar 

Logradouros iluminados ..... {E'!' tOda a extensão ........ . 
Numero de focos ........... . 

Ligações domiciliares ............................ . 

DADOS 
NUM2RICOS 

202 

18 

3 

15 

65 

12 
2 

14 

10 
90 

70 

2.01 



Vista Parcial 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Município 
agrícola e pastoril, tem sua principal atividade na criação do 
gado leiteiro e transformação do leite em subprodutos. 

Mantém relações comerciais com os Estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo e municípios vizinhos. 

Há no município jazidas de mica, sob exploração de 
uma firma nipônica, encontrando-se, todavia, seus traba
lhos em fase de pesquisas. 

A sede do município, pela sua posição geográfica e 
salubérrimo clima, abriga apreciável leva de visitantes vin
dos de outros Estados e municípios. 

A topografia do território municipal é acidentada 
sendo digno de nota o Pico do Itatiara, divisa com o Estado 
do Rio, com 2 821 metros, e a Cachoeira do Brumado, com 
uma queda aproximada de 180 metros. 

Na Câmara Municipal há 9 vereadores em exercício. 
O colégio eleitoral é integrado por 1 516 cidadãos inscritos. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Vicente da Silva Resende) . 

BOCAiúV A - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Ao contrário de muitos dos municípios 
mineiros, Bocaiúva não contou em sua formação etnoló
gica com o elemento indígena . 

Muito embora não existam detalhes precisos sôbre sua 

origem, sabe-se que o antigo "Curato de Macahubas" ori
ginou-se da localização em suas terras de pequenos fazen
deiros e agricultores de povoados vizinhos, desejosos de 
maior expansão para seus negócios. 

Localizada entre os rios Jequitaí e Macaúbas, a terra 
era fértil e promissora, o que influiu sobremodo na deter
minação de seus primeiros habitantes. Tal fato verificou-se 
entre os anos de 1710 e 1720, aproximadamente, não se 
conhecendo ao certo o ano exato. 

A par do interêsse econômico que a terra despertou 
naqueles que a ela chegaram, um acontecimento de fundo 
religioso serviu também ao início progresSista do povoado 

Verificou-se àquela époça o aparecimento de uma ima
gem do Senhor do Bonfim, sendo que os habitantes do lu
gar, não conhecendo a origem de tal aparecimento, deram 
ao fato um cunho sobrenatural, criando-se dessa forma um 
ambiente propício a demonstrações fervorosas de culto ao 
referido santo. 

D. Antônia Leite, espôsa de Faustino Leite Pereira, 
grande fazendeiro local, ofereceu parte de suas terras para 
o patrimônio de uma igreja a ser erigida em honra ao Senhor 
do Bonfim. 

Foi êsse, na verdade, o marco inicial da fundação da 
cidade, que logo após recebeu a denominação de "Curato 
de Mac:haúbas". 

o~ primeiros habitantes do local, conforme já foi dito, 
dedicavam-se à pecuária e agricultura, tudo em forma ru
dimentar. 

B:>caiúva atravessou um período de pouco ou quase 
.. nenhum desenvolvimento, até que, em 1873, foi elevada à 
categoria de Vila, com a denominação de Vila do Jequitaí. 

Quinze anos após, em 1888, passou à categoria de cida
de com a designação atual de Bocaiúva. 

É sede de Comarca desde 1.0 de janeiro de 1926, ten
do sido elevada à categoria de 2." entrância em 1954. 

Em 1947, a cidade de Bocaiúva foi alvo das atenções 
mundiais, quando hospedou várias equipes estrangeiras de 
cientistas que para lá se dirigiram com a missão de estudo 
e análise do eclipse solar acontecido naquele ano. 

Por sua posição geográfica, Bocaiúva era a cidade do 
mundc· que melhor visibilidade iria oferecer ao fenômeno. 

Dêsse acontecimento resultaram alguns benefícios 
para c' Município, ressaltando-se, principalmente a cons
trução de um campo de pouso com pista de 1 000 m, que 
veio sobremodo facilitar o acesso à sede municipal. 

Igreja Senhor do Bonfim 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Município criado 
por Lei de 14 de julho de 1888, elevado à categoria de ci
dade, compõe-se administrativamente de 7 distritos inclu
sive o da sede, de acôrdo com a reforma feita pela Lei 
n.0 1 039, de 12-XII-53. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Sede de Comarca de igual 
nome, sem nenhum têrmo judiciário anexo, criada por De
creto n.0 7 034, de 13-XI-925 e instalada a 1.0 de janeiro de 
1926. Elevada à categoria de 2.n entrância pela Lei nú
mero 7 098, de 12-IV-954. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Alto São Francisco do Estado de Minas 
Gerai~:. O aspecto geral de seu território é semimontanhoso. 

Sua área é de 7 935 km2• A sede municipal, situada a 
662 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
17° 06' 35" de latitude Sul e 43° 48' 38" de longitude W.Gr. 



Dista da Capital do Estado, em linha reta, 311 km, no rumo 
N .N .E. Temperatura em ll~aus centígrados: média das 
máximas: 32,2; das mínimas: 18,5; compensada: 25,3. Pre
cipitação pluviométrica anual : 990,5 mm. N. N. E. 

SITUAÇÃO A 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo 011 dados do Recenseamento de 
1950, era de 30 892 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 32 836 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfiéa 
seria de 4 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, 
eram as seguintes as principais aglomerações urbanas si
tuadas na área do município: a sede, a Vila de Guaraciama, 
a Vila de Olhos d'Água, a ViLa de Terra Branca, a Vila de 

Vargem Mimosa. 

Localização da populaçá•) - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % st>bre 
absolutos o total 

geral 
----------------

Sede ............................ ]. 524 I 950 3 474 11,24 
Vila de Guaraciama ...... ~ ....... 236 274 51 o 1,65 
Vila de Olhos d'Água ............ 138 132 270 0,87 
Vila de Terra Branca ............ 177 199 376 1,21 
Vila de Vargem Mimosa ......... 394 379 773 2,50 
Quadro rural. ..... .............. 1:1 968 12 521 25 489 82,53 

TOTAL GERAL ........... l!i 437 15 455 30 892 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE l~CONOMICA 

Ramos de Atividade - Ainda de acôrdo com os da
dos do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a dis-

tribuição da população municipal, segundo os ramos de 
atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homen• Mulherea Números % st>bre 
o total 

absolutos geral 
---------------- --·--- ----- ----- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 6 899 237 7 136 34,11 
Indústrias extrativas ........ ... '' 540 3 543 2,59 
Indústria de transformação ...... 696 13 709 3,38 
Comércio de mercadorias ......... 227 9 236 1,12 
Com&cio de imóveis e valores mo-

biliários, crédito, seguros e capi-
talização ........... 4 - 4 0,01 

Prestação de serviços .. : : : : : : : : : : 144 500 644 3,07 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ..... ...... 193 8 201 0,96 
Profi88ões liberais ................ 10 1 11 0,05 
Atividades sociaio ................ 26 61 87 0,41 
Administração pública, Legislativo 

·e Justiça ...................... 32 5 37 0,17 
Defesa nacional e oegurança pública 6 - 6 0,02 
Atividades domésticas não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ............ ..... 651 9 309 9 960 47,61 

Condições inativas ....... 812 548 1 360 6,50 

TOTAL. ... ..... 10 240 10 694 20 934 100,00 

O ramo de atividade "agricultura, pecuária e silvicul
tura" é no município o que reúne maior número de pessoas 

ocupadas com um total de 7 136 indivíduos, ou seja 34% 
do total econômicamente ativo. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção 
agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos dados 

constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% st>bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ----

Milho ...... . ... .... 4 000 Saco 60 k 92 000 16 560 33,70 
Arroz ...... ........ 1 100 . . . 32 000 11 000 22,38 
Cana-de-açúcar ..... 800 Tonelada 40 000 10 000 20,35 
Feijão .............. 1 150 Saco 60 k 13 000 5 500 11,18 
Mandioca .......... 220 Tonelada 2 850 2 645 5,38 
Laranja ............ 15 Cento 30 000 1 050 2,13 
Outras ............. 317 - - 2 400 4,88 

TOTAL ........ 7 602 - - 49 155 100,00 

A cultura principal é, portanto, o milho com 4 000 ha 
plantados e uma produção anual de 92 000 sacas com va~ 

lor global de cêrca de 17 milhões de cruzeiros. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação 

dos rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % st>bre 
o total 

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

Asininos ...................... . 
Bovinos ...... . 

i:g~~~·.·.: ~:::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ................... · · · · · · 

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

150 
70 000 
I 000 

10 000 
2 000 

500 
15 008 

240 
105 000 

100 
9 000 
3 600 

60 
10 500 

128 500 

0,18 
81,74 

0,07 
7,00 
2,80 
0,04 
8,17 

100,00 

Verifica-se pelo quadro acima que o rebanho bovino é 

0 mais importante do município, representapdo mesmo 

82% do valor de tôda a população pecuária. 

:1.03 



Palácio da Justiça 

Indústria - A órganização industrial pode ser conheci
da pelos seguintes dados relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-

gado 
mentos Cr$1 000 %sObre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. ---------------
Jndústria extrativa mi-

neral ................ 5 100 500 0,49 1 20 

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
da pr<>4uçl!.o agrlcola 16 500 100 000 99,51 20 2 000 

TOTAL ........... 21 600 100 500 100,00 21 2 020 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de priJdiotJ existentes ..... 

Logradouros públicos 

Existentes ............... . 

Pavimentados ..... 
{ 

Inteiramente ............... . 
. Parcialmente ................ . 

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

Ajardinados. . ......... . 
Outros .................. ,. 

llurninaçll.o pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh. : . ...... . 

L'igações domiciliares (*) 

De luz ................... , I Número de li~tações ........ .. 
\Consumo em kWh ......... . 

De fOrça.. I Número de ligações ......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · \Consumo em kWh ......... . 

C*) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

1 041 

58 

3 
lO 

"13 

1 
44 

52 
550 

115 700 

440 
126 000 

13 
30 000 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 
cortado por 443 km de estradas de rodagem, dos quajs 30 
sob a administração estadual, 356 sob a municipal e os res
tantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. Dispõe além disso de 1 aeroporto. 

Em 1955, foram registrados os seguintes veículos: 36 
automóveis, 2 camionetas, 7 caminhões e 2 ônibus. 

.:Z0/1-

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Mtrnic1pios 
Liznitrofes 

Montes Claros .......... . 

Juramento .............. . 
Grio-Mog•>l. ..... . 

Turmalina ......... . 

Itamarand·.ba. . . . ..... . 

Diamantin11 ............. . 
Buen6polis .............. . 
Vlirzea da Palma ........ . 
Jequital. ............... . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal ......... . 

DISTANCIA 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

11 E. F. C. B. -
54 Auto·Onibus -
45 A~reo -
60 E. Ferro e Cavalo -

225 E. Ferro e Auto-
-ônibus Via Montes Cla-

roa 
665 Estrada de Ferro e 

Auto-ônibus Via Diamantina 
537 Estrada de Ferro e 

Automóvel Via Diamantina 
341 Estrada de Ferro -
116 Estrada de Ferro -
304 Estrada de Ferro Via Corinto 
180 Auto-Onibus e Es-

trada de Ferro Via Montes Cla-
r os 

469 E. F. C. B. -
311 A~reo -

1 045 E. F. C. B. -
664 A&eo -

COMÉlRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista; conta 
ainda c:om 85 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 7:2 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 -· referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre· o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Não Sabem Não Sabem 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever escrever 
-------------

{Homens ... 2 072 1 136 936 54,82 45,18 
Quadro urbano Mulheres .. 2 504 1 209 1 295 48,28 51,72 

TOTAL 4 576 2 345 2 231 51,24 48,76 

{Homens ... 10 602 2 060 8 542 19,43 80,57 
Quadro rural. . Mulheres .. 10 413 1 434 8 979 13,77 86,23 

TOTAL 21 OIS 3 494 17 521 16,62 83,38 

{Homens ... 12 674 3 196 9 478 25,21 74,79 
Em geral..···· Mulheres .. 12 917 2 643 10 274 20,46 79,54 

TOTAL 2s 591 1 5 839 19 752 22,81 77,19 

Er.:sino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Servico de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Cadeia pública 



Gerais, no período de 1954-H56, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
---------------------------- ------

Unidades escolares 
Corpo docente ... 
Matricula eletiva ..... 

48 
71 

3 087 

47 
79 

3 114 

37 
92 

3 679 

A percentagem· de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idadt! escolar - é de aproximada

mente 48,71 o/o. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
bicas no município no período de 1951-1954 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951 ........... 
1952 ........ 
1953 ......... 
1954. 

FIN ANCAS I Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tri'Jutária 

825 352 

953 463 
I 280 478 

1 152 509 

Despesa 
realizada 

655 
766 
990 

J 409 

Saldo ou 
deficit 

170 
187 
290 
257 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período 1951/1955 foi a seguinte: 

1951. .. 
1952 .. 
1953 .. . 
1954 .. . 
1955 .. 

ANOS 
RECitiTA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

413 
458 
766 

2 678 
2 571 

E•tadual 

2 128 
3 166 
4 607 
5 233 
7 606 

Municipal 

825 
953 

1 280 
1 152 
I 530 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Bocaiúva es
tá situada no Vale do São F'rancisco possuindo topografia 
semimontanhosa. 

A sede municipal foi instalada em um planalto que 
oferece condições urbanísticas plenamente satisfatórias. 

A área municipal é cortada por inúmeros rios, sendo 
os principais- Jequitaí, Jequitinhonha, Macabaúbas e Ga
vinipau. 

Há diversos lagos, sendo a queda dágua mais notável 
a do Cachoeirão do Jequitaí, !:Ôbre a qual há planos d~ apro
veitamento imediato. 

Prefeitura Municipal 

Hospital do S.E.S.P. 

Embora a pecuária e a agricultura sejam a atividade 
principal do município, há a assinalar-se a existência de 
fabulosas reservas minerais, notadamente de ouro e dia
mante. 

É tradicional a realização anual da procissão do Se
nhor do Bonfim. 

Outra tradição do município é a que se refere às peni
tências de seus munícipes quando no período de sêcas. Nes
sas épocas realizam-se procissões, de um cruzeiro para ou
tro, ao cabo das quais são molhados os pés dos cruzeiros 
existentes nas fazendas, capelas, etc. 

A assistência médica na sede é atendida por 1 hospital 
com 20 leitos, 1 Serviço de Saúde e pelos serviços profis
sionais de 7 médicos. 

Para a hospedagem existem 1 hotel e 5 pensões; três 
cinemas para a diversão pública. 

No setor cultural aparecem 4 bibliotecas. 
Consigna o Orçamento Municipal uma receita total de 

2 054 milhares de cruzeiros para 1956. 
Compõe-se o Legislativo municipal de 13 vereadores 

eleitos em 3-X-955 para 3 725 votantes, não obstante esta
rem inscritos 6 821 eleitores para o pleito daquela data. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Bento Caldeira Alkimim) . 

BOM DESPACHO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi um português, genro do bandeirante 
paulista Antônio José Velho, chamado Manuel Picão Ca
macho, quem primeiro se internou nas terras que constituem 
o atual município de Bom Despacho, onde se fixou, isso por 
volta de 1730. 

Em 1775 três outros portuguêses ali chegaram, fugindo 
às medidas administrativas do Marquês de Pombal, e se 
estabeleceram em fazendas. O primeiro dêles foi Domin
gos Luiz de Oliveira, que fundou a fazenda hoje denomi
nada das Palmeiras; o segundo, Manoel Ribeiro da Silva, 
foi o fundador da fazenda da Cachoeira do Picão; final
mente, o terceiro, Padre Vilaça, fundou a fazenda que tem 
atualmente o nome de Ribeirão dos Santos. 

Éstes três portuguêses e seus descendentes edificaram, 
por volta de 1790, uma Ermida, dedicada à Nossa Senhora 

2.05 



do Bom Despacho, considerada como sua Titular e Padro
eira. Explica-se o nome da Igreja em correlação com outra, 
existente no litoral de Portugal, com o mesmo nome. Víti
mas do despotismo do Marquês de Pombal, quiseram aquê
les homens perpetuar o nome da Igreja aqui no Brasil. 

Em tôrno da Capela nasceu um povoado. Em 1801, 
ocasião da visita de Arcedíago Antônio Alves de Ferreira 
Rodrigues à nascente comunidade, feita em nome do Bis
po Frei Cipriano, contava ela já com os serviços de um 
capelão. 

A criação e a pecuária deram bases estáveis, sôbre as 
quais se pôde fixar a economia municipal. A indústria ex
trativa passou a representar também importante papel, como 
atividade de sua população. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA, TERRITORIAL E ADMl
NISTRATIV A - Conforme as divisões territoriais judiciá
rio-administrativas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem 
como o quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 
de março de 1938, o município de Bom Despacho compõe 
o Têrmo judiciário único da comarca de igual nome. 

Do mesmo modo, segundo os quadros anexos aos De
cretos-leis estaduais n.u• 148, de 17 de dezembro de 1938 e 

1 058, de 31 de dezembro de 1943, que estabeleceram no

vas divisões administrativo-judiciárias para vigorarem, res
pectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, o 

município de Bom Despacho é componente do Têrmo único 
da comarca do mesmo nome. 

Distritos componentes - Bom Despacho e Engenho do 

Ribeiro. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Ocupa o município 

uma área de 1214 km~ na Zona Oeste do Estado de Minas 

Gerais. Sua altitude é de 703 m e as coordenadas geográ
ficas da sede são: 19° 44' 01" de latitude Sul e 45° 15' 14" 
de longitude W. Gr. Dista, no rumo O. N. O., 140 km da 
Capital do Estado. Temperatura em graus centígrados: mé-
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dia da!: máximas: 33; das mínimas: 5; compensada: 23; 
Precipitação pluviométrica no ano: 350 mm. 

POPULAÇÃO - A população do município, segundo o Re
censeamento de 1950, era de 25 279 habitantes, sendo que 
15 667 no distrito da sede e 7 976 na cidade. Estimou-se 
sua população, em 31-XII-1955, em 19 686 habitantes. O de
créscimo da população deve-se ao desmembramento- em 
1953 --do distrito de Moema. Densidade demográfica: 16 
habitantes por quilômetro quadrado ( 1955). 

Principais aglomerações urbanas- Contava em 1950 
o município com quatro aglomerações urbanas, ou seja, a 
cidade, os distritos de Araújos, Engenho dos Ribeiros e Moe
ma. O decréscimo da população se explica pelo fato de es
tarem dois dos seus distritos em 1950 hoje· emancipados. 
São êles os distritos de Araújos e Moema. 

Localização da população - A população do município 
é predominantemente rural. Fora das aglomerações urba
nas, vivem aproximadamente 58,45 o/o da população total. 

O quadro abaixo, com dados do Recenseamento de 1950, é 
sobremaneira sugestivo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

% eObre 
o total 

-------------------- -----------
Cidade ...................................... . 
Araújoo ..................................... . 
Engenho do Ribeiro .......................... . 
Moema ................... ··················· 
Quadro rural. ............................... . 

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

7 976 
986 
836 
810 

14 671 

25 279 

31,55 
3,90 
3,30 
3,20 

~8.45 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A distribui
ção das pessoas presentes, maiores de 1 O anos, segundo o 
ramo de atividade, de acôrdo com os dados do Censo de 
1950, é muito sugestiva. A agricultura, pecuária e silvicultu
ra ocupam 4 560 pessoas, em 16 904. Dos homens, 4 521 
situam :;uas atividades nesse setor, o que vale dizer, mais da 
metade dêles. O quadro abaixo dá a distribuição dos ha
bitantes pelos diversos ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-Vll-1950). 

Total Homene Mulheret1 
--------------------- ----- ---- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura ........... 4 560 4 521 39 
Indústrias ''xtrativas ........................ 94 93 I 
Indúotria de transformação .................. 739 522 217 
Com&cio C.e mercadorias .................. 330 322 8 
Com~rcio de imóveis e valores mobililirioo, cr~-

21 21 dito, eeguroo e capitalização ...... 
Pre~~taçio de serviços ........ 667 241 426 
Transporte. comunicações e armazenagem .... 225 219 6 
Profiuõeo li bcrais ........... 19 11 8 
Atividades sociais ................. 158 32 126 
Administra1;ão pública, Legislativo, Juetiça .. 60 58 2 
Defe~~a nacional e eegurança pllblica ......... 295 294 I 

Atividades dom~ticas não remuneradas e ati-
591 1 126 7.465 vidadea l:SCOlarea discentes ...... ·········· 8 

Condições inativas I 145 761 384 

TOTA:l •....... . ..... 16 904 8 221 8 683 

Ag.ricultura, pecuária e silvicultura - Apenas 6 pro
dutos agrícolas têm culturas que ocupam áreas superiores 
a 100 ha. São êles: o algodão (300 ha); o arroz (910 ha); 
a cana-de-açúcar ( 320 ha); o feijão ( 1 400 ha); a mandio

ca (515 ha) e o milho (3 100 ha). 



Praça da Matriz 

O quadro abaixo dá o valor da produção das princi
pais culturas agrícolas em 19!;5: 

CULTURAS 

Milho ........................... . 
Arroz ............ . 
Mandioca ............. . 
Feijão ................ . 
Outroo .......... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

10 290 
4 110 
2 170 
2 068 
3 894 

22 532 

% s6bre 
o total 

45,68 
18,24 
9,63 
9,17 

17,28 

100,00 

A atividade pecuária tem grande significação econômi
ca para a vida do município, que exporta gado para For
miga e Campo Belo. 

Em 1955 era a seguinte a situação dos diversos reba
nhos e seu valor: 

REBANHOS 
NúMERO 

X:•E 
CABEtÇAS 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ I 000 % s6bre 
o total 

---------------- ------- -··----- -------
Aaininos ..................... . 6 15 0,01 
Bovinos .................... . 42 000 84 000 73,00 
Caprinos ................... . 250 20 0,01 
Eqüinos...... . ........ . 2 200 2 640 2,31 
Muares .................... . 450 1 350 1,17 
Ovinos ....................... . 400 32 ·0,02 
Sulnos.... . ........ . 18 000 27 000 23,48 

TOTAL ......... . 115 057 100,00 

Produção industrial - Os principais ramos da indús
tria local são os relativos a lacticínios, tecidos e bebidas. Ra-

Ginásio Estadual ele Bom Despacho 

mos menores: beneficiamento de arroz, solas, ladrilhos, te
lhas etc. A indústria extrativa entra na economia munici
pal, produzindo cristal de rocha, lenha, dormentes e cascas 
taníferas. 

Em 1955 era a seguinte a situação da indústria local: 

L 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % N.0 de Potencia 

motores em c.v. 
~-------------- ---- ----- ---- ----- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 24 75 29 0,09 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agricola 536 632 2 200 7,24 6 79 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 26 386 28 135 92,67 155 775 

TOTAL .... ....... 586 1 083 30 364 100,00 161 854 

Santa Casa de Caridade 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUMl!:RICOS 

-------·-----------·----------- -------
Número de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Ell.istenteo ...................... · .............. · . · ..... · · 

{ 

Inteiramente .............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinados 

Outros ....... . 

Abastecimento d'água 

PrMioo servidos .......... : .. Possuindo penas ........... . 

{

Totalmente ................ . 

Logradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente · · · · · · · · · 

TOTAL ....... . 

Iluminação pública e domiciliar 

{ 

Em t6da a extensão ....... . 

Logradouros iluminados. . . . . . ~~.f'Aa;_te da. exte~ã~ .. ·. · .' .' .': 
Número de focos .......... . 

Ligações domiciliares. . . . . . . . . ..................... · .. . 

I 731 

52 

1 
3 

4 

3 

46 

768 

~7 
8 

45 

35 
6 

41 
330 

1 180 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é cortado por 
412 km de rodovias, dos quais 12 estaduais, 360 munici
pais e os restantes particulares . Veículos registrados em 
1955 na Prefeitura Municipal: 74 automóveis, 4 camione

tas, 68 caminhões. 
1t servido pela Rêde Mineira de Viação. Dista, por 

ferrovia, 222 km da Capital do Estado e 862 da do País. 

2.01 



COM:S:RCIO E BANCOS - Dispunha a população do mu
nicípio, em 31-XII-1955, de 4 estabelecimentos atacadistas 
e 94 varejistas. Todos os estabelecimentos atacadistas es
tavam situados na sede, ao passo que 20 dos varejistas es
tavam fora dela. 

Contava também com 1 agência e 3 correspondentes 
bancários, em 31-XII-1956. 

INSTRUÇÃO PúBLICA- Conta o município com 37 uni
dades de ensino primário em funcionamento; a percentagem 
de alfabetização de sua população vai a 49%, segundo a 
tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1."-VII-1950) 

Número % sôbre 
o total 

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

Sabem ler e escrevfr. . . .... . 
Nlo aabem ler e escrever . ... . 

TOTAL ...... _ ... 

10 146 
10 632 

20 778 

48,83 
51,17 

100,00 

Ensino primário - A situação do ensino primário, nos anos 
de 1954 a 1956, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . ......... . 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva ..... _ ........ _ 

DADOS NUMltRICOS 

1954 

44 
77 

3 195 

1955 

37 
79 

3 032 

1956 

37 
80 

3 101 

A percentagem de crianças matriculadas, com relação à 
população em idade escolar, era de aproximadamente, .... 
68,50% em 1956. Funcionam na sede: 1 unidade do en
sino secundário, 1 do agrícola, 2 bibliotecas, 1 tipografia, 
1 livraria e 1 radioemissora . 

FINANÇAS PúBLICAS- Nos anos de 1951 a 1955,foi a 
seguinte a situação das finanças municipais: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

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

1951 ........... - 1 900 694 1 1!64 36 
1952 ............ 1 850 759 1 927 - 77 
1953 ......... ... 2 294 988 2 304 - 10 
1954.- ......... 1 856 713 1 847 9 
1955 .... ........ 2 217 717 2 14;' 70 
1955 (•) ...... --- 2 260 1 109 2 ?.60 --

(
0

) Dado• do Orçamento. 

Quanto à receita arrecadada nas três esferas da admi
nistração, a situação do município foi a constante na tabe
la abaixo, que se refere ao mesmo período de tempo: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

---------------- _ __F_:~~~-- -~~~~!_-J-~~~~~-
1951.---- -- ................ -- . 1 931 2 983 ' 1 900 
1952 ................ _ I 1!09 3 8731 1 850 
1!153 ... _. .. -- -- --.. 3 822 4 919 2 294 
1954..... 4 191 5 396 1 856 
1955 .. ---- .. -- .... ----... 3 882 6 093 2 217 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Bom Despacho, situada no Estado de Minas Gerais, centra
liza a economia de um município progressista que se baseia 

:1.08 
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principalmente na agricultura e pecuária. Estas concorrem 
poderosamente como fornecedoras de matérias-primas das 
indústrias municipais, principalmente no que se refere à fa
bricaçiio de lacticínios e beneficiamento de arroz. 

Compõe-se a Câmara de 9 vereadores. Estavam ins
critos 6 486 eleitores. 

Dispõe a sede municipal de 4 estabelecimentos ataca
distas e 74 varejistas; 3 hotéis, 1 hospital geral, 4 pensões e 
1 cinema. São 5 os médicos no exercício da profissão. 

O comércio municipal se exerce pela exportação de 
gado, cristal de rocha, etc., e importação de tecidos, calçados, 
derivados de petróleo e outros. 

Situado em posição bastante privilegiada, pode manter
-se êsse comércio com as praças que estabelecem o limite da 
região mais importante, do ponto de vista econômico do 
País: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. 

Seu povo, tradicionalmente religioso, dá grande pompa 
às cerimônias da Semana Santa . 

Dois folguedos populares estão profundamente arrai
gados à tradição municipal: a festa de Reis e os Congados. 
A primeira, fazendo parte do conjunto de celebrações do 
"ciclo de Natal", é realizada no período compreendido entre 
25 de dezembro (Natal) e 6 de janeiro (dia dos Santos 
Reis). 

Os Congados são realizados em outubro, durante as 
festas de Nossa Senhora do Rosário. 

Na sede municipal está instalada uma Agência de Es
tatística, órgão do Sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estutística João Batista da Silva). 

Obras de instalação da segunda adutora 



BOM JARDIM DI: MINAS - MG 
Mapa Municipe,J no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Sabe-se que, no ano de 1770, chegou, onde 
se situa o município, Manoel Arriaga de Oliveira, acompa
nhado de sua mulher e seis f:.lhos, fundando a colônia de 
Campo Vermelho em local próximo ao da atual cidade 
de Bom Jardim de Minas. A novel colônia de Campo Ver
melho foi atacada por uma tribo indígena que habitava a 
região tendo, durante o ataque, sido massacrado um dos fi
lhos de Manoel Arriaga . :G:ste, pelo acontecido, resolveu 
então se afastar da colônia, indo fixar residência às mar
gens do córrego do Milho Branco, onde organizou uma 
fazenda. Em 1790, Manoel Arriaga recebia em sua fazen

da Antônio Corrêa de Lacerda, com sua espôsa e filhos. 

Associaram-se então Manoel Arriaga e Antônio Corrêa 

de Lacerda para ampliação da fazenda, ali iniciando o 

cultivo da terra em grande escala e o incentivo à indústria 

de transformação dos produtos agrícolas. Poucos anos após 

aquêle acontecimento, a fazenda recebia a denominação de 

fazenda do Bom Jardim, nome originário de um bem cuida

do jardim existente naquela re1:ém-criada propriedade. Pas

saram-se os tempos e; em 18515, da antiga fazenda de Bom 

Jardim surgia o arraial de Ser..hor Bom Jesus do Bom Jar

dim, atual cidade de Bom Jardim de Minas. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A Lei provincial 

n.0 761, de 2 de maio de 1856, criou o distrito com a deno

minação de Senhor Bom Jesus do Bom Jardim. 

Capela de N. Sr.0 Aparecida 

14-24673 

Coletoria Estadual 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1911, 
bem como nos quadros de apuração do Recenseamento Ge
ral de 1.0 -IX-1920, aparece no município de Turvo o refe
rido distrito . 

Por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, passou o distrito de Senhor Bom Jesus do Bom Jar
dim a denominar-se Bom Jesus, continuando a pertencer 
ao município de Turvo. 

Por fôrça do Decreto ou Lei estadual n.0 1160, de 19 
de setembro de 1930, o município de Turvo teve o seu to
pônimo alterado para Andrelândia. 

Ainda de acôrdo com as divisões territoriais datadas de 
1933, 31-12-1936, 31-12-1937, e conforme o quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, per
manece o referido distrito no município de Andrelândia . 

O Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 
1938, que fixou o quadro territorial para vigorar de 1939 a 
1943, cria o município de Bom Jardim, com os distritos do 
mesmo nome e Taboão, desmembrados, respectivamente, dos 
municípios de Andrelândia e Rio Prêto. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezem
bro de 1943, o município de Bom Jardim, que teve o seu to
pônimo alterado para Bom Jardim de Minas, passou a abran
ger o novo distrito de Arantina, criado com território des
membrado do distrito-sede. Assim, no quadro da divisão 
territorial judiciário-administrativa do Estado, em vigência 
no qüinqüênio 1944-1948, fixado pelo supracitado Decreto
-lei, o município compõe-se dos seguintes distritos: Bom Jar
dim de Minas, Arantina e Taboão. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O Decreto-lei estadual 
n.O 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o quadro ter
ritorial para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, criou o mu

nicípio de Bom Jardim, colocando-o sob a jurisdição do Têr
mo e da Comarca de Andrelândia . 

De conformidade com o quadro da divisão territorial 
judiciário-administrativa do Estado, vigente no qüinqüênio 
1944-1948, o município se denomina Bom Jardim de Mi
nas e continua a pertencer ao Têrmo e à Comarca de Andre
lândia. 

Distritos componentes- Bom Jardim de Minas, Aran
tina e Taboão. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Bom 
Jardim de Minas, com 526 km~, está localizado à margem 
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do rio Grande na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. A 
sede municipal tem como coordenadas geográficas em °C: 
21° 57' 00" de latitude Sul e 44° 11' 30" de longitude W.Gr. 
Sua altitude é de 1 084 m. Sua posição com relação à Ca
pital do Estado é: rumo - S. S. O . ; distância em linha reta: 
- 227 km. Temperatura em graus centígrados: média das 
máximas: 18; das mínimas: 6; compensada: 12. Precipi
tação pluvial no ano: 1250 mm. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 apurou 7 161 
habitantes no município. Estimativas para 31-XII-955 con
signam 7 630 habitantes com a densidade provável de 15 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - O quadro abaixo é eluci
dativo quanto à localização da população no município: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade .............. . 
Arantina ............. . 
Taboão ............... . 
Quadro rural. ... . 

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

Visto Parcial 

:1.10 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(I.o-VII-1950) 

Números 
absolutos 

2 009 
488 

97 
4 567 

7 161 

% sôbre 
o total 

28,05 
6,81 
1,35 

63,79 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 
atividade econômica do município é a pecuária, com um re-
banho de bovinos de 17 800 cabeças, avaliado em ....... . 
Cr$ 2 :H4 000,00. Em segundo lugar aparece a agricultura, 
sobressaindo a produção de milho. 

UAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultw:a, pecuãria e silvicultura ............ 
Indústrian extrativas .... ~ ................... 
Comf;rcio de mercadorias ..................... 
Comf;rcio de imóveis e valores mobiliãrios, crf:· 

dito, se·guros e capitalização. .......... 
Prestação de serviços. . . . . . . . . ........ 
Transporte, comunicações e armazenagem .. 
Profissõe! liberais ... 
Atividades sociais ......................... 
Adminisbação pública, Legislativo, Justiça. 
Defesa nacional e segurança pública ......... 
Atividad<'s domf:sticas não remuneradas e ati· 

vidade•· escolares discentes .... 
Transforr.:tação ....... 
Condiçõen inativas .... 

TOTAL .. 

Morro do Caxambu 

PESSOAS PRESENTES 
DE lO ANOS E MAIS 

(l.o-VIJ-1950) 

Total Homens Mulheres 

1 347 1 331 16 
9 9 

104 104 

6 6 
214 106 108 
171 167 4 

8 8 
28 10 18 
24 22 2 

5 5 

2 475 186 2 289 
325 324 1 
426 310 116 

5 142 2 588 2 554 

A,~ricultura, pecuária e silvicultura - O quadro seguin
te espelha a situação da agricultura no município: 

CULTURAS 
(1955) 

Milho ....................................... . 

Feijão .......................... ·············· 

Laranja ..................................... . 

Mandiocu .......................... · · · ... · · · · · 

Arroz .............. ·.························ 

Outros .......................... · · · · · · · · · · · · 

T01'AL ................................. . 

VALOR DA 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

720 

342 

171 

185 

106 

128 

1 652 

PRODUÇÃO 

% sôbre 
o total 

43,60 

20,71 

10,35 

11,19 

6,41 

7,74 

100,00 



Coletoria Federal 

O quadro abaixo elucida a situação da pecuária em 

Bom Jardim de Minas: 

DADOS NUMI!:RICOS 
REBANHOS 
(31-XII-1955) 

Nómc:ro de Valor % allbre 
cab,ças (Cr$ 1 000,00) o total 

-----
17 800 2 314 47,66 

195 176 3,62 
690 828 17,05 
530 795 16,36 

Bovinos ...................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos .............. '· ........ . 340 34 0,70 
Sulnos .............. . 1 420 710 14,61 

TOTAL .................. . 4 857 100,00 

Indústria- Registra-se no quadro seguinte a situação 
industrial do município: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoul EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta- empr~-
(1955) beleci- gado 

mentol!l Cr$1 000 % N.• de Potência 
motoree em c.v. 

--------- -------
Indóstria extrativa mi-

neral. ............... 8 65 1 0,01 13 241 
Indóstria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 5 1) 630 9,83 5 16 

Indóstria manufatureira 
e fabril. ............. 111 337 5 774 90,16 4 8,5 

TOTAL ............ 124 4B 6 405 100,00 22 265,5 

Era a seguinte a situação dos melhoramentos urbanos, 
na sede municipal em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Números de prédios existentes ................ . 

Loflradouros públicos 

Existentes ............................................. . 
Pavimentados parcialmente ............ . 
Outros............... . ......... . 

Abastecimento d' állua 

Pr~dios servidos possuindo penas ......... . 

{

Totalmenle ...... . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialme11te ..... . 

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

IJuminaçllo pública e domiciliar 

{

Em ttlda a rxtenaão ..... . 
Logradouros iluminados ..... 

Nómero c.e focos ........ . 

Ligações domiciliares .................................... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

548 

26 
1 

25 

292 
15 

5 

20 

~o 

170 

464 

MEIOS DE TRANSPORTE -- É, relativamente, pequena 
a rêde rodoviária do município, que conta, apenas, com 

95 km de estradas de rodagem, sendo 24 km de rodovia fe
deral e 71 km de municipal. O município de Bom Jardim 
de Minas é também servido pela rêde Mineira de Viação. 
Nos registros da Prefeitura Municipal para 1955 constam 
os seguintes veículos: 19 automóveis, 3 camionetas, 24 ca
minhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

----------1------ ---------------
Municípios 
Limítrofes 

Liberdade. 
AndrelAndia. 

Lima Duarte ......... . 
Santa Rita de Jacutinga 

Rio Preto .. 

Capital Estadual.. 

Capital Federal. . 

22 R.M.V. 
38 e 40 R.M.V. e Rod. Pela R.M.V. 38 e 

p~la Rod. 40 km 

82 Rodovia 
42 e 36 R .. M.V. e Rod. Pela .R.M.V. 42 e 

pela Rod. 36 km. 

79 R.M.V.-E.F.C.B. De Bom Jardim a 
Santa Rita de Ja
cutinga 42 pela 
R.M.V. De Santa 
Rita de Jacutinga 
a Rio Prêto 37 pela 
E.F.C.B. 

695 R.M.V. Via Arantina 13, La-
vras 189, Ribeirão 
Vermelho 198, Gar
ças 397, Divin6· 
polis 539, e Azu
rita 617. 

239 R.M.V.-E.F.C.B. Pela R.M.V., de Bom 
Jardim de Minas a 
Barra do Pira{, Via 
Santa Rita de Ja
cutinga (42). 
Pela E.F.C.B., de 
Barra do Piraf, ao 
Rio (108). 

COMÉRCIO E BANCOS -O comércio de Bom Jardim de 
Minas dispunha em 31-XII-1955 de 6 estabelecimentos co
merciais atacadistas situados na sede municipal e de 81 va
rejistas, dos quais 52 também localizados na sede. Contava 
em 31-XII-1956 com 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - De acôrdo com o resultado do 
Censo de 1950, registra-se no quadro abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Número % sllbre 
o total 

--------~-------·----·- -------------
Sabem ler e escrever ......................... . 
Não aabem ler e escrever ........ . 

TOTAL .............................. ·.· 

Prefeitura Municipal 

2 518 
3 538 

6 056 

41,57 
58,43 

100,00 

:Zff 



Ensino primário - O quadro seguinte espelha a situa

ção do ensino primário em Bom Jardim de Minas: 

DADOS NUMi!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 17 14 13 
Corpo docente ................. 28 26 28 
Matricula eietiva ............... 1 048 1 020 943 

A percentagem de crianças matriculadas com relação à 

população em idade escolar é de, aproximadamente, 53,76%, 
em 1956. Está em funcionamento 1 unidade escolar do 

ensino secundário. 

FINANÇAS PúBLICAS - A tabela abaixo esclarece a si

tuação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total TributAria 
realizada do balanço 

1951 .. "" ...... 590 250 601 - 11 
1952: ........... 646 280 637 9 
1953 ............ 1 003 291 753 250 
1954 ............ 909 302 1 471 - 562 
1955 .. "" ...... 1 039 384 893 146 

Ainda com relação à receita arrecadada no município, 

no mesmo período, no âmbito federal, estadual e municipal, 
apresenta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . (I) 1 129 590 
1952 ......................... . 602 1 531 646 
1953 ......................... . 611 2 141 1 003 
1954 ......................... . 743 2 210 909 
1955 ......................... . 960 2 831 1 039 

(I) A Coletoria Federal foi instalada em 1952. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Bom jar
dim de Minas tem a vida característica de nossas cidades do 

interior. Seu povo hospitaleiro e laborioso dedica sua ativi
dade à pecuária e à agricultura, principais atividades econô
micas da vida do município. Povo essencialmente católico o 
bom-jardinense com muito entusiasmo comemora as festas 
religiosas, destacando-se as seguintes: do Senhor Bom Jesus 

de Matozinhos, padroeiro da cidade, de São Sebastião, de 
São José, de São Benedito e os tradicionais festejos de São 
João. O município mantém relações comerciais com as ci
dades de: São Paulo, Rio de Janeiro, Barra do Piraí e Barra 
Mansa. 

Contam-se na sede 8 telefones, 2 hotéis, 1 tipografia. 
Há os serviços. profissionais de apenas 1 médico. 

O Legislativo local se compõe de 9 vereadores, sendo 
2 776 o número de eleitores inscritos. 

Possui o município uma Agência de Estatística, órgão 
do Sistema Estatístico Brasileiro . 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Miguel Dias) . 

.2.1.2. 

BOM JESUS DO AMPARO- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTÜRICO - Foi por volta do início do século passado 
que o português Coronel João da Mota Ribeiro estabeleceu
-se na região que constitui atualmente o próspero municí
pio de Bom Jesus do Amparo. A grande distância existente 
entre •!l sua propriedade e a freguesia mais próxima fêz 
com que o fazendeiro erguesse em suas terras uma capela. 
Em 1873, com o seu falecimento, surgiu a idéia de for
mar-se ali um povoado. A frente do movimento coloca
ram-se o c.e1 João da Mota Teixeira e seus irmãos: Coro
nel Joaquim Camilo Teixeira da Mota, o Major Pedro Au
gusto 'Teixeira da Mota e o Tenente Júlio César Teixeira 
da Mota. 

Em meados de 1858 já se achava instalada a freguesia 
do Senhor Bom Jesus do Amparo, tendo à sua frente oRe
verenc1íssimo P.e Francisco Gonçalves Rosa, seu primeiro 
vigário. 

FORMAÇAO ADMINISTRATIVA- Na divisão territo
rial judiciário-administrativa do Estado, para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948, Decreto-lei n.O 1058, o distrito de 
Bom Jesus do Amparo foi desmembrado do município de 
Santa Bárbara, passando a pertencer ao novo município de 
Barão de Cocais. 

FORMAÇAO JUDICIARIA - De acôrdo com a divisão 
territorial do Estado, fixada pelo Decreto-lei estadual ... . 
n.0 1 (}39, de 12-12-1953, para vigorar no qüinqüênio ... . 
1954-1.958, Bom Jesus do Amparo é um dos municípios de 
que se compõe o Têrmo judiciário de Barão de Cocais, da 
Comarca de idêntico nome. 

Distrito componente- Bom Jesus do Amparo. 

LOCALIZAÇAO DO MUNICIPIO - Situado na Zona Me
talúrg:ica do Estado de Minas Gerais, ocupa o município de 
Bom .]fesus do Amparo uma área de 189 km2 • Fica situado 
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ao lado da Serra Geral ou do Cambota. Apresenta as se
guintes temperaturas em graus centígrados: média das má

ximas: 26; das mínimas: 14; compensada: 20. 

POPULAÇÃO- Pelo Recem:eamento de 1950 era de 3 619 

habitantes a população do município. Estimativas para 

31-XII-955 consignam 3 820 habitantes, com a densidade 

demográfica provável de 20 ltab./km2 • 

População do distrito - De acôrdo com o Censo De

mográfico de 1950, era a seguinte a população do distrito de 

Bom Jesus do Amparo, que posteriormente veio a constituir 

o atual município: 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

Quadro urbano ...... ... ..... 261 328 589 

Quadro suburbano ... ....... .... 16 18 34 

Quadro rural. . . . . . ·.• ...... ..... 1 553 1 443 2 996 

TOTAL .......... . .... .... 1 830 1 789 3 619 

Segundo os dados do Ce:r1so Demográfico de 1950 era 

a seguinte a situação da população da vila de Bom Jesus do 

Amparo, que constituiu mais tarde o atual município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Homens .. 

Mulheres. 

TOTAL. 

NOTA: EatÍio exduldos os habitantoa da zona rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE J!:CONOMICA 

A~ricultura, pecuária e sHvicultura - O 

PESSOAS 
PRESENTES 

277 

346 

623 

município 
como base fundamental de nua economia tem a lavoura 
e a criação de gado. As principais culturas agrícolas do mu

nicípio são: milho e café. O :rnilho pela quantidade produ
zida (13 500 sacos de 60 quilos); o café pelo valor da pro
dução- (Cr$ 152 950,00). As demais culturas produzem 
uma quantidade equivalente ao consumo da população do 
município. 

Milho. 

Banana. 

Caf~ .. 

Cana-de-açúcar ... 

Outros ... 

TOTAL ... 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

N6meros % aóbre absolutos o total 
(Cr$ 1 000) 

t 698 62,72 

363 13,40 

153 5,64 

108 3,98 

386 14,26 

2 708 100,00 

A atividade pecuária ocupa a primeira linha na mo
desta economia do município, verificando-se pequena expor
tação de gado aos municípion vizinhos e à Capital do Es
tado. 

A situação do rebanho em 1955 era a seguinte: 

REBANHOS 
NOMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 
31·XII·55 

Cr$ 1 000 % aóbre 
o total ---------------------------------

2 800 3 780 62,49 
50 6 0,09 

560 420 6,94 
760 1 064 17,59 

Bovinos .. . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos... . ........ . 
Muares ............. . 
Ovinoe ....................... . 
Sulnos .. . 780 780 12,89 

TOTAL ............. . 6 050 100,00 

Indústria - Não existe em Bom Jesus do Amparo fá
brica que possa ser considerada importante. O município 

dedica-se quase que exclusivamente à indústria de lacticí
nios em pequena escala. 

N.• de CAPITAL FORÇA 
Peuoal EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta· empre· 
beleci· gado 
mentos Cr$ 1 000 % N,o de Potencia 

motores em c.v. 
---------- --- ----------------
Ind6atria extrativa mi~ 

neral. ............... 1 4 5 3,35 - -
Ind6atria de transforma· 

çio e beneficiamento 
da produção agrlcola 29 29 79 53,03 - -

Indúotria manufatureira 
e fabril. ............. 11 12 65 43,62 - -

TOTAL ........... 41 45 149 100,00 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes .............................................. . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Inteiramente ............... . 

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

Outros ................................................. . 

Abastecimento d'á~ua 

Pr~dios servidos. . . . . . . . . . . Possuindo penas ............ . 

Logradouro. servidos. . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Totalmente ................. . 

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

Iluminação púbUca e domiciliar 

Logradouros iluminados .. 

[

Em tOda a extenoio. . . . . . . . 
Em parte da extenaio.. . . .. 

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

Número de focos. 

Ligações domiciliares. . . . . . . . . . . . . . . . · .............. · ..... . 

DADOS 
NUMltRICOS 

176 

17 

3 

3 

14 

32 

3 
3 
6 

4 
1 

5 

36 

44 

MEIOS DE TRANSPORTE - A rêde rodoviária do mu

nicípio se estende por 37 km de rodovias municipais. Nos 
lançamentos da Prefeitura Municipal relativos a 1955 apa
recem os seguintes veículos: 1 automóvel, 2 camionetas, 

8 caminhões e 2 ônibus. 
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Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA 

km 
VIA DE 

TRANSPORTE OBSERVAÇOES 

--------11---·--- ---------------

Municipios 
Limitrofes 

Caet~ .................. . 
Itabira ................. . 
Baríl.o de Cocais ......... . 
Santa Bãrbara .......... . 
Capital Federal. ........ . 

Capital Estadual. ....... . 

4 7 Estrada de rodagem 
45 Estrada de rodagem 
36 Estrada de rodagem 

603 Estrada de rodagem 
Via de tran•porte 

95 Estrada de rodagem para Santa Bár
bara 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Bom Jesus do 
Amparo dispunha em 31-XII-1955 de 12 estabelecimentos 

comerciais varejistas, dos quais 8 se achavam localizados na 

sede municipal. Contava, em 31-XII-1956, com um cor

respondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Com relação à alfabetização 

são os seguintes os dados do Censo Demográfico de 1950 

sôbre os habitantes maiores de 5 anos da vila de Bom Jesus 

do Amparo, que veio mais tarde a constituir a sede do atual 

município: 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL % SOBRE 
o TOTAL 

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

Sabem ler e e•crever .... 152 153 305 57,44 
Não aa bem ler e escrever 79 117 226 42,56 

TOTAL ....... ..... 731 300 531 100,00 

Ensino primário - A situação do ensino primário no 

período de 1954 a 1956 era a seguinte: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades e•colare•. 6 4 6 
Corpo docente. ...... 12 9 11 
Matricula efetiva:. 444 268 295 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de 33%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças muni
cipais nos anos de 1954 e 1955 era a seguinte: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributflria do balanço 
-------

1954 .... ..... 584 99 527 57 

1955 ... 648 108 327 3ll 

Ainda com relação à receita arrecadada, tem-se: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal. 
-----------1-·--------1----- ------
1954 ....... . (•) 

1955. 

(•) O municlpio nio tem Coletoria Federal instalada. 

361 
584 
648 

DIVEUSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - O Legisla
tivo Municipal é integrado por 9 vereadores. São 816 os 
eleitorE!S inscritos. 

A sede dispõe rle 79 ligações elétricas e conta com 
1 apart~lho telefônico. 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados 
fomecid•Js pelo Agente de Estatística Ulisses Geraldo Gqnçalves). 

BOM JESUS DO GALHO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- A cidade de Bom Jesus do Galho, tendo 

como fundador o cidadão Adão Coelho, teve suas origens 

por volta de 1880. 

D:.z a tradição que Adão Coelho após adquirir de João 

José de Lima uma grande área de terras na região, foi aco

metido de pertinaz doença e, não conseguindo cura na me

dicina, apelou para o.Senhor Bom Jesus. Conseguindo curar

-se, em sinal de gratidão, doou êsse terreno para que se 

construísse o povoado de Senhor Bom Jesus. 

Niio se conhece exatamente, entretanto, a data da cons

trução das primeiras habitações no povoado. 

Em 1910 foi criada a primeira escola estadual sendo 

professôra D. Augusta Rosa de Souza. 

Com a chegada, em 1928, dos trilhos da Estrada de 

Ferro Leopoldina, o Município vem progredindo, dia a dia . 

Em 1930 é elevado Bom Jesus do Galho à paróquia, 

sendo Heu primeiro pároco o padre Firmino Salgado. 

Santuário do Senhor Bom Jesus 



Ginásio Dom Carloto 

O Santuário do Senhor Bom Jesus, com 936 m2 de 
área construída, com uma altura de 35m, foi iniciado em 
24-5-1944 e terminado em 24-5-1950. 

O primeiro prefeito do Município foi o Dr. Mauro 
Lobo Martins. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Em conseqüência 
da Lei provincial n.0 2 407, de 5 de novembro de 1877 e 
pela Estadual n.0 2, de 4 de setembro de 1891, foi o dis
trito criado com sede na povoação de Galho. A Lei Esta
dual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, transferiu-lhe a sede 
para o povoado de Bom Jes•Js do Galho. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1911, 
figura o distrito como pertencente ao Município de Cara
tinge. 

Por efeito da Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o distrito de Bom Jesus do Galho perdeu parte 
de seu território para constituir o novo distrito de Vermelho 
Velho, do então Município d~ Matipó. 

O distrito de Bom Jesus do Galho integrou o Município 
de Caratinga até 1943, quando pelo Decreto-lei Estadual 
n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, foi elevado à cate
goria de Município compondo-se dos seguintes distritos: 
Bom Jesus do Galho, desfalcudo de parte do território, des
membrado do Município de Caratinga; Vermelho Velho e 
parte do território do distrito de Raul Soares, desanexados 
do Município de Raul Soare:;. 

No qüinqüênio 1944-1948, o Município continuou com 
dois distritos: o da sede e Vermelho Velho. 

Pela Lei Estadual n.0 335, de 27 de dezembro de 1948 
e pela Lei municipal n.0 5, d'~ 16 de fevereiro de 1949, fo
ram criados os distritos de Córrego Novo e Passa Dez e de
sane~ado o distrito de Vermt~lho Velho, que passou a per
tencer ao Município de Raul Soares. 

Assim, de acôrdo com ~~ divisão territorial judiciário
-administrativa vigente, o M1micípio de Bom Jesus do Ga
lho é constituído de 3 distritos: Bom Jesus do Galho, Cór
rego Novo e Passa Dez. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O Decreto-lei estadual nú
mero 1058, de 31 de dezemb~o de 1943, que fixou o quadro 
territorial para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, criou o 
Município de Bom Jesus do 1Galho colocando-o sob a juris
dição do têi'IÍlo da comarca d.e Caratinga . 

De acôrdo com a nova divisijo aprovada pela Lei nú
mero 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, continua o Município de Bom Jesus do Galho 
subordinado ao têrmo e comarca de Caratinga. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Bom Jesus do Galho 
com 789 km:! está localizado na zona do rio Doce do Estado 
de Minas Gerais. Sua sede municipal tem como coorde
nadas geográficas: 19° 50' de latitude Sul e 42° 19' 15" de 
longitude W. Gr. Sua altitude é de 486 m . A Cidade de 
Bom Jesus do Galho dista (em linha reta) 170 km da Ca
pital Estadual. As médias de temperatura em grau centígra
do são: das máximas: 33; das mínimas: 10; compensa.da: 
22. 
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POPULAÇÃO - A população do Município atingia em 
1.0 -VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
22 605 habitantes (11 763 homens e 10 842 mulheres). Es
timativas para 31-XII-955: 23 912 almas, e a densidade de
mográfica provável de 30 hab./km2 • 

Principais aglomE!rações urbanas - Existiam no Municí
pio na mesma época três aglomerações - a cidade e duas 
vilas - com os seguintes efetivos de população (quadros 
urbano e suburbano): Bom Jesus do Galho - 2 326; Cór
rego Novo: 481; Passa Dez: 189. 

Localização da população - De seus 22 605 habitantes 
recenseados em 1950, 2 996 localizavam-se nos quadros ur
bano e suburbano e 19 609 no rural, conforme se depreende 
do quadro abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Córrego Novo ............................... . 
p._ocz .................................. . 
Quadro rural. ............................... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(t.o-VII-1950) 

N6meroa 
absolutos 

2 326 
481 
189 

19 609 

22 605 

% s6brc 
o total 

10,28 
2,12 
0,83 

86,77 

100,00 

2.15 



Como se vê o Município é essencialmente rural com 
mais de 86% de sua população localizada nessa zona . 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 

atividade da população local pode ficar bem espelhada na 

tabela a seguir (dados do Recenseamento Geral de 1950) : 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura ........... 
lndiístrias extrativas ........................ 
lndiístria de transformação .................. 
Comi!rcio de mercadorias .................... 
Com&cio de im6veia e valores mobilillrios, 

cri!dito, seguros e capitalização ............ 
Prestação de serviços ....................... 
Transporte, comunicações e armazenagem. 
Profiuõea liberais ...................... 
Atividades sociais ...................... 
Administração piíblica, Legislativo, Justiça ... 
Defesa nacional e segurança piíblica ......... 
Atividades dom&ticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ................ 
Condições inativas ................. 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

s 996 5 918 78 
207 200 1 
344 342 2 
167 164 3 

11 11 
302 135 167 

68 67 7 
11 9 2 
40 20 20 
23 23 

4 4 

7 001 378 6 623 
983 605 378 

15 151 7 876 7 275 

AAricultura, pecuária e silvicultura - A agricultura, pecuá

ria e silvicultura constituem o ramo que congrega maior 

número de pessoas no Município. A bacia do rio Doce, 

onde se acha Bom Jesus do Galho, tem na agricultura 
sua principal atividade. A cultura do café lidera a safra 

bom-jardinense. Ao café segue-se o feijão. Os principais pro

dutos agrícolas do Município em 1955 foram os seguintes: 

CULTURAS 

Cafi! ........................................ . 
Feijão ...................................... . 
Milho ...................................... . 
Arroz ........................................ . 
Fumo ..................................... . 
Alho ........................................ . 
Outros ...................................... . 

TOTAL ........................ ·········· 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

30 000 
5 080 
4 500 
3 920 
3 600 
1 013 
2 470 

50 583 

% s6bre 
o total 

59,32 
10,05 
8,90 
7,74 
7;11 
2,00 
4,88 

lOO,OO 

Como se vê o café e o feijão representam, em conjun
to, 69,37% da produção agrícola. 

Vista Parcial 

.216 

Quanto à pecuária, em 31-XII-955, estavam assim dis
criminados os rebanhos do Município, estimados em mais 
de 44 milhões de cruzeiros: 

NÚMERO 
VALOR (31-XII-1955) 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %.s6bre 

o total 

40 120 0,26 
11 000 27 500 61,39 

1 350 162 0,36 
1 720 3 440 7,67 
2 100 6 300 14,05 

180 27 0,06 
13 200 7 260 16,21 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ....................... . 

T01'AL .................. . 44 809 100,00 

Indústria - Em 1955 era a seguinte a situação da indús
tria do Município: 

ESPI! :CIFICACÃO 

extrativa mi-Indústria 
neral. ··············· 

de transforma-
beneficiamento 

Indústria 
ção ·e 
da pr 

Indústria 
e fabn 

odução agrfcola 
manufatureira 

'!. ............. 

TO 'I 'AL ........... 

N.• de 
esta- Pessoal 

beleci- empre-
mentos gado 

---
1 4 

116 244 

16 44 

133 292 

CAPITAL FORCA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Núm. de Potencia Cr$1 000 % motores em c.v. 
-------- ---

14 0,27 - -

3 102 61,88 9 92 

1 898 37,85 7 70 

5 014 100,00 16 162 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM2RICOS 

Número de pr6dios existentes. . ........................ . 

Logrado11ros públicos 

Exioterotes ............................................. · · 

Abastecimento d'água 

Pri!dion servidos com ligações livres ...................... · 

Logradouros servidos totalmente ......................... .. 

Ligaçã<.S domiciliares .................................... . 

643 

16 

240 

11 

400 

MEIOS DE TRANSPORTE- O Município de Bom Jesus 

do Galho é servido pela Estrada de Ferro Leopoldina e li
ga-se i1ts cidades vizinhas e às capitais estadual e federal por 

intermédio dos seguintes meios de transporte: 

Caratinga - 1) Ferroviário: 46 km (E.F .L.); 2) 
Rodoviário: 27 km. 

Coronel Fabriciano - Rodoviário: 77 km. 

Dionísio- Rodoviário: 137 km. 

Raul Soares - Ferroviário (E. F. L. ) : 52 km. 

S<ão Domingos do Prata- Rodoviário: 167 km. 

Capital Estadual - Ferroviário (E. F. L., E.F.C.B.) : 

396 krn. 

Capital Federal - 1) Ferroviário (E. F. L. ) : 607 km; 

2) Rodoviário: 538 km. 

A extensão da rêde rodoviária no Município é de 114 
quilômetros. Nos registros da Prefeitura local referentes a 
1955 c:onstam os seguintes veículos: 17 automóveis, 4 ca

mionetas, 2 7 caminhões e 4 ônibus. 



COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Bom Jesus do 
Galho dispunha em 31-XII-1955 de 128 estabelecimentos 
comerciais, dos quais 4 atacadistas situados na sede munici
pal e 124 varejistas, dos quais 30 situados também na sede. 
Contava em 31-XII-1956 com 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PÚBLICA - Os resultados censitários de 
1950 revelam a situação do :Município quanto ao nível de 
instrução geral (pessoas presentes de 5 anos e mais): 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ·ler e escrever. . . . . . . . . . . .. 
Nio sabem ler e escrever ........ . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(l.o-VII-19501 

Número 

5 945 
12 413 

18 358 

% s6bre 
o total 

32,38 
67,62 

100,00 

Eram, como se vê, alfabetizados no Município 32% das 
pessoas presentes de 5 anos e :mais. 

A percentagem de alfabe1ização correspondente ao Es
tado atinge 44%. 

Ensino primário -

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1!154 1955 1956 
----------1--------------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ............. . 
Matricula efetiva ............ . 

26 
39 

1 932 

27 
43 

2 074 

28 
57 

2 588 

FINANÇAS PúBLICAS -No período de 1951-1955 as 
finanças do Município atingia:m as seguintes cifras: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Trib1téria do balanço 
-

1951 ............ 967 632 827 140 
1952 ............ 3 365 566 I 933 1 452 
1953 ............ 1 267 641 1 031 236 
1954 ............ I 183 712 1 238 - 55 
1955 ............ 1 452 955 2 070 - 618 

A arrecadação da receita federal, estadual e municipal 
apresentou os seguintes dados para o mesmo período: 

ANOS 

-----------
1951 ........ . 
1952 ... . 
1953 ....... . 
1954 ........ . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Munkipal 
-------- ------1--------

2 710 
3 159 
4 515 
6 655 
5 055 

- 967 
3 365 
1 267 
1 183 
1 452 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Município 
agrícola e pastoril, tem naquel'~ setor o seu maior fator eco
nômico. 

Mantém comércio com <lS Municípios de Caratinga, 
Raul Soares, Coronel Fabriciano e Governador Valadares. 

É servido pela Estrada dH Ferro Leopoldina. Na sede 
existem 2 aparelhos telefônicos, 2 hotéis, 2 pensões e 1 ci
nema. 

Seu povo tradicionalmente religioso, entre os dias 7 
e 14 de setembro, comemora a festa do Senhor Bom Jesus 
com grandes pompas. 

Existe na Cidade de Bom Jesus do Galho um Pôsto de 
Saúde mantido pelo Estado e uma casa de assistência a 
desvalidos - Casa São Vicente. São 3 os médicos que 
exercem ali a profissão. 

A Câmara Municipal funciona com 11 vereadores. São 
5 311 os eleitores inscritos . 

Acha-se instalada no Município uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Miguel Pedra). 

BOM REPOUSO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - A existência de uma fortaleza em ruínas, 
situada nas proximidades da cidade, por si e por seu estilo 
e traçado, assim como pelo tipo de construção, faz crer 
tratar-se de edificação realizada nos primórdios da era co
lonial. Lendas correntes na região dizem que fôra tal forta
leza residência de um dos donatários de Capitania. 

Não há, entretanto,- nenhum documento que esclareça 
a data e a forma pela qual se iniciou a povoação. 

Documentos religiosos referem-se a padres que lá re
sidiram, antes de 1828, como o padre Francisco Figueira 
da Assunção e padre Florentino José Maria de Medeiros; 
em 1831 conseguia êste último do Bispo de São Paulo pro
visão de Capela Curada, para a Capela de São Roque e 
São Sebastião do Bom Retiro, - nome primitivo do lu
gar. Leis provinciais de 1840 e 1846 referem-se ao distrito. 
de Bom Retiro, a primeira colocando-o sob a jurisdição da 
Vila de Jaguari e a segunda o coloca sob a jurisdição da Vila 
de Pouso Alegre (Lei n.0 288) . 

O primitivo nome de Bom Retiro foi posteriormente 
mudado para Bom Repouso (Lei n.0 1058 de 31-12-43). 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA --'- A localidade foi 
elevada à freguesia a 23 de setembro de 1882, não se tendo 
encontrado referências sôbre sua elevação a sede do dis
trito. 

A Lei Estadual n.0 1 039, de 12-12-53, elevou Bom 
Repouso à sede de município, tendo sido instalado a 1.0 de 
janeiro de 1954. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA- O Cartório de Paz, hoje 
também do Registro Civil, foi criado a 13 de setembro de 
1861. 

Igreja-Matriz Vista Parcial 
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Escolas Reunidas Coronel 
Ananias Andrade 

Fábrica de Laticinios 

Está judicialmente subordinado à Comarca de Cam
buí o município de Bom Repouso. 

Distritos componentes - O Município é formado por Wii 

único distrito, o da sede municipal. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO- O Município de Bom 
Repouso com 226 km2 está localizado na Zona Sul do Es

tado de Minas Gerais, com uma altitude de 900 m apro
ximadamente. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo Demográfico de 
1950, era a seguinte a população do Distrito de Bom Re
pouso, que posteriormente veio a constituir o atual muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

Quadro urbano .•.... ; .......... 141 133 274 

Quadro auburbano ............... 14 18 32 

Quadro rural. ................. 2 065 1 968 4 033 

TOTAL ................... 2 220 2 119 4 339 

Estimativas para 31-XII-955: 4 567 habitantes e den
sidade demográfica provável de 18 hab./km2 • 

:1.18 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA

A;icui'tura, pecuária e silvicultura - Em 1955 era a se
guinte a situação da agricultura: 

---------------~--------VALOR DA PRODUÇÃO 
{1955) 

CULTURAS 

Milh 

~-h < 
TOTM. .......................... . 

Númeroa 
absolutos 

{Cr$ 1 000) 

6 700 
850 
750 
675 
470 

1 046 

10 491 

% a6bre 
o total 

63,87 
8,10 
7,14 
6,43 
4,48 
9,98 

100,00 

Síio as seguintes as culturas agrícolas que ocuparam 
área superior a 100 ha: café (114 ha); feijão (290 ha); 
fumo (200 ha) e milho (1 700 ha). 

O município dispõe de 90 000 pés de café em pro
dução. 

Quanto à pecuária em 1955, era a seguinte a situação 
dos re'banhos existentes: 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR (31-XII-1955) 
REBANHOS 

Cr$ 1 000 % a6bre 
o total 

----------~-- ----------------
8 18 0,04 

8 000 24 000 55,49 
200 36 0,08 
450 855 1,97 
160 336 0,77 
100 20 0,04 

12 000 18 000 41,61 

.Aainina. ...................... . 
Bovinos . .................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muarea ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ...................... . 

TOTAL .................. . 43 265 100,00 

Indústria - Em 1955 era a seguinte a situação da indús
tria local: 

ESPJ! 

Ind6atria 
çiio e 
da prc 

CIFICACÃO 

de tranaforma-
ben~fieiamento 

Kluçiio agrfcola 

TO 'I "AL ........... -

N.• de Peaaoal 
eata- empre-

beleci- gado 
mentoa 

---

12 14 

12 14 

CAPITAL FORCA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % N.• de Poteneia 
motorea emc.v. ------------

44 100 - -· 
44 100 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Númerc• de prédios exiett~ntes ........................... . 

Logradouros públicos 

Ex iate 11tea .............................................. . 

Abastecimento d'á,!lua 

Lograo louros eervidos ................................... . 

lluminnr;llo pública " domiciliar 

, ~ 
1 

.1 • d I Em t6da a extenaiio ...... . 
_,.,a• ouros 'um•na os.······\ Número de foeoa .......... . 

Ligaçiiea domiciliara .................................... . 

DADOS 
NUMltRICOS 

120 

5 

5 

5 
70 

68 



MEIOS DE TRANSPORTE - C:ortam o município 16 
quilômetros de rodovias, tôda:; sob a administração muni
cipal. Registrados na Prefeitura Municipal em 1955, havia 

2 automóveis e 7 caminhões. 
Tábuas itinerárias -

OIS-
MEIOS DE ESPECIFICAÇÃO TANCIA 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

Municípios 
Limítrofes 

Borda da Mata ........ 24 Montaria -
Borda da Mata .......... 36 Automóvel -
Bueno Brandão .......... 24 Montaria -
Bueno Brandão(!) ........ 97 Automóvel. -
Cambul. ................ 21 Montaria -
Cambul(2) ............... 42 Automóvel -
Estiva .................. 18 Montaria -
Estiva(3) ................ 60 Automóvel -· 
Ouro Fino(4) ........ · .... 36 Montaria -
Ouro Fino ............... 67 Automóvel -

CAPITAL ESTADUAL 

Belo Horizonte ........... 590 Automóvel -
Belo Horizonte ........... 911 Automóvel e Estrada R.M.V. em Bor-

de Ferro dada Mata 
Belo Horizonte ............ 995 Automóvel e Estrada R.M.V. em Bor· 

de Ferro da da Mata e 
E.F.C.B. em 

·cruzeiro 

CAPITAL FEDERAL 

Rio de Janeiro ........... 515 Automóvel -
Rio de Janeiro ........... 571 Automóvel e Estrada R.M.V. em Bor-

de Ferro da da Mata e 
E.F.C.B. em 
Cruzeiro 

(I) Via Borda da Mata (36 km), Ouro Fino (67 km), Inconfidentes (76 km) 
Pinhalzinho (85 km) e Quirino (92 km). 

(2) Via Senador Amaral (16 km). 
(3) Via Senador Amaral (16 km) e Cambul (42 km). 
(4) Via Borda da Mata (36 km). 

COMÉRCIO - O município de Bom Repouso dispunha 
em 31-XII-1955 de 20 estab~lecimentos comerciais vare
jistas, todos na sede municip~tl. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Com relação à alfabetização, 

são os seguintes os dados do Censo Demográfico de 1950 
sôbre os habitantes maiores de 5 anos da Vila de Bom Re

pouso, que veio mais tarde a Ct)nstituir a sede atual do· mu

nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

Sabem Jer e escrever . ...... ... 93 86 179 

Não sabem ler e escrever . ...... 36 44 80 

TOTAL .......... ......... 129 130 259 

Ensino primário - A situação do ensino primano no mu
nicípio nos anos de 1954 a L956 foi a constante da ta
bela abaixo: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .. .... ...... 5 4 2 

Corpo docente ... .. ············ 9 8 lO 

Matricula efetiva ............... 277 235 310 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade ~~scolar - é aproximadamen
te de 29,52% . 

Casa de Fazenda Prefeitura Municipal 

FINANÇAS PúBLICAS- Nos anos de 1954 e 1955, apre

sentou o movimento de finanças da Prefeitura saldos de 

Cr$ 1000,00 e Cr$ 162 000,00, conforme a tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo ou 

Despesa dericit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

1954 ............ 584 107 583 1 

1955 ............ 660 140 498 162 

No mesmo período foi o seguinte o movimento de arre
cadação Estadual e Municipal: 

RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Federal Estadual 

1954.......................... (l) 
1955.......................... (I) 543 

(I) Não foi ainda instalada a Coletoria Federal. 

(Cr$ 1 OOIMO) 

Municipal 

584 
660 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Situado num 
planalto, o município dispõe de clima excelente principal
mente na cura de moléstias pulmonares. 

As atividades fundamentais a sua economia são a agri

cultura e a pecuária. 
Seu comércio se exerce com as praças de Borda da Ma

ta, Bragança Paulista, Cambuí, Pouso Alegre, Ouro Fino e 
SãQ Paulo. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 vereadores. 
São 1 073 os eleitores inscritos. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística José Rodrigu~s Pereira) . 

BOM SUCESSO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo a lenda, por volta de 1720, teria 

passado pelas terras que constituem o atual município de 
Bom Sucesso um governador que se dirigia para Goiás, 

vindo ôe São Paulo. Foi ali que sua espôsa, que viajava 

grávida, sentiu as primeiras dores do parto, que ocorreu 

normalmente. Em cumprimento a promessa feita, man

dou o governador que ali se erguesse uma pequena ca

pela, dedicada à Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
Pesquisas posteriores vieram em parte confirmar, e em 

parte corrigir a lenda . De fato, por ali passou por volta 

:1.19 



Praça Pública 

de 1736 um fidalgo português, D. Antônio Luiz de Távora, 
Conde de Sarzedas. 

A comunidade nasceu em tôrno da Capela e cresceu. 
No período de 1815 a 1822 progrediu sensivelmente, au
mentando a população no comércio e na lavoura. Em 1822 
já contava com muitas escolas. 

Em 1824 foi elevada à freguesia, em virtude de seu 
progresso e sua crescente importância. 

Em 1887 recebeu um prolongamento da E. F. Oeste 
de Minas (hoje R. M. V. ) . 

A crescente prosperidade econômica dó município é 
abalada pela mudança radical no tipo de trabalho humano, 
provocada pela Lei Áurea em 1888. 

A situação toma tempo para ser normalizada, mas a 
. estrutura da economia local acaba por se adaptar a nova 
época de progresso. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Antiga freguesia já 
existente em julho de 1824. 

Em 1860 passou a pertencer ao Município de Oliveira, 
de onde foi desligada pela Lei provincial n.0 1 883, de 15 
de julho de 1872 . 

O Município de Bom Sucesso foi criado por fôrça da 
citada Lei n.0 1 883, artigo 1.0

, com território desmembrado 
do Município de São João dei Rei e composto ainda dos 
distritos . de São João Batista, do Município de Oliveira e 
São Tiago, do Município de São José dei Rei (mais tarde 
Tiradentes) . A instalação do Município ocorreu em 30 de 
dezembro de 1872 . 

A sede municipal foi elevada à categoria de cidade 
por efeito da Lei provincial n.0 2 002, de 15 de novembro 
de 1873. 

Segundo a divisão administrativa referente ao ano de 
1911, compõe-se o Município de Bom Sucesso de 4 distritos: 
Bom Sucesso, criado. por uma Resolução de 4 de dezembro 
de 1824, e também por fôrça da Lei estadual rt.0 2, de 14 de 
setembro de 1891; Sâo Tiago, Santo Antônio do Amparo e 
São João Batista. 

Os quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -XI-1920 apresentam o Município com a mesma compo
sição distrital existente em 1911. 

Por efeito da Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o Município de Bom Sucesso perde o distrito de 
São João Batista, transferido para o Município de Oliveira; 
adquire o distrito de Ibituruna (ex-São Gonçalo do Ibitu
runa) desmembrado do Município de São João dei Rei; e 
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passa a abranger o novo distrito de Macaia, formado com 

territó1:io do distrito-sede. 

De acôrdo com o texto da citada Lei n.0 843, a com

posição do Município passou a constar dos distritos de Bom 

Sucesso, Santo Antônio do Amparo, Ibituruna (antigo São 

Gonçalo do Ibituruna), São Tiago e Macia. 

Esta situação distrital permanece ainda inalterada de 

. acôrdo com as divisões territoriais datadas de 1933, ..... . 
31-XH-1936 e 31-XII-1937, e com quadro anexo ao Decre

to-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938, que fixou o quadro da divisão territorial 
do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943 apresenta-se 

o Mw:~.icípio constituído dos seguintes distritos: Bom Su

cesso, Ibituruna, Macaia e São Tiago. 

E.m virtude do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 

de dezembro de 1943, que fixou o quadro da Divisão Terri

torial judiciário-administrativa em vigência no qüinqüênio 

1944-1948, o Município conservou a mesma composição 

distrital anterior. Pela Lei n.0 336, de 27-12-1948, foi o 

distrito de São Tiago elevado à categoria de municipio e 

desmembrado do de Bom Sucesso. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situado na Zona 

Oeste do Estado de Minas, ocupa o municipio de Bom Su

cesso uma área de 855 km2 • Sua altitude é de 915 m e as 

coorde•nadas geográficas de sua sede são 21° 02' de latitude 

Sul e 44° 4 7' 20" de longitude W. Gr . 

•ilfUAÇÃO A 

o 

~osição do Município em relação ·ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Pelo Recenseamento de 1950, a popula

ção lc•cal era de 16 402 habitantes, dos quais 10 349 no dis

trito da sede e 4 127 na cidade. Estimativas do Departa

mento Estadual de Estatística dão como sua população, em 

1955, 17 978 habitantes. Naquele ano, a densidade da sua 
população era de 21 habitantes por quilômetro quadrado. 



Localização da população - A população do municí
pio é predominantemente rural, segundo o que revela a 
tabela abaixo: 

LOCALIZAÇÃO . DA POPULAÇ)~O 

POPULAÇÃO PRESENTE 

N6meroo 
absolutos 

% sôbre 
o total 

-----------------·-----·- -------------

Cidade ............... . 
Ibituruna ............................. · 
Macaia ............................... . 
Quadro rural. ...... · .................... . 

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

4 127 
950 
600 

10 725 

16 402 

25,16 
5,79 
3,65 

65,40 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE lCCONóMICA- Sendo as 
atividades econômicas principais do município aquelas li
gadas à indústria, à agricultu::a e à pecuária, vão elas re
percutir na distribuição de sua população, segundo demons
tra o quadro abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
--------------·---------- ------------
Agricultura, pecult.ria e silvicultura ..... . 
Ind6strias extrativas ....................... . 
Ind6stria de transformação ................. . 
Com&-cio de mercadorias ................... . 
Com&-cio de imóveis e valores mobiliários, cr~-

dito, seguros e capitalização . ............. . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem . .. . 
Profissões liberais ......................... . 
Atividade• sociais ......................... . 
Adminiotração p6blica, Legislativo, justiça .. . 
Defeaa nacional e segurança p6blica ........ . 
Atividades dom&ticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............... . 
Condições inativas . ........................ . 

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

3 499 
61 

436 
170 

27 
530 
188 

14 
119 
44 
16 

5 537 
893 

11 546 

3 409 
60 

430 
167 

26 
127 
176 

13 
39 
39 
16 

567 
535 

5 612 

90 
1 
6 
3 

1 
403 

12 
1 

80 
5 

4 970 
358 

5 934 

Agricultura, pecuária e silvicrAtura - São as seguintes as 
culturas agrícolas que ocupam áreas superiores a 100 ha: 
arroz (590); café (1962); feijão (614 em duas safras); 
mandioca (340) e milho (2 155). 

Seu valor é o constante da tabela abaixo: 

CULTURAS 

Caf~ .....•.................... 
Milho ................................ . 
Arroz em casca . ...................... . 
Feijão ............................... . 
Outros .......... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

N6meros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

40 000 
5 920 
3 600 
2 170 
1 653 

53 343 

% sôbré 
o total 

75,00 
11,10 
6,75 
4,06 
3,09 

100,00 

Outro aspecto da Praça 

Ao lado da atividade agrícola, a pecuária desempenha 
também um papel importante no município, que exporta 
gado para Campo Belo, Três Corações e Estado do Rio de 
Janeiro. O valor dos rebanhos é o seguinte: 

REBANHOS 

Bovinos ...... 

Caprinos .... ·········· 
Eqüinos ............ 

Muares ........ 

Ovinos ........ 

Suinos ... 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

27 900 

110 

I 930 

330 

350 

6 100 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 

55 800 

11 

I 930 

495 

35 

6 100 

64 371 

% sôbre 
o total 

86,70 

0,01 

3,00 

0,76 

0,05 

9,48 

100,00 

Indústria - As indústrias principais do município são as 
de laticínios. O ferro gusa, que também era fabricado ali 

teve sua produção interrompida . 

Em geral a situação industrial do município em 1955 
pode ser compreendida pelos dados do quadro abaixo: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % N.o de Potência 

motoree em c.v. 
--------------- ---- --·-- ---- ---- ----

Ind6stria extrativa mi-
neral. ............... 3 87 I 665 20,76 2 46 

Ind6atria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 109 266 2 371 29,56 16 177 

InM1stria manufatureira 
e fabril ............. lO 60 3 984 49,68 22 100 

TOTAL ..... ······ 122 413 8 020 100,00 40 323 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos da sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados. 

Outros ............ . 

Abastecimento d'água 

PrMios servidos. 

Logradouros servidos . . 

{

Inteiramente. 
. . . . . . Parcialmente. 

TOTAL .... 

Possuindo penas .. 

Totalmente .. 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros iluminados. . . I Em tMa a extensão .. 
\ Número de focos .. 

Ligações domiciliares. 

(•) Variável de acôrdo com a ~poca do ano. 

DADOS 
NUMi!:RICOS 

I 252 

39 

7 
2 

9 

30 

383 

17 

25 
(•) 368 

681 

MEIOS DE TRANSPORTE - Dispõe o município de 124 
quilômetros de rodovias municipais. É servido pela Rêde 
Mineira de Viação, distando por via férrea 296 km da Ca
pital do Esta~o e 593 da Capital do país. 
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Vista Parcial 

É servido também por um campo de pouso, de 900 m 
de pista. Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 31 
automóveis, 39 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limítrofes 

B. Sucesso a S. Tiago ... . 
B. Sucesso a Oliveira . .. . 
B. Sucesso a Oliveira ... . 
B. Sucesso-S. Antônio do 

Amparo ... 
B. Sucesso-Perdões ...... . 
B. Sucesso-Perdõe• ...... . 
B. Sucesso-Lavras ... . 
B. Sucesso-Lavras ...... . 
B. Sucesso-Itumirim ... . 
B. Sucesso-Nazareno .... . 
B. Sucesso-Belo Horiz .. . 
B. Sucesso-S. Horizonte 
B. Sucesso-R. de Janeiro 

Via Barra Mansa. 
Via Barbacena . ....... . 

B. Sucesso-R. de Janeiro 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERV AÇ0ES 

42 Rodoviária Não há estr. de fetro 
56 Ferroviária R.M.V. 
80 Rodoviária 

36 Rodoviária Não há estr. de ferro 
71 Ferroviária R.M.V. 
60 Rodoviária 
71 Ferroviária R.M.V. 
38 Rodoviária 
59 Rodoviária 
40 Rodoviária 

276 Rodoviária 
296 Ferroviária R.M.V. 

511 Ferroviária R.M.V. e E.F.C.B. 
593 Ferroviãria R.M.V. e E.F.C.B. 
480 Rodoviária 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta o comércio local com 5 
estabelecimentos atacadistas na sede municipal e 88 vare
jistas, dos quais 51 localizados também na sede. 

Localizadas na cidade estão três Agências bancárif.)s. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Segundo os resultados do Re
censeamento Geral de 1950, apenas 41 o/o da população sa
biam ler e escrever, conforme os dados do quadro abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(l.•VII-1950) 

Número % aôbre 
o total 

---------·-------------·-- -·------- -------

Sabem ler e escrever .......................... . 
Nio sabem ler e escrever ..................... . 

TOTAL ................................ :. 

5 625 
8 126 

13 751 

Rua Ten.-Cel. Antônio Caetano de Freitas Mourõo 

40,90 
59,10 

100,00 

Quanto ao ensino não primário estão localizados 
munic:ipio e em funcionamento um estabelecimento de 
sino SI!Cundário e um do pedagógico. 

no 
en-

Ensino primário - A situação do ensino primário nos 
anos de 1954 a 1956 é a que consta da tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS NUMl!:RICOS 

---------------- _ __!_~-:__ ____ __!_~-5~- __ __!_~~--
Unidade• escolares. 
Corpo docente ...... 
Matrfcul11 efetiva .. 

23 
49 

1 677 

22 
53 

1 697 

22 
55 

1 756 

---------~----~--~----
A percentagem de crianças, em idade escolar, que se 

encontram matriculadas é de 42%. 

FINANÇAS PúBLICAS -As finanças mumc1pais nos 
anos d.e 1951 a 1955 podem ser compreendidas com os da
dos constantes da tabela a seguir: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

AN ·os Receita arrecadada Saldo ou Despesa deficit 
Total Tributária realizada do balanço --- ------- -------- ------- -------

····· .. 875 395 1 158 - 283 
······· 1 036 492 1 124 - 88 .. 1 605 721 I 837 - 232 

I 399 652 I 308 95 .... I 438 615 I 325 113 

1951. ... 
1952 .... 
1953 .... 
1954 .... 
1955 ... 

Santa Casa de Misericórdia 

Quanto ao movimento da receita arrecadada nas três 
esferas da administração e dentro do período 1951-1955, sua 
situação é a seguinte: 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......... . 
1954 ..... . 
1955 ................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

770 
774 

I 143 
1 409 
1 371 

Estadual 

2 914 
3 762 
5 540 
6 642 

10 076 

Municipal 

875 
I 036 
1 605 
1 399 
1 438 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - As relações 
comerc·iais do município são mantidas com as praças do Rio, 
São P~tulo, Divinópolis, Lavras e São João dei Rei. As ex
portaçües de gado são feitas para o Estado do Rio de J a
neiro, Campo Belo e Três Corações. 



Sua potencialidade econômica é grande: a exploração 
do minério de ferro, convenientemente feita, poderá no fu
turo constituir fonte de riqueza apreciável. 

Curiosidade do município são os pequenos tremores de 
terra que acometem de quando em vez, sem causar dano. 

São os bom-sucessenses tradicionalmente religiosos; dão 
particular brilho às cerimônias da Semana Santa. 

Existem na sede 73 aparelhos telefônicos, 3 hotéis e 1 
cinema. 

A assistência médica se rE!sume em 1 hospital com 37 
leitos e nos serviços profissionais de 3 médicos. 

No setor cultural contam-!:e 1 jornal, 4 bibliotecas com 
5 195 volumes, 1 tipografia e 1 livraria. 

A representação política sH faz através de 9 vereadores 
na Câmara Municipal. Há 4 394 eleitores inscritos. 

Instalada na sede municipal existe uma Agência de 
Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Raimundo José Tavares). 

BONFIM-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Diz a históri~t antiga dêste município que 
em tempos coloniais o portugu~s F. Sobreira, acompanhado 
por outros patrícios e africanos, apossou-se desta região, faci
litando assim a imigração par~1 esta zona, cujas terras, ba
nhadas pelo rio Paraopeba, são fertilíssimas. 

:fl:ste português fixou residência no lugar denominado 
"Santana do Paraopeba", hoje distrito de Belo Vale, onde 
ainda há poucos anos se en•~ontravam vestígios de sua 
habitação. 

Dotado de grande sentimento religioso, mandou logo 
edificar três Capelas: uma Em Santana do Paraopeba, 
outra em Santana do Rio Acima, hoje município de Itaúna 
e uma em Bonfim para as quais trouxe de Portugal três 
imagens, duas de Santana e Jma do Senhor de Bonfim, 
que são veneradíssimas pelos católicos. 

Bonfim, sede da Comarca e do Município, é uma das 
mais antigas cidades de Minas e era até há poucos anos 
também uma das maiores Comarcas, pois compunha-se de 
14 distritos . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA -
Bonfim, cujo território pertenceu ao município de Queluz, 
foi elevado à vila pela Lei F'rovicnial n.0 134, de 16 de 
março de 1839. 

Pela Lei Provincial n.0 1 094, de 7 de outubro de 1860, 
foi elevada à categoria de cid~tde. 

O município foi criado por Decreto de 14 de julho de 
1832 e a Lei Estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Em 17 de dezembro de 1938, perdeu o município de 
Bonfim os distritos de Belo V~tle e Brumadinho que foram 
elevados a município pelo Decreto-lei estadual n.0 140. 

Em 1949, perdeu o distrito de Crucilândia, ficando 
apenas com os seguintes distritos: Bonfim, Piedade dos 
Gerais, Rio Manso e Santo Antônio de Vargem Alegre (ex
Turibaí). 

Avenida llenedíto Valadares 

A Comarca de Bonfim é de segunda entrância e 
compunha-se de 14 distritos. 

Em virtude das divisões judiciário-administrativas fo
ram sucessivamente sendo desmembrados distritos, ficando 
reduzida a 5. Em 1955 perdeu a Comarca os distritos de 
Brumadinho, Belo Vale e Itaguara que foram elevados à 
categoria de Comarca. 

Bonfim, Piedade dos Gerais, Rio Manso e Santo 
Antônio de Vargem Alegre são os distritos componentes. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de 
Bonfim, com 769 km:!, está localizado na Zona Metalúrgica 
do Estado de Minas Gerais. A sede municipal tem como 
coordenadas geográficas: 20° 19' 24",5 de latitude Sul e 
40° 14' 48",9 de longitude W. Gr. Sua altitude é de 937 m. 

S"UAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO- O Recenseamento Geral de 1950 indicou 
para Bonfim uma população de 18 613 habitantes, dos 
quais 2 265 residentes na zona urbana. Estimou-se para 
31-XII-1955 uma população de 19 704 (D.E.E.) e a den
sidade demográfica provável de 26 habitantes por quilô
metro quadrado. 
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Prefeitura Municipal 

Principais a~lomerações urbanas - A sede municipal e os 

distritos de Piedade dos Gerais, Rio Manso e Turibaí cons

tituem as aglomerações urbanas do Município. 

LOcalização da população - Dos seus 18 613 habitantes 

(quadro seguinte), 16 348 estão na zona rural, correspon

dendo a 87% da população total: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Piedade dos Gerais ....................... . 
Rio Manso ................................ . 
Turibal ................................. . 
Quadro rural. ......................... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

N6meros 
absolutos 

1 252 
501 
279 
233 

16 348 

18 613 

% s6bre 
o total 

6,72 
2,69 
1,49 
1,25 

87,85 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A economia 

do Município se baseià nas atividades agropecuárias. Os 
dados transcritos no quadro seguinte mostram que das 

13 007 pessoas de 10 anos e mais, 4 909 se dedicavam ao 
ramo "agricultura pecuária e silvicultura", de acôrdo com os 

resultados do Censo de 1950: 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE (1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

Agricultura, pecuária e silvicultura . .. . 4 909 4 876 33 
Ind6strias extrativas ................. . 25 25 
Ind6stria de transformação ......... . 58 58 
Com6rcio de mercadorias .......... . 102 99 3 
Com6rcio de imóveis e valores mobiliários, cr~~ 

dito, seguros e capitalização .............. . 5 5 
Prestação de serviços ...................... . 173 60 113 
Transporte, comunicações e •rmazenagem ... . 35 32 3 
Profissões liberais .......... ......... . 11 10 1 
Atividades sociais ................ . 84 31 53 

34 32 2 
8 8 

Administração p6blica, Legislativo, Justiça 
Defesa nacional e segurança p6.blica . ....... . 
Atividades domEsticas nio remuneradas e ati· 
vidad~s escolares discentes .......... . 6 638 545 6 093 

Condições inativas ... 925 587 338 

TOTAL ..... . 13 007 6 368 6 639 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A agricultura e a 

pecuária, como foi dito, participam ativamente da econo

mia local. O valor da produção agrícola em 1955 foi de 

26 milhões de cruzeiros. Os principais produtos agrícolas 
foram os seguintes: 

CULTURAS 

Caf~ ........................................ . 
Milho ....................................... . 
Laranja ..................................... . 
Feijão ..................................... . 
Arroz ....................................... . 
Outros ...................................... . 

T01'AL ................................. . 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

N6meros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

8 610 
6 852 
3 450 
2 900 
1 233 
3 245 

26 290 

% s6bre 
o total 

32,76 
26,07 
13,12 
11,03": 

4,68 
12,34 

100,00 

A população pecuar1a do Município era de cêrca de 
53 30~~ cabeças (no valor de 77 milhões de cruzeiros), 
assim discriminados: 

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ................ · · · · · · · 
Ovinos ..................... · .. 
Sulnos ................... · · .. · · 

T01'AL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

3 
26 800 

1 500 
6 000 
1 000 
1 000 

17 000 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 

27 
53 600 

150 
12 000 

3 000 
120 

8 500 

77 397 

% s6bre 
o total 

0,03 
69,26 
0,19 

15,51 
3,87 
0,15 

10,99 

100,00 

Verifica-se a exportação de gado em escala regular, 

sendo os principais centros compradores Belo Horizonte e 

Distrito Federal. 

Indústria - Não existem fábricas importantes no Municí
pio, sendo a indústria de laticínios considerada como princi

pal ramo industrial. 

CAPITAL FORCA 

ESPE 
N.• de Pessqpl EMPREGADO MOTRIZ 

:CIFICACÃO esta- empre .. 
beleci- gado N.0 de Potencia mentos Cr$1 000 % motores em c.v. 

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

I extrativa mi-
10 18 200 16,18 - -··············· 

Ind6stri< 
neral. 

Ind6stri• 1 de transforma-
beneficiamento 

odução agrícola 19 
ção e 
da pr 50 418 33,82 5 12 

I manufatureira 
50,00 1 2 ti. .............. 10 26 618 

Indústril 
e fabr 

TO~ :AL ........... 39 94 1 236 100,00 6 14 

Edifício do Forum 



MELHORAMENTOS URBANOS ...,...... Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954: 

ESPECIFICAÇ~O 
DADOS 

NUM1l:RICOS 

Número de pr&dios eJ:istentes ........................... . 273 

LoAradouros públicos 

Exiotentes ................. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 47 

3 

1 
43 

Pavimentados.............. Inteiranaente ............... . 

Ajardinados ..................................... · · · · · · · · 
Outroo ................................................. . 

Abastecimento d'IIAua 

PrEdioo servidos............ Pcssuin•lo penao ............ . 134 

12 
5 

{ 

Totalmt nte ....... : . ....... . 
Logradouros scrvidca....... Parcial11tente ...... .......... . 

TOTjiL ..............•... 17 

EaAotoa 

Logradouroo s<rvidoo ...... . 

PrEd ioo esgotadoo .......... . 

{

De des~ejo ................ . 

De 6gw as superficiais ....... . 

{

Pela re<.e .................. . 

Por foooas ................. . 

7 

5 

18 

15 

Ilumina~llo pública e domiciliar 

Logradouros iluminadoo ..... {

Em tôdll extensão .......... . 25 

175 

170 

· Número de focos .......... .. 

Ligações domiciliares . ................................... . 

MEIOS DE TRANSPORTE~ - A rêde rodoviária que 
serve o Município de Bonfim se estende através de 69 km 
assim distribuídos: 24 km de rodovias estaduais e 45 km 
de estradas municipais. A cid.ade de Bonfim não é servida 
por estrada de ferro. Registt:ados na Prefeitura local em 
1955 havia os seguintes veículos motorizados: 7 automó
veis, 1 camioneta, 9 caminhê>es, 1 ônibus. 

TÁBUAS ITINERARIAS 

ESPECIFICAÇÃO 

Municlpioa 
Limltt:oles 

Belo Vale .... o· ..... . 

Brumadinho ............ . 
CruciJAndia ............. . 
Deetêrro de Entre Rioo ... 
Itaguara ................ . 
Ita6na ................ . 

Paua Tempo ........... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

DISTANCIA MEIO DE 
. km TRANSPORTE OBSERVAÇOES 

80 Onibua e estra
da· de ferro 

31 Onibus 
17 Onibue 
40 Automóvel 
37 Onibue 

189 Onibus e estra
da de ferro 

72 Onibua 
89 Onibua 

610 Onibua e ratra
da de ferro 

583 01ibua 

Por Onibus, de Bon
fim a Brumadinho, 
31 km, pela 
E.F.C.B., de Bru
madinho a Belo 
Vale, 49 kmo 

Por Onibuo, de Bon
fim a Belo Horio 
zonte, 89 km, pela 
. Rêde Mineira de 
Viaçio, de Bdo 
Horizonte a ItoiÍ· 
na, 100 kmo 

Por Onibuo, de Bon
fim a Brumadinbo, 
31 km, de Bruo 
madinho à Capital 
Federal, pela 
EoFoCoBo, 579 kmo 

Por ônibus, de Bon
fim a Belo Hori
zonte 89 km, de 
Belo Horizonte à 
Capital Federal, 
por ônibus 494 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - 0 O comércio de Bonfim dis
punha, em 31-XII-1955, de 65 estabelecimentos comerciais 
varejistas e 4 atacadistas. Situados na sede municipal 7 

15- 24673 

varejistas e 4 atacadistas. Contava em 31-XII-1956 com 
1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - A quota de alfabetização em 
relação à população de 5 anos e mais era de 37,73%. 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever .. o .............. o ....... . 
Nio eabem ler e escrever .................... .. 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1o•0 VII-1950) 

N6mero 

5 855 
9 663 

15 518 

% e6bre 
o total 

37,73 
62,27 

100,00 

Ensino primarzo - A situação do ensino primário no pe
ríodo 1954-1956 era a seguinte: 

DADOS NUM1l:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 43 43 42 
Corpo docente ................. 60 55 59 
Matricula efetiva ............... 2 187 2 003 2 197 

A quota de pessoas em idade escolar matriculadas 

atingiu em 1956 48,48% aproximadamente. 

FINANÇAS PúBLICAS - Para o período 1951-1955 são 

os seguintes os dados sôbre as finanças do Município de 

Bonfim: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Deapeea Saldo ou 
realizada .. deficit'' 

Total Tribut6ria do balanço 

1951 ........... 649 289 632 17 
1952 ............ 676 297 535 141 
1953 ............ 1 028 318 864 164 
1954 ............ 1 035 330 868 167 
1955 ............ 1 066 354 853 213 

A arrecadação das receitas federal, estadual e muni

cipal apresentou os seguintes dados para o período 51-55: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------ -------- ------1------------

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ............ ' ............ . 

752 
1 034 
1 098 
1 407 
2 032 

1 160 
1 402 
1 669 
1 736 
2 252 

649 
676 

1 028 
1 035 
1 066 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os festejos 

tradicionais que ocorrem no Município são: a festa em 

honra do Padroeiro da Cidade, Senhor do Bonfim, reali

zada a 15 de agôsto de cada ano, consistindo principal

mente em belíssima procissão através das principais ruas. 

As praças mais destacadas com as quais o comércio lo

cal mantém transações são: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

Distrito Federal e São Paulo. Importa o comércio todos 

os artigos industrializados de que necessita tais como: 



Praça Getúlio Vargas - lgreja~Matriz 

tecidos, calçados, ferragens, conservas, bebidas, etc. Expor
ta, em escala regular, gado vacum. 

Instalado na sede há 1 aparelho telefônico. Contam
-se 1 hotel e 1 cinema. 

Para assistência médica há 2 facultativos no exercício 
da profissão, e 1 hospital. 

Representa uma biblioteca o setor cultural. 

O Legislativo local se compõe de 9 vereadores. São 
6012 os eleitores inscritos. 

Instalada no Município acha-se uma Agência de Es
tatística, órgão pertencente à rêde coletora da estatística 
brasileira . 

(Organizado por Maria Auxiliadora Peres Pereira, com dados , 
fornecidos pelo Agente de Estatística Nelson Teixeira Neves). 

BORDA DA MATA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- "Até a colina onde está o povoado, o via
jante encontra formosos campos, cobertos de pingues pas
tagens; no povoado, porém, termina-se a campina e vê-se 
a pequena distância matas frondosas. Dessa circunstân
cia provém o apropriado nome de Borda da Mata que pelo 
povo foi dado a êste arraial". (Do Almanaque Sul Mi
neiro, ed. em Campanha, 1874) . 

OS CAMINHOS ANTIGOS - Quando a Capitania de 
Minas Gerais tomou posse da região à margem esquerda do 
rio Sapucaí, em 1750, só existiam ali nessa região dois po
voados, já elevados à categoria de paróquias - Santana do 
Sapucaí (hoje Silvianópolis) e São Francisco de Paula de 
Ouro Fino, localidades que tiveram sua origem com a 
descoberta e ·extração de ouro em suas cercanias. 

Duas principais vias de penetração davam acesso 

a essas localidades. Uma, partindo de Atibaia, na Capita
nia de São Paulo, ia ter a Santana do Sapucaí, prolongan
do-se até a Campanha do Rio Verde, que era então o mais 
próspero centro de mineração do Sul de Minas. Outra 
estrada, também originária de Atibaia, tomava a direção de 
Ouro Fino e seria mais tarde prolongada até Cabo Verde e 
Jacuí. Ligando os antigos povoados de Santana do Sapu
caí e Ouro Fino, havia caminhos pelo vale do rio Cervo 
e pelo vale do rio Mandu. 

Nas margens dêste úlfimo rio, no local denominado 
Campou do Mandu,. havia lavras de ouro que eram explo
radas em 1753 pelo alferes João Gomes Medeia, natural 
de Pindamonhangaba. Em 1757 ali se encontrava tam
bém o lti'ranciscano Padre Frei Melchior de Santo Antônio. 
Além dêsses mineradores, cujos nomes são encontrados em 
velhos documentos da Cúria Diocesana, muitos outros ali 
deviam existir, atraídos pelo ouro daquelas faisqueiras. 

O esgotamento das minas, como ocorria em tôda 
parte, determinava o êxodo dos mineradores. Os mais 
ambiciCisos dirigiam-se para outras regiões onde novas la
vras eram descobertas. Outros, ou porque ·não dispuses
sem de recursos para novas aventuras, ou porque tivessem 
mais apêgo ao solo e à ·agricultura, ali ficavam, quando 
muito se transferindo para a circunvizinhança e aí formando 
fazendas que, com o passar do tempo, viriam a ser povoa
dos e futuras cidades. Muitas dessas fazendas ou bairros 
passaram a ser pontos de pouso para os viajantes, obri
gados a paradas forçadas pelas condições dos caminhos, 
rasgadc~ a pata de cavalo ou pelo carro de boi, quando 

· não pa:;savam de simples trilhos. Entre os muitos pousos 
existentes na estrada que ia de Atibaia a Santana do Sa
pucaí se destacavam o do Registro do Mandu, na margem 
do rio dêsse nome, junto ao qual existia um rancho para 
pousada dos tropeiros e outros viajantes. O fato de estar 
localizs.do ali um Registro, repartição fiscal da época, tor
nava a parada obrigatória, o que sem dúvida concorria 
para o progresso do lugar. 

O desenvolvimento dêsse povoado, que em breve se
ria Pouso Alegre, concorria para que fôsse mais freqüen-

Igreja-Matriz, em construção 



tada a estrada que ligava Ouro Fino a Santana do Sapu
caí, pelas margens do Mandu, passando pelas lavras de 
Santa Izabel (hoje Estação Fntncisco de Sá), pelos Cam
pos do Mandu e pelo referido Registro. Do lado ourofinen
se o caminho atravessava mata:; ali existentes, e, de certo 
ponto em diante, percorria a região de campos das mar
gens do Mandu. Nessa estrada, a meio caminho entre Ouro 
Fino e o Registro do Mandu, ~:eria lançada a semente de 
futura cidade sulmineira - que é hoje Borda da Mata. 

OS PRIMEIROS HABITANTES - Procedente de Ati
baia, onde provàvelmente se c:asara, veio para a região 
de Ouro Fino o ilhéu Franciseo Vieira Fagundes, acom
panhado de sua mulher, Marg~1rida de Oliveira Leitão, e 
de alguns filhos e filhas, êstes e a mulher nascidos em 
A ti baia. Francisco. Vieira Fagundes era natural da Vila 
da Praia, na ilha Terceira, Arquipélago dos Açôres, e, 
quando se transferiu para Ouro Fino, cêrca de 1754, devia 
andar pelos 39 anos de idade. 

Estabeleceu-se Francisco Vieira Fagundes, com fa
zenda, à margem da estrada q\l.e ligava o arraial de Ouro 
Fino ao Registro do Mandu, exatamente no local onde 
confinavam as matas de Ouro F:ino com os campos que iam 
ter ao Registro. 

A jurisidição paroquial de Ouro Fino estendia-se até 
as antigas matas dos Campos do Mandu, abrangendo as 
propriedades de Francisco Vieit a Fagundes. Portanto, era 
o ilhéu freguês de Ouro Fino, e, nos processos matrimoniais 
do século XVIII referentes a essa fr~guesia, ainda exis
tentes, encontram-se diversos d1~poimentos seus. Dois pro
cessos se referem mesmo a casamentos de suas filhas. 

GENEALOGIA DOS POVOADORES - Não consegui
mos descobrir a filiação de Frar1 cisco Vieira Fagundes, que 
sabemos ser natural da Vila de, Praia e nascido cêrca de 
1715. Sua mulher, Margarida ele Oliveira Gago ou Olivei
ra Leitão, nascida em Atibaia lá por 1717, era filha de 
Domingos Fernandes de Abre\l. e de Maria de Oliveira, 
naturais da cidade de São Paulo. 

Descobrimos os seguintes filhos do primeiro casal de 
povoadores: 

1 . Ifigênia Maria de Oliveira, batizada em Atibaia 
em 1746, era afilhada do Guarda-mor que a Capitania de 
São Paulo nomeara para as minas da Campanha do Rio 
Verde em 1743, o Capitão Bartolomeu Corres Bueno, e 
de sua mulher Maria Baldaya. Ifigênia Maria de Oliveira, 
depois de se habilitar no Juízo Eclesiástico do Ouro Fino, 
em 1767, casou-se com Antôni'> Barreto de Lima, natu
ral de Mogi do Campo (maiH tarde Magiguaçu), filho 
de João Barreto de Lima e dE! Rosa Maria ou Rosaura 
Pereira. Deixaram descendênci~1. 

2 . Ana Francisca Vieira, batizada em Atibaia em 
1749, era afilhada de Francisco Xavier Pires e de Maria 
de Vasconcelos, dona viúva. Também se habilitou no Juí
zo Eclesiástico de Ouro Fino e se casou com João Afonso 
de Camargo, natural de Atibaia, filho de Domingos de 
Camargo e de Antônia Tenória. Deixaram descendência. 

3 . Francisca de Paula de Oliveira, batizada em 
Ouro Fino, aí mesmo se casou em 1780 com Miguel Pires 
de Macedo, natural de Itu, filho de Salvador Pires e de 
Maria de Chaves. Deixaram dE:scendência. 

Hospital "Dr. Sílvio Franchi". 

4. José Vieira Fagundes, faleceu em 1784, com 25 
anos de idade. 

5 . Francisco Inácio Fagundes, natural de Ouro Fino 
casou-se em 1801, em Santana do Sapucaí, com Maria Pe
reira de Siqueira . 

6. Manuel Fagundes, natural de Ouro Fino, aí mes
mo faleceu em 1793, com 18 anos de idades, sendo solteiro. 

BORDA DO CAMPO E BORDA DO MATO- Borda 
do Campo ou Borda do Campo do Mandu era o nome 
do bairro onde residiam Francisco Vieira Fagundes e sua 
mulher. Essa foi a primeira denominação da localidade, 
como aparece registrada num dos têrmos acima transcritos 
e em muitos outros registros paroquiais de Ouro Fino, até 
fins do século XVIII. No princípio do século XIX surge 
nova denominação - a de Borda do Mato. Aliás, uma e 
outra forma designavam a mesma coisa, porque no local 
.em que estava situado o novo bairro confinavam o "Cam
po do Mandu" e o "Mato do Mogi". 

Os habitantes de Ouro Fino usavam a primeira desig
nação como atestam muitos registros paroquiais; atribuí
mos o segundo nome aos habitantes de Pouso Alegre 
(ainda simples capela do Mandu), que, graças à situação 
geográfica, passara a ter maior intercâmbio comercial com 
o novo bairro, concorrendo assim para que prevalecesse 
essa nova denominação. 

Contudo a Borda do Mato continuava sob a jurisdi
ção paroquial de Ouro Fino e o novo nome do bairro a ser 
registrado nos livros do arquivo ourofinense, como atesta 
um têrmo de 5 de junho de 1801, referente a João Afonso 
de Camargo, que morreu "primido por hum barranco de 
uma cata", que "hera morador na Borda do Mato do 
Mandú" e genro do primeiro povoador. Seu registro de 
óbito dá a entender que ali ainda se extraía algum ouro. 

O ORATóRIO - Por um quarto de século, ainda, con
tinuaram os habitantes do bairro da Borda do Mato rece
bendo assistência espiritual de Ouro Fino, onde iam cele
brar seus casamentos, batizar seus filhos e sepultar seus 
mortos. Mas, aumentando sua população, necessitava o 
bairro de uma capela e da presença de um sacerdote. Essa 
devia ser a maior aspiração dos moradores do lugar. 

Lê-se no trabalho inserto em 30 de março de 1940 
que "o antigo Oratório de Borda do Mato foi, para o lado 
espiritual, ereto em capela filial da Freguesia de Ouro Fino 
no ano da graça de 1823, sendo seu orago Nossa Senhora 
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do Carmo". :a:sse artigo foi fundamentado em bases segu
ras, porque, na verdade, o Oratório já existia em fins de 
1823, conforme se verifica por têrmos de batizados, ali 
celebrados e registrados nos livros paroquiais de Ouro Fino. 

Sabia-se por referências em outros documentos que os 
habitantes da Borda do Mato haviam conseguido provisão 
de Dom Mateus de Abreu Pereira, Bispo de São Paulo, 
para ereção de uma capela dedicada a Nossa Senhora do 
Carmo. Sem dúvida, essa foi a provisão que permitiu a 
ereção do Oratório, porque, forçosamente, foi passada antes 
de 5 de maio de 1824, data do falecimento do referido 
Bispo. 

O animador da fundação da capela no bairro da Borda 
do Mato, segundo tradição, teria sido o Padre Fiuza. 
Segundo as mesmas tradições, o referido Padre Fiuza teria 
possuído fazenda naquele bairro e ali celebrado a primeira 
missa havida no lugar. Existiu de fato, como Vigário Co
lado de Ouro Fino, de 1812 em diante, o Padre Joaquim 
Manuel Fiuza, e, embora afastado da direção paroquial 
desde 1819, ainda permanecia em Ouro Fino ou em suas 
proximidades, pois celebrou batizado em fins de 1821 e 
foi padrinho em meados de 1824. 

Nesse tempo, era Vigário Coadjutor de Ouro Fino, 
designação que acreditamos corresponder à de vigário en
comendado, o Padre Joaquim Antônio da Fonseca, quando, 
com licença sua, foram celebrados no Oratório da Borda 
do Mato os primeiros batizados. O mais antigo registro 
que se encontra no arquivo ourofinense é datado de 28 de 
dezembro de 1823. 

O PADRE JOAQUIM BORGES- Assume a direção da 
Paróquia de Ouro Fino, em 1825, o Padre Joaquim Borges, 
a princípio como vigário interino e pró-pároco, e, desde 
1826, como vigário encomendado. Durante o seu paro
quiato não se encontram mais referências ao Oratório da 
Borda do Mato, contudo foi nesse período que mais se in
tensificou o trabalho em prol da ereção de uma capela que 
correspondesse ao adiantamento do bairro. 

O PATRIMONIO, O CEMITÉRIO E A CAPELA- Sem 
a constituição de patrimônio não poderia ser levada avante 
a ereção de uma capela, e, muito menos, conseguir sua 
elevação a Cura to. Para vencer essa dificuldade inicial, 
foi lavrada a seguinte escritura de doação das terras ne
cessárias para se alcançar o fim tão almejado pelos mora
dores do bairro. 

:J.:J.8 

"Dizemos nos aBaixo aSinados Snr•~• eposuidores da 
fazenc:a xamada a Borda do mato huns por Erança q' nos 
coube dos Nosos falecidos Pais Franco Vieira Fagundes esua 

er M 'd m argan a e outros por compra q' fizerão aos dos Erdro• 
que nto de Nosas livres vontades eSem constrangimto 
de PeBoa algua fazemos duação de hu Rincão de terras onde 
seaxa hua ASaber dividindo pela estrada que segue do oiro 
fino P" pouzo alegre dadn estrada pelapt• do Nascente 
Carrego aSima athe a emdireitura das Cazas do Snr. 
Capp•m Sipriano per•de Castro atraveçando Rume direi
to P" apte do Puente aoutor Carrego e por elle aBaxo the 
a d" Estrada do oiro fino p" que dentro Neste pedaço de 
terra se faça hua Irmida de N . Senhora do Monte do 
Carmf> ep" bem do aumento de sua obre lhe demos 0 

prezente pedaço de terras e p" q' em tempo algum não 
poSão os fazenderos empedir a q1q• que querão aRanxar 
nas d"" terras de N. Senhora pagando oque foi justo p" 
ajuda da mesma obra Salvo os q' farão Donos Como tam
bem os abitantes do Lugar não se chamarem apoSe fora 
das comfrontaçoins ep" Clareza e firmeza de tudo pidimos 
e Rogamos a Justiça de Sua Magd• Filidiliçima q' D• Gdc q' 
Este lhe conçeda todo o vigor em dirto como q' em juizo foçe 
paçado epor aSim ser verd~ mandemos escrever por o 
Joaqm Joze de Govêa Hoje Borda domato 28 de Dzbr0 

d 182 7 ( aa.) Cipriano Pr• deCastro I Como tes1• q' este fis 
a Rot~o do Sobred0

'' Joaqm Jaze de Govea I Signal de 
lgnco + Barreto I - Joaquim Serino Pr• deCastro I Mel 
Franc•• dos Santos I Francisco + Barreto - Salvador + 
Ant° Franco I João Sirivino I Sinal Manoel+ Giz". 

Quanto aos mortos do bairro da Borda do Mato, 

continuavam sendo levados para Ouro Fino, onde lhes 

davam sepultura no Adro ou dentro da Matriz . A 21 de 

abril de 1828 ainda foi levado para Ouro Fino o cadáver 

de Ana, de 12 anos, filha de Joaquim Cipriano de Castro 

e de sua mulher Francisca de Paula. Mas, logo depois, 

estava pronto o primeiro cemitério do bairro, e, a 2 de 

outubro de 1828 ali foi feito o primeiro sepultamento. 

Daí por diante, quase todos os sepultamentos foram 

feitos nesse novo cemitério. 

A VILA DE POUSO ALEGRE - A 13 de outubro de 
1831, em virtude de resolução da Assembléia Geral Le
gislativa, desmembrada do Município da Campanha, fôra 

a Freguesia de Pouso Alegre elevada a Vila. Pouso Alegre 

sob o influxo do Padre José Bento Leite Ferreira de Melo, 
cresce,ra, tornando-se um dos centros políticos da região. 

O novo município, instalado em 1832, passou a ser 

inicialmente constituído das Freguesias de Pouso Alegre, 
Santana do Sapucaí, Caldas, Camanducaia e Ouro Fino. 

O bairro da Borda do Mato ainda era parte integrante da 

Freguesia de Ouro Fino, e estava sujeito às suas autori
dades, mas, se desde há muito mantinha estreitos laços 

comerciais e sociais com o antigo Mandu, de agora em 

diantE! maior influência receberia de Pouso Alegre, trans

formada em sede municipal. 

Essa nova divisão administrativa concorria, pois, para, 

dentro em breve, separar de Ouro Fino, tanto no âmbito 

religioso, como no civil, o se\1 antigo bairro da Borda do 

Mato. 



Foi nessa época que teve andamento a edificação da 
Capela de Nossa Senhora do Carmo e a sua conveniente 
ornamentação para se transformar em Cura to, 

O DISTRITO - Alcançado o primeiro objetivo, trata
ram desde logo os bordenses de nova conquista. Era pre-
ciso que suas pendências ali mesmo fôssem resolvidas, 
pois ainda dependiam do Juiz de Paz de Ouro Fino. Era 
preciso que Borda da Mata fôsse elevada a distrito. 

O jornal pousoalegrense "A Cultura", em fundamen
tado artigo sôbre Borda da M.:ita, relata a criação do Dis
trito do modo seguinte: "Ttmdo crescido bastante em 
população, a Capela Curada da Borda do Mato, onde foi 

· seu primeiro capelão o Padr'~ Bernardo Leite Ferreira, 
como ficava distante do Arraiàl de Ouro Fino e não ser 
possível de pronto providenciar "os barulhos que de con
tínuo ali havia, além de muitos assassínios que ali tem 
havido", assim pedia, em 20 de maio de 1835 à Câmara 
de Pouso Alegre, em Ofício, o Juiz de Paz de Ouro Fino, 
Emídio de Paiva Bueno, a que pertencia, a criação naquela 
Capela de um distrito de F'az. E por deliberação da 
Câmara Municipal da Vila de Pouso Alegre, de 29 de 
maio de 1835, criava-se o Distrito de Borda da Mata, 
desmembrando-se da Freguesia de Ouro Fino." 

"Assim, na primeira eleiç.ão feita, eni 9 de junho de 
1835, no novo distrito criado na Capela da Senhora do 
Monte do Carmo da Borda do Mato, foram eleitos seus 
primeiros Juízes de Paz: Francisco Vilela de Magalhães, 
Francisco Antônio de Toledo, Francisco Ferreira da Silva 
e Francisco Antônio do Couto." 

"Mais tarde, a Lei Provinda! n.0 128, de 14 de março 
de 1839, criou de fato o distrit'> de Paz de Borda da Mata, 
desmembrando-se do Distrito de Ouro Fino e ambos do 
município de Pouso Alegre, ::ltendendo a um Ofício da 
Câmara Municipal da Vila de Pouso Alegre, de novembro 
de 1835." 

A FREGUESIA E SEUS PRIMEIROS TEMPOS - Por 
Lei Provincial de 8 de junho de 1858 foi Borda da Mata 
elevada à Freguesia, desmembrada da de Ouro Fino. O 
Padre Bernardo Leite Ferreira, que continuava como cape-
lão, só passou a assinar os att>S paroquiais, como vigário, 
em princípios de 1859, o que demonstra que nessa ocasião 

. teve provimento canônico pa:ra êsse cargo. 
Foram conservadas as mt!Smas divisas do Curato. 
No "Almanaque Administ:ativo, Civil e Industrial da 

Província de Minas Gerais", do ano de 1865, de J. Mar
ques de Oliveira, encontra-se pequena notícia sôbre a Fre-
guesia de Borda da Mata. Exerciam cargos públicos as 
seguintes pessoas: Vigádo enc,>mendado: Padre Bernardo 
Leite Ferreira. Subdelegado - Francisco Pereira da Silva; 
Escrivão- Francisco Alvaro ]Pinheiro; Fiscal -Joaquim 
José de Gouvêa; Inspetor paroquial- Capitão Francisco 
Ferreira da Silva; Professor de primeiras letras - Manuel 
José da Costa; Negociante mais importante - Daniel 
Dioclesiano da Silva. 

&te negociante, Daniel Dioclesiano da Silva, em 1886, 
faria doação de 8 alqueires de terras para o patrimônio 
da paróquia. 

Nesse tempo os ourofinenses vinham trabalhando para 
alcançar sua autonomia municipal, procurando assim tor
narem-se livres da administrução pousoalegrense. E, a 

Prefeitura Municipal. 

22 de julho de 1868, pela Lei Provincial n.0 1 570, foi a 
Freguesia de Ouro Fino elevada à categoria de Vila, 
abrangendo também o Distrito de Borda da Mata. Con
tudo, fortes influências políticas protelaram a execução 
dessa lei, conseguindo mesmo a sua anulação, a 14 de no
vembro de 1873, pela n.0 1 997. Revogada aquela dis
posição legislativa, deixaria Borda de pertencer ao muni
cípio de Ouro Fino, pois êste seria criado alguns anos 
depois com outras divisas. Assim, Borda continuaria por 
mais de meio século como distrito de Pouso Alegre. 

BORDA DA MATA EM 1874 - O "Almanaque Sul 
Mineiro", editado na cidade de Campanha no ano de 1874, 
trouxe a minuciosa descrição de Borda da Mata que pas
samos a transcrever. 

"A quatro leguas e meia de Pouso Alegre, na estrada 
que vai ter a Jacutinga, e daí a Mogí Mirim, na Província 
de S. Paulo, está colocada a freguezia de Nossa Senhora 
do Monte do Carmo da Borda da Mata". 

"Até a colina onde está o povoado, o viajante encontra 
formosos campos cobertos de pingues pastagens; no povoa
do, porém termina-se a campina e v~se à pequena dis
tância matas frondosas. Dessa circunstância provém o 
apropriado nome de Borda da Mata, que pelo povo foi 
dado a este arraial" . 

"Compõe--se êle de 53 casas, formando uma grande 
praça e algumàs ruas pouco regulares". 

"Na praça está colocada a igreja matriz, da qual é 
padroeira Nossa Senhora do Monte do Carmo". 

"É um templo pequeno e cuja construção nada ofere-
ce de notável: carece de reparos, ou antes de uma recons
trução, mas só com auxílio dos cofres públicos se poderia 
reconstruir, pois a população da freguesia, por si só, não 
faz pouco em reparar os estragos que o tempo tem feito 
nesta igreja". 

"Há no lugar mais de um cidadão que unido ao res
pectivo vigário promove os meios necessários para se re-
edificar a matriz e isto se realizará si, como dissemos, 
houver algum ajutório por parte da província". 

"Foi em sua vida protetor dêste lugar o finado Gabriel 
Marques da Silva e nas disposições de sua última vontade 
não se esqueceu do. seu campanário deixando uma quan
tia para as obras da igreja". 

"&te lugar foi elevado a freguesia no ano de 1858 . 
Depois disso pouco tem prosperado o povoado, que é hoje 
o mesmo que era naquela época". 

2.29 



"No distrito da Borda correm três rios: o Mogi, o 
Mandu e o Cervo, o que importa dizer que as terras desta 
freguesia são de grande fertilidade, como acontece aos 
terrenos banhados por aquêles rios que aliás são pequenos, 
exceto o primeiro" . 

"Ainda o fumo é a principal cultura, mas está amea
çado de ser abandonado como produção muito precária". 

"Começa-se a cultura do café em alguns pontos, onde 
dá-se êle perfeitamente; cultiva-se também a cana e expor
ta-se grande número de cabeças de gado e de cavalos". 

"Há na freguezia três escolas de instrução primária, 
sendo uma delas paga pelos cofres provinciais e infeliz
mente pouco freqüentada; tôdas essas escolas são para 
o sexo masculino, não havendo nenhuma para o sexo 
feminino". 

"Não há ainda agência do correio nesta freguesia, do 
que resulta grande trabalho e não pequena despesa para 
os moradores dela". 

A freguesia elegia então três eleitores, pertencia ao 
colégio eleitoral de Pouso Alegre e tinha qualificados 594 
eleitores. 

PRINCIPAIS HABITANTES EM 1874- O "Almanaque 
Sul Mineiro", minucioso, informa ainda quais os principais 
habitantes de Borda da Mata no ano de 1874. 

Juízes de Paz: Francisco de Paula Magalhães, Bento 
Luiz Moreira e Tomás José de Freitas. Escrivão do Juiz 
de Paz: José Marciano de Oliveira. 

Subdelegado e seus suplentes: Fernando Afonso Cor
reia de Lacerda, José Marcelino dos Santos e Francisco 
de Paula Magalhães. Escrivão do subdelegado: José Mar
ciano de Oliveira. 

Oficiais de Justiça: Antônio Joaquim Xavier da Fon
seca, Joaquim Florêncio Fernandes e José Heliodoro Alves 
de Siqueira. Fiscal: Tomás José de Freitas. Alinhador: 
Manuel Luiz Fernandes. 

Eleitores gerais: Capitão José Ferreira de Matos, José 
Marcelino dos Santos e Fernando Afonso Correia de La
cerda. 

Eleitores especiais: Francisco de Paula Magalhães, 
Tomás José de Freitas e José Bento Conrado Ferreira 
de Matos. 

Professor público: Galdino Silvério Monteiro. 

Vigário: Padre Paulo José Gomes Marques da Cunha. 
Sacristão: Virgínio Francisco de Sales Bueno. Fabriquei
ro: José Marciano de Oliveira. Comissão para zelar das 
obras da Igreja: Francisco de Paula Magalhães, Fernan
do Afonso Correia de Lacerda, José Marcelino dos Santos 
e Sabino Sanches de Lemos. 

Fazendeiros e lavradores: Felício Antônio Florêncio, 
Dr. Gabriel Pio da Silva, Cel. José Inácio de Barros Cobra, 
Cel. José Garcia Machado, Capitão José Ferreira de Ma
tos, Ten.-cel. José Antônio de Lemos, José Ribeiro de 
Miranda, João Bernardes de Souza e Sabbato Antônio 
Megale. 

Comerciantes: Francisco de Paula Magalhães, Ma
nuel Sabino de Pádua, Salustiano Xavier Pereira, Joaquim 
Luiz de Azevedo, José Leocádio de Azevedo e Maria 
Benedita. 

Hoteleiro: Salustiano Xavier Pereira. 
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OS CONSELHOS DISTRITAIS - Com o advento da 
Repú.blica do Brasil, continuaria Borda da Mata sendo um 
dos Distritos do Município de Pouso Alegre. 

Em conseqüência da separação da Igreja do Estado 
deixa.ra de ter caráter civil a sua elevação a freguesia, ma~ 
separadamente, continuava Borda da Mata sendo uma pa
róquia do Bispado de São Paulo (e posteriormente do 
Bispndo de Pouso Alegre) e um Distrito do Município de 
Pouso Alegre. Desde então a designação de freguesia pas
sara a ter acepção unicamente eclesiástica . 

Para formação dos Conselhos Distritais então existen
tes, constituídos de três membros sob a presidência de 
um dêles, foram eleitos em Borda da Mata, sucessivamente 
os se:guintes cidadãos: Salustiano Xavier Pereira, Manoel 
Felix de Azevedo, Afonso Antônio Florenciano, Francisco 
de :Paula Magalhães, Francisco Asprino, José Cristiano 
de Oliveira, Braz Megale, Arlindo Nogueira e José Lopes 
da Silva, cabendo a presidência aos três primeiros. 

Conta a professôra D. Carolina Oriolo, em seu traba
lho sôbre Borda da Mata, que o primeiro dêsses Conselhos 

. ' 
sob a presidência de Salustiano Xavier Pereira, tentou a 
reali:~ação do primeiro serviço de abastecimento de água 
do lllgar, não logrando o resultado desejado. 

A ESTRADA DE FERRO SAPUCAt - O traçado da 
E. F. Sapucaí, passando por Borda da Mata, viria trazer 
progresso à povoação, como a tôda a região. Quando a 
ponta dos trilhos atingiu Pouso Alegre, em 25 de março 
de 1895, já se fazia sentir em Borda da Mata um surto 
renovador, com pr,omissoras possibilidades para o comércio. 

Alguns meses depois, isto é, a 1.0 de agôsto de 1895, 
cheg.aram os trilhos até Borda da Mata, e, nessa data, era 
iniciado o tráfego. 

O MUNICíPIO - A criação do Município de Borda da 
Mata era a maior aspiração dos seus habitantes, pois, 
tendl:> há muito atingido o desenvolvimento necessário para 
ter a.utonomia administrativa, ainda continuava, como dis
trito, subordinado à Municipalidade de Pouso Alegre. 

Os vereadores de Borda da Mata que participavam 
da Câmara Municipal daquela cidade, tais como Belisário 
Martins, Durval Sobreiro, Francisco Marques da Costa, 
Honôrio Costa, Nicolau Amâncio e Joaquim Floriano Bar
bosa,, por mais que se esforçassem junto aos seus pares, 
apenas podiam conseguir uma parcela das verdadeiras ne
cessidades de sua terra. 

Prédio do Forum. 



Praça Gel·úlio Vargas. 

No âmbito estadual, alttum melhoramento conseguido 
era o resultado do trabalho direto realizado pelos borda
matenses junto aos poderes estaduais. 

Era, portanto, mais do que justo o anseio dêste povo 
em alcançar a completa autonomia que lhe permitisse o 
govêrno de sua própria terra. 

Em setembro de 1922 renascem as esperanças dos 
bordamatenses, ao se iniciar no Congresso Mineiro a dis
cussão do Projeto n.0 119, que trata da reforma da Divi
são Administrativa do Estfldo, cujo estudo foi entregue 
à comissão mista composta dos Senhores João Pio e Ri
beiro de Oliveira, e das Deputados João Tavares Correia 
Beraldo, Eugênio de Melo e Gudesteu Pires, e, no subs
titutivo que é apresentado a êsse projeto, no ano seguinte, 
é incluída a criação do Município de Borda da Mata. 

Transformado êsse projeto em Lei Estadual n. 0 843, 
é finalmente sancionada, em 7 de setembro de 1923, pelo 
Presidente Dr. Raul Soares de Moura. Por essa lei Borda 
da Mata passa a ser Vila e sede do município do mesmo 
nome. 

Para obter essa vitóriEl muito trabalharam, pela im
prensa, o Sr. Antônio Caetano Júnior, fundando o ''Borda 
da Mata" e o "Polo", e os seus colaboradores Srs. Alfeu 
Duarte, Francisco Ribeiro ele Anchieta e David Teixeira, 
no primeiro, e C0 Macário de Almeida, Mário Duarte e 
Sebastião Ferraz de Barros, no segundo. Menor não foi 
o trabalho daqueles, que, empenhando-se junto aos deten
tores do poder, tudo fizeram para conquistar a independên
cia política de sua terra . 

Quase um ano_ depois, pelo Decreto n.O 6 673, de· 6 de 
setembro de 1924, são marc:adas as datas para as primei
ras eleições m11nicipais e para a instalação do novo muni
cípio, em 12 de outubro e 15 de novembro do mesmo ano. 

Nas eleições então realizadas e em virtude do acôrdo 
celebrado entres as facções políticas, saem eleitos os se
guintes cidadãos: Presidente da Câmara - Sr. Cândido 
Lamy; Vice-Presidente - Br. Astolfo Fernandes de Aze
vedo; Vereadores - Sr. Joiío Olivo Megale, Raul de An
drade Cobra, Joaquim Floriano Barbosa, Marcos Floria
no Barbosa Júnior e Benedito Elpídio de Melo. Em subs
tituição aos vice-presidente e vereadores Astolfo Fernan
des de Azevedo, Joaquim F:loriano Barbosa e Benedito El
pídio de Melo, que renimcia•:n seus mandatos, são eleitos os 
Senhores Manuel Felix Azevedo, Severino Pedro da Costa 
Brandão e José Tomás Cantuária. 

O diretório político local era então constituído pelos 
Srs. Senadores Júlio Bueno Brandão, Deputado Eduardo 
Carlos Vilhena do Amaral, Coronel Francisco Marques da 
Costa, Capitão Astolfo Fernandes de Azevedo, Joaquim Flo
riano Barbosa e Farmacêutico João Olivo Megale. 

Conta a Professôra D. Carolina Oriolo que, instalado 
o novo município a 24 de novembro de 1924, grandes 
foram os festejos e o regozijo popular, seguindo-se logo 
os atos de govêrno mais necessários, como o contrato para 
o fornecimento de energia elétrica, ligações rodoviárias e 
outros de interêsse público mais urgente. 

Permaneceria o Sr. Cândido Lamy à frente do govêrno 
de Borda da Mata até o mês de maio de 1927. 

OUTROS GOVERNOS DO MUNICíPIO - A segunda 
Câmara Municipal de Borda da Mata, instalada a 2 de 
junho de 1927, teve a seguinte constituição: Presidente: 
Sr. Raul de Andrade Cobra; Vice-Presidente - Sr. Júlio 
Luiz da Costa; Vereadores - Srs. José Luiz Br~:~ndão, 

Francisco Martinho de Melo, Alvaro Afonso Pinheiro, Ni
colau Amâncio e Marcos Floriano Barbosa Júnior. 

O mandato desta Câmara extinguiu-se com a Revo
lução Liberal de outubro de 1930, quando teve início o 
regime de Prefeituras. 

Como Prefeito Municipal foi então nomeado o Dou
tor Eduardo Amaral de Oliveira, de Pouso Alegre, que 
permaneceu no exercício do referido cargo cêrca de oito 
meses, sendo ao mesmo tempo formado o Conselho Con
sultivo, então instituído dos Srs. Afonso A. Pinheiro, Fran
cisco Martinho de Melo, Francisco Marques da Costa, 
Sebastião Tomáz de Freitas, Dr. José Oliveira Martins e 
Benedito Elpídio de Melo. 

Para o mesmo cargo de Prefeito Municipal, em subs
tituição ao primeiro, foi nomeado, em princípios de 1932, 
o Sr. Raul de Andrade Cobra, que antes exercera a Presi
dência da Câmara. O novo Conselho Consultivo passou 
a ser constituído dos Srs. Joaquim Floriano Barbosa, José 
Luiz, Fioravante Marineli, Benedito Elpídio de Melo e 
Sílvio Monteiro de Carvalho. 

Por fôrça da reforma judiciária estabelecida pelo 
Decreto Estadual n.0 148, de dezembro de 1938, foi o 
Município de Borda da Mata elevado à categoria de Têr
mo Judiciário, anexo à Comarca de Pouso Alegre. Era 
mais um passo no sentido do progresso, e, com sua ele
vação a Têrmo, passa Borda da Mata a ter o título de 
cidade. 

Faz-se a instalação do novo Têrmo Judiciário em 
1.0 de janeiro de 1938. Logo a seguir, em 12 de setembro 
dêsse mesmo ano, para exercer o cargo de Juiz Municipal, 
foi nomeado o Ex.mo Sr. Dr. José de Paiva Coutinho 
Sapucaí, e foram seus sucessores os Ex.mo• Srs. Dr. João 
Guimarães Chagas e Dr. Wagner Brandão Bueno. 

Por ato do Govêrno do Estado, a cuja frente ainda 
se encontrava o Dr. Benedito Valadares Ribeiro, em 15 de 
dezembro de 1942, é nomeado Prefeito de Borda da Mata 
o Sr. Dr. Rubens Carvalhaes de Paiva, que toma posse a 
2 de janeiro do ano seguinte e exerce o cargo até julho 
de 1945. Em sua substituição, é nomeado pelo govêrno 
estadual, em 10 de julho e toma posse a 25 do mesmo mês 
e ano, o Prefeito Sr. Farmacêutico João Olivo Megale, 
que governa sua terra natal por 17 meses, tempo suficiente 
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para grangear a simpatia e a confiança dos seus conte
râneos. 

Depois do golpe militar que, a 29 de outubro de 
1945, pôs têrmo ao Estado-Novo, durante a interventoria 
do Dr. Alcides Lins no Govêrno de Minas Gerais, é nomea
do para o cargo de Prefeito de Borda da Mata o Sr. Ge
raldo Rodrigues Lima, que toma posse a 4 de janeiro de 
1947. 

Nova modificação sofre a administração municipal 
de Borda da Mata, logo após a posse do Governador Mil
ton Campos no Govêrno do Estado, o qual, por ato de 
24 de abril de 1947, nomeia Prefeito o Sr. José Andrade 

. Cobra, e é empossado a 29 do mesmo mês. 

Entre os fatos de maior relêvo para os destinos de 
Borda da Mata, ocorridos nesta fase final de sua vida, sem 
dúvida o dá mais transcendente importância foi a sua ele
vação a sede de Comarca, que transformou o antigo Têr
mo Judiciário em Comarca de primeira entrância . 

A nova comarca foi solenemente instalada a 15 de 
novembro de 1948, e, para ocupar o cargo de distribuidor 

. da justiça, foi nomeado e empossado a 25 de maio de 
1949, o Dr. Milton Grandinetti, que é assim o primeiro 
Juiz de Direito de Borda da Mata, cargo que exerce com 
cultura e dignidade. 

A promotoria de Justiça da Comarca tem sido exer
cida, desde então, pelos Drs. Antônio Sales e Francisco 
de Sales Dias. 

A IMPRENSA - "Voz do Povo" foi o primeiro jornal 
publicado em Borda da Mata, entre 1910 e 1913, durante 
o paroquiato do Padre Artur Amarante Cruz, que era seu 
redator e proprietário. 

Os jornais mais que se publicaram posteriormente, em 
Borda da Mata, todos de propriedade do Sr. Antônio Cae
tano Júnior, foram os seguintes: 

"Borda da Mata", circulou de 1913 a 1917, tendo 
por redator o Sr. Antônio Caetano Júnior. 

"A Pulga", jornal humorístico, circulou de 1913 a 
1917, também sob a redação do Sr. Antônio Caetano 

Júnior. 

"0 Polo", circulou em 1921, tendo ainda por redator 
o Sr. Antônio Caetano Júnior. 

"O Debate", teve por diretor e redator, respectiva
mente, os Srs. José Francisco Júnior e Dr. Francisco Ri
beiro de Anchieta. 

Grupo Escolar. 
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''Fôlha do Sul", circulou em 1940, tendo por redator o 
Sr. Antônio Caetano Júnior. 

"N•:>va Era", edição única, circulou em 30 de janeiro 
de 194~1, em homenagem ao Sr. Dr. Rubens Carvalhaes 
de Paiva, por ocasião da sua nomeação para o cargo de 
Prefeito de Borda da Matá. Nesse número foi divulgado 
o magr.tífico trabalho da Professôra D. Carolina Oriolo 
sôbre Borda da Mata, cujos dados sôbre a história .moder
na do lt~gar nos foram utilíssimos para o presente estudo. 
Era redator do jornal o Sr. Farmacêutico Benedito Elpí
dio de Melo. 

"N,:>sso Jornal", circulou em 1944, tendo por redator 
o Sr. Fmmacêutico João Olivo Megale. 

QUADUO CRONOLóGICO - 1753-1757 - Existe já 
nesse tE~mpo o bairro do CAMPO DO MANDU, entre 
o Registro do Mandu e o arraial de Ouro Fino, pertencen
do a eHta freguesia. 

17!)7-1800 - Surge o bairro da BORDA DO CAM
PO, pertencente à Freguesia de Ouro Fino. Até 1799 tôda 
a região pertence à Vila de São João d'El Rei. 

1800-1823- Surge o bairro da BORDA DO MATO, 
pertenc•~nte à Freguesia de Ouro Fino. Tôda a região per
tence, desde 1799, à Vila da Campanha. 

18:Z3 - É fundado o Oratório de Nossa Senhora do 
Carmo, no bairro da BORDA DO MATO, filial da Matriz 
de Ouro Fino. Ainda pertence a região à Vila de Campa
nha até o ano de 1831, quando, criada a Vila de Pouso 
Alegre, a esta passa a pertencer. 

18:J4-1858 - Existe o Curato de Nossa Senhora do 
Carmo da Borda do Mato, filial da Freguesia de Ouro 

Fino . A sede do município é eni Pouso Alegre~ 

18:~5-1839 - Distrito de BORDA DA MATA, des

membrado do de Ouro. Fino, ambos pertencentes à Vila 

de Pouso Alegre. 

18:~9 - Distrito de criação provincial, pertencente à 

Vila de Pouso Alegre. 

18!)8- É criada a Freguesia de BORDA DA MATA, 

dependente do município de Pouso Alegre e do Bispado 

de São Paulo até 1900, quando é criada a Diocese de 

Pouso Alegre, a que passa a pertencer. 

19:Z4 - É instalado o Município de Borda da Mata, 

criado no ano anterior . 



1939-1948 - Têrmo Judiciário, anexo à Comarca 

de Pouso Alegre. 
1948 - É criada a Comarca de Borda da Mata. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - O município, si., 
tuado entre Ouro Fino e Pottso Alegre ocupa uma área 
de 408 km2 na zona Sul do Ustado de Minas~ A cidade 
tem como coordenadas geográficas 22° 16' 20" de latitu
de Sul e 46° 10' de longitude W. Gr. Dista - em linha 

reta - de Belo Horizonte, no I'Umo S. S. O., 350 km. É de 

855 m a sua altitude. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Município em relaçé1o ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO- A população do município, em 1.0 -VII-50, 
era de 14 811 habitantes. Naquela ocasião, contava o dis
trito da cidade 7 652 habitantE~s e a cidade 3 183. 

Calculou-se para 1-1-56 a população do município 
como sendo de 15 701, o que lhe dá uma densidade demo
gráfica da ordem de 38 habitantes por quilômetro qua

. drado. Na mesma data, segundo estimativa do Agente 
de Estatística, a população do distrito da sede seria de 
4 200 habitantes. 

Outra Vista Parcial. 

Principais aglomerações urbanas - A maior aglomeração 

urbana do município está localizada na sede: conta ela com 
21,49% da população total do município, segundo os dados 

do Censo de 1950. As vilas de Sertãozinho e Tocos do Mogi 
contam com 1,64% e 2,16% da população total. 

Localização da população - Dada a natureza predominan
temente agrícola e rural da atividade econômica do muni

cípio, vamos encontrar 74,71% da sua população no quadro 
rural. O quadro abaixo ilustra a localização da população 
em números absolutos e percentagens. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
(1.0 -VII-1950) 

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

% abbre 
o total 

----------------------- -------------
Cidade ........ ___ .......... __ ._. ____ ........ . 
SertAozinho ... _____ ...... __ . _ .. _________ .... . 
Tocos do Mogi. _ . _ ........ _ . _ .. _ .... _ .. 
Quadro rural. ............................... . 

TOTAl •.. _ .. __ ....... ___ . ___ ... _ .. _ ..... _ 

3 183 
243 
321 

11 064 

14 811 

21,49 
1,64 

. 2,16 
74,71 

100,00 

Aliás, a distribuição da população maior de 10 anos, 
segundo o ramo de sua atividade vai nos indicar que, em 
10 215 habitantes, 3 389 estão ocupados no ramo relativo 
à "Agricultura, pecuária e silvicultura". 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Era a se
guinte a distribuição das pessoas presentes, maiores de 
10 anos, segundo o ramo de atividade, de acôrdo com o 
Censo de 1950. 

RAMOS D:E ATIVIDADE 
(1.o-VII-1950) 

Agricultura, pecuária e silvicultura .......... . 
Ind6striaa extrativas .............. - . - - - .... . 
Ind6stria• de transformação ....... - . - .. - . - . -
Com~rcio de mercadorias .... __ .. _ .......... . 
Com&cio de imóveis e valores mobiliârios, 

cr~ito, aeguros e capitalização ........... . 
Prestação de serviços ............ - ......... . 
Transporte, comunicações e annazenagem ... . 
ProfiiiiiÕes liberais ......................... . 
Atividades sociais ......................... . 
Administração p6blica, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom&ticas não remuneradas e ati· 

vidades escolares discentes ............... . 
Condições inativas ......................... . 

TOTAL ... _ ................ -.- ....... . 

PESSOAS PR:ESENTES 
DE lO ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 

3.389 3 319 70 

210 209 1 
!58 154. 4 

8 8 
202 99 103 

72 71 1 
13 13 
67 15 52 
38 37 1 

4 4 

4 966 503 4 463 
1 088 688 400 

10 215 5 120 5 095 

Agricultura, pecuária e silvicultura - São os seguintes os 
produtos cujas culturas ocupam área superior a 100 hecta
res: café, feijão, mandioca e milho. O café, entretanto, re
presenta mais da metade do valor da produção agrícola. 
Numa produção total da ordem de Cr$ 34 198 000,00 a 
parte que lhe cabe é de Cr$ 17 914 000,00. O quadro abai
xo, a êsse respeito é significativo: 

VALOR DA PRODUÇÃO 

CULTURAS N6meros % abbre 
absolutos o total 

(Cr$ 1 000) 

Caf! ............ -..................... --- · · · · · 17 914 52,39 
Milho ............................. -······-·· 10 460 30,59 
Arroz ...................................... . 
.Feijão ............... __ ......... _ ........... . 
Outros .................. ------ .... ---- ...... · 

2 873 8,40 
1 898 5,55 
1 053 3,07 

TOTAL .............. _._._ .. _ ..... _ ..... . 34 198 100,00 
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Rebanhos com número de cabeças superior a 1 000, 
existem no município bovinos, eqüinos e suínos. Se consi
derarmos o seu valor, teremos em primeiro lugar os bovinos, 
com 68%, secundados pelos suínos, com aproximadamen
te 21%: 

NúMERO 
. DE 

VALOR (31-XII-1955) 
REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnoa •..................... 

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

CABECAS 

11 
12 650 

1 324 
3 474 

622 
560 

28 900 

Cr$ 1 000 

28 
27 830 

93 
2 432 
1 306 

56 
8 670 

40 415 

% o6bre 
o total 

0,06 
68,88 

0,23 
6,01 
3,23 
0,13 

21,16 

100,00 

Indústria - O . caráter essencialmente agrário do muni
cípio vai repercutir na sua indústria. Aproximadamente 
71% do capital empregado na indústria se concentrou na 
transformação e beneficiamento de produtos agrícolas. As 
outras indústrias têm suas atividades limitadas à cerâmica 
e à produção de calçados. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Borda da Mata é servida 
de Estrada de Ferro pela Rêde Mineira de. Viação. Seu 
território é cortado por 56 km de rodovias estaduais e 213, 
municipais. Veículos registrados na Prefeitura Municipal 
em 1955: 6 automóveis, 2 camionetas, 13 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta o comércio local com 
3 estabelecimentos atacadistas, localizados na sede mu
nicipal. O comércio. varejista dispõe de 89 estabelecimen
tos, dos quais 81 na cidade. 

Dispõe ainda o município de 1 agência do Banco Ita
jubá e correspondentes dos Bancos de Crédito Real e da 
Lavoura. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte, em 
dezembro de 1954, a situação do município com r.eferência 
a "Melhoramentos urbanos"': 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr,dios el<istentea ........................... . 

Logradouros públicos 
Exiotentea .............................................. . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . .......... · .... . 
{

Inteiramente ............... . 

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

Ajardinados ............................................. . 

Outros .............................. ·· .. ················ 

Abastecimento d'ligua 

Possuindo penas ............ . I 
Possuindo hidr&netroa ...... . 

Prfdios servidos............ Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouroa servidos....... Parcialmente.················ 

TOTAL ................. . 
Esgotos . 

Logradouros servidos . . . . . . . ( D. e despejo· · · · · : : · : · · · · · · · · 
De águas ouperftctato ..... · ... 

Prfdios esgotados ........... I Pela _reo.e: · · · · · · · · · · · · · · · · · · \Por fosoas ................. . 

llumin.açllo pública e domiciliar 

· {Em tMa extenoAo .......... . 
Em parte da extenoAo ...... . 

Loaradouros iluminados..... TOTAL .................. . 

N6mero de focos ............ . 

Ligações domiciliares .................................... . 

DADOS 
NUMltRICOS 

720 

23 

21 

375 

375 

23 

23 

23 
23 

560 

23 

23 

250 

446 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Apesar de contar com 20 
e8cols.s primárias em funcionamento, os índices de alfa
betiz~tção são baixos, no município. Conta Borda da Mata 
apemts com 38% da população maior de 5 anos de alfa
betizEtdos . 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

N6mero % aObre 
o total 

---·---------·------------- -----------
Sabem ler e escrever ........................ .. 4 740 38,07 

Não sabem ler e escrever ..................... . 7 709 61,93 

TOTAL ................................. . 12 449 100,00 

Ensino primário - Os dados relativos ao ensino primarto 
em Borda da Mata indicam que são somente o número de 
escolas, mas também a matrícula têm caído nos dois últi
mos anos, conforme o quadro abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidad•~ escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matrfct1la efetiva .............. . 

DADOS NUMltRICOS 

1954 

24 
40 

1 523 

1955 

24 
42 

1 099 

1956 

20 
31 

966 

Outros ensinos - Dispõe Borda da Mata de um estabeleci
mento::> de ensino secundário e um do pedagógico. 

Outros aspectos culturais - Existem à disposição dos ha
bitantes uma biblioteca e uma livraria. 

FINANÇAS MUNICIPAIS- No período compreendido 
entre 1951 e 1955, são os seguintes os dados referentes às 
finanças municipais: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

NOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
A 

1951 .. 
1952 .. 
1953 .. 
1954 .. 
1955 .. 

·-----

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
········· ......... 

. . . . . . . . . . 

Total 
-------

1 124 
1 857 
2 155 
1 696 
2 303 

realizada .. deficit'' 
Tributária do balanço 

-·----
578 955 169 
563 1 711 146 
550 2 405 - 250 
661 1 811 - 115 
701 2 299 4 

A arrecadação das receitas federal, estadual e muni
cipal apresentou os seguintes dados para o período compre

endido entre 1951 e 1955. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------------- -----------------
1951 ............. c •..•••••••.• 
1952 ....................... : .• 
1953 ... ·········· ............ . 
1954 ......................... . 
1955 .......... ·········· ······ 

439 
519 
523 
689 
817 

2 142 
2 186 
2 927 
3 884 
5 770 

1 124 
1 857 
2 155 
1 696 
2 303 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Situada en
tre Ouro Fino e Pouso Alegre, numa região montanhosa, 
tendo a leste e a noroeste escavações arenosas, provenientes 
da erosão, a uma altitude de 855 metros acima do nível do 
mar, Borda da Mata goza de clima excelente. 



Tendo como atividades principais a agricultura e a 
pecuária, mantém comércio com o Rio de Janeiro, São 
Paulo, Pouso Alegre e Itajt1bá. 

É servida quanto ao transporte, pela Rêde Mineira 
de Viação e pelas linhas d'~ ônibus "Expresso São José" 
e "Expresso Brasil". 

Sua gente, tradicionalmente religiosa, festeja com 
pompa Nossa Senhora do Carmo, a 16 de junho; São 
Sebastião a 20 de janeiro. Faz além disso, solenes pro
cissões na Semana Santa e em Corpus Christi. 

Contam-se na sede: 1 telefone, 2 hotéis e 1 cinema. 
Para assistência sanitária há 2 médicos em exercício da pro
fissão e 1 hospital com 40 lt~itos. 

No setor cultural, enco:11tram-se: 1 biblioteca, 1 tipo
grafia e 1 livraria . 

A câmara Municipal funciona com 9 vereadores. Há 
4 168 eleitores inscritos . 

Instalada na sede munidpal, encontra-se uma Agência 
de Estatística, órgão componente do sistema estatístico 
brasileiro . 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística José Peres) . 

BOTELHOS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta do ario de 1845, em cumpri
mento a uma promessa feit~1 a São Gonçalo, Antônio Car
valho, velho fazendeiro, residente nestes arredores, man- . 
dou construir uma modesta capelinha no cruzamento 
das estradas de Cabo Verde, Caldas e Campestre, tendo, lo
go depois, sido aumentado o patrimônio do santo com doa
ção de terras feita por Joaqttim Lucas de Carvalho. 

Ao redor da Capelinha começaram a surgir pequenas 
edificações residenciais e alJtumas vendinhas, onde pudes
sem se abastecer aquêles quE: ali se instalavam. 

Mais tarde, com o cresdmento da população, Antônio 
Ribeiro do Prado e Joaquim Lucas de Carvalho trouxeram 
do Rio de Janeiro o Rev.mo Pe. Tomáz Gaspar, para Vigá
rio do lugarejo, sendo que foi ali celebrada a primeira mis
sa pelo Rev.mo Pe. João Migueira Ornelas. Pouco depois 
essa capela recebia a visita elo Ex.mo Sr. Dr. Antônio, então 
Bispo de São Paulo, que exortou os fiéis a exigirem ali um 
Templo maior, tendo em vista o· rápido aumento da po
pulação. 

Já então, com o desenvolvimento da localidade, Joa
quim Botelho de Souza, doou, por escritura pública, o ter.;. 
reno onde foi erguida uma Igreja ao culto de São José, e 

Grupo Escolar "Ernesto Santiago". 

para cuja construção muito concorreu Antônio de Souza 
Gonçalves, abastado fazendeiro da região, que, com os de
mais habitantes da localidade, erigiram, em 13 de maio 
de 1888, um cruzeiro em frente à Igreja, tendo recebido a 
povoação, recém-criada, a denominação de São José dos 
Botelhos. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - O município de Bo
telhos acha-se localizado na zona Sul do Estado de Minas 
Gerais, com a área de 337 km2 (dados do D.E.E.)- As 
coordenadas geográficas da cidade são: 21° 38' 46",4 de 
latitude Sul; 46° 23' 49",5 de longitude W. Gr. - Sua po
sição relativa à capital do Estado é: rumo - O.S.O. e 
distância em linha reta, 321 km . Apresenta as seguintes 
médias de temperatura em graus centígrados: das máximas: 
30; das mínimas: 5; compensada: 19. Altitude da sede: 
970 metros. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do município, recenseada em 
1950 era de 12 402 habitantes, dos quais 9 707 no distrito 
da sede e 2 524 na cidade. Estima-se para 31-XII-55, a po
pulação do município em 13 170 (D. E. E. ) . O município 
de Botelhos é composto de 2 distritos: Botelhos e Palmeiral. 
Densidade demográfica provável: 39 habitantes por quilô
metro quadrado ( 1955) . 

Principais aglomerações urbanas - Dos habitantes do 
município, aproximadamente, 20,35% estão localizados na 
cidade. Predomina a população rural com 75,68% da po
pulação. 

O quadro abaixo, baseado no Censo de 1950, é bastante 
elucidativo a êsse respeito: 

POPULAÇÃO PRESENTE 

LoCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO N6meroe %16bre 
abaolutoa o total 

2 524 20,35 
493 3,97 

g 385 75,68 

Cidade ............................. ·········· 
Palmeiral. .................................. ·. 
Quadro rural. ............................... . 

TOTAL ..... 12 402 100,00 

235 



Vista Aérea da Matriz de São José. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- As princi~ 

pais atividades econômicas do município se relacionam com 

a agricultura, pecuária e a indústria de transformação. 

RAMOS DE ATIVIDADE 
(1.o. VII. 1950) 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

A&ricultura, pecuária e silvicultura .......... . 
Indústria extrativa, ....................... . 
Indústria de transformação ................. . 
Com&cio de mercadorias ................... . 
Com&cio de imóveis e valores mobiliários, cr~-

dito, seguros e capitalizaçio .............. . 
Prestação de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem ... . 

~~~:=:..l~t;,ci:i::::::: : ::::::: : :::::: : :::: 
AdministraÇio pública, Legislativo, justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom&ticas nio remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............... . 
Condições inativas ......................... . 

Total 

2 932 
19 

262 
114 

11 
433 

64 
10 
54 
69 

6 

4 026 
638 

TOTAL.............................. 8 638 

Homens· Mulheres 

2 871 61 
19 

247 15 
108 6 

11 
119 314 
60 6 

9 1 
22 32 
65 

6 

435 3 591 
376 262 

4 348 4 290 

AAricultura .....;__ O milho, o café; o feijão, o arroz e o fumo 

constituem as principais culturas, ocupando, cada uma delas, 

área superior a 100 ha, sendo que na pecuária se destacam 

Cadeia Pública e Forum. 

2.36 

as criações de suínos e bovinos, conforme fica demonstrado 
no quadro abaixo. 

Em 1955, foi a seguinte a produção agrícola: 

VALOR DA PRODUÇÃO 

CULTURAS 
Números % sóbre 
absolutos o total 

(Cr$ 1 000) 

Caf~ ........................................ . 47 972 72,75 
Milho ...................................... . 6 403 9,71 
Feijio ....................................... . 4 600 6,97 
Arroz ....................................... . 2 480 3,76 
Fumo............ . .................. . 1 100 1,66 
Outros ......................... . 3 398 5,15 

TOTJ•L ......... . 65 953 100,(0 

Prac;a Coronel Virgílio Silva. 

Pecuáóa - Os dados registrados no quadro abaixo demons
tram a situação dos rebanhos no mUnicípio, em 1955: 

DADOS NUMl!:RICOS 

REBANHOS 
Número· de Valor % s6bre 

cabeças (Cr$ 1 000,00) o total 

20 50 0,04 
32 000 80 000 68,09 

690 83 0,07 
2 620 7 860 6,68 
2 800 7 000 5,95 

300 30 0,02 
45 000 22 500 19,15 

Asininoa .......... . 
Bovinos ......... . 
Caprinos ...... . 
Eqüinoo ......... . 
Muares ........... . 
Ovinos ............ . 
Suinoo ............ . 

TOTIIL ..... 117 523 100,00 



Produção - A produção de origem animal é bastante 
considerável no município, deBtacando-se a do leite que em 
1955 foi de 4 000 000 de litros, no valor de ......... . 

Cr$ 14 000 000,00. 

Indústria - Quanto à indústria, no município, cumpre 
salientar a produção de caseína correspondente a 72 455 kg, 
no valor de Cr$ 1 811375,00 e a de queijo prato com um 
total de 135 540 kg equivalente a Cr$ 4 063 070,00. 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pesaual EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICAÇÃO esta- emp1·e-
beleci- gad> 
mentoa Cr$ 1 000 % N.• de Pottncia 

motores em c.v. 
------------------

Indústria extrativa mi-
neral. ······· ...... 2 8 60 1,82 4 30 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 8 9 2 080 63,15 8 96 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... ..... ..... 8 43 I 154 35,03 7 15 

TOTAL .. ........ 18 60 3 294 100,00 19 141 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos ut·banos da sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios exi~tentes .. 

LoAradouros púbricos 

Existentes ... 

Pavimentados . . 

Outros ..... 

Abastecimento d'áAua 

Prb:lios servidos ..... . 

Logradouros servidos. 

{ 

Inteiran1ente . ... 
Parcialnaente. 

TOTJ,L .... 

Possuinclo penas . ...... . 

{

Totalmente ... . 
. Parcialn a ente . . . 

TOThL .... . 

lluminaçãp pública e domiciliar 

l 
Em tôd o a extenção ... 

Logradouros iluminados.. Em parte da extençio. 

. . . TOTJ~L ............ . 
N6mero de focos .... .. . 

Ligações domiciliares. 

DADOS 
NUMltRICOS 

706 

45 

3 
I 

4 

41 

352 

13 
4 

17 

15 
3 

18 
320 

41\1 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Botelhos 
conta com 138 km de rêde r·:>doviária sendo 47 km de es
tradas estaduais, 73 km de municipais e 18 km de parti
culares. 

Piscina do E.~:. Guanabara. 

A sede municipal dista 554 km da capital do Estado 
e 574 da Capital do País. 

Nos registros da Prefeitura Municipal referentes a 1955 
constam 38 automóveis, 6 camionetas, 32 caminhões e 3 
ônibus. 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

OBSERVAÇOES (km) TRANSPORTE 

Municípios 
Limítrofes 

Cabo Verde .. 25 Rodoviário -
Campestre .. ····· ..... 27 Rodoviário -
Divisa Nova .. ·········· 36 Rodoviário -
Caconde ....... . . . . : . . . . 41 Rodoviário -
Poços de Caldas .. 35 Rodoviário -
Capital Estadual. ....... 554 Rodoviário -
Capital Federal. ·········· 574 Rodovi6.rio -

COMÉRCIO E BANCOS - Possui a cidade 3 estabeleci
mentos de comércio atacadista e 129 varejistas. O total 
de estabelecimentos comerciais do município é de: 3 ataca
distas e 188 varejistas. 

Dispõe o município de 2 Agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Conta o município com 21 
estabelecimentos de ensino primário, 1 do secundário, 1 do 
pedagógico. Segundo o Recenseamento de 1950, o índice 
de alfabetização em seu território é de 33,36%, conforme 
demonstra o quadro abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever . ...... . 
Não sabem ler e escrever. 

TOTAL ....... . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Número 

3 469 
6 927 

10 396 

% sObre 
o total 

33,36 
66,64 

100,00 

Ensino primarzo - Nota-se, de acôrdo com os registros 
efetuados no quadro seguinte, que tem havido um pequeno 
aumento no número de estabelecimentos escolares e quanto 
à matrícula efetiva. 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares . 19 21 21 
Corpo docente .. 34 39 39 
Matricula efetiva. I 111 I 251 I 251 

A percentagem de crianças matriculadas, em relação à 
população em idade escolar, é de aproximadamente 41,30%. 
para 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- A tabela abaixo demonstra a 
situação das finanças do município no período 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

1951 . ....... 849 453 I 209 360 
1952 ...... ... 978 548 998 20 
1953. .. .... . .... 1 460 445 3 026 I 566 
1954 . ... I 617 970 I 898 281 
1955. . .. I 639 9113 I 699 60 

:Z37 



Trecho da Rodovia Botelhos - Divisa Nova. 

Ainda, com referência à receita arrecadada, no período 
1951-55, nos âmbitos federal, estadual e municipal, apre
senta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Eatadual Municipal 

1951 ......................... . 399 2 503 849 
1952 ......................... . 580 2 341 978 
1953 ......................... . 770 3 696 1 460 
1954 ......................... . 730 4 697 1 617 
1955 ......................... . 1 342 7 197 1 639 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Como foi 
dito acima, a vida do município de Botelhos gira, essencial
mente, em tômo da agricultura e pecuária. 

O comércio local mantém transações com as praças de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas. 

Como acontece com quase a totalidade das cidades 
brasileiras, predomina no município o sentimento religioso 
cristão. Por êsse motivo já se tornaram populares e tradi
cionais as festas religiosas, que são fervorosamente come
moradas por tôda a população. Dentre elas se destacam, 
como principais, a de São Sebastião e São José. 

A 19 de março de cada ano é realizada a festa de São 
José, padroeiro da cidade. Fato curioso é que êsse dia é 
festejado de um modo especial "pelos José", os quais 
comparecem à missa em grande número para receber a 
comunhão. A noite, é feito um disputadíssimo leilão, uma 
das partes mais interessantes das festividades . 

Outrossim, a festa de São_ Sebastião, que é celebrada 
a 20 de janeiro, é comemorada com muito fervor pelos fiéis 
e devotos do Glorioso Mártir, espalhados por todo o mu
nicípio. 

Contam-se 111 aparelhos telefônicos, 2 hotéis e 1 ci
nema; 1 hospital com 25 leitos, 1 médico no desempenho 
da profissão. 

Há 3 bibliotecas contendo 2·161 volumes. 

A Câmara Municipal funciona com 9 vereadores, ha
vendo 3 292 eleitores inscritos. 

Acha-se instalada na sede municipal a Agência de Es
tatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Elpídio Maya de Rezende) . 

:1.38 

BRASíLIA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTólUCO - O município de Brasília ortgmou-se da 
criação da Paróquia de Santana de Contendas, em 14 de 
julho de 1832 . 

Se\J. primitivo nome foi "Contendas" - isto devido às 
constantes desavenças havidas entre seus habitantes, moti
vadas pela fixação da igreja-matriz numa ou noutra mar
gem do córrego Paracatu que corta as terras da região da 
antiga fazenda local. 

Foi Maria de Almeida quem, àquela época, fêz doa
ção a "Santana" das terras neeessárias à criação da Pa
róquia. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Distrito em 14 de 
julho dEi 1832 . 

Vil.:!, com o nome de Santana de Contendas, pelo De
creto E!:tadual n.O 299, de 26-12-1890 com território des
membrado do município de Montes Claros. 

Em 2 de janeiro de 1894 verificou-se a instalação ofi
cial da Vila, sendo que a Lei Estadual n.0 319, de 16 de se
tembro de 1901 alterou o seu topônimo para Vila Brasília. 

Em 1911 a Divisão Administrativa do Estado dava o 
municíp:io como CDmposto de 4 distritos: Vila Brasília, Cam
po Redctndo, São João da Ponte e Santo Antônio da Boa 
Vista. 

O município passou a chamar-se simplesmente Brasília 
em 7 de setembro de 1923, quando se verificou também o 
desmem'bramento de parte do território do distrito de Vila 
Brasília para formação dos novos distritos de Assis Brasil e 
Ubaí e o distrito de Santo Antônio da Boa Vista e Campo 
Redondo para criação do novo distrito de Ibiracatu pela Lei 
n.0 843 daquela data. 

Passou à categoria de cidade pela Lei Estadual nú
mero 893, de 10 de setembro de 1925. 

Pel·o Decreto-lei n.0 1058, de 31-12-1943, o município 
perdeu eiS distritos de São João da Ponte, Campo Redondo, 
Ibiracatu e Santo Antônio da Boa Vista ( êste parcialmen
te) que foram constituir o novo município de· São João da 
Ponte. 

Atualmente Brasília é constituído dos distritos de Bra
sília, Fe:mão Dias e Ubaí. 

FORMAÇÃO JUI)ICIÃRIA - Nas divisões territoriais 
datadas de 31-12-37 e no quadro anexo ao Decreto-lei Es
tadual n.o 88, de 30-3-38, o município de Brasília é têrmo 
judiciário da Comarca de São Francisco. Segundo os qua
dros fixEtdos pelos Decretos-leis Estaduais números 148, de 
17-12-38 e 1 058, de 31-12-43, para vigorarem, respectiva
mente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, o município 
de Bras:ilia continua como Têrmo judiciário da Comarca 
de São ]i"rancisco, Têrmo êste formado pelos municípios de 
Brasília e São João da Ponte. Em 14-7-47, Brasília foi 
elevada à categoria de Comarca, a qual foi instalada em 

18-11-48. 

LOCALJ[ZAÇAO DO MUNIClPIO - O município de Bra
sília com 4 243 km2 está localizado na Zona do Alto Médio 
São Francisco do Estado de Minas Gerais. A sede munici
pal tem como coordenadas geográficas: 16° 12' 29",2. de 
latitude Sul e 44° 25' 58",8 de longitude W. Gr. Sua altítu-



SITUAÇÃO A 

o 

I ... 

Posição do Município em relaçãu ao Es~ado e sua Capital. 

de é de 540 m. Temperaturas médias em graus centígrados: 
das máximas: 34; das mínimas: 18; compensada: 28. 
POPULAÇÃO - Os dados do Censo de 50 apontam, na
quele ano, uma população de 37 061 habitantes, sendo 1828 
na cidade. A população estimada para 31-XII-1955 foi de 
39 320 habitantes (D. E. E. ) e densidade demográfica pro
vável de 9 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população- Os 92,22% da população estão 
localizados nos quadros rurais do município: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ...................................... . 
Fernão Dias ................................. . 
Ubal. ....................................... . 
Quadro rura!. .......................... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

I 828 
507 
555 

34 171 

37 061 

% e6bre 
o total 

4,93 
1,36 
1,49 

92.22 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - A agricul
tura é a atividade principal Cio município, conforme de
monstra o quadro abaixo: 

RAMOS DE .1\,TIVIDADE 

PESSOAS· PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1,•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
---------------------- -----------
Agricultura. pecuária e silvicultura .......... . 
Indúotrias extrativas .................... . 
Indúotria de transformaçiio ................. . 
Com&-cio de mercadorias ................... . 
Com~rcio de imóveis e valores mobiliérioa, c r~-

ditQ, aeguroe e capitalização ....... ....... . 
Prestaçiio de serviços ...................... . 
Transporte, comunicações e armazenagem . .. . 
Profiosõeo liberais ............. . 
Atividade• aociaia . ........................ . 
Adminiotraçiio pública, Legislativo, Justiça .. . 
Defeoa nacional e segurança pública ........ . 
Atividades dom6aticaa nio remuneradas e 1tti· 

vidadea eacolarea discentes . .......... . 
Condiçõeo inativas. . . ........... . 

TOTAL ........ . 

9 154 
I 

143 
158 

I 
541 

21 
7 

42 
30 

5 

9 956 
4 370 

24 429 

8 915 
I 

126 
149 

I 
141 

20 
7 

11 
30 

5 

167 
2 514 

12 087 

239 

17 
9 

400 
I 

31 

9 789 
I 856 

12 342 

Agricultura - As principais culturas do municipio são: 
mandioca, algodão, feijão, cana-de-açúcar, milho e arroz. 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

CULTURAS 
Ndmeros 
ab8olutos % o6bre 

o total 
-------------------- -~~-~_oo_o> ______ _ 

Mandioca ................................... . 

Algodio ..................................... . 

Feijlo ...................................... . 

Cana-de-açdcar .............................. . 

Milho .................................... . 

Arroz ................................. . 

Outroe ...................................... . 

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

8 700 

7 875 

2 8Q5 

2 000 

I 500 

I 000 

745 

24 625 

35,33 

31,98 

11,40 

8,12 

6,09 

4,06 

3,02 

100,00 

Pecuária - A população pecuária do m'l,lnicípio, em 1955, 
estava distribuída conforme o quadro abaixo: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
(31-XII-1955) 

REBANHOS 

Cr$ I 000 % s6bre 
o total 

--------------------------- -------
A•ininos .............. 400 200 0,09 

Bovinos .................. 115 000 172 500 83,79 

Caprinos ...................... 2 000 120 0.05 

Eqüinoe ......... .-... 15 000 18 000 8,75 

Muares .............. 4 000 6 000 2,91 

Ovinos ........... I 000 80 0,03 

Sulnos ....................... 30 000 9 000 4,38 

TOTAL .............. 205 900 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a. si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios. existentes ...... . 

Lo~radouros públicos 

Exiotentes .............................. · . · · · · · · · · · · · · · · 

{

Inteiramente . ............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Outros .......................................... . 

1/uminaçllo pública e domiciliar 

{

Em t6da a extenoiio ....... . 
Logradouroo iluminados ... · · Total ..................... . 

Número de focos .......... . 

Ligações domiciliares .................................... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

510 

25 

4 
8 

12 

13 

21 
21 

160 

170 

MEIOS DE TRANSPORTE - O muntctpto de Brasília 
é cortado por 360,5 km de rodovias, das quais 26 km fede
rais, 685 km ·estaduais, 190 municipais, 76 km particulares. 

Dista da Capital do Estado 663 km rodoviários e da 
Capital do País, 1 239 km também pela estrada de ro
dagem. A Prefeitura Municipal registrou os seguintes veí
culos em 1955: 17 automóveis, 10 camionetas, 17 cami

nhões e 1 ônibus. 
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Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA MEIO DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇ0Es 

-------------.---1--------1------
Múnicípios 
Limítrofes 

A Coraçilo de Jesus 

De Brasflia a Coração de Je
sus, via Fernão Diaa (26 km) 
De Brasflia a Coração de 

Jesus ................ ···· 
De Brasflia a Coração de Je

sus, via Fernão Dias (26 
km) .................... . 

A Januária 

De Brasflia a Pedras de Ma
ria da Cruz,· via Encruzi-
lhada (22 km) .......... . 

E pela navegação S. Fran
cisco, de Pedras de Maria 
da Cruz a Januária ..... . 

TOTAL ............. _.. 

Observação: Observa-se o iti
nerltrio acima apenas nas oca· 
aiões em que as rodovias de 
"Pedras de Maria da Cruz a 
Januária'' torna-se intransi
tável, por efeito das inun
dações às vbes verificadas no 
tempo das águas. 

Em caso contrüio, em Maria da 
Cruz, o veiculo ~ transpor
tado por lancha à margem 
oposta ·do "Rio São Fran
cisco" e prossegue a viagem, 
por via rodoviária at~ Janu
ária, percorrendo a d istlncia 
total de .................. . 

A Montes Claros 

De Brasllia, a Montes Claros, 
via Miralta (Veados)(99). ... 
De Brasllia a Montes Claros 

via Miralta (86 km) ..... . 

A Pirapora 

De Brasllia a S. Francisco, 
via Jacu (22) e Morro (42) 

Pela navegação S. Fran
cisco de S. Francisco a 
a Pirapora ............. . 

TOTAL ..... . 

A Silo Francisco 

De Brasíiia a São Francisco 
via Jacu (22) e Morro (42) 

De Brasflia a S. Francisco 
via Jacu (22) e Morro (42) 

A Silo João da Ponte 

De Brasllia a Sio Joio da 
Ponte, via Cedro (78). 

De Braaflia a São Joio da 
Ponte ................ . 

A São Romão 

De Braaflia a São Francisco 
via Jacu (22) e Morro (42) 

Pela navegação São Fran-
cisco a São Romilo ..... . 

TOTAL .... 

De Braallia a São Romão, via 
Ubal (48 km) .......... .. 

Ainda de Brasflia a São Ro
mio, via Jacu (22) e Ubal 
(48) .............. . 

Ao Rio de janeiro 

De Brasflia a Montea Claroa, 
via Miralta (Veadoa) (99) 

Pela E.F.C.B., pe Montes 
Claros ao Rio, via Corinto 
(264), General Carneiro 
(526), Sabará (533), Bur
nier (618)· e J, Murtinho 
(638) .............. . 

TOTAL ... . 

A Belo Horizonte 

De Braailia a Montea Claroa 
via Miralta (99) ......... . 

Pela E.F.C.B., de Montes 
Claroa a Belo Horizonte, 
via Corinto (264) e General 
Carneiro (526) .......... . 

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

74 Onibus 

54 Automóvel 

70 Cavalo 

101 Automóvel 

19 Vapor 

120 

125 

123 Onibua 

110 Cavalo 

68 Onibua 

230 Vapor 

298 

68 Onibua 

68 Cavalo 

96 Automóvel 

70 Cavalo 

68 Onibua 

61 Vapor 

129 

92 Cavalo 

92 Automóvel 

123 Onibua 

116 Ferrovia 

239 

123 Onibua 

540 Ferrovia 

663 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Brasília dis
punha em 31-XII-1955 de 165 estabelecimentos comer
ciais varejistas, dos quais 60 localizados na sede municipal. 
Conhva em 31-XII-1956 com 7 correspondentes bancários. 

INS1~RUÇÃO PúBLICA - Ainda conforme o Censo de 
1950, dos 30 852 habitantes apenas 4 109 eram alfabetiza
dos, ':> que representa 13,31% da população registrada na
quele ano. 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(l.o...VII-1950) 

Número % sObre 

-----·--------------------------------·l---·------------o __ t_o~---

Sabem ler e escrever ......................... . 
Nio aa bem ler e escrever . .................... . 

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

4 109 
26 743 

30 852 

13,31 
86,69 

100,00 

Ensirto primário - O quadro abaixo nos dá uma idéia 
do d•~senvolvimento da instrução primária no município, 
que c:e 1 279 matrículas em 1954 passou a 1 776 em 1956. 

ESPECIFICAÇÃO 

1:s eaeolarea . ............. Unidad 
Corpo' 
Matrlcl 

locerite ................. 
1la efetiva ......... ······ 

DADOS 

1954 

16 
33 

I 279 

NUMitRICOS 

1955 1956 

20 25 
41 46 

1 635 1 776 

FINANÇAS PúBLICAS- No qüinqüênio 1951-55, a arre
cadação municipal desenvolveu-se conforme a tabela 
abaixo: 

-
FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

A !'lOS Receita arrecadada Saldo ou Despeaa deficit 
Total Tributária 

realizada do balanço 
---------
1951 ........... 799 263 637 162 
1952 ............ 936 400 1 562 - 626 
1953 ............ 1 414 507 1 229 185 
1954 ............ 1 212 418 1 298 - 86 
1955 ............ 1 438 533 838 600 

As três arrecadações - federal, estadual e municipal 
- no município, ofereceram os seguintes totais para o qüin
qüêni:> 51-55. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000 00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
----------------------- --------1------·-

1951 ......................... . 
1952 .. . 
1953 .. . 
1954 .. . 
1955 .. . 

333 
459 
426 
374 
404 

1 529 
1 881 
2 360 
2 640 
2 972 

799 
936 
414 
212 
438 

DIVE:RSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária. 

Neste último aspecto, desenvolve mercado bastante in
tenso com Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Montes Claros. 
Encontram-se na sede: 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema. 

A assistência sanitária é prestada por 2 médicos. 
Conta a população com 1 unidade de ensino industrial 

e 1 biblioteca. 



A representação política s•~ faz por 13 vereadores na 
Câmara Municipal. São 7 503 os eleitores inscritos. 

Instalada na sede municipal, acha-se uma Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão que integra o Sistema Estatís-

tico Brasileiro . 

(Organizado por George Byro:1 Camelino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Maria Freire). 

BRAS PIRI:S - MG 
Mapa Municipa:i no 7.0 Vol. 

HlSTóRICO - Foi por volta de 1734 que Brás Pires 
Farinha, descendente de portu1~uêses e "homem forte e co
rajoso" se fixou nas terras do município que hoje tem seu 

nome. 
Saindo de Guarapiranga (atual município de Piran

ga) onde se desaviera com pCiderosos da região, desceu o 
rio do mesmo nome até encontrar o Chopotó, seu principal 

afluente, que subiu. 

Fixando-se às margens do rio, Brás Pires casou-se pela 
segunda vez, com uma índia, cujo nome cristão era Sebas
tiana Cardoso, que lhe deu onze filhos. Do primeiro matri
mônio, também com uma índia teve o aventureiro um filho, 
Luiz Pires, que, tendo recebido educação eclesiástica em 
Portugal, tomou-se mais tard•~ o primeiro pároco do po

voado. 

De 1880 a 1885 gozou a comunidade de grande pro
gresso. As estradas de ferro 1:onstruídas na região passa
ram além das fronteiras do mt.nicípio, o que prejudicou so
bremaneira seu desenvolvimer..to. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O município de 

Brás Pires foi criado pela Lei l 039, de 31-12-1953. 

Em cumprimento ao Decreto-lei Estadual n.0 148, de 

17 de dezembro de 1938, que estatuiu por um qüinqüênio 

a divisão administrativa do E~tado, o distrito de Brás Pi

res é desanexado do município de Piranga e passa a inte

grar o município recém-criado de Senador Firmino ( ex-Con
ceição do Turvo) . 

De acôrdo com a nova divisão administrativa e terri

torial do Estado, estabelecida pelo Decreto-lei Estadual nú

mero 1 058, de 31-12-1943, o distrito de Brás Pires con

tinuou integrando o município de Senador Firmino. 

Em razão da Lei Estadual 1 039, de 12-12-1953, que 

estabelece nova divisão administrativa, a vigorar no qüin

qüênio 1954-1958, é criado o município de Brás Pires, com 

as mesmas divisas do ex-distrito. Foi instalado em 1.0 -1-1954. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Até 1939, o distrito de 

Brás Pires era jurisdicionado :ao têrmo e à comarca de Pi
ranga. 

Segundo a divisão territorial do Estado, estatuída pelo 

Decreto-lei estadual n.0 14, dE' 17-XII-1948, criou-se o mu
nicípio de Senador Firmino, sendo o distrito de Brás Pires 
incorporado ao novel município. 

Tendo sido criada a comarca de Senador Firmino pas

sou o município em estudo a ser jurisdicionado por aquêle 

têrmo e comarca, e o é até a presente data. 
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Distritos componentes - O município de Brás Pires é 
composto do distrito da sede . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Com 213 km2, está o 
município de Brás Pires situado na Zona da Mata, em Mi
nas Gerais. A sede se situa a 650 m de altitude. A dis
tância entre a sede municipal e a Capital do Estado é de 
148 km. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em reloção ao Estado e suo Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo Demográfico de 
1950, era a seguinte a população do Distrito de Brás Pires, 
que posteriormente veio a constituir o atual município: 

ESPECIFlCACAO HOMENS MULHERES TOTAL 

Quadro urbano ....... .......... 180 248 428 
Quadro auburoano .. ........... 30 41 71 
Quadro rural ..... .. ..... ...... 2 246 2 243 4 489 

TOTAL ... ················ 2 456 2 532 4 988 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 1950, era 
a seguinte a situação da população da vila de Brás Pires, 
que constituiu mais tarde o atual município: 

ESPECIFICACAO 

Homens ............ . 
Mulherea .......... . 

TOTAL .... 

NOTA - Estão excluidoa os habitantes da zona rural. 

PESSOAS 
PRESENTES 

210 
289 

499 

Estimativas da população para 31-XII-955 consignam 
5 628 habitantes, com densidade demográfica provável de 
26 habitantes por quilômetro quadrado . 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A economia 
municipal se baseia principalmente na agricultura e na pe
cuária. A pecuária tem ultrapassado a primeira nos últimos 
tempos, dadas as dificuldades da lavoura, quanto ao recru
tamento de trabalhadores e deficiência de mecanização. 



Agricultura- Em 1955, era a seguinte a situação das cul
turas agrícolas locais: 

VALOR DA PRODUÇÃO 

CULTURAS 

Milho ............. . 
Feijão. . ........ . 
Arroz.: ...... . 
Fumo ...... . 
Outros ..... . 

TOTAL ..... 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

6 960 
654 
202 
103 
866 

8 785 

% sObre 
o total 

79,20 
7,46 
2,30 
1,17 
9,87 

100,00 

O mumctpiO possuía 31 000 pés de café, dos quais 
3 000 novos e os restantes em produção. 

Pecuária - Quanto à situação dos rebanhos na mesma épo
ca, a tabela abaixo é bastante sugestiva: 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

Asininoa .. 
Bovinos ... 
Caprinos .. 
Eqúinoa. 
Muares. 
Ovinos .. . 

REBANHOS 

Sulnos ....... . 

TOTAL ... 

3 
8 200 

180 
600 
180 
120 

1 300 

Cr$ I 000 

15 
36 900 

81 
1 420 

810 
48 

150 

39 424 

% sObre 
o total 

0,03 
93,61 

0,20 
3,61 
2,05 
0,12 
0,38 

100,00 

Indústria - A indústria se resume no beneficiamento de 
produtos agrícolas. Os principais produtos são aguardente 
de cana, rapadura e fumo. 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentoa Cr$ I 000 % N.• de Potência 

motores em c.v. 
------------------

Indúotria extrativa mi-
neral ................ - - - - - -

Indúotria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produção agrlcola 44 57 996 100,00 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. ...... · .... - -- - - - -

TOTAL ........... 44 57 996 100,00 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Exiotentes ................. . 

Pavimentadoo (parcialmente) .. 

Outros ....... . 

Abllstecimento d'água 

Pridios servidos (cem ligaçõrs livres). 

{ 

Tot~mente ................ . 
Logradouro!l servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

1/urninaçâo pública domiciliar 

Logradouros iluminados .... I Em tôda extensão. 
\ Número de focoo .... 

Ligações domiciliares. 

DADOS 
NUM:!RICOS 

131 

14 

13 

26 

5 
2 

6 
40 

67 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território do município 
é cortado por 83 km de rodovias, dos quais 63 estão sob a 
administração municipal e 20 de particulares. 

Dista por via rodoviária 358 km da Capital do Estado 
e 368 km da Capital do país. 

Em 1955, constavam dos registros da Prefeitura local 
1 automóvel, 1 camioneta e 1 caminhão. 

TábUéts Itinerárias 

DIS-
MEIO DE 'ECIFICAÇÃO TÁNCIA OBSERVAÇ0ES TRANSPORTE 

ESI 

1W unicípios 

Senadcr 
Senhora 
CipotAn< 
Pre·dden 
Dores de 
Capital 
Capital 

limítrofes 

Firmino ..... 
de Oliveira ... 
a ......... 
te Bernardes. 
1 Turvo .... 
Estadual. .. 
E"ederal. ...... ·-· 

(km) 

28 Automóvel -
15 Automóvel -
18 Cavalo -
20 Cavalo -
20 Cavalo -

267 Automóvel 1t a mais curta 
368 Automóvel -

COMJtRCIO - Conta a população local com 15 estabele
cimentos varejistas, dos quais 6 na sede municipal. 

INSTJ~UÇÃO PúBLICA - Com relação à alfabetização 
são os seguintes os dados do Censo Demográfico de 1950 
sôbre os habitantes maiores de 5 anos da Vila de Brás Pi
res, que veio mais tarde a constituir a sede atual do mu
nicípio: 

E :SPECIFICAÇÃO 

~r e escrever. : ....... .. Sabem I• 
Não aab ·~m ler e escrever ...... 

T01 'AL ....... ············ 

HOMENS MULHERES TOTAL 

119 151 270 
54 96 150 

173 247 420 

Eruino primário- Nos anos de 1954 e 1956, foi a seguinte 
a situação do ensino no município: 

B SPECIFICAÇÁO 

escolares ........ ...... 
•cente ...... ..... . ..... 

Unidades 
Corpo d< 
Matrlcul ll efetiva .......... ..... 

DADOS NUM2RICOS 

1954 1955 1956 

44 43 12 
66 69 21 

2 462 2 376 780 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à popt:1lação infantil em idade escolar - é aproximadamen
te de 60,27%. 

FINANÇAS PúBLICAS - Nos anos de 1954 e 1955 foi a 
seguin·:e a situação das finanças municipais: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

AN os Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 
realizada do balanço 

Total Tributária 

609 99 579 30 ...... .. 
661 107 653 8 

······ .. 
1954 ... . 
1955. · .. . 

NOTA - Não foi instalada ainda no municlpio coletoria federal. 

DIVEl~SOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Baseando 
sua economia na agricultura e na pecuária, produz Brás Pi
res milho, café, feijão, arroz e cana-de-açúcar. Seus prin
cipais rebanhos são de suínos e bovinos. 



Seu comércio é feito com Ubá, Senhora de Oliveira, 

Visconde do Rio Branco. 

Suas principais potencialidades econômicas na indús
tria extrativa estão em suas apreciáveis reservas de mica e 

caulim. 

A população tradicionalmente religiosa festeja em ou-
tubro a padroeira, Nossa Senhora do Rosário. 

Os congados dão à festa colorido alegre e divertido. 

Conta a sede com 1 aparelho telefônico e 1 pensão. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 vereadores, 

sendo 1 267 os eleitores inscritos. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística José Sérvulo de Cal'valho). 

BRAúNAS- MG 

.Mapa Municip:ll no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi por volta de 1825 que concedeu o 

Govêrno doze sesmarias de te1:ra situadas entre as margens 

dos rios Santo Antônio e Guanhães aos irmãos da família 

Figueiredo Neves, para cultivo e povoamento. Com o cor

rer dos tempos, passaram es~;as terras à posse do alferes 

Fortunato do Carmo e seus dE1scendentes. 

Festa R1lligiosa 

Foram fundadores do município o alferes Bento Pinto 
de Aguiar e Joaquim Francisco Vieira. 

O município foi desmembrado em 1953 do de Gua
nhães . Seu nome vem de braúnas, existentes às margens do 

Vista f'arcial 

Usina Hidrelétrico 
de Salto Grande 

Barragem de Salto 
Grande, quando em obras 

rio Braúnas, que serviu de marco e ponto de referência para 
os primeiros desbravadores da região . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO -O município de Braú
nas com 365 km~, está localizado na Zona do .Rio Doce do 
Estado de Minas Gerais, sendo banhado pelos rios Santo 
Antônio e Guanhães . 

51TUAÇÁO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo Demográfico 
de 1950, era a seguinte a população do distrito de Braúnas, 
que posteriormente veio a constituir o atual município: 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

Quadro urbano ...... .... .. 213 230 443 

Quadro suburbano .. .......... .. 44 45 89 

Quadro rural. . ... 4 978 4 625 9 603 

TOTAL. 5 235 4 900 10 135 

Estimativas para 31-Xll-955 consignaram 10 718 ha
bitantes, com densidade demográfica provável de 29 habi
tantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura - Foram as seguintes as culturas 



agrícolas que em 1955 ocuparam área superior a 100 ha : 
arroz (220 ha); banana (150 ha) ; café (110 ha); cana 
(165 ha) ; feijão (285 ha) e milho (1110 ha). 

Quanto ao valor da produção agrícola, em 1955, foi o 

seguinte: 

CULTURAS 

Milho . .. 
Feijio . .. .. ... • .... . . 
Arroz . .. . . . . .. .. .. . .. •. 
c.r~ ... . . 
Cana-de- aç6car . . . ...•..• , . . . . . . . . .... • . . . .. 
Outros . .... .. . : . ...... , .... • ........ ... .... 

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

VALOR DA PRODUCllO 
(1955) 

N 6mttot % o6bre 
abaolutoe o total 

(Cr$ I 000) ------
2 602 23.80 
I 850 16,92 
I 736 5,11 
I 400 12,79 
I 076 9,83 
2 '74 31,55 

10 938 100.00 

Quanto à pecuária, representa ela um importante papel 

na ec-•::momia do município, que exporta gado para Coronel 
Fabri:iano, Governador Valadares e Belo Horizonte . O va
lor dcs 1·ebanhos, em 1955, foi o seguinte: 

REBANHOS 
N Ú MERO 

OB 
CABEÇAS 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 % o6bre 
o total --- ...... ·---------- ~-------·----1-----

A!tininOI .. . ....... ... . •. . . . . . 
Bovino. .. .. ..... .. . 
Capr·ín~ . ..•. . .. , . , ........ ... . 
RqU inoe .. .. . . ......•...• • . . . . 
M uarea .. ... . . .. •. ... .. . . . . . . · .. 
Ovínoe ............. . . ..... . .. . 
Su!noa • ... . •. •.. .•...• ••... ..•• 

TOi:AL . ..... .. . .. . . . 

120 
6 100 

350 
I 300 
I 200 

220 
4 600 

216 
18 300 

42 
1 950 
I 500 

33 
7 360 

211 401 I 

0,73 
62 ,25 
0,14 
6,63 
5,10 
0,11 

25,04 

100,00 

Barragem de Salta Grande 



Aspecto do túnel de desvi, do Rio Guanhães 
poro a barragem de Salto Grande. 

lndústria - Como se vê, pelo quadro ao lado, com da
dos relativos a 1955, o beneficiar.:tento e a transformação de 

produtos agrícolas desempenham o mais importante papel 
na indústria municipal. 

N .• de 
CAPITAL FORCA 

Peeaoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta · empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % N.• de Potencia 

motores em e.v. 
- - - ···-------- ------- ------ - -·- -- ----
lnd6atria extrativa mi· 

neral .. ~ .. ... ... . , . . . I 4 so 11,16 - --
lnd6etria de tranaforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 28 59 398 811 ,84 ··- -

Ind6stria manufatureira 
e fabril. . . . . . . ... . .. . - · - - - - --

TQTAL .. .. ....... 29 I 63 448 100,00 - -

Barragem de Salto Grande 



Barragem de Salto Grc1nde 

MELHORAMENTOS URB~OS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na ~de municipal em 
1954: 

ESPECIFICACAO 

N6mero de pr,dioa e:oiatentu . .. ... . . .. • . . ... . ... ....... . 

Lo~radouroe p(zbficoa 

ltxiotcntea . ... . ..... . ... .. . .. . .. .. ..... ..... ... ......... . 

Pavimentado.... .... ... . ... Inteiramente ... . .. . . . ... . .. . 

Outroo ......... .. .......... . . . ... ........ ..... . 

Ab .. tecimento d''~ua 

Pridioo eervidoo............ Pouuindo penaa ... ......... . 

Lo&radouroo aervidot... .... Totalmente . . ....... ... ..... . 

DADOS 
NUMltRICOS 

153 

6 

s 

tOl 

6 

ESPECIFJCACAO 

Iluminação p6blica e domiciliar 

l
ltm tOda a extenalo ... . . ... . 
Em parte da extentllo . .. ... . 

L<ll;:edouroo iluminedoe. . . . . · 
TOTAL .. .. ...... . ..... . 

N6mC1'o de focoo ........ . . ... . 

Lie"ções domiciliare. .......... . ....... ... .... .. ....... .. . 

DADOS 
NUMltRJCOS 

6 

6 

60 

IOl 

MElOS DE TRANSPORTE - O território de Braúnas é 
cortado por 15 km de rodovias municipais. Através de rodo
via, dista 318 km da Capital do Estado e 958 da Capital do 
País. 

Veículos registrados na Prefeitura Municipal em 1955 : 
4 a\ltomóveis, 1 camioneta, 4 caminhões. 



Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

------------- ------ -------- ----------
Município limítrofes 

Guanhãe• ............... . 
joan~sia ......... , ...... . 
Açucena ........... . 

Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

140 Onibus 
28 Onibus 

21 I Onibus e E. F. 
jardineira 

318 Onibus 
958 Onibus e E.F. 

Por ônibus de Braú
nas a CeJ. Fabrici
ano. Pela E.F.V.M. 
de Cel. Fabriciano 
a Naquc. P01 jar
dineira de Naque a 
Açucena. O distrito 
de Naque perten
cente ao munidpio 
de Açucena ~ ser
vido pela E.F.V.M. 

Por ônibus at~ Belo 
Horizonte. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Braúnas dis

punha, em 31-XII-1955, de 29 estabelecimentos comerciais, 

sendo 1 atacadista. Dos estabelecitl!entos varejistas, 14 

estão localizados na sede mul1.icipal. Contava, em ..... . 

31-XII-1956, com 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Com relação à alfabetização, 

são os seguintes os dados do Censo Demográfico de 1950 

sôbre os habitantes maiores de 5 anos da vila de Braúnas, 

que veio mais tarde a constitulr a sede do atual município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever .......... . 
Não sabem ler c escrever ...... . 

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

Ensino primário 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

HOMENS MULHERES 

!57 
53 

210 

141 
98 

239 

TOTAL 

298 
!51 

449 

DADOS NUMil:RICOS 

1954 

lO 
16 

631 

1955 

11 
20 

786 

1936 

9 
18 

689 

A percentagem de alunm: matriculados, em relação à 

população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
27,95%. 

FINANÇAS PúBLICAS- Nos anos de 1954 a 1955 foi 

a seguinte a situação das finan•;as municipais: 

ANOS 

1954. """" ... 
1955 ....... 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecada da 

Total Tributária 

698 

828 
201 

332 

Despesa 
realizada 

583 

713 

Saldo ou 
"deficit" 

do balanço 

115 

95 

No período 1954-1955, a arrecadação do Estado e do 
município foram as seguintes: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal ----------------------- -------- ------- ---------

1954 ..................... . 
1955 .................. . 

(') 443 
998 

I!OT A· A .C.oletoria Estadual foi i11stalada em agõsto de 1944. 
( ) Não fo1 Instalada Coletoria Fee.eral. 

698 
828 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A base eco
nômica do município de Braúnas está na agricultura e na 
pecuária. 

Seu comércio se caracteriza pela exportação de gado 
para Governador Valadares, Coronel Fabriciano e Belo Ho
rizonte; importa tecidos, calçados, armarinhos etc. 

Funcionam na sede 3 hotéis e 4 pensões. Há 1 hospi
tal com 40 leitos. São 3 os médicos que exercem a pro
fissão. 

A Câmara Municipal funciona com 9 vereadores, sendo 
2 535 o número de eleitores inscritos. 

As principais festas populares do município são as de 
Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora do Rosário, a do 
Divino e a de São Sebastião. 

(Organizado por Pedro Galery, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Benedito Pereira da Silva). 

BRAZÕPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade de Brazópolis que se acha loca
lizada ao pé de um contraforte da Serra da Mantiqueira, 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais, é conhecida des
de 1812, quando ali foi erigido um pequeno templo ca
tólico denominado Capela da Lage. Até o ano de 1838, era 
essa região, ainda quase deserta. Naquele ano teve início a 
povoação que se iniciou em terrenos com a área de trinta al
queires, terrenos êsses que foram doados por D. Ana Cha
ves e demais filhos de Francisco Dias Chaves, pois cons
tituíram o patrimônio da Capela. Os primitivos descobrido
res da localidade assentaram que seria Santana a padroeira 
do lugar. Entretanto, por imposição do C."' Caetano Ferrei
ra da Costa e Silva, homem de grandes recursos e influência 
na região, resolveram adotar o nome de São Caetano para 
padroeiro da nova povoação. O C.''1 Caetano se compro
metera a adquirir a suas expensas a imagem e doá-la à nova 
Igreja, então em construção. Foi o Padre Athanázio José 
Rodrigues o primeiro vigário do curato de São Caetano da 
Vargem Grande, de 1848 a 1853. Em 30 de março de 1887, 
por um acôrdo assinado entre os senhores de escravos ali 
residentes, foi extinta a escravidão na Paróquia . Brazópolis 
já foi parte integrante dos municípios de São João dei Rei, 

Vista Parcial 



Campanha e ltajubá. O município de Brazópolis foi criado 
em 1901. Em 1912, foi-lhe trocado o nome pelo de vila 
Braz, nome êsse que perdurou até 1926 quando voltou a de
nominar-se Brazópolis, em homenagem ao seu benemérito 
c.e1 Francisco Braz Pereira Gomes. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Foi o distrito criado 
pela Lei provincial n.0 364, de 30 de setembro de 1848 e pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

O município, com a denominação de São Caetano da 
Vargem Grande, criou-o a Lei estadual n.0 319, de 16 de se
tembro de 1901, tendo sido desmembrado do de ltajubá. 
Sua instalação verificou-se a 2 de janeiro de 1902. 

A Lei estadual n.0 513; de 11 de outubro de 1909, mu
dou-lhe o nome para vila Braz. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, referente 
ao ano de 1911, e os quadros de apuração do Recensea
mento Geral de 1.0 -IX-1920, apresenta-se o município de vila 
Braz composto de 2 distritos: vila Braz e Piranguinho. 

Por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, tomaram a denominação de Brazópolis o municí
pio e a sede, que foi elevada à categoria de cidade. Dêsse 
modo, de acôrdo com a citada lei, o município de Brazópolis 
(ex-vila Braz) se constitui de 2 distritos: Brazópolis (antigo 
São Caetano) e Piranguinho. 

Na divisão administrativa concernente ao ano de 1933, 
é idêntica a composição distrital do município: Brazópolis 
e Piranguinho. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de .... 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, o quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, e também o De
creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o 
quadro territorial do Estado, para vigorar no qüinqüênio 

Igreja-Matriz 

Escola Normal 

1939-1943, o município de Brazópolis é formado dos distri
tos de Brazópolis, Candelária e Piranguinha. 

De conformidade com o quadro da divisão territorial 
judiciádo-administrativa do Estado em vigência no qüin
qüênio 1944-1948, fixado pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 
de dezE~mbro de 1943, permanece o município composto dos 
seguintes distritos: Brazópolis, Luminosa (ex-Candelária) 
e Piranguinho. 

D~ acôrdo com a Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 
1948, que fixou nova divisão territorial e administrativa a 
vigorar no período 1949-1953, criou mais o distrito de Ole
gário :Maciel, contando, portanto, o município de Brazópolis, 
com 4 distritos, a saber: Brazópolis, Luminosa, Olegário Ma
ciel e Piranguinho. 

D~ conformidade com o quadro da divisão territorial 
judiciário-administrativa do Estado, em vigência no qüin
qüênio 1954-1958 fixado pelo Decreto-lei n.0 1 039, de 12 
de dezt~mbro de 1953, criou-se mais um distrito, o distrito 
de Die.s, contando, portanto, o município de Brazópolis 
atualmente com 5 distritos, a saber: Brazópolis, Dias, Lu
minosa, Olegário Maciel e Piranguinho. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Consoante as divisões ter
ritoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como 
o quadro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 
1938, o município de Brazópolis forma o Têrmo único da 
comarca do mesmo nome. 

Segundo os Decretos-leis estaduais ns. 148, de 17 de 
dezembro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
que estabeleceram novas divisões administrativo-judiciárias 
para vigorarem, respectivamente, nos qüinqüênios ..... . 
1939-H43 e 1944-1948, o Município de ~razópolis continua 
como têrmo judiciário único da comarca de igual nome. 

D1~ conformidade com os Decretos-leis estaduais nú
meros :J36, de 27 de dezembro de 1948, e 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, que estabeleceram novas divisões ad
ministrativo-judiciárias para vigorarem, respectivamente, 
nos qüinqüênios 1949-1953 e 1954-1958, o município de 
Brazópolis continua como têrmo judiciário da comarca de 

igual nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Bra
zópolis está localizado na Zona Sul do Estado de Minas Ge-



Rua D. An ~ Chaves 

rais, ocupando uma área de 4B7 km2 • A cidade tem como 
coordenadas geográficas: latitude Sul: 22° 28' 20"; longi
tude W. Gr. : 45° 37' 20". Altitude - 851 m. A posição da 
cidade relativa à Capital do Eutado é: rumo S. S. O. 

SITUAÇÃO A 
e 

Posição do Município em relaçiío ao Estado e sua Capital. 

As médias de temperatura em graus centígrados são: 
das máximas: 24; das mínimau: 17; compensada: 21. 

Rua Capitãc• Gomes 

Avenida Coronel Francisco Braz 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 apurou 

22 934 habitantes no município. Estimativas para 

31-XII-55 consignam 24 335 habitantes com densidade 

demográfica provável de 50 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Localização da população - Conforme os resultados do 

Censo de 1950, contém o quadro abaixo a localização da po

pulação no município: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(!."-VII 19501 

absolutos o total 
Números I % sôbre 

----------·---·------------ ------ -------

Cidade .. 3 735 16,28 
Luminosa ... 514 2,24 
Olegário MacieL 319 1,39 
Piranguinho .... 455 1,98 
Quadro ruraL ... 17 911 78,11 

TOTAL .. 22 934 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 

atividade econômica do município é a agricultura, seguida 

da pecuária com o valor total dos rebanhos avaliados em 
Cr$ 418 732 000,00, destacando-se como principais, os re-

banhos bovinos, com 19 493 cabeças, avaliados em ..... . 

Cr$ 39 800 000,00 . 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1."-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 
-------------------------------------

Agricultura, pecuãria e silvicultura. 5 837 5 653 184 

Indústrias extrativas ....... 47 47 

Indústria de transformação ......•.. 337 313 24 

Comércio de mercadorias ...... 209 205 4 

Comércio de imóveis e valores mobiliários, 
cr~ito, seguros e capitalização . .. 29 28 I 

Prestação de ser•1iços ...... 360 172 188 

Transporte, comunicações e armazenagem. 125 122 3 

Profissões liberais. 14 13 1 

Atividades sociais . . 89 30 59 

Administração pública, Legislativo, Justiça .. 53 49 4 

Defesa nacional e segurança pública ........ 12 12 

Atividades dom&ticas não remuneradas e ati-
vidades escolares discentes ................ 7 785 635 7 150 

Condições inativas ...................... ···· 820 557 263 

TOTAL ............................. ·· 15 717 7 836 7 881 



Casa Residencial 

Em importância econômica a agricultura ocupa o se
gundo lugar no município com a produção total avaliada 
em Cr$ 145 419 880,00, destacando-se o café, o milho, o fei
jão e o arroz como os principais produtos cultivados que, 
exceto o arroz, ocupam áreas de plantio superiores a .... 
2 300 ha. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A tabela abaixo 
é elucidativa quanto à produção agrícola do município: 

CULTURAS 

Café ............. . 
Milho ........ . 
Feijão ...... . 
Arroz ....... . 
Fumo ....... . 
Outros .... . 

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

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

89 600 
22 500 
17 240 
11 200 

I 294 
3 286 

145 420 

%sObre 
o total 

61,63 
15,68 
11,86 

7,70 
_0,88 
2,25 

100,00 

O quadro seguinte apresenta a situação da pecuária no 
município: 

NÚMERO 
VALOR (31-Xll-1955) 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %sObre 

o total 

Aaininoa ...................... . 5 15 0,02 
19 493 39 200 59,47 

800 96 0,14 ~:!~:!~:::::::::::::::::::::: 
Eqüinoo ...................... . 2 630 3 945 5,98 
Muarea .. ..................... . I 410 2 820 4,27 
Ovinoa ....................... . 310 53 0,08 
Sulnos ....................... . 16 500 19 800 30,04 

TOTAL .................. . 418 732 100,00 

Indústria - O quadro abaixo traduz a situação da in
dústria no município de Brazópolis: 

N.o de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta· empre· 

beleci· gado 
mcntos Cr$ I 000 % N.o de PoUncia 

motores em c. v. 
------------------

Indúotria extrativa mi· 
neral. ............... 12 29 92 2,17 1 8 

Indústria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produ~ão agrlcola 30 75 2 541 59,98 33 294 

Indúotria manufatureira 
e fabril .............. 30 89 1 604 37,85 19 38 

TOTAL ........... 72 193 4 237 100,00 52 340 

.250 

Fábrica "Doces Sinhá" 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número tfe prédios existentes ....... .................... . 

Lojjradouros púh/icus 

Existentes ............................................. . 

. {Inteiramente ................ . 
Pav,merctados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

~~~~~~nd~.'.'.'.'.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Abastecimento d'ájjua 

Prédios servidos possuindo penas ..................... . 

Logradouros servidos totalmente ................ . 

Esjjotos 

Logradc·uros esgotados ...... I De despejo .... ·.· ; . : ....... . 
\De águas superf•c•a•s ....... . 

Prédios servidos ............ {Pela rMe .................. . 
Por fossas .............. : . . . 

1/uminaçõo pública e domiciliar 

I 
Em parte da extensão ...... . 
Em tOda extensão .......... . 

Logradc•uroa iluminados ..... 
TOTAL ................. . 

Número de focos ........... . 

Ligas;õe • domiciliares .................................... . 

Praça Getúlio Vargas 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

1 061 

65 

10 
16 

26 

6 
33 

780 

54 

33 
30 

589 
85 

5 
49 

54 

365 

770 



MEIOS DE TRANSPORTE: - O município de Brazópolis 

é servido pela Rêde Mineiru de Viação. Possui uma rêde 

rodoviária de 175 km de extensão, assim distribuída: 32 km 

de estradas federais; 33 km estaduais; 84 km municipais e 

26 km particulares. Dêsses meios de transporte serve-se o 

município para escoamento de sua produção e para impor

tação de todos os produtos b.dispensáveis ao seu consumo. 

Nos lançamentos da Prefeitura Municipal referentes a 1955 

constam 87 automóveis, 37 camionetas, 43 caminhões e 2 

ônibus. 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
DI8-

TANCIA 
(km) 

VIA DE 
TRANSPORTE 

OBSERVAÇ0ES 

---------1-------------- --------
Municípios 
lim1trofes 

Bruópolie 

A Cachoeira de Minas 
Pela R.M.V., de Brazó

polie a Paraieópolie, 
depois por ônibus .... 

Por automóvel, 22 km da 
Estrada Piranguinho-
Sapucai-Mirim ...... . 

A Conceiçilo dos Ouros 

Pela R.M.V., de Brazó
polie a Paraieópolio, 

depoio por ônibus .... 

Por automóvel, 22 km da 
Estrada Piranguinho-
Sapucai-Mirim ...... ·. 

A ltajubá 

Pela R.M.V ........... . 

Por automóvel. .. __ .... 

A Parais6polis 

Pela R.M.V ........... . 

Por automóvel. ....... . 

A Santa Rita do Sapucai 

Pela R.M.V ........... . 

Por automóvel. ....... . 
Por automóvel (Via Boa 

Vista) .............. . 

A Silo José do Alegre 

Por automóvel (Via Pi-
ranguinho) .......... . 

Por automóvel (Via Boa 
Vista) .............. . 

Pela R.M.V., e depois 
por automóvel (Via Pi-
ranguinho) .......... . 

À Capital Estadual 

Pela R.M.V ........... . 

Pela R.M.V. e E.F.C.B. 

À Capital Federal 

Pela R.M.V. e E.F.C.B. 
Por automóvel. ....... . 

5~i Rodoviâria e Rêde Mineira de Vi-
ferroviâria açio e Empresa de 

Onibus Sll.o Paulo
Minas 

3:1 Rodoviâria 

4il Ferroviéria e Si o Paulo-Minas 
rodoviâria 

3:1 Rodoviâria 

3•1 · Ferroviâria Rede Mineira de Vi-
açio 

21i Rodoviâria -

311 Ferroviâria Rêde Mineira de Vi-
açio 

211 Rodoviâria -

7:. Ferroviária Rede Mineira de Vi-
açio 

3:• Rodoviâria -
511 Rodoviâria -

3:' Rodoviâria -

4'' ·' Rodoviâria -

41: Ferroviâria Rede Mineira de Vi-
açio 

80(1 Ferroviâria Rêde Mineira de Vi· 
açio c E.F.C.B. 

884 Ferrovia 

46~ Ferroviária Idem 
577 Rodoviâria -

NOTA- O km 22 da Rodovia Piranguinho-Sapucaf-Mirim dieta da sede 
6 km. Deixa de constar o meio de trantportc com o municipio de Sio Bento do 
Sapucaf (Estado de Sio Paulo, visto que• esta Agência nio possui dados completos. 
Para ir atê o referido municipio, passa-se por Paraiaópolis. 

COMÉRCIO E BANCOS - A sede municipal possui 4 es
tabelecimentos comerciais ate1cadistas e 80 varejistas. O to
tal dêsses estabelecimentos em todo o município é de 4 ata
cadistas e 143 varejistas. O município conta ainda com 4 
agências e 1 correspondente bancário. 

Rua Alferes Antônio Dias 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, transcritos no quadro abaixo, revelam a situação do 

município quanto ao nível de instrução de seu povo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ........... . 
Não sabem ler e escrever ...... . 

TOTAL .... _____ _ 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1. 0 -VII -1950) 

Número 

6 964 
11 957 

18 921 

% sôbre 
o total 

36,80 
63,20 

100,00 

Como se verifica pelos dados exar.ados no quadro 

supra, apenas 36,80% da população do município são 

alfabetizados. 

Ensino primário - O quadro seguinte mostra a situa

ção do ensino primário em Brazópolis: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .. _ . _ .... 

Corpo docente .. ___ . __ _ 

Matricula efetiva ...... . 

DADOS NUM~RICOS 

1954 1955 1956 

12 

18 

928 

14 

44 

I 795 

53 

89 

2 856 

A percentagem das crianças matriculadas, em relação 

à população em idade escolar, é de 51,02%, em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- A tabela abaixo demon~tra a 

situação das finanças municipais de 1951 a 1955: 

ANOS 

1951.-------

1952 .. ----- ... -

1953 .. ------" 

1954 ..... --"-

1955 ..... ------. 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributâria 

I 191 622 

I 360 634 

I 448 698 

1 587 739 

I 870 830 

Despesa 
realizada 

2 683 

3 268 

4 022 

4 321 

6 015 

Saldo ou 
"deficit ' 

do balanço 

I 492 

I 908 

2 574 

734 

4 145 

251 



Ainda com relação à receita arrecadada no município 
no mesmo período, no âmbito federal, estadual e municipal, 

apresenta-se o seguinte resultado: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000 00 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-------

1951. 776 4 114 1 388 
1952 .. I 262 3 979 1 454 
1953 .. I 516 7 040 1 852 
1954 .. I 428 7 287 1 908 
1955 .. 1 926 13 496 2 302 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Brazópolis está situada ao pé de um contraforte da Serra 
da Mantiqueira, gozando de clima ameno e salubre. Seu 
povo é laborioso e progressista. Enquanto os habitantes da 
cidade se ocupam das atividades industriais, agrícolas e pas
toris. A cavaleiro da cidade encontra-se o pico do "Can-Can" 
que se assemelha ao célebre "Pão de Açúcar" no Distrito Fe
deral. O território do município se apresenta acidentado ao 

sul e mais ondulado ao norte. Seu sistema orográfico é cons

tituído por contrafortes e ramificações da Serra da Manti

queira . O sistema hidrográfico é representado pelos rios: 

Sapucaí, Verde Grande e Anhumas, além de diversos ri

beirões. 

O povo do município, tradicionalmente religioso, come

mora com grande pompa os festejos da Semana Santa, de 

São Caetano, padroeiro da cidade, mês de Maria e Na tal. 

Brazópolis conta com 1 hospital, 1 Pôsto de Higiene, 1 
Asilo de Inválidos e 1 Escola Normal, e Ginásio, 2 unidades 
de ensino secundário e 1 do pedagógico . 

Acham-se na sede 96 telefones, 2 hotéis, 1 pensão e 2 

cinemas. 

Editam-se 2 jornais; há 2 bibliotecas. 

Compõe-se o Legislativo local de 11 vereadores. São 

5 715 os eleitores inscritos. 

Instalada na sede municipal está a Agência de Estatís

tica, órgão d·o Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Benedito de Oliveira). 

BRUMADINHO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Formação administrativa - O município 

de Brumadinho originou-se do antigo distrito de "Brumadi

nho de Paraopeba", pertencente ao município de Bonfim. 

A Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, trans

feriu a sede do distrito para o povoado da Estação de Bru

madinho, dando-lhe êsse nome. 

Passou a município em 17 de dezembro de 1938, pela 

Lei estadual n.0 148, constituído pelos distritos de Aranha, 

São José do Paraopeba e Piedade do Paraopeba, os dois 

primeiros saídos de Bonfim e o último de Nova Lima, mu
nicípio vizinho. 

Posteriormente, em 1953 (Lei estadual 1 039), foi cria
do o distrito de Conceição do Itaguá que juntamente com 

.25.2 

os acima citados passou a integrar o atual município de 
Brumadinho. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - O município de Bru

madinho com 630 km2 está localizado às margens do rio Pa

raopeba, na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 

A sede municipal tem como coordenadas geográficas 

20° 08' 3:r• de latitude Sul e 44° 12' 41" de longitude W.Gr. 

Sua altitude é de 737 m. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posi~ão do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO- Em 1950, foram recenseados 13 018 ha

bitantes, dos quais 6 166 no distrito da sede e 1 050 nas zo

nas urbana e suburbana da cidade. A população estimada 
para 31-12-55 foi de 13 779 pessoas para todo o município. 

Densidade demográfica: 22 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Prirtcipais a~lomerações urbanas - Pràticamente, o 

município:> somente dispõe de uma aglomeração urbana digna 

de relêvco, esta localizada na sede municipal, com população 
equivalente a 8,06% da população total do município. 

Localização da população - O quadro a seguir fixou 

os efetivos populacionais do município em 1950. Verifica-

Rua Barão do Rio Branco e Igreja de S. Sebastião 



Praça da Bandeira e Av. Getúlio Vargas 

-se por êle que, àquela data 85,98% da população estavam 
localizados nos quadros rurais: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade .....•................... 
Aranha ......................... . 
Piedade do Paraopeba ......................... . 
São jos~ do Paraopeba....... . ......... . 
Quadro rural. ........... . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Números 
absolutos 

I 050 
288 
301 
188 

11 191 

13 018 

% sObre 
o total 

8,06 
2,21 
2,31 
1,44 

85,98 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principâl 
atividade econômica do munic:ípio é a agrícola, à qual se 
dedicavam, segundo o Censo dtl 1950, 2 699 pessoas. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu6.ria e silvicultura . ... 
Indústrias extrativas . ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Comércio de imóveis e valores mobiliários cré· 

dito, seguros e capitalização ....... ... .' .. . 
Prestação de serviços ..... ............. . 
Transporte. comunicações e armazenagem 
Profissões liberais . .................... . 
Atividades sociais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Administratão pública, Legislativo, Justiça ... 
Defesa nacional e segurança pública. . . . . . .. 
Atividades domisticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes .. ......... . 
Condições inativas ....... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total 

2 699 
336 
163 
134 

8 
257 
254 

6 
56 
43 

6 

4 650 
605 

9 217 

Homens Mulheres 

2 677 
333 
\59 
128 

8 
91 

244 
4 

16 
42 

6 

559 
392 

4 659 

22 
3 
4 
6 

166 
lO 

2 
40 

I 

091 
213 

4 558 

Agricultura- As princip~lis culturas do município são: 
laranja, banana, milho e arro:~, como se vê no quadro se
guinte: 

CULTURAS 

ª\································ TOTAL .......................... . 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

12 012 
5 926 
1 817 

731 
653 
518 

23 667 

% sôbre 
o total 

50,77 
25,09 

7,68 
3,08 
2,75 

10,63 

100,00 

Para o ano de 1955 (31 de dezembro) o rebanho mu
nicipal foi estimado em 25 808 mil cruzeiros, sendo o maior 

dêles o rebanho bovino, com 12 230 cabeças e avaliado em 
25 071 mil cruzeiros. 

REBANHOS 

Asininos ........ . 
Bovinos ....... . 
Caprinos ......... . 
Eqüinos ......... . 
Muares ... . 
Ovin03 .... . 
Sulnos .. . 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

4 
12 230 

120 
1 600 
I 000 

100 
4 400 

Estação da E.F.C.B. 

VALOR 
31-XII-1955 

(Cr$ 1 000) %sObre 
o total 

40 
25 071 

14 
3 200 

40 
11 

600 

28 976 

0,13 
86,56 

0,04 
11,04 
0,13 
0,03 
2,07 

100,00 

Indústria -O município não dispõe de parque indus
trial digno de nota . Entretanto, é destacada a produção ex
trativa mineral. Havia 10 estabelecimentos industriais, com 
o capital empregado de 21 467 mil cruzeiros, ocupando, ao 
todo, 282 empregados, em 1955. 

ESPECIFICAÇÃO 

Indústria extrativa mi-
neral. ··············· 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 

Indústria manufatureita 
e fabril. ............. 

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

N.• de 
esta

beleci
mentos 

5 

5 

J(l 

Pessoal 
empre
gado 

277 

5 

282 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$ I 000 % 

21 365 99,53 

102 0,47 

21 467 100,00 

FORÇA 
MOTRIZ 

N .o de Pot~ncia 
motores em c.v. 

6 31,13 

12,00 

7 43,13 

A produção da Indústria Extrativa Mineral atingiu a 
543 milhões de cruzeiros, sendo que a transformação e be-

Rua Governador Valadpres 

:1.53 



Rua Dr. Vitor de Freitas 

neficiamento de produtos agrícolas elevou-se a 1,2 milhões 
de cruzeiros . 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e'Kist~ntes. 

Logradouros públicos 

Existentes ... 

Pavim~ntados .. 

Outros. 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos. 

Logradouros servidos . 

{ 

Inteiramente .. 
Parcialmente .. 

TOTAL ....... . 

I Possuindo penas .... 
. . Com ligações livres. 

I TOTAL ......... . 

{

Totalmente ... 
. Parcialmente. 

TOTAL .... 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros iluminados. 

Ligaçóes domiciliares. 

\

Em tOda a extenção. . ... 
Em parte da extensão. . . . 

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

Número de focos .. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

280 

21 

2 
3 

5 

16 

86 
5 

91 

13 
7 

20 

14 
7 

21 

lOS 

140 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
estrada de rodagem e ferrovia (Central do Brasil) . 

Ponte em construção na BR-55 

Possui uma rêde rodoviária de 148 km, sendo 50 do 
Estado, 93 do município e 5 de particulares. Veículos re
gistrados na Prefeitura Municipal em 1955: 2 automóveis, 
151 ':aminhões, 2 ônibus. 

Tábuas: ltinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
limítrofes 

Betitn .............. . 

Belo Vale .............. . 

Bonfirr. ................. . 

Itabirito ........... . 

Itaúna .. ............... 

Mateus Leme .. ·········· 

Moeda ........ 

Nova l.ima .............. 

Capital Federal. ......... 

Capital do Estado .. 

DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

99 Estrada de ferro 
e Onibus 

93 Onibus 

E.F.C.B. atE Belo 
Horizonte 61 km e 
R.M.V. de Belo 
Horizonte a Betim 
38 km. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 58 
km e de Belo Ho
rizonte a Betim 
35 km. 

49 E•trada de ferro E.F.C. Braoil 

31 Onibus 

142 Estrada de ferro 

118 Onibus 

161 E•trada de ferro 

151 Onibus 

133 Estrada de ferro 

128 O.tibus 

36 Estrada de ferro 

104 Estrada de ferro 

84 Onibus 

579 Estrada de ferro 

552 Onibus 

61 Estrada de ferro 

58 Onibus 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 61 
km e de Belo Ho
rizonte a Itabirito 
81 km E.F.C.B. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 58 
km e de Belo Ho· 
rizonte a Itabirito 
60 km. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte pe· 
la E.F.C.B. 61 km 
e de Belo Horizonte 
a Itaúna 100 km 
R.M.V. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 58 
km e de Belo Ho-
rizonte a Itaúna 
93 ktr. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 
E.F.C.B. 61 km e 
de Belo Horizonte 
a Mateus Leme pe· 
la R.M.V. 72 km. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 58 
km e de Belo Ho-
rizonte a Mateus 
Leme 70 km. 

E.F.C. do Brasil 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 61 
km. de Belo Hori-
zonte a Raposos 34 
km. pela E.F.C.B. 
e de Raposos a No· 
va Lima pela E.F. 
Morro Velho9km. 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 58 
km e de Belo Ho-
rizonte a Nova L~-
ma 26 km. 

E.F.C. do Brasil 

De Brumadinho a 
Belo Horizonte 58 
km. de Belo Hori· 
zonte ao Rio de 
Janeiro 49:4 km. 

E.F.C. do Brasil 

COMÉRCIO E BANCOS O comércio de Brumadinho 
em m-XII-1955 dispunha de 25 estabelecimentos comer
ciais, sendo 2 atacadistas e 23 varejistas. Somente a sede 
municipal dispunha de 4 estabelecimentos, dos quais 1 ata~ 
cadista. Contava, em 31-XII-1956, com 1 agência bancária 

e 1 correspondente. 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Se~;undo os dados do Censo de 
1950, das 10 977 pessoas com 5 anos e mais, 5 737, isto é, 

48,94% sabiam ler e escrever: 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.•-Vll-1950) 
ESPECIFICAÇÃO 

Nó.mcro % sôbre 
o total 

5 373 48,94 
. .. 5 604 51,06 Sabem ler e escrever. 

Não sabem ler· e escrever ... 

TOTAL .............. . . ... 10 997 100,00 

Ensino primário- Em 1956 o município possuía 30 
unidades do ensino primário, contando com uma matrícula 
efetiva de 1519 escolares para um corpo docente de 46 

professôres . 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ..... . 

DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 

33 
46 

1 539 

27 
44 

1 526 

30 
46 

1 519 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população em idade escolar :ra de, aproximadamente, 
47,93%, em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS - O quadro seguinte dá-nos uma 
visão das finanças municipais no período 1951 a 1955 . 

Pelo mesmo verifica-se que o município arrecadou 
1 465 mil cruzeiros em 1955, quando em 1951 êsse total 
foi de apenas 628 mil cruzeiron. 

FINAN•;;AS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arreeadada Saldo ou 
Despesa "deficit" 

Total Tributiaria 
realizada do balanço 

1951 ........... . 628 514 503 125 
1952 ........... . 960 609 713 247 
1953 .. . I 009 972 676 333 
1954 ...... . 840 822 675 165 
1955 .......... . I 465 I 374 1 812 347 

Damos a seguir a posição das receitas estadual e mu
nicipal no qüinqüênio 1951-1955: 

1951. 
1952 .. 
1953 ... 
1954 
1955 

ANOS 

.... 

.. 

FINANÇAS 

Estadual 

I 044 
I 056 
1 904 
I 928 
3 407 

A Coletoria Federal foi instalada em 1956. 

(Cr$ I 000,00) 

Municipal 

628 
960 

I 009 
840 

I 465 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - O Legis
lativo municipal é integrado por.9 vereadores. São 6 302 os 
eleitores inscritos. 

A população se vale dos s1~rviços profissionais de ape
nas 1 médico. 

Acham-se instalados no município 2 aparelhos tele
fônicos . A hospedagem se resume em 1 pensão e a diver
são pública, em 1 cinema. 

(Organizado por George Byrou Camelino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Afrânio Geraldo Moreira Utsch). 

BUENO ~RANDÃO- MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - O desbravamento do território foi feito 

por diversos portuguêses residentes na côrte do Rio de 

Janeiro, que no ano da Independência, não tendo aderido 

ao recém-fundado Império, foram banidos, para o então 

"Sertões", fixando residência nas margens do Ribeirão das 

Antas. Eram êles: Cap. Antônio Felipe Amaral, Cap. An

tônio Nunes Brigagão e c."1 Agostinho. 

Chegando à região, encontraram um grupo de mora

dores, aumentando, assim, o número dos habitantes. Era 

morador das Antas, em 1820, o Sr. Patrício José Joaquim, 

ao qual pertencia uma imagem do Senhor Bom Jesus da 

Pedra Fria, donde veio o nome da capela do Senhor Bom 

Jesus da Pedra Fria. Mais tarde, o ribeirão das Antas pas

sou a denominar-se Campo Místico, nome que conservou 

por cêrca de 30 anos. Estando Campo Místico em franco 

progresso em 1938, e os habitantes num anseio de autono

mia, resolveram apresentar ao então Governador Sr. Bene

dito Valadares as suas reivindicações pela emancipação do 

Distrito. 

No dia 17 de dezembro de 1938, o Governador assinou 

o decreto, emancipando Campo Místico e deu-lhe o nome 

do ex-presidente do Estado - Bueno Brandão. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O distrito foi criado pela 

Lei provincial n.0 471, de 1.0 de junho de 1850, e pela Lei 

estadual n.0 2, de 13 de setembro de 1891, com a denomi

nação de Campo Místico e território desmembrado do Mu

nicípio de J aguari (mais t~rde Camanducaia) . 

Na "Divisão Administrativa, em 1911", e nos quadros 

de apuração do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, o 

distrito de Campo Místico é um dos componentes do Mu

nicípio de Ouro Fino, sendo tal situação confirmada pela 

Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923. 

De acôrdo com o quadro da divisão administrativa 
concernente ao ano de 1933, compreendido. no "Boletim do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", Campo 

Místico constitui um dos distritos do Mwticípio de Ouro 
Fino, assim permanecendo nos quadros territoriais datados 

de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no anexo ao De

creto-lei Estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Igreja-Matriz 



Por efeito do Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938, o distrito de Campo Místico teve seu 
topônimo modificado para Bueno Brandão, e foi desmem
brado do Município de Ouro Fino para formar o novo Mu
nicípio de Bueno Brandão. Na divisão territorial vigente 
em 1939-1943, estabelecida pelo supramencionado Decreto 
n.0 148, Bueno Brandão figura, Unicamente, com o distrito

-sede. 

Dá-sé o mesmo na divisão territorial fixada pelo De
creto-lei Estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo as divisões terri
toriais judiciário-administrativas do Estado, estabelecidas 
pelos Decretos-leis Estaduais de números 148, de 17 de de
zembro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para 
vigorarem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 
1944-1948, o Município de Bueno Brandão subordina-se ao 

têrmo e à Comarca de Ouro Fino. 

Finalmente, elevada à categoria de Comarca, criada 
pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953 e instalada 
pelo Decreto n.0 4 747 de 28 de _setembro de 1955, tendo 
sido instalada solenemente em 30 de outubro de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Bue
no Brandão com 365 km2 está localizado na Zona Sul do 
Estado de Minas Gerais. A sede municipal tem como coor-
denadas geográficas: 22° 26' 20" de latitude Sul e ..... . 
46° 21' 15" de longitude W. Gr. Sua altitude é de 1 200 m. 
Apresenta as seguintes médias de t.emperatura em graus 
centígrados: das máximas: 26; das mínimas: 6; compen
sada: 20. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

:, 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do Município era de 11 334 
habitantes por ocasião do Recenseamento Geral de 1950. 

:1.56 

Rua Barão de Campo Místico 

Estimou-se para 31-XII-1955 uma população de 11965 
(D. E:. E. ) com densidade demográfica provável de 33 ha
bitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Há no município 
de B1.1eno Brandão apenas uma aglomeração urbana, ou 
seja, a da sede municipal, com os seus 1347 habitantes, 
conforme o Censo de 1950. 

l...ocalização da população - O Quadro Rural, segundo 
os renultados do Censo de 1950, conta com 88% da popu
lação total. 

LOCALIZACÃO DA POPULACÃO 

Cidade ...................................... . 
Quadro rural. ............................... . 

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

POPULACÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Números 
absolutoo 

1 347 
9 987 

11 334 

% oc)bre 
o total 

11,88 
88,12 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A apuraçãc 

dos dados do Censo de 1950, relativamente ao ramo de 

atividade da população, forneceu os sugestivos dados da 

tabela seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura pecuária e silvicultura .......... 
Indúotriao t..xtrativaa . ....................... 
Indústr:a de transformação .................. 
Com&cio de mercadorias .................... 
Com~rc io de im6veia e valores mobilillrioo, cr~-

dito, .~ea;uroa e _capitalização ............... 
Prestaçno de servtçoo ....................... 
Tranap<rtc, comunicações e armazenagem ..... 
Profiaaêes liberais ........................... 
Atividaies aociaia ........................... 
Adminintração pública, Legislativo, Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública .......... 
Ativida:l.es dom&ticas não remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ................. 
Condiç1óea inativas .........•................. 

TOTAL .............. ················· 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

(1.•-VII-1950) 

Total Homens Mulheres 

3 386 3 214 172 
20 20 

115 109 6 
88 88 

14 14 
105 60 45 
32 30 2 

6 6 
31 17 14 
27 25 2 

7 7 

3 639 188 3 451 
355 207 148 

7 825 3 985 3 840 

A principal atividade da população do município é a 

agricultura . 

. 4.gricultura, pecuária e silvicultura - Foram as se· 
guint,~s as culturas agrícolas que em 1955, ocuparam área 



Vista Parcial 

superior a 100 ha: arroz. ( 18(]1 ha); café ( 1 924 ha); fei
jão (680 ha); fumo (115 ha) e milho (2 700 ha). 

Naquela data, o valor da produção das principais cul
turas foi o seguinte: 

CULTURAS 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

Números %sObre 
absolutos o total 

(Cr$ 1 000) 
----------------------------·---1------- -----
Caf~ ......................... . 31 463 60,76 

Feijão .......................... . 15 30Ó 29,55 

Arroz .................................. .. . 2 335 4,50 

Outros ................................ . 2 693 5,19 

TOTAL ............................ . 51 791 100,00 

Pico dos Deis Irmãos 

O município tem plantados 2 138 500 pés de café, dos 
quais 34 000 novos e os resta:ntes em produção. 

17- 24CI73 

Em 1955 era a seguinte a situação dos rebanhos do 
Município: 

REBANHOS 

Aaininos ...................... . 

Bovinos ...................... . 

Caprinos ...................... . 

Eqüinos ...................... . 

Muares .................... ·.·· 

Ovinos ........................ . 

Sufnos .......................•• 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

3 

14 000 

1 400 

4 300 

1 195 

1 300 

26 000 

VALOR 
(31-Xli-1955) 

Cr$ 1 000 

6 

30 240 

182 

6 880 

2 271 

221 

11 440 

51 240 

%sObre 
o total 

0,01 

59,03 

0,35 

13,42 

4,43 

0,43 

22,33 

100,00 

Praça Virgílio de Melo Franco 

Indústria- A indústria extrativa não é desenvolvida 
no Município, havendo apenas pequt::na extração de argila 
para tijolos. Há o beneficiamento do café, fabricação de 
queijos, não existindo entretanto fábricas importantes: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % N.• de· Potencia 

motores em c. v. 
----------------

Indústria extrativa mi-
neral. ............ ... 4 10 15 1,38 - -

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produçlo agrfcola 9 22 1 065 98,62 8 94 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 13 32 1 080 100,00 8 94 

Campo de Pouso 



Coletoria Federal 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádio.'J existentes ... 

Logradouros públicos 

Existentes ................. ······························. 

{ 

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . .............. . 

· TOTAL ................. . 

Ajardinados ..................... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Outros ....................... ··························· 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos ...... :..... Poaauindo penas ............ . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente.···· · · · · · · · · · · · 

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

Esgotos 

{
De despejo ................. . 

Logradouros servidos . ..... . 
De 6guas superficiais ....... . 

{
Pela rede ......... : ........ . 

Pr~dioa esgotados .......... . 
Por fossas ................. . 

Iluminação pública e domiciliar 

I 
Em tOda a extensão ........ . 
Em parte da extensão ...... . 

Logradouros iluminados ..... 
TOTAL .................. . 

Número de focos ........... . 

Ligações domicili11res ........................ ·: ........... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

342 

32 

3 
4 

7 

24 

236 

16 
1 

17 

12 

7 

136 

3 

16 
2 

18 

219 

292 
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MEIOS DE TRANSPORTE- Possui o Município 147 
quilôn:.etros de rodovias municipais. Não é servido por 
estrada de ferro. Dista da Capital do Estado 485 km e da 
Capital do País, via São Paulo, 605 km . 

Nos registros da Prefeitura Municipal em 1955 cons
tam o~ seguintes veículos: 23 automóveis, 6 camionetas, 16 
caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas ltinerárias 

ESP:i!!CIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
km TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

-------------- ------ -------------------
Jtrunicípios 
l.imítroles 

Ouro Fino. ············· 30 Rodovi6rio Ligação direta 
Monte Sião ...... 32 Rodoviãrio Ligação direta 
Socorro I SP) . 35 Rodoviário Ligaçb direta 
Munhoz ..... 26 Rodoviário Ligaçã~ diret1 
Bom Repouso. 24 A cavalo Ligação direta 
Cambul. 54 A cavalo Ligaçã~ direta 
Capitai l:stadual. . 485 Rodovi6rio 

Capital l'ederal. 605 Rodoviário Via São Paulo (por - ônibus) 

COM:t~RCIO E BANCOS - O comércio de Bueno Bran
dão dispunha, em 31-XII-1955, de 121 estabelecimentos co
merciais dos quais 11 atacadistas, situados na sede munici

pal e 110 varejistas, dos quais 31 na sede. Contava em 
31-XII-1956 com 2 agências bancárias e 2 correspondentes. 

INSTUUÇAO PúBLICA - Apesar de contar em 1956 
com 1.5 estabelecimentos de ensino primário em funciona
mento, a percentagem de pessoas que sabiam ler e escrever 
era a :~eguinte, segundo a tabela, organizada com base nos 
resultados do Censo de 1950: 

ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1.0 -VII-1950) 

Número % sôbre 
o total 

-----------·--·---------·1-----·- ------

Sabem ler e escrever ......................... . 

Não sabem ler e escrever ..................... . 

TOTAL ......... : .................... ·· 

2 375 

7 020 

9 395 

25,27 

74,73 

100,00 

Et1sino primário - No período 1954-1956 foi a se
guinte a situação do município com referência ao ensino 
primário: 

DADOS NUMitRICOS 
EBPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------

Unidades escolares .............. 16 15 15 

Corpo do:ente ............. ..... 28 27 26 

Matricula efetiva ......... · ..... 866 870 766 

-
A percentagem de alunos matriculados relativamente 

à população em idade escolar era de aproximadamente 

27,84% em 1956. 



FINANÇAS PÚBLICAS - A receita municipal de Bueno 
Brandão estêve assim distribuída no período 1951-55: 

FINA!I"ÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa 
Saldo ou 

deficit 

Total Tributãria 
realizada do balanço 

1951 ............ 761 404 716 45 

1952 ............ 748 337 757 - 9 

1953 ...... .... 1 045 471 1 058 -13 

1954 . ......... 1 059 446 1 035 24 

1955 ...... .... 1 082 453 1 154 - 72 

No mesmo qüinqüênio os dados comparados das duas 
receitas - Estadual e Municipal - foram os que abaixo 
se. encontram registrados: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

1951 ............... . 
1952 ............... . 
1953 .................. . 
1954 .................... . 
1955 ......................... . 

(') Não tem coletoria federal. 

Fede. cal 

(') 

Estadual 

2 334 
1 945 
2 855 
4 208 
6 591 

Municipal 

761 
748 

1 045 
1 059 
1 082 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Município 
agrícola, tem Bueno Brandão ':orno principais produtos o 
café, o milho e o fumo. O escoamento do café para o exte
rior é feito através do pôrto de Santos. A criação de gado 
bovino e suíno ocupa também lugar de importância para a 
economia do Município. 

Seu povo, tradicionalmentE' religioso, festeja com gra~
de pompa o dia de São Bom Jesus, padroeiro da cidade. 

O comércio local mantém transações com as praças 
do Estado de São Paulo e Paraná e com as cidades de Ou
ro Fino, Santa Bárbara e Itapira. 

Conta a sede do município com 4 telefones, 2 hotéis 
e 1 cinema. 

Há 1 médico no exercício da profissão. 

Funcionam 1 jornal e 1 biblioteca. 

São 9 os vereadores e 3 1 1 6 os eleitores inscritos. 

Instalada em sua sede, encontra-se uma Agência Mu-
nicipal de Estatística, órgão coletor do sistema estatístico 
nacional. 

(Organizado por Maria Auxiliudora Peres Pereira, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Elzio Barbosa de Alencar). 

BUENóPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A antiga fazenda do Riachão, proprieda
de dos Teixeira de Toledo, começou a desenvolver quando 
da construção da Estrada de F'erro Central do Brasil, isto 
por volta de 1911. 

Sua evolução elevou-a a povoado com a denominação 
de Buenópolis em homenagem ao Dr. Bueno Brandão, en
tão governador do Estado de 1rfinas Gerais. 

Entre os seus fundadores, figuram os Teixeira de To
ledo e o baiano Jason Antunes de Souza. 

Praça Frei Henrique 

A Lei Estadual n.0 843, de 7-IX-1923, criou o distrito 
com sede no povoado de Buenópolis, tendo sido o seu terri
tório desmembrado do de Joaquim Felício, distrito perten
cente ao Município de Diamantina. A instalação do distrito 
data de 19 de maio de 1927. 

Até 1938 permaneceu como distrito do Município de 
Diamantina. 

Por fôrça do Decreto Estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, foi Buenópolis elevado à· categoria de Mu
nicípio, com distritos desmembrados do Município de Dia
mantina (Buenópolis, Curimataí e Juaquim Felício) e mais 
o distrito de Augusto de Lima, criado com território desa
nexado da sede municipal. 

Semelhantemente, segundo os quadros da divisão ad
ministrativa do Estado, vigorantes no qüinqüênio 1944-1948, 
1949-1953 e em vigor no qüinqüênio 1954-1958, o Muni
cípio continua com a mesma composição distrital fixada 
pelo Decreto-lei n.0 148, isto é, Buenópolis, Augusto de Li
ma, Curimataí e Joaquim Felício. 

FORMAÇÃO ]UDICIARIA - O Decreto-lei Estadual 
n.0 148, de 17-XII-1938, que criou o Município de Bue-

Avenida Engenheiro Belford 

2.59 



Grupo Escolar N. 5.0 do Carmo 

nópolis, subordinou-o ao têrmo de Corinto, da Comarca de 

Curvelo. 
De acôrdo com o quadro da divisão territorial judi

ciário-administrativa do Estado, fixado para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948, o Município está subordinado ao 
têrmo e comarca de Corinto. 

Com a mesma subordinação permaneceu no qüinqüê
nio 1949-1953. 

Pela Lei Estadual n.0 1 039, de 12-XII~1953, foi eleva
do à categoria de Comar~a cuja instalação se deu a 21 de 
abril de 1955. 

LOCALIZAÇAO DO MUNIClPIO - O município de Bue
nópolis, com 3 198 km2, está localizado na Zona do Alto São 
Francisco no Estado de Minas Gerais. A cidade tem como 
coordenadas geográficas: 17° 52' 22",9 de latitude Sul e 
44° 10' 42",2 de longitude W. Gr. Sua altitude é de 
57 4 m . A cidade de Buenópolis (em linha reta) dista 
227 km da Capital Estadual. Apresenta as seguintes mé
dias de temperatura em graus centígrados: média das má
ximas: 33; das mínimas: 10; compensada: 21. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇAO - A população do Município atingiu em 
1.0-VII-1950, por ocasião do último Recenseamento Geral, 
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16 47~; habitantes (8 122 homens e 8 353 mulheres). Esti
mativ::ls para 31-XII-955: 17 785 habitantes, com densida
de proviivel de 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Existiam no Mu
nicípio na mesma época 4 aglomerações - a cidade e 3 .. 
vilas ·- com os seguintes efetivos de população (quadros 
urbano e suburbano) : Buenópolis - 2 021; Augusto de 
Lima - 554; Curimataí - 265 e Joaquim Felício - 853. 

L.ocalização da população- De seus 16 475 habitan
tes, re•=enseados em 1950, 3 693 localizavam-se nos quadros 
urbano e suburbano e 12 782 no rural, como demonstra o 
quadr•o abaixo: 

-----~--------------------------r-------------------
LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cidade ..................................... . 
Augusto de Lima ............................ . 
Curimabll. ................................. . 
Joaquim Fellcio .............................. . 
Quadro rural. ............................... . 

T01~AL ................................. . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

N6meros 
absolutos 

2 021 
554 
265 
853 

12 782 

115 475 

% allbre 
o total 

12,26 
3,36 
1,60 
5,17 

77,61 

100,00 

------------------------------------------------------
Como se vê o Município é preponderantemente rural, 

com mais de 77% de sua população localizada nessa zona. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 
atividade da população local pode ficar bem caracterizada 
na tabela a seguir (dados do Recenseamento Geral de 
1950): 

PESSOAS PRESENTES 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE rJ."-VII-1950\ 

Total Homens Mulher~• 

Agricult~.-a, ~cuária e. silvicultura .. 3 894 3 645 249 
Indústria• extrativas ........... . 78 715 2 
Indúottiu ae transformação ....... . 274 191 83 
Com~rcic~ de m~cadorias ................... . 119 110 9 
Comfrcic1 de imóveis e valores mobiliârios, cr6· 

dito, seguros e capitalização ......... . 1 1 
Prestação de serviços.. . . . . . ........ . 340 915 244 
Transporte, comunicações e armazenagem. 210 2015 4 

6 3 3 
63. 11 52 ~~~!l~a~~~~:~:::::::::::::::::::::::: .... 

Administração p6hlica, ~islativo. Justiça. 23 21 4 
~fesa nacional e segurança p6blica ........ . 7 7 
Atividad·~ dom&ticaa não r.,muneradas e ati-

vidade • escolares discente• ... . 5 317 508 4 809 
Condições inativas.. . .......... · I 085 1558 427 

TOTAL. 11 420 5 53t 5 8815 

A.gricultura, pecuária e silvicultura - Ao lado da in
tensa atividade pecuária, o Município caracteriza-se como 
produtor de arroz, além de dedicar-se em boa escala à cul

tura da cana-de-açúcar, milho e algodão. 

E:m 1955 os principais produtos agrícolas do Município 
e respectivos valores da produção foram os seguintes: 

CULTURAS 

Arroz .............. ·························· 
Cana·de-aç6car ............................ · · · · 
Milho .................. ···················· 
Algodão ..................... ················· 
Outros .. · .................... ·. · · · · · · · · · · · · · · 

T01"AL ............ _ ........... · · · · · · · · · · · 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(1955) 

N6meros 
aboolutoto 

(Cr$ 1 000) 

4 177 
1 418 
1 260 
1 200 
1 7715 

9 831 

% ollbre 
o total 

42,50 
14,40 
12,81 
12,20 
18,04 

100,00 



Constitui porém a pecuária a principal fonte econô
mka do Município, sendo êle centro criador de gado vacum. 

Em 31-XII-1955 a população pecuária atingia um 
valor estimado da ordem de 6 7 milhões de cruzeiros, como 

se depreende do quadro abail:o: 

REBANHOS 

Aaininos. 

Bovinos. 

Caprinos. 

Eqüinos. 

Muares .. 

Ovinos ... 

Sufnos .. 

TOTAL ... 

NÚN:ERO 
DE 

CABitÇAS 

12 

24 .300 

80 

2 400 

650 

80 

9 400 

VALOR 
(31-XII-1955) 

Cr$ 1 000 

6 

48 600 

8 

2 880 

1 560 

8 

14 100 

67 216 

%sObre 
o total 

72,38 

0,01 

4,29 

2,32 

0,01 

20,99 

100,00 

A exportação do gado bovino atingiu em 1955 o total 
de 2 240 cabeças, sendo os principais centros importadores 
Belo Horizonte e Distrito Federal. 

As raças bovinas do Munidpio estavam assim discrimi
. nadas em 1955: nelore - 60%; caracu - 24%; hindu

-brasil - 10% e gir - 6%. 

Produção- A quantidade de leite produzida em 1955 
atingiu um volume de 1 800 000 litros, sendo quase tôda 
exportada para Sete Lagoas e Montes Claros. 

A produção de dormentes elevou-se a 40 000 unidades 
com um valor de quase 7 milhões de cruzeiros nesse mes
mo ano. 

Com referência à IndústJ:ia Manufatureira e Fabril o 
valor da produção em 1955 fc,i de aproximadamente 9 mi
lhões de cruzeiros . 

Indústria - Em 1955 em a seguinte a situação da In
dústria do Município: 

N.o de 
CAPITAL FORCA 

Peasonl EMPREGADO MOTRIZ 
ESPECIFICAÇÃO esta· empn:·-

beleci- gado 
mentos . Cr$1 000 % N.• de Poteneia 

motores em c. v. 
------------

Indústria extrativa mi-
neral .... (') 6 (*) 6 731 2,25 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 60 160 940 2,90 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. .......... ... 12 152 30 699 94,85 15 116 

5 116 
TOTAL ...... 32 370 100,00 

(') Compradores 

A Indústria Extrativa Mineral predominante no Mu
nicípio é a extração do Cristal de Rocha. 

A Indústria de Transformação e Beneficiamento de 
Produtos Agrícolas é caracteri~ada pela produção de aguar
dente e farinha de mandioca . 

Na Indústria Manufatureira e Fabril, destaca-se a 
Companhia Fiação e TecidoB Santa Bárbara, próxima à 
Estação de Curumataí . 

N. s.a da Conceição - Imagem Monumento 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr/Jdios existentes ...... . 

Lo/lradouros públicos 
Exiotentea .................. . 

Abastecimento d'IJflua 

Pr&lia. servidos . ....... . Com ligações livres ..... 

Logradouros servidos. ... {Totalmente .. 

Parcialmente 

Ligações domiciliare• . 

DADOS 
NUMitRICOS 

630 

32 

81 

2 

3 

360 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município de Buenó
polis é servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil 
e liga-se às cidades vizinhas e às capitais Estadual e Federal 
nas seguintes distâncias: 

Bocaiúva- Ferroviário (E.F.C.B. ): 116 km. 
Corinto - Ferroviário (E. F. C. B. ) : 77 km . 
Diamantina - Ferroviário, via Cometa (E. F. C. B. ) : 

225 km. 
Lassance - Ferroviário, via Cometa (E. F. C. B. ) : 

144 km. 
Capital Estadual - Ferroviário (E. F. C. B. ) : 353 

quilômetros. 
Capital Federal - Ferroviário (E. F. C. B. ) : 929 qui-

lômetros. 
Estavam registrados na Prefeitura Municipal em 1955 

1 camioneta, 5 caminhões e 6 jipes. 

3.61 



COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Buenópolis 9is
punha em 31-XII-1955 de 121 estabelecimentos comerciais, 
dos quais 13 atacadistas. Somente na sede municipal esta
vam localizados 56 estabelecimentos dos quais 7 atacadis
tas. Contava, em 31-XII-1956, com 1 correspondente ban
cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento de 1950 revelam a situação de Buenópolis quanto ao 
nível de instrução geral (pessoas presentes de 5 anos e 
mais): 

ESPECIFICAÇÃO 

Sabem ler e escrever ......................... . 
Nilo sabem ler e escrever ..................... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

(1."·VII·1950) 

Número 

3 974 
9 762 

13 736 

%sObre 
o total 

28,93 
71,07 

100,00 

Como se verifica 71 o/o das pessoas presentes de 5 anos 
e mais não eram alfabetizados. 

Ensino primário - O ensino primário fundamental 
comum dispunha, em 1956, de 35 unidades escolares, nas 
quais, no início do mesmo ano, estavam matriculadas 2 495 
crianças. 

No quadro a seguir ilustramos a situação do ensino pri
mário no período 1954-1956: 

DADOS NUMt!:RJCOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidadeg escolares .............. 32 37 35 
Corpo docente .......... ....... 53 58 66 
M atrlcula eretiva ............... 1 759 2 096 2 495 

FINANÇAS PúBLICAS- No período de 1951-1955, as fi
nanças do Município atingiam as seguintes cifras: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00\ 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
0esJ>"S8 deficit 

Total Tributéria realizada do balanço 

1951 .......... 732 270 395 337 
1952 ......... 735 326 504 231 
1953 ... . .. I 035 344 435 600 
1954 ... ...... 1 006 337 885 121 
1955 ... ·······. I 268 378 1 030 238 

A arrecadação da receita federal, estadual e municipal 
apresentou os seguintes dados para o mesmo período: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1 297 732 
753 1 978 735 
734 2 377 1 035 

1 027 2 814 1 006 
1 082 3 313 1 268 

1951 ....................... . 
1952 .................... . 
1953 .......... ········ ....... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO- A Cidade de 
Buenópolis está situada na bacia do rio São Francisco, na 
zona a que se convencionou chamar Alto São Francisco. 

:Z6:Z 

Município de vida ativa e laboriosa tem na pecuária 
o seu principal fator econômico. 

1~ servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil, que 
corta o seu território no sentido sul-norte. 

Mantém relações comerciais com o Distrito Federal, 
Belo Horizonte, Sete Lagoas, Montes Claros e municípios 
vizinhos. 

Conta a sede 2 hotéis e 2 cinemas. O setor médico
-sanit;írio é atendido por 2 médicos. 

São 9 os vereadores e 5 60 1 os eleitores inscritos . 
Instalada na cidade acha-se uma Agência de Estatística, 

órgão pertencente ao sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Francisco da Silva). 

CABO VERDE - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Duas versões - mais complementares 
que c·:>ntraditórias - explicam a penetração do bandeiran
te em terras do atual município de Cabo Verde. Segundo 
a primeira, foram três irmãos (João, José e Antônio), da 
família Veríssimo de Carvalho, os primeiros desbravadores 
da rertião, que ali se fixaram em 1747, na extração do ouro. 
Diz s. segunda que foram ilhéus de Cabo Verde os pri
meiros que ali se estabeleceram em 1750, versão que jus
tificada, aliás, o nome do município. 

() trabalho da mineração - primeiro a que se dedica
ram os desbravadores - exigiu a vinda para as lavras de 
escravos negros, provàvelmente originários do pôrto de · 
Moçambique. 

Coletoria Estadual 



Prefeitura Municipal 

Em 1766 havia já a comunidade nascente adquirido 
certa importância, o que irin determinar sua elevação a 
cura to, pelo Bispado de São Paulo. Tinha então o nome de 
Arraial de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Verde. 
Data da época a construção - pelo padre José, um dos 
irmãos Veríssimo de Carvalho -da Capela local, dedicada 
a Nossa Senhora da Assunção. 

A atividade dos primeiros habitantes se concentrou de 
tal forma na exploração do ouro e pedras preciosas, que até. 
os gêneros de subsistência entm então importados de loca
lidades vizinhas. Todavia, com a progressiva exaustão das 
lavras, deslocou-se para a a~;ricultura extensiva e para o 
pastoreio, com a formação de grande fazenda. 

Sucessivas heranças fragmentaram a propriedade agrá
ria; métodos mais intensivos de exploração do solo foram 
adotados. A população nesBe período teve crescimento 
contínuo até 1938, ocasião em que passou a sofrer o im
pacto da atração do grande c•mtro urbano e das zonas pio-· 
neiras, causadora da emigraçãll de numerosas famílias cabo
-verdenses para São Paulo e Paraná, onde encontravam me
lhores condições de vida. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Em 1766, pelo Bis
pado de São Paulo, a localidade foi elevada à categoria 
de Curato, e com a primeir~1 Capela erguida, dedicada a 
Nossa Senhora da Assunção, ficou denominada a locali
dade "Arraial de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Ver
de", passando posteriormente a pertencer à Matriz de Ouro 
Fino em 1.0 de fevereiro de :L 766. Entre os anos de 1767 
e 1769, o Curato foi elevado à categoria de Paróquia, pas
sando a ser Freguesia de N OBsa Senhora da Assunção das 

Agência do Banco do Lave uro de Minas Gerais, S.A. 

Minas de Cabo Verde. Em 1846, Cabo Verde foi elevada 
à Vila, pela Lei n.0 290, de 26 de março do mesmo ano, 
sendo suprimida pelo artigo 14 da Lei n.0 1482, de 31 de 
maio de 1850, e restaurada pelo artigo 1.0 da Lei número 
1 290, de 30 de outubro de 1866 e instalada a 21 de abril 
de 1867. Em 5 de novembro de 1877, pela Lei n.0 2 416, 
foi a .vila de Cabo Verde elevada à cidade. Em 1882, com
punha-se o município dos distritos da sede; São José de 
Botelhos (hoje Botelhos); Santa Rita do Rio Claro; Bom 
Jesus da Penha e Nossa Senhora da Conceição de Monte 
Belo (atual Monte Belo) e se estendia por uma região de 40 
léguas (120 quilômetros) de extensão, sendo também anexo 
ao mesmo o povoado de Santo Antônio da Barra (hoje 
Barra), pertencente atualmente ao Município de Caconde, 
no Estado de São Paulo. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Em 21 de abril de 1867, o 
têrmo ficou pertencendo à Comarca de Sapucai. O artigo 
1.0 da Lei n.0 1 566, de 22 de junho de 1868, desmembrou 
êste têrmo da Comarca de Sapucaí para uni-lo à do Rio 
Grande. Em 8 de outubro de 1870, pela Lei n.0 1 740 foi 

Agência do Banco Moreira Solles, S.A. 

criada a comarca de Cabo Verde, composta dêste município 
e do de Caldas. Por Decreto imperial n.0 5 196, de 11 de 
janeiro de 1873, foi criado no têrmo o lugar de Juiz Mu• 
nicipal, sendo nomeado para êsse cargo o Dr. Severino Eu
lágio Ribeiro de Rezende, primeiro juiz formado que teve 
o lugar. A Lei n.0 2 378, de 25 de setembro de 1877, mudou 
a denominação da 

1
comarca, que ficou sendo de Caldas, com

posta dos têrmos dêsse nome e do de Cabo Verde. 

Foi restaurada a comarca de Cabo Verde em 1891, em 
data de 13 de novembro dêsse ano, sendo desligada do 
têrmo de Caldas e sendo seu primeiro Juiz de Direito o 
Dr. Luiz Sanches de Lemos. Em 1903 foi novamente su
primida a Comarca, ficando como têrmo anexo à Comarca 
de Muzambinho, sendo restaurada novamente em 1.0 de 
janeiro de 1926 e nesta ocasião sendo seu primeiro Juiz 
de Direito o Dr. Luciano Pereira da Silva. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso; notam-se nêle algumas vár
zeas. Sua área é de 362 km:l. A sede municipal, situada 
a 950 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 28' 20" de latitude Sul e 46° 23' 58" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 311 km, 
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no rumo O. S. O. Médias de temperatura em grau centígra
do: das máximas: 30,5; das mínimas: 18,5; compensa
da: 24,5. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 11 865 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 12 546 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 35 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização 
da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
J.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Númeroe % aôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 856 1 054 1 910 16,09 
Quadro rural. ................... 5 061 4 894 9 955 83,91 

TOTAL GERAL ........... 5 917 5 948 11 865 100,00 

Matadouro Municipal 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 
Ramos de Atividade - Ainda de acôrdo com os dados 

do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buiçãCt da população municipal, segundo os ramos de ati
vidadt!: 

RAMI)S DE ATIVIDADE 

Agricultt.ra, pecuária e silvicultura 
Indú•triu extrativas ............ . 
Indústri10 de transformação ..... . 
Com~rcic• de mercadorias ........ . 
Comérci!• de im6v<'is e valores mobi
liárioJ, crEdito, seguros e capitali-

zarão ................ · ........ . 
Prestação de serviços . .......... . 
Transporte, comunicações e arma-

&enagem ..................... . 
Pr?f!uões lib"':a!•· .............. . 
Atsvsdad-~ aoctasa ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Just'ça ..................... . 
Defesa nncional e segurança pública 
Atividad·oa dom~ticao não remu

nerada 1 e atividades escolares dis-
centes ........ .................. . 
Condiçõea inativas ........ ...... . 

T01'AL. 

POPULAÇÃO PRESENTE, 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

2 866 
5 

123 
74 

14 
56 

32 
9 

15 

33 
7 

366 
509 

4 109 

Mulheres 

64 

1 
2 

144 

32 

3 435 
375 

4 055 

Total 

Números 
absolutos 

2 930 
5 

124 
76 

14 
200 

33 
9 

47 

34 
7 

3 801 
884 

8164 

% aôbre 
o total 

geral 

;15,90 
0,06 
1,51 
0,93 

0,17 
2,45 

0,40 
0,11 
0,57 

0,41 
0,08 

46,58 
10,83 

100,00 

Visto Parcial 

Verifica-se, pelos dados da tabela, que 36% da popula
ção adma de 10 anos de idade, aproximadamente, se con
centram em atividades agrícolas e pastoris, ao passo que as 
indústrias extrativas e de transformação não chegam a 
ocupar, somados seus efetivos, 2% da população. Em con
dições inativas ou em condições domésticas não remune
radas e atividades discentes estão aproximadamente 56% 
da população acima de 1 O anos. 

Agricultura, pecuária e silvicultura- A produção agrí
cola 11.0 município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

"'LTURAS Cl 
AG 

Caf~ ... . 
Arroz .. . 
Milho .. . 
Feijão .. 
Outras .. 

T01 

RlCOLAS 

.. ........ . .. 
... . ....... 
..... ....... 
..... ... ... 
... .. ... .. 

:AL .. .... .... 

AREA 
(ha) 

1 625 
650 

1 200 
136 
64,52 

3 675,52 

PRODUÇÃO VALOR 

% sôbre Unidade Quantidad~ Cr$ 1 000 
o total 

Arrôba 70 000 38 500 71,62 
Saco 60kg 15 500 6 975 12,97 

> 32 500 5 850 0,88 . 3 600 1 224 2,27 
- - 1 217 2,26 

- - 53 766 100,00 

Desde muito tempo vinham sendo o arroz ( 13% do 
valor total da produção agrícola) e o café ( 71% do valor 



total da produção agrícola) os produtos dominantes da agri

cultura local. O aparecimento de mercados oferecendo pre
ços vantajosos para o milho, o feijão, a batata, o amen
doim e a cebola tendem atualmente a forçar uma diversifi

cação das culturas agrícolas loc:ais. 

Pecuária - Em 31-XII-!;5 era a seguinte a situação 

dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
BovinCII ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muarea ....................... . 
Ovinos .................. . 
Sulnos ....................... . 

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

NÚlllERO 
IIE 

CABitÇAS 

25 
19 000 

800 
3 100 

500 
600 

25 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

83 
30 400 

76 
5 270 
1 400 

72 
13 750 

51 051 

% o6bre 
o total 

0,16 
59,57 

0,14 
10,32 

2,74 
0,14 

26,93 

100,00 

As raças de gado bovino mais encontradas em Cabo 

Verde são: gir, nelore e guzerate. A produção de leite tem 

seu suporte no gado holandês, crioulo e caracu. 

Está em organização no Município um pôsto veteriná
rio do Ministério da Agricultura. 

Indústria - A organizaçáo industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relutivos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peaaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eata-

INDÚSTRIA 
emprt~-

beleci- gadco 
mentos . Cr$1 000 % o6bre N.• de Potencia 

o total motor e. em c.v. ----------------
Indúatria extrativa mi-

neral. ............... 2 4 20 0,52 - -
Indústria de tranoforma-

çio e beneficiamento 
da produçio agrlcola 21 f3 2 695 70,22 16 175 

Indúotria manufatureira 
e fabril. ............. 25 !1 1 123 29,26 13 59 

TOTAL ........... 48 118 3 838 100,00 29 234 

A indústria local, que começou com a extração do ouro, 
na fase agropecuária do munic·ípio passou ao beneficiamen
to de cereais e do café. Ao l:tdo destas de caráter nitida
mente complementar da atividade agrícola, figuram selarias, 
olarias e uma fecularia. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos ur·banos na sede municipal em 

Avenida Osca~ Ornelas 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existente. ............................................. . 

~~~~~~--:::: ................ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Abastecimento d'i.l1ua 

{ 

Poaouindo penao ............ . 
PrMioa oervidos......... . . . Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros aervidoa....... Parcialmente ............... . 

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

Esgotos 

Logradouroa aervidoa ....... {De despejo .... : .... : ........ . 
De âguao ouperftctats ....... . 

PrMioa eagotadoa ........... I Pela. rede .................. . 
\Por _fossas ................. . 

lluminaçâo pública e domiciliar (") 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminadoa..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

Li~Zar;t!es domidliares (') 

De luz {Número de ligações ......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ......... . 

De fO I Número de ligações ......... . 
rça ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Conoumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

515 

32 
I 

31 

295 
100 

395 

20 
4 

24 

2 
2 

16 
170 

24 
310 

51 360 

499· 
132 934 

28 
86 100 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 331 km de estradas de rodagem, dos quais 110 
sob a administração estadual, 138 sob a municipal e os res
tantes particulares. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Dos registros da Prefeitura Municipal em 1955, cons
taram 45 automóveis e jipes, 16 camionetas, 25 caminhões. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios Umítrofes 

1- AREADO 
a) Cabo Verde a Areado .. 
b) Cab" Verde a Areado .. 

2) - BOTELHOS 
a) Cabo Verde a Botelhos 
b) Cabo Verde " Botelhos 

DIS
TANCIA 

(km) 

VIA DE 
TRANS
PORTE 

OBSERVAÇÕES 

40 Rodoviéria Automóvel - 1 - 45 
40 Rodoviéria Onibus - 2- 15 

25 
25 

Autom6vel- O - 45 
Onibus - 1 - 00 

:2.65 



ESPECIFICAÇÃO 

3) - CACONDE (Estado de São 
Paulo) 

a) Cabo Verde a Caconde 
(via Barra). 00 00 00 ..... . 

- DIVISA NOVA 
a) Caho Verde a Divisa 

Nova ......... .- ....... . 
b) Cabo Verde a Divisa 

Nova ................. . 

5) - MONTE BELO 
a) Cabo Verde a Monte 

Belo .................. . 
b) Cabo Verde a Monte 

Belo .................. . 

- MUZAMBINHO 
a) Cabo Verde a Muzam-
. binho ................. . 
b) Cabo Verde a Muzam-

binho ................. . 

Capital Estadual. ............. . 

Capital Estadual. ............. . 

Capital Federal. .............. . 

Capital Federal. .............. . 

DIS
TANCIA 

(km) 

38 

38 

61 

24 

55 

25 

25 

488 

853 

600 

674 

VIA DE 
TRANS
PORTE 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Feri-ovillria 

Rodoviária 

Ferro vi ária 

OBSERVAÇÕES 

Automóvel - I -
30 (•) 

Automóvel -- I - 20 

Onibus - 2 - 30(••) 

Automóvel - I - I 5 

Onibus- 2 -· 15(•••) 

Automóvel-- O- 45 

Onibus - 1 - 00 

Automóvel -- 16-
45 

C.M.E.F./R.M.V. -
30- os 

Automóvel - 18 -
45 

C.M.E.F./R.M.V./ 
/E.F.C.B.- 21-
45 

( •) - A distAncia se refere at~ Santo Antônio da Barra ou Barrania, no 
munic!pio de Caconde, que ~ ligada a esta cidade apenas por automóvel. 

( .. ) - De Cabo Verde a Divisa Nova, por ônibus, sOmente via Botelhos e 
São Gonçalo. 

(•••) - De Cabo Verde a Monte Belo via Muzambinho per 6nibus e por via 
f~rrea pela C.M.E.F. (Companhia Mogiana de Estrada de Ferro). 

Ainda para a Capital Estadual, por ônibus, Rodovia "PASSOB-FORMIGA
BELO HORIZONTE" num percurso total de 548 quilômetros e tempo mMio gasto 
em viagem: 18- 25. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 9 estabelecimentos comerciais atacadistas dos quais 
7 situados na sede; conta ainda com 19 estabelecimentos 
comerciais varejistas dos quais 11 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências e 1 correspondente ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - relativos à ·alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não sa- Sabem Não sa-
Total ler e bem ler e ler e bem ler e 

escrever escrever(•) escrever escrever(*) 

{Homens ... 739 506 233 68,47 31,53 
Quadro urbano Mulheres .. 902 474 428 52,54 47,46 

TOTAL 1 641 980 661 59,71 40,29 

{Homens ... 4 187 1 637 2 550 39,09 60,91 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 027 1 244 2 783 30,89 69,11 

TOTAL 8 214 2 881 5 333 35,07 64,93 

{Homens ... 4 926 2 143 2 783 43,50 56,50 
Em geral.. . . . . Mulheres .. 4 929 I 718 3 211 34,85 65,15 

TOTAL 9 855 3 861 5 994 39,17 60,83 
I 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário- Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de· Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .......... ... 23 19 20 
Corpo docente ............. ... 36 31 33 
Matrícula efetiva ........... .... 1 134 1 117 I 218 

.266 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mentE~ 42,21% . 

Outros Ensinos - Conta ainda o município com uma 
industrial e um curso profissio-unidade escolar do ensino 

nal dr~ Corte e Costura. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

AI i! OS 

1951. .. 
1952 ... 
1953. o o 

1954 ... 
195500. 

..... 

...... ... 

......... 

········· 
......... 

FINANÇAS 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

806 453 
996 597 

I 361 614 
1 423 650 
2 011 I 166 

(Cr$ I 000,00) 

Saldo ou 
Despesa deficit 
realizada do balanço 

506 300 
800 196 

I 501 - 140 
I 419 4 
2 025 - 14 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administra

ção, sua situação no período 1951-1955 foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Fedoral Estadual Municipal 

1951 .. . 620 2 344 806 

1952 .. . 735 2 618 996 

1953 ................ o ....... . 755 4 228 I 361 

1954 .. . 883 4 410 I 423 

1955oo .......... o ... . 1 479 8 419 2 011 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Cabo Verde 

é um município agrícola situado na zona limítrofe entre Mi

nas e São Paulo. É servido de estrada de rodagem, que faz 

sua ligação com os municípios vizinhos, Caldas e Guaxupé. 

Fato curioso no município é a tentativa de formação, 

por parte dos protestántes locais, de uma comunidade reli

giosa com base territorial . Possuidores que são de grande 

exten:;ão de terra na localidade de São Bartolomeu, fazem 

doações de "datas" (lotes de terra) aos que ali quiserem se 

estabelecer, fixando-se e construindo. 

Com carinho, conservam os cabo-verdenses diversas 

tradições folclóricas. Por volta do dia 6 de janeiro, ali é 

realizada a Festa dos Reis, ocasião em que o município 

adqui:re grande colorido com as violas dos músicos ornadas 

de fitas e as roupas enfeitadas de espelhos e guarnecidas de 

guizos. dos participantes . A treze de maio, têm lugar ali os 

folguedos caboclinhos e caia pós. São festejados pelo povo 

cs dias de São Sebastião (20 de janeiro), Nossa Senhora 

da A:;sunção ( 15 de agôsto) . As procissões da Semana 

Santa contam com a apresentação de diversos personagens 

bíblicos tais como o Centurião, a Verônica, os Apóstolos. 

Instalados no município estão 36 aparelhos telefôni

cos, e, em funcionamento, 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema . 



Para assistência médica; c:onta a população com 1 hos
pital de 60 leitos, 1 Serviço d~! Saúde e 3 clínicos em exer

cício. 

Existem 2 bibliotecas e L ·livraria. 

Compõe-se a Câmara Mt1nicipal de 9 vereadores, sen

do 2 500 os eleitores inscritos . 

Instalada na sede municipal está uma Agência Muni
cipal de Estatística, órgão do Sistema Estatístico Brasi

leiro. 

(Organizado·por Pedro Galéry, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Sebastião dos Santc's Madui'ei,ra). 

CACHOEIRA DI!: MINAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- A freguesia ele São João Batista, hoje Ca
choeira de Minas, foi idealizada em 1853 por Inácio da 
Costa Rezende, natural do mu11icípio do Turvo, hoje Andre

lândia, e sua mu1her Rosa Maria, sendo mais tarde patro

cinada pelo c.e1 João Pinto da Fonseca. 

Seguindo a tradição, Inádo da Costa Rezende e o ma

jor Félix da Mota haviam assentado a edificação de uma 

igreja e a doação do Patrimô[lio local hoje denominado Ri
beirão dos Rezendes. A mulh•!r de Inácio da Costa Rezen
de divergiu surgindo então ~~ discórdia entre Inácio, que 
preferiu concordar com sua e:;pôsa Rosa Maria, e o major 

Félix. 

Igreja-Matriz 

Sede de Fazenda 

Inácio e Rosa Maria resolveram construir a Igreja em 
terras de sua propriedade, para o que obtiveram a indis
pensável provisão. Construída a capela, a primeira missa foi 
celebrada em 1.0 de janeiro de 1854, ficando êsse dia assi
nalado como o da fundação da cidade. Por escritura de 28 
de novembro de 1855, Inácio e sua mulher doaram doze 
alqueires de suas terras da Fazenda Cachoeira para patri
mônio da Capela de São João Batista. Em 1870 foi cons-

. truída a nova igreja de São João Batista. Em 1871 foi cria
do o distrito de São João Batista das Cachoeiras e em 31 
de outubro de 1881 era criada a freguesia. 

A paróquia de São João Batista das Cachoeiras foi cria
da em 2 de maio de 1883, pertencendo à diocese de São 
Paulo, da qual foi desligada em 1900, passando à diocese de 
Pouso Alegre, em Minas. 

Entre as tradições da cidade há a da "eleição de 
cacête". 

Essa curiosa denominação prende-se ao fato de, em 
1879, no dia de uma eleição, liberais e conservadores troca
rem muitas pauladas, tendo os conservadores conseguido 
afugentar os liberais votantes, ganhando assim o pleito. 

Em 1908 foi construído o . primeiro mercado e em 
1918 era inaugurado o Grupo Escolar. O município foi ins
talado em 1.0 de junho de 1924. Conquanto a história da 
Cachoeira de Minas não registre a existência de índios na 
região, há em diversos locais vestígios de aldeamentos in
dígenas. 

Registra-se também o aparecimento de machados de 
pedra usados pelos índios. Quando aos primitivos desbra
vadores da região não há dados positivos, pois com a ida 
para ali de Inácio da Costa Rezende é que começou a his
tória do município. Como inúmeras outras cidades, Cacho
eira de Minas surgiu de uma igreja. Em tôrno dela aglome

raram-se habitantes e a cidade assim se fêz. 

O atual município teve várias denominações: São João 
Batista das Cachoeiras (de 1854 a 1923): São João Batista, 
nome do orago, e Cachoeiras, para complementação, devido 
às quedas de água do rio Sapucaí-Mirim que banha a ci
dade. 

Em 1924, passou a denominar-se Vila Cachoeiras, pois 

o distrito se emancipou. 

De 1939 a 1943 - Cidade de Cachoeiras. Depois, de 
1944 a 1948, Cidade de Catadupas. De 1949 até o presen
te, Cachoeira de Minas. 

:1.67 



Foi por ocasião da memorável campanha civilista de 
1910, que começou a crepitar no espírito dos habitantes do 
distrito de São João Batista das Cachoeiras, pertencente ao 
município de Pouso Alegre, a idéia de emancipação. 

Entretanto, só em 1923 o ideal emancipador foi obtido, 

na divisão administrativa processada no Estado no Govêmo 

Raul Soares. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Cachoeira de Minas 
está localizada na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 329 km2 • A sede municipal está situada 
a 820 metros de altitude, e tem como coordenadas geográ

ficas 22° 21' 20" de latitude Sul e 45° 4 7' 10" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 331 km, 

no rumo S.S.O. 

SITUAÇÃO 4 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO. - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 9 776 habitantes a população do município. 

. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 10 355 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
seria de 31 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aAlomerações urbanas- Em 1.0-VII-1950, era 
a vila· Itaim a principal aglomeração urbana situada na 
sede do município. 

Vista Central da Cidade Escola Pública 
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ReliAi.io - A Religião predominante é a Católica. Há, 
porém, presbiterianos e espíritas em número diminuto. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da po
pulação do município: 

L< 

Sede .... 
Vila de l 
Quadro r 

TOT 

>CALIZACAO DA 
POPULAÇÃO 

:~i.;.·.:::::.-:.::::::::::: 
ural. ................... 

AL GERAL ............ 

POPULACAO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Total 

Homeno Mulheres % 116bre N6meroo 
aboolutoo o total 

geral 

553 578 l 131 11,56 
115 132 247 2,52 

4 340 4 058 9 398 85,92 

5 008 4 763 9 776 100,00 

ASPECTO FíSICO - A região em que se assenta o muni
cípio é montanhosa. É banhado pelos seguintes rios: Sapucaí
Mirim, que atravessa o município numa extensão de 20 a 
22 quilômetros; Sapucaí Grande que divide Cachoeira de 
Minas com o município de Santa Rita do Sapucaí em pe

quena extensão; Itaim, que divide o município. com o de 
Pouso Alegre em grande extensão. Há vários ribeiros. 

A sede municipal está localizada à margem direita do 
rio Sapucaí-Mirim. O centro da cidade está assentado em 
uma planície, o que dá à cidade um belo aspecto panorâ
mico, que logo impressiona os visitantes. 

Flora e fauna - Não há grandes florestas, mas encon

tram-s·~ no município jacarandá, canela, pereira, ipê, sucu
pira, sapucaia, angico, aroeira, copaíba, óleo-pardo,- pinho, 

candeia e eucalipto, êste cultivado, e outras espécies. 

Os animais típicos da região são: capivara, lontra, lôbo, 
tatu, rapôsa e cachorro-d~mato. Existiram e desaparece
ram: ·::utia, caititu, paca, veado e jaguaratirica (onça pe

quena). 

Nos rios ainda se encontram jacarés. 

RAMOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA Ainda de 

acôrdCt com os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a distribuição da população municipal, se
gundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricult\tra, pecuãria e silvicultura 
Ind6stri,. extrativa• ............ . 
Ind6etri• de tranaformaçio ...... . 
Com&cio de mercadoriu ........ . 
Com&ci<• de im6veia e valorea mobi-

Iillrioo. crEdito, aeguroa e capitali-
zação ........................ . 

Prestaçiu de serviçoo ........ . 
Tran•port~. comunicações e armaze~ 

nagem ................ . 
Profiaõeo liberaia ............... . 
Atividad·:a aociaio ............... . 
Adminiatraçio p6blica, Legislativo 

e Juot'ça ..................... . 
Defeaa n acionai e oegurança p6 blica 
Atividad•:a dom&tic111 nio remu

nerada·• e atividadea escolares dio-
centea ....................... . 

Condiçõeo inativu .............. . 

TO'I'AL .. 

POPULACAO PRESENTE, 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

2 525 

81 
56 

4 
34 

21 
2 
8 

14 
4 

357 
157 

3 264 

Mulheres 

59 

SI 

2 
1 

lei 

2 976 
85 

3 192 

Total 

N6meroo 
ablolutoo 

2 584 

82 
56 

4 
85 

23 
3 

24 

14 
4 

3 333 
242 

6 456 

% ollbre 
o total 

geral 

40,06 

1,27 
0,86 

0,06 
1,31 

0,35 
0,04 
0,37 

0,21 
0,06 

51,67 
3,74 

100,00 



Escolas Reunidas "Prof. Furtado" Forum 

Subtraindo-se do total de 6 456 pessoas, por motivos 
óbvios, 3 575 incluídas nos dois últimos ramos, tem-se o con
tingente de 2 881 pessoas ativas, das quais 89,69% no ramo 
"agricultura, pecuária e silvicultura". 

AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da seguinte tabela: 

PF:ODUCÃO VALOR 
AREA 

CULTURAS (ha) 
AGRlCOLAS Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % s&bre 

o total 

Caf~ ............... 500 Arr&ha 48 095 25 250 46,40 
Milho .............. 3 100 Saco 6H kg 69 500 16 680 30,64 
Arroz .............. 900 . . . 19 800 5 346 9,81 
Mandioca ........... 900 Toneluda 14 280 3 670 6,74 
Feijão .............. 670· Saco 60 kg 3 880 1 952 3,58 
Outrao .............. 130,50 - - 1 546 2,83 

TOTAL ......... 6 200,50 - - 54 444 100,00 

Não tinham maior valia, até recentemente, as ativida

des econômicas do Município, porque os produtos agrícolas 

não obtinham escoamento. 

Assim, não havia estímulo para a produção. 

Hoje, dotado o Município de estradas e, por conseguin
te, com facilidade de transporte, observa-se a intensificação 
da produção agrícola, que é escoada para os grandes cen
tros consumidores como Distr:ito Federal, São Paulo e co
munas vizinhas. 

Os principais produtos a~;rícolas de Cachoeira de Mi
nas são o café, o milho, o arro:!, a mandioca e o feijão. Há 
culturas em pequena escala dE' batata-doce, cana-de-açúcar, 
banana e laranja. 

Pecuária - Em 31-XII-55 e1·a a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininoe ...................... . 

~~~f.:;:::::::::::::::::::::: 
Eqllinoa ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnoa ....................... . 

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

NúN:ERO 
DE 

CABitCAS 

3 
18 000 

380 
1 050 

255 
580 

6 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

9 
28 800 

49 
I 470 

459 
75 

6 000 

36 862 

% s&bre 
o total 

0,02 
78,16 
0,13 
3,98 
1,24 
0,20 

16,27 

100,00 

É muito acentuada a importância da pecuária para a 
economia local. 

Os criadores de Cachoeit·a de Minas dedicam-se ao 
gado leiteiro e de corte. 

Há exportação de gado para os Municípios mineiros 
de Santa Rita do Sapucaí, Paraisópolis e para vários muni
cípios do Estado de São Paulo. 

A produção do leite atingiu, em 1955, 2 700 000 litros, 
num valor de 9,5 milhões de cruzeiros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 %s&bre N.• de Potencia 
o total motorC3 em c.v. ---------------

Ind6atria extrativa mi~ 

neral. ............... - - - - - -
Ind6stria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 61 114 1 621 100,00 22 180,75 

Ind6stria manufaturcira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 61 114 1 621 100,00 22 180,75 

Os principais ramos industriais do Município são o 
beneficiamento de produtos agrícolas (principalmente o 
café e o arroz) e as olarias. 

O valor da indústria de transformação atingiu, em 1955, 
4 milhões de cruzeiros. No mesmo ano a indústria extrativa 
vegetal atingiu 2,5 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .......... , ....... , . , , ... , . , 

Lo~radouros públicos 
Exiotentes ... , ....... , ........ , ................. , .. , ..... . 

{

Inteiramente .......... , , , .. . 
Pavimentados., ..... , ..... , Parcialmente ........ , ... ,.,. 

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

Ajardinadoa .................................. , ......... . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

{

Pouuindo hidrômetros ...... . 
Possuindo penas . ........... . 

Pr~dios servidos............ Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ............ , ... . 
Logradouros 1 ervidos .. ,.... Parcialmente ..... , ......... . 

TOTAL ........ , ...... · .. . 
Esgotos 

Logradouroa servidos de deopejo ................... , ..... . 

PrMioa eagotadoa pela rede ...................... , ....... . 

lluminaçllo pública e domiciliar• 

{ 

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ...... , .... . 

Consumo em kWh ......... . 

Li~açêJes doàJ.iciliares• 
De Jw: .................... { N6mero de ligações. , ...... , , 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça .............. , .. . {

N6mero de ligações ......... . 

Conoumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativoa ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

284 

27 

2 
4 

6 

2 
19 

88 
2 

90 

3 
3 

6 

2 

10 

25 
237 

70 798 

299 

54 484 

15 

122 914 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal e 
cortado por 231 km de estradas de rodagem dos quais 3 sob 
a administração estadual, 228 sob a municipal. É servido 
pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Em 1955, 
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a Prefeitura Municipal registrou 14 automóveis, 2 camione
tas, 9 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 
IDISTÁNCIA VIA DE 

OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Municípios 
Limítrofes 

Pouso Alegre ............ 30 Rodovia -
Santa Rita do Sapucal ... 20 Rodovia -
Braz6polis ............... 31 Rodovia -
Co.1ceição dos Ouros ..... 6 Rodovia -
Paraia6polis, ............. 25 Rodovia -
Estiva ................... 36 Rodovia -
Capital Estadual. ........ 535 . Rodovia -
Capital Estadual. ........ 876 Ferrovia R.M.V. 
Capital Federal. ......... 430 • Rodovia -
Capital Federal. ......... 536 Ferrovia R.M.V. e E.F.C.B. 

(*) Dados sujeitos a retificação, visto que a A.M.E. não tem a ultima tilbua 
itinerária levantada. em 1956. 

COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 30 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
·quais 13 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

{Homens ... 525 379 56 38,52 61,48 
Quadro urbano Mulheres .. 615 339 276 44,87 55,13 

TOTAL 1 140 718 422 62,98 37,02 

{Homens ... 3 497 1 566 1 931 44,78 55,22 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 297 1 048 2 249 31,78 68,22 

TOTAL 6794 2 614 4 180 38,47 61,53 

{Homens ... 4 022 1 945 2 077 48,35 51,65 
Em geral...... Mulheres .. 3 912 1 387 2 525 64,54 35,46 

TOTAL 7 934 3 332 4 602 41,99 58,01 

(*) Inclusive pessoas de in•trução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMS:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 17 20 19 
Corpo docente ................. 30 34 35 
Matricula ef.,tiva ............... 1 120 1 233 1 274 

Grupo Escolar Ponte sôbre o Rio Sapucaí-Mirim 
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A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 53,50%. 

FINAJ~ÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

AN os Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa ddicit 

Total TributAria realizada do balanço 

1951 .... . 
1952 .... . 
1953 .... . 
1954 .... . 
1955 .... . 

······· 506 191 763 - 257 
······· 535 189 769 234 
······· 895 210 782 113 
······· 883 327 1 431 - 548 
······· 878 277 930 - 52 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administra
ção, sua situação no período 1951-1955 foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal ------·-----------------1-----------
521 1 319 506 
696 1 652 535 
341 2 493 895 
448 2 561 883 
483 4 183 878 

3.1951,, ....................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ....•..................... 
1955 ......................... . 

DIVEJ~SOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O desenvol
vimento da cidade é devido sobretudo à salubridade de seu 
clima. A atividade econômica predominante é a agro
pecuár:ia. 

A agricultura especializou-se no café, que é a princi
pal cultura, seguindo-se-lhe o milho, o arroz, a mandioca e 
o feijãt>. 

Compõe-se o rebanho do município de bovinos, suí
nos, eqüinos, lanígeros e caprinos. Na raça bovina, é co
mum c, cruzamento do zebu com o holandês e o caracu. 

Não existe pôsto de fomento agrícola. A adubação quí
mica não é usada, mas em larga escala a adubação da la
voura é feita com adubo obtido nos currais. 

A atividade pecuária ocupa o segundo lugar na eco
nomia do município. 

A produção anual de leite é de aproximadamente 
2 500 000 litros. Possui a cidade dois escritórios bancários 
com apreciável movimento. 

No que toca às festas populares, que se possam incluir 
como folclóricas, há a reminiscência da ''Dança do Velho", 

que no século passado constituía grande atração. 

Conta a sede do município 1 aparelho telefônico e 4 

bibliotHcas. 

O Legislativo Municipal compõe-se de 9 vereadores 
escolhidos em 3-X-955, quando votaram 1 590 eleitores. 
Para êsse pleito estavam inscritos 2 674 cidadãos. 

( 01'ganizado por Mo.acyr Andrade, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Paulo Prado) . 



CAETANóPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O nome Caebtnópolis, dado ao município, 
é uma homenagem prestada ao Coronel Caetano Mas
carenhas, idealizador da 1.a fábrica de tecidos localizada 
em Minas Gerais. Anteriormente, tivera a locali
dade os nomes de, respectivamente, Fazenda da Ponte e 
Cedro. A fazenda aquirida pelos irmãos Mascarenhas em 
1864 tinha a denominação de "Fazenda da Ponte", por se 
encontrar localizada nas proximidades de uma ponte sôbre 
o ribeiro local. Supõe-se que o nome de Cedro originou-se 
da abundância de espécimes VE!getais dêsse nome, ali exis
tentes. Os primitivos habitante~. da região foram os proprie
tários da fazenda da Ponte e seus agregados, êstes últimos 
quase em sua totalidade constituídos por escravos de ori
gem africana. 

Em 1864, os irmãos Bermtrdo Caetano, filhos do Ma
jor Antônio Gonçalves da Silv::l Mascarenhas, procuraram 
seu irmão mais velho Antônio Cândido, residente nas pro
ximidades de Taboleiro Grande, hoje Paraopeba, e o convi
daram para sócio de uma fábric:a de tecidos que seria mon
tada na fazenda das Pontes, hoje Caetanópolis. 

Organizada a sociedade, de liberaram que Bernardo se
guisse para os Estados Unidos a fim de adquirir os necessá
rios teares. E assim, em princípios de 1868, já se inaugu
rava no município a primeira fábrica de tecidos e a 3.a 
do Brasil, contando 18 teares. Em 1901, foram instaladas 
a primeira estamparia de tecidos de Minas e a segunda usi
na elétrica para iluminação pública do Estado ( termelé-

Igreja Matriz de S. Antônio 

trica) . Em 1906 foi construída a primeira linha telefônica 
de longa extensão do Estado de Minas, com 24 quilôme

tros, ligando a antiga. localidade de Cedro à estação de 

Tabocas, da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Por fôrça do Decreto-lei n.0 6, de 25-VII-940, que de

limitou os perímetros urbanos e suburbanos da sede do mu

nicípio de Paraopeba, a localidade de Cedro, até então con

siderada rural, passou a fazer parte integrante da zona su

burbana da cidade de Paraopeba. Em 1949, foi pleiteada, 

sem êxito, a instalação do distrito administrativo de Cedro 

que seria desmembrado do distrito-sede do município de 

Paraopeba. 

Finalmente, por fôrça da Lei Estadual n.0 1 039, de 

12-XII-1953, que fixou os quadros da divisão administra

tiva a vigorar no qüinqüênio 1954-1958, foi criado o muni

cípio de Cedro, que pertence ao têrmo judiciário de Parao

peba, da Comarca do mesmo nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Metalúrgica do Estado de Minas .Gerais. O aspec

to geral é ligeiramente ondulado não havendo acidentes geo
gráficos importantes. 

Sua área é de 147 km2 • A sede municipal, situada a 

720 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 15' de latitude Sul e 44° 20' de longitude W. Gr. Dista 

da Capital do Estado, em linha reta, 84 km no rumo N.N.O. 
Temperatura: média das máximas: 34°C; das mínimas: 

8°C; média compensada 21 °C. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Estimativas do Departamento Estadual 

de Estatística de Minas Gerais dão 2 049 habitantes, como 

sua população provável em 31-XII-1955. Trata-se de mu

nicípio novo instalado em 1.0 de janeiro de 1954. Densi

dade demográfica: 14 habitantes por quilômetro quadrado 

(1955). 
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Vista Parcial da Fábrica do Cedro 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola do município em 1955 foi expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) % s6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 

Mandioca .......... 29 Tonelada li20 491i 25,57 

Feijão .............. li I Saco liO kg li90 291i 15,21i 

Milho .............. 82 > > > 1 SliO 234 12,01i 

Banana ............ ... Cacho 8 500 170 8,71i 

Arroz .............. 11i Saco liO kg 320 134 li,90 

Outros ............. ... - - li10 31,45 

TOTAL ........ ... - - 1 940 100,00 

A mandioca representa 25,57% sôbre o total do valor 
da produção no município. Além de outros de valor inex
pressivo, produz ainda feijão, milho, banana, arroz, etc. 

PECUÁRIA- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos no município~ 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1.000,00 % s6bre 

o total 

Asininoe ...................... . 
Bovinos ...................... . 3 500 5 950 85,51 

50 5 
300 31i0 5,18 

11i 48 O,li8 

Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Suinos ....................... . 750 li OO 8,1i3 

TOTAL .................. . li 91i3 100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o de 
bovinos, representando 85,51% do valor, seguido do de suí
nos, com 8,63%, sendo o de menor valor o de muares, com 
0,68% do total. 

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL - 1955 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

Leite .................... Litro liSO 000 1 300 000,00 
Ovos .................... Dúzia . 22 000 21i4 000,00 

TOTAL ............. - - 1 Sli4 000,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite 
com 650 000 litros e o valor de Cr$ 1 300 000,00, seguida 
pela de ovos com 22 200 dúzias, no valor de ......... . 
Cr$ 264 000,00, perfazendo o total de Cr$ 1 564 000,00. 
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IND(rSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: -

'IPO DE 1 
UI "DOSTRIA 

lndúatri 
neral. 

.. extrativa mi-

Indúatri 
ção e 
da p1 

Indústri 
e fabt 

TO' 

............... 
• de transforma-

beneficiamento 
odução agrlcola 
• manuf'atureira 
il. ............. 

rAL ........... 

N.• de 
esta-

beleci-
mentoa 

2 

73 

1 

71i 

CAPITAL 
Pessoal EMPREGADO 
empre-
gado 

Cr$ 1 000 % a6bre 
o total 

---

6 273 0,18 

115 127 0,08 

598 144 000 99,74 

719 144 400 100,00 

FORÇA 
MOTRIZ 

N.• de Pot~ncia 
motores em c.v. 

---

-' -
..,.... -

202 1 li18 

202 1 618 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortados por 72 km de estradas de rodagem, dos quais 28 
sob a administração estadual, 34 sob a municipal. Veículos 
registrados em 1955: 4 automóveis, 1 camioneta, 21 cami
nhões e 3 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do m1Jnicípio: 

ESI 

Paraope 
Sete La 
Belo Hc 
Rio de 

'ECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limitrofes 

ba .......... .. ... 
goas ......... .... 
)l'izonte .. ········ 
Janeiro ...... .... 

DISTÂNCIA 
(km) 

2 
31 

107 
647 

VIA DE 
OBSERVACOES TRANSPORTE 

Rodovia -. -. -· . -

Rodo'fiação - De um total de 29 veículos a motor exis
tentes no município em 31-XII-1955, 8 eram para pas
sageiros e 21 para carga . Havia, ainda, 1 bomba de ga
solina, no município. 

V ias de comunicação - Possui o município 1 agência postal 

e é se·rvido por telefone interurbano. 

MELHORAMENTOS URSANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme os registros existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Númerc1 de prlJdios existentes ........................... . 

Lo~raduuros públicos 

Existentes .............................................. . 
Pavimentados parcialmente .............................. . 
Outrou ................................................ . 

Abastecimento d' á~ua 

Prédica servidos com ligações livres ........................ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos....... Parcialmente ............... . 

· TOTAL ................. . 
Es~otos 

I.ogradouros servidos de despejo .......................... . 

P 
·~· t d I Pela rMe ................... . 

ro:utcs eago a os .......... · \Por fossas ................. . 

Li~açêle.1 domicilia1·es (*) 

D 1 I Número de ligações ......... . 
e u:o .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Conaumo em kWh ......... . 

De f6o-ça.................. Consumo em kWh ......... . 

llumimção pública e domiciliar (') 

{

Número de logradouroa ..... . 
Logradouroe iluminados..... N6mero de focoa ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

('> Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

439 

25 

26 

158 

10 
1 

11 

10 

105 
115 

318 
145 580 

1 098 840 

20 
255 

55 700 



Dos prédios existentes, 296 estavam situados na zona 
urbana. Dez logradouros esta,;·am servidos pela rêde de 
água e esgôto e 215 prédios erarn esgotados, sendo 105 pela 
rêde e 115 por fossas. 20 log1:adouros, dos 26 existentes 

possuíam iluminação. 

COM2RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 6 estabelecimentos comerciais. 

Dispõe também de 3 conespondentes bancários. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educa~:ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, Joi a seguinte a situação do 
ensino primário do município: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇ.l!.O 

1954 1955 1956 

Unidadeoo eKolareoo .............. 3 4 4 
C01110 docente ................. 17 17 19 
Matricula efetiva ............... 552 625 627 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar '- é de aproximada
mente 133,12%. 

Quatro unidades escolares do ensino primário, com o 
corpo docente de 19 professôrns, ministravam o ensino a 
627 alunos. 

FINANÇAS PúBLICAS - A :;ituação das finanças públi
cas no município, nos anos de 1954 a 1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecada da 
Despesa Saldo ou 

Total Tributl~ria 
realizada deficit 

1954 ............ 801 303 792 9 

1955 ............ 755 232 1 178 432 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1~4 .................................... . 
1955 .................................... . 
1956 ...... " ............................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Estadual 

1 217 
3 435 
5 772 

Municipal 

801 
755 

1 000 

Enquanto a receita estadual subiu, de 1217 mil cru
zeiros, em 1954, para 5 772 mil cruzeiros em 1956, a 
municipal aumentou, de 801 mil cruzeiros para 1 000 mil 
cruzeiros no mesmo período, representando menos de 20% 
dos totais arrecadados pelo Estndo no município em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A 
Cidade foi construída sem pla11 o de urbanização. O fator 
que determinou sua Jocalização foi a fábrica de tecidos 
fundada pelos irmãos Mascarenhas, aliás, a primeira cons
truída no Estado. 

Possui uma pensão e um dnema; numerosos estabele
cimentos comerciais com apreciável movimento de vendas, 
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Casas Residenciais 

praça calçada, serviços de abastecimento de água e luz, 
3 correspondentes bancários, etc. 

A assistência médica à população local é prestada por 
2 facultativos. No Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas são 
atendidos casos de cirurgia. 

Funciona no mumctpto uma Agência Municipal de 
Estatística, órgão integrante do sistema estatístico brasi
leiro. 

A Câmara Municipal é integrada por 9 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955 estavam inscritos 1181 elei
tores, dos quais, 695 compareceram para votar. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Raimundo Eugênio Baptista). 

CAETÉ- MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - Os meados e fins do século XVII carac
terizaram-se em Minas Gerais, pela penetração de grupos 
formados por intrépidos aventureiros, vindos do litoral, 
em procura de fortuna, na exploração de ouro, prata e pe
dras preciosas . 

Em Caeté, a primeira das "entradas" pode ser atribuída 
ao sertanista Lourenço Castanho Taques (capitão-mor da 
expedição), visto datar de 23-111-1664 uma carta régia que 
o louva "pelos serviços prestados como um dos descobrido
res das Minas dos Cataguazes e dos Sertões do Caeté, 
fato que ocorreu, portanto, pelo menos no comêço do ano 
anterior, ou mais provàvelmente, em 1 662, atenta a moro
sidade das comunicações naquele tempo e o acurado exame 
das cousas que precediam de ordinário as deliberações régias 
quando estas importavam em honra ou mercê para os vas

salos". 

Depois, as explorações de Antônio Rodrigues Arzão, 
que conseguiu extrair apreciável quantidade de ouro em 
nossas terras, sendo seu cunhado Bartolomeu Bueno de Si
queira o continuador de suas pesquisas. 

Mais tarde, a expedição do ousado paulista Leonardo 
Nardez, citado pelo ilustre cientista Guilherme von 
Eschwege em sua notável obra "Pluto Brasiliensis", como 
descobridor de Caeté, que trata do local onde mais 
tarde haveria de aparecer a tumultuosa e opulenta Vila 
Nova da Rainha do Caeté . 

:1.73 



Matriz de N. s.a do Bom Sucesso 

:S:sse fato é também registrado pelo historiador Rodolfo 
Jacó, em artigo publicado no "Jornal do Comércio" do Rio. 
de Janeiro, em edição de janeiro de 1914, por ocasião das 
comemorações do bicentenário da instalação da futura ci
dade de Caeté. 

Diz o historiador Rodolfo Jacó, "que, subindo pelo rio 
Sabará, ao longo da serra alcantilada (Serra da Piedade), 
e depois por um de seus galhos, Leonardo Nardez e os 
Guerras, os dos Santos, encontrando boa pista, vieram pou
sar entre as colinas plácidas, à margem do pequeno ribeiro, 
cuja fonte próxima depararam à bôca da mata espêssa 
(Caeté) que orlava então a encosta da serra divisória do 
rio Doce. Daí o nome dado ao regato pelos índios ou pelos 
próprios invasores, e por êstes, depois, ao pequeno arraial 
que levantaram". 

A origem e o significado da palavra Caeté provêm da 
língua indígena e quer dizer: - mata .virgem, mato ver
dadeiro, segundo Teodoro Sampaio, citado por Nelson de 
Sena em seu ·Anuário Histórico e Cartográfico de Minas 
Gerais, edição de 1909, páginà 282. 

Concluiu-se, pois, que Caeté (a atual cidade) que era 

até 1 700 uma floresta ocupada por índios, que tinham suas 
principais tabas ou aldeias na Pedra Branca e Ribeirão do 
Inferno (redondezas da cidade), foi, em 1701, "desco
berto" pelo bandeirante paulista Leonardo Nardez, que aqui 
veio parar atraído. pela riqueza aurífera da região. Apesar 

de dE,scoberto por Nardez, Caeté, segundo alguns historia
dores, deve seu povoamento aos irmãos João e Antônio 
Leme, auxiliados pelos Guerra, descendentes da condessa 
Maria de Souza Guerra. 

Não tardou que a descoberta se fizesse conhecida nos 
mais longínquos pontos da Colônia, pois dentro em pouco 
para aqui, afluíram levas de "paulistas e forasteiros" do 
litoral Brasileiro e do reino, ''vindo sobretudo da Bahia pelo 
São Francisco", ficando Caeté, já em 1704, bastante po

voado, contando entre seus principais fundadores os seguin
tes: Sebastião Pereira de Aguilar e o sargento-mor Amara~ 
baianos famosos e riquíssimos; D. Maria Borba, irmã do 
tenente-general Manoel de Borba Gato, casada com Manoel 
Rodrigues Goes; frei Simão de Santa Tereza, que aqui 
iniciou, em 1704, .a construção da igreja do Rosário e ainda 
o famoso Manoel Nunes Viana que se estabeleceu no sopé 
da Serra da Piedade, de onde apurou - segundo Antonil 
- ot;.tro tanto talvez da riqueza que Borba Gato acumulou 
em Sabarabuçu (Sabará), que foi de 50 arrôbas de ouro. 

Citando o nome dêsse último povoador, ocorre men
ciona:r a fratricida luta que se desenrolou em 1707 nestas 
paragens e que é fato marcante na história do Brasil, a 
Guerra dos Emboabas. 

Vitorioso, Nunes Viana, que chefiava a rebelião, é sa
gradc pelo frade Francisco Menezes e seus companheiros
como "ditador supremo de Minas". - Faziam parte do Go
vêrno . - Frei Simão de Santa Tereza, secretário-geral. 
Antônio Francisco da Silva, ajudante militar; Sebastião 
Pereira de Aguilar, superintendente do distrito e c.ei Luiz 
do Couto, comandante militar da praça. 

Tal estado de cousas só teve solução com o trabalho 
argut:> e hábil do recém-nomeado governador das províncias 
reunidas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, Antônio 
Albuquerque Coelho de Carvalho que sucedera a D. Fer
nando Martins Mascarenhas de Alencastro. 

Combinado, por intermédio do frade Miguel Ribeiro, 
um encontro entre Nunes Viana e o novo Governador, êste 

o recebeu com benevolência e simpatia e para dar ao acon
tecimento "um caráter solene, convocou uma junta", diante 
da qc.al depôs o ditador colocando sob a regência de El-Rei 
o govêrno supremo das Minas. Justo é lembrar o unânime 
registro dos historiadores sôbre a personalidade de Manoel 
Nunes Viana - um homem valente, bondoso e justo. 

Conseguindo a habilidade do governador Antônio de 
Albuquerque e a boa vontade de Nunes Viana dar fim às 
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Vista Parcial 

desordens e tumultos que reinavam em Minas, Caeté evoluiu 
ràpidamente, sendo elevada à vila a 29 de janeiro de 1714 
por D . Braz Baltazar da Silv•~ira. 

Em 14 de fevereiro do mesmo ano, foi a recém-criada 
Vila Nova da Rainha do Caeté instalada solenemente pelo 
ouvidor Luiz Botelho de Queiroz, que, posteriormente, deu 
posse às autoridades eleitas H 9 de dezembro de 1714 e 
que eram as seguintes: - L:»urenço Henrique do Prado; 
Reis de Melo Coutinho e BHnardes Aranha, vereadores; 
Luiz do Couto e Luiz do Rêgo Silva, Juízes de paz e Hipó
lito de Barros, procurador. 

Ainda repercutiam suavemente na memória do povo 
as solenidades da instalação ela vila Nova da Rainha, eis 
que o povo do Morro Vermelho e da Vila se rebelam, em 
1715, contra a "cobrança do quinto do ouro por bateia, 
recomendado (a D. Braz) em três cartas régias de 16 
de novembro de 1714, procesao fiscal vexatório e absurdo 

que, mais ainda que as nova!: taxas estabelecidas por su

gestão do Governador - que era o poder supremo, hipócrita 

e sem contraste, sobremodo irritou o povo oprimido". 

Sufocando o chamado "levante do Morro Vermelho", a 

Vila Nova da Rainha caiu em sensível desânimo em conse

qüência não só das usurpaçõe!: da Metrópole mas também 
devido ao empobrecimento d~ts aluviões auríferas. 

Assim, passou o povo de Caeté, por vários anos, uma 

vida letárgica, semimorta, apenas agitada de alegria, e ci

vismo por ocasião do advento da Independência do Brasil. 

A esperança, todavia, acenava-lhe dias mais prósperos 
e felizes com a indústria da Cerâmica, que teve no grande 

mineralogista José de Sá Bitencourt e Acioli o seu iniciador, 
e no saudoso João Pinheiro o seu consolidador. 

Em conseqüência de sua participação na revolta mili
tar de 1833, Caeté teve seus foros de Vila suprimidos (Re
solução de 30 de junho de 1833), os quais, todavia, foram 
restaurados, pela Lei Mineira n.0 171, de 23 de março de 
1840, não mais com a denominação de Vila Nova da Rai

nha, mas, com o nome atual. 

Na revolta de 1842, chefiada por Teófilo Otoni, a vila 
resistiu bravamente às tropas que obedeciam ao comando 
geral de José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, o Barão 
de Cocais. Por essa ocasião ali estiveram as fôrças pacifi
cadoras comandadas pelo Duque de Caxias - que fizeram 
arranchamento na Fazenda do Rio de São João, onde nas
ceu o Cardeal Mota. 

Pela Lei Provincial n.0 1 258, de 25 de novembro de 
1865, foi a vila de Caeté elevada à categoria de Cidade, 

conservando a mesma denominação. 

Atualmente o Município compõe-se de 7 distritos, a sa

ber: 0 da sede (Caeté), Antônio dos Santos, Morro Velho, 

Roças Novas, Penedia, União de Caeté e Taquaraçu. A 
comarca, hoje de terceira entrância, com têrmo único, foi 

criada pela Lei Mineira n.0 11, de 13 de novembro de 
1891, tendo sido seu primeiro Juiz de Direito o Dr. Artur 

Ribeiro de Oliveira. 
Antes, fôra criado o têrmo, por Decreto estadual nú

mero 1 088 de 1858, tendo sido nomeado, em 1874, seu 

primeiro Juiz Municipal, o Dr. Remígio Silveira de Faria 

Oliveira. 
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A freguesia de Caeté foi criada por· Alvará de 16 de 
janeiro de 1724, sob a invocação de São Caetano. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Cae
té está na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 

A região onde se situa o município apresenta um relê
vo caracteristicamente montanhoso, sendo que somente o 
norte do distrito de Taquaràçu possui terras mais planas, 
ou melhor, menos acidentadas. 

SITUAÇÃO A 

o 

rosiçiio do M!plicipio em relação ao Estado e sua Capital 

No sentido geral o município de Caeté apresenta duas 
formações geológicas a saber: 

1.8 ) Arqueana - Representada pelo gnaisse, cujas 
alterações produzem o caulim, feldspato e outras lateritas 
que servem de matéria-prima à indústria da cerâmica, hoje 
bem desenvolvida, neste município. 

2.8 ) Algonquiana- Representada pela chamada Sé
rie de Minas. Quase tôda a riqueza mineral da região, mor
mente em jazidas metalíferas, se encontra nessa Série, co
mo veeiros, camadas de ouro encaixotadas no xisto, filito 
e cloretaxisto, itabirito, dolomítico; ocorrências de amianto, 
talco, grafita, cristais, areias quartizíferas; depósitos de alu
vião aurífera e jazidas de ferro e manganês. 

As terras do distrito de Caeté, Penedia, Morro Ver
melho, são pouco apropriadas à agricultura, sendo, toda
via, ricas em depósitos de ouro, argilas plásticas e refra
tárias, manganês, ferro e outros minerais de grande valor 
econômico. 

As terras do distrito de Roças Novas, União de Caeté 
e Antônio dos Santos, geralmente de formação sílica-argi
losa e menor parte de combinação argilo-arenosa, prestam~ 
-se bem à lacoura, sendo o solo dos dois primeiros distri
tos recomendado à exploração pastoril. O solo do distrito 
de Taquaraçu é o melhor do município, sendo aliás a agri
cultura e a pecuária exploradas com mais intensidade . 

A área é de 1 024 km2 • A sede municipal, situada a 
935 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
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19° 53' 52" de latitude Sul e 43° 39' 58" de longitude 
W. Gr. Dista da' Capital do Estado, em linha reta, 30 km, 
no rum<J E. N. E. Apresenta as seguintes temperaturas: mé
dia das máximas: 26; das mínimas: 16; compensada 19. 

POPUI.AÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 21911 habitantes a população do município. 
Estima·tivas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 23 219 habitantes, como sua população 
provávHl em 31-XII-1955. Na mesma data, a densidade 
demogtáfica era de 23 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, as Vilas de Antônio dos Santos, 
Morro Vermelho, Penedia, Roças Novas, Taquaraçu e União 
de Caeté. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
popula•;ão do município: 

POPULACAO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇAO DA 
POPULACAO 

Total 

Homena Mulheres N6meroa % s6bre 
abaolutoa o total 

geral 

Sede ..... 3254 3409 6 663 30,40 
Vila de A.;te.;i;,· d~· SUt~:: : : : : 54 45 99 0,45 
Vila de Morro Vermelho ......... 191 222 413 1,88 
Vila de Penedia ................. 38 32 70 0,31 
Vila de Roças Nova ............ 105 117 222 1,01 
Vila de Taquaraçu .............. 303 311 614 2,80 
Vila de União de Caeti .......... 199 181 380 1,73 
Quadro n1ral .................... 6 992 6 458 13 450 61,42 

TOTIU. GERAL ........... 11 136 10 775 21 911 100,00 

HIDROGRAFIA __,. Os principais rios e lagos existentes 

no município são os seguintes: 

R:io Taquaraçu, Ribeirão de Caeté ou Sabará, Lagoa 

de São José. 

O potencial hidrográfico é suficiente para a agropecuá

ria da região e não há obra alguma de irrigação importan

te no município. 

A única queda de água aproveitada é a Cachoeira do 

Furado, sitUada no distrito de Taquaraçu, formada pelo rio 
do mesmo nome, com 33 metros de queda, vazão média 

de 4 000 1/s e potência de 900 H. P. :t aproveitada pela 

Cia. Siderúrgica Belg~Mineira. 

Grupo Escolar Dr. João Pinheiro 



FAUNA - Devido ter o município grande parte de seu 
território cultivada e ser peq·uena a parte coberta por ma
tas, conclui-se ser pobre a sua fauna. 

Entre os animais silvestres encontram-se: pacas, vea
dos, lôbos, onças-pintadas e vermelhas, tamanduás, rapôsas, 
porcos-vermelhos, tatus, queil:adas, etc. 

São encontradas diversa!: espécies de pássaros canoros, 
como o sabiá, papa-capim, pintasSilgo, chapinha, etc. 

FLORA - A vegetação rasteira é o tipo de revestimento 
florístico predominante no município. Não há grandes flo
restas, isto devido ao corte nê.o ser contrabalançado por no
vos plantios, apesar de a silvicultura já estar sendo praticada 
no município, principalmente pela Cia. Ferro Brasileiro SÃ. 

Entre as principais essências encontradas, arrolam-se 
canela, cedro, jacarandá, jequitibá e peroba. 

A indústria extrativa vegetal está representada, no mu
nicípio, pela produção de le11.ha para fins domésticos e in
dustriais, de madeira para co:tlstrução e de carvão utilizado 
na siderurgia. 

RESERVAS MINERAIS - São as seguintes as principais 
reservas de minerais metálicc•s existentes no município: ja
zidas de ouro, nos distritos d.a sede municipal, de Penedia 
e do Morro Vermelho e de minério de ferro na Serra da 
Piedade, distrito de Penedia. 

Têm grande importâncin econômica as jazidas de mi· 
nerais não metálicos exister.1tes na Cerâmica, distrito de 
Caeté, e onde se extraem cautim e argila refratária, além de 
ocorrências de gnaisse, feldspato e argila plástica. O mu
nicípio não produz pedras pmciosas. 

Ramos de atividade - Ainda de acôrdo com os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buição da população muniCipal, segundo os ramos de ati
vidade. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

-----
Agricultura, pecuéria e silvicultura 
Ind6strias extrativo ............. 
Ind6stria de tranaformaçilo ....... 
Com&cio de mercadorias ......... 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

Jiârioa, crtdito, seguros e capitali-
zaçilo ........... : ............. 

Prestaçilo de serviçoa, ........... 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ................. . · ...... 
Profiooões liberai• ....... ......... 
Atividades aoc:iaio ................ 
Adminiotraçilo p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom&ticaa não remu. 

neradao e atividades escolares dia-
centes ........................... 
Condições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 840 79 
371 3 

1 839 46 
217 9 

10 -
149 325 

186 7 
7 2 

54 87 

106 12 
15 -

927 6 526 
787 361 

7 508 7 457 

Total 

N6meroe 
absolutoe 

2 919 
374 

1 885 
226 

10 
474 

193 
9 

141 

118 
15 

7 453 
1 148 

14 965 

% o6bre 
o total 

eeral 

19,54 
2,49 

12,59 
1,51 

0,06 
3,16 

1,28 
0,05 
0,94 

0,78 
0,10 

49,82 
7,67 

100,00 

Considerando-se, dentre os habitantes· do município, o 
total das pessoas de 10 ano!, e mais e, dentre estas, o con
tingente das que exercem atividades econômicas, pode-se 
estimar a quota dos que estão em atividade nos ramos "agri
cultura, pecuária e silvicultura". e "indústria de transforma
ção" em 45,86% e 29,21%, respectivamente (percentagens 
calculadas sôbre o referido total, exclusive os habitantes 

Estação da E;f.C.B. 

inativos, os que exercem atividades domésticas não remu
neradas e atividades discentes) . 

~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
em 1955 foi a seguinte: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) %sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

-
Milho .............. 1 400 Saco 60 kg 28 000 5 880 36,99 
Banana ............ 51,20 Cacho 128 000 3 840 24,18 
Arroz .............. 270 Saco 60 kg 4 050 1 539 9,68 
Feijio .............. 505 . • . 4 200 1 068 6,72 
Cana-de-aç6car ..... 175 Tonelada 3 500 1 050 6,60 
Outraa ............. 206,85 - - 2 515 15,83 

TOTAL ........ 2 608,05 - - 15 892 100,00 

A exploração agrícola municipal caracteriza-se pela 
policultura, havendo predomínio, entretanto, das culturas do 

milho e da banana. 
Belo Horizonte é o maior consumidor de produtos agrí 

colas do município (principalmente a banana). 

Localizam-se no Município um campo experimental de 
chá e outro de fomento à silvicultura,. com produção e for
necimento de· mudas. 

A adubação, principalmente a química, é praticada 
com certa parcimônia. 

MONUMENTOS HISTóRICOS - Como monumEmtos 
históricos tombados pelo serviço de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional encontram-se a Matriz de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso (1757), a Igreja do Rosário (1704) e o 
Museu do Patrimônio, todos situados na cidade. Na Ma
triz encontram-se duas imagens de Nossa Senhora, de auto
ria do Aleijadinho. O paço de Santa Rita (1789) está 
também ligado à história antiga de Caeté. Nesse setor, re

lacionamos ainda os chafarizes de pedra ( 18) localizados 

nas Ruas Mato Dentro e São Francisco e, por último, o 

pelourinho que se encontra junto ao prédio dos Correios 

e Telégrafos. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS- A ativi

dade econômica que atualmente predomina no município 
é a indústria, representada pela siderurgia e pela cerâmica, 

nos primeiros planos. 
De modo geral há ainda pouca preocupação por parte 

dos criadores no sentido de melhoramento dos rebanhos-
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Existem fazendeiros mais esclarecidos que se dedi
cam ao trabalho de melhorar a qualidade de seus reba
nhos. O caracu e o zebu (gir e nelore) são as raças bovi
nas preferidas pelos criadores. As atividades econômicas 
são desenvolvidas com recursos próprios, havendo, por outro 
lado, também, casos de financiamento. Conta o município 
com 2 agências e 3 correspondentes e escritórios bancários. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 %sObre 
o total 

------··-----------1------1-------
Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ................ . 

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

25 
12 200 

540 
1 700 
1 280 

180 
3 700 

88 
21 960 

81 
3 060 
3 200 

32 
3 700 

32 121 

0,27 
68,40 

0,25 
9,52 
9,96 
0,09 

11,51 

100,00 

Há exportação de gado em pequena escala. 

-Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % .Obre N.• de Pot@ncia 

o total motores em c. v. 
----------------------------
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 1 75 150 0,05 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 77 211 353 0,11 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 34 1 839 333 958 99,84 345 3 685 

TOTAL ............ 112 2 125 334 461 100,00 345 3 685 

A "indústria de transformação" é o 2.0 ramo quanto à 
atividade da população. Em relação à economia do Muni
cípio, porém, está em plano bastante distanciado das ativi
dades agropecuárias. 

A atividade econômica que atualmente predomina no 
Município é a industrial, representada pela siderurgia e 
pela cerâmica. 

A indústria de transformação e beneficiamento de pro
dutos agrícolas atingiu, em 1955, uma produção de 700 
mil cruzeiros . 

2.78 

A indústria extrativa vegetal e mineral, no mesmo ano, 
foi de ~!8 milhões de cruzeiros, valor da sua produção. A 
extração de lenha foi de 15 milhões de cruzeiros. 

No campo da indústria manufatureira e fabril o valor 
de sua produção foi, em 1955, de 236 milhões de cruzeiros. 

As principais fábricas industriais do Município são: 
Companhia Ferro Brasileiro (ferro gusa, tubos centrifuga
dos de :ferro fundido, peças diversas de ferro fundido, etc.) 
e a Cerâmica João Pinheiro (tijolos refratários). 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção do Estado de Minas Gerais: 

ESPECIFICACAO 

Número ''e prédios existentes ........................... . 

Lo(lradouros públicos 

Existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimez:.tados...... . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'á(lua 

!
Possuindo hidrômetros ...... . 
Possuindo penao ............ . 

Pr&lios servidos...... . . . . . . Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos....... ParCialmente ............... . 

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

Es(lotos 

Logradour-:111 servidos ......... {De despejo · · · · : ·: : ........ . 
De águas SUpeMICUliS .••..••. 

Pr&lios -aotados ·{Pela rede ................... . 
-~ .. · .. · · · .. · Por fosoao ................ .. 

/lumina~;;ro pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Li(lar;ões clomiciliares (•) 

o 1 (Número de ligações ......... . 
e uz .. · ................ · Consumo em kWh ........ . 

O f" {Número de ligaçõeo ......... . 
e urÇil · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ......... . 

• l)ados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

1 538 

53 

16 
12 

28 

25 

758 
12 

770 

47 
6 

53 

47 
4 

710 
120 

29 
320 

98 456 

624 
647 971 

25 
60 605 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 244 km de estradas de rodagem, dos quais 35 
sob a administração estadual, 178 sob a municipal e os 
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restantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1955, havia os seguintes veículos: 64 automóveis, 7 ca
mionetas, 107 caminhões e 6 ônibus. 

Tábuas ltinerárias- São as sE,guintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

OBSERVAÇÕES (km) fRANSPOQTE 

-
Municipios 
Limitroles 

Santa Bárbara ......... 50 Ferrovia EFCB 
Barão de Cocais ....... 41 Rodovia Onibua 
Bom Jesus do Amparo. 39 Rodovia Automóvel 
Itabira ................ 114 Rodovia Onibua 
Jaboticatubas .......... 62 Rodovia Automóvel 
Santa Luzia ........... 53 Ferrovia EFCB 
Sabarâ ................ 25 Ferrovia EFCB 
Raposos ............... 36 Ferrovia EFCB 
Rio Acima ............. 56 Ferrovia EFCB 
Capital Estadual. · ...... 48 Ferrovia EFCB 
Capital Federal ........ 607 Ferrovia EFCB 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cipio com 160 estabeleciment,:>s comerciais varejistas dos 
quais 91 situados na sede . 

Dispõe também de 2 agí!ncias bancárias e 3 corres
pondentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númerus absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

t:acrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) --------

{Homens ... 3 347 2618 729 78,21 :11,79 
Quadro urbano Mulheres .. 3 603 2 535 1 068 70,35 29,65 

TOTAL 6 950 5 153 1 797 74,14 25,86 

{Homena ... 5 807 2 754 3 053 47,42 52,58 
Quadro rural.. Mulheres .. 5 442 1 965 3 477 36,10 63,90 

TOTAL 11 249 4 719 6 530 41,95 58,05 

{Homens ... 9 154 5 372 3 782 58,68 41,32 
Em geral.. . . . . Mulheres .. 9 045 4 500 4 545 49,75 50,25 

TOTAL 18 199 9 872 8 327 54,24 45,76 

(•) Inclusive peesoaa de inetruçilo nilo declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educa~:ão do Estado de Minas Ge-

Escritório Central da Cia. Ferro Brasileiro 

Matriz de S. Francisco de Assis - Paróquia de José Brandão 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM!tRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares. ; ............ 39 41 38 
Corpo docente ......... , ........ 90 88 96 
Matricula efetiva ............... 3 106 3 337 3 516 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 65,84%. 

Outros ensinos - O Municipio de Caeté possui uma uni
dade de ensino secundário - Ginásio e Escola Técnica de 
Comércio José Brandão - com cursos ginasial e técnico 
de contabilidade. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS POBLICAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Deespeea 
Total Tributária realizada defiçit 

1951 ............ 2 302 714 3 677 - 1 375 

1952 .. """ .... 1 410 826 4 807 - 3 397 

1953 .. ". "" ... 1 956 969 5 587 - 3 631 

1954." "" ..... 2 056 1 205 6 725 - 4 669 

1955 .. """ .... 2 777 1 634 8 168 - 5 391 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----------·-1----1----1·----

4 623 4 501 2 302 
8 978 6 871 1 410 

12 523 9 283 1 956 
26 130 9 722 2 056 
27 499 14 221 2 777 

1951 ......................... . 
1952 ................... .' ..... . 
1953" " . " " .. " .. " " " " " . 
1954. "" .................... . 
1955. "" .................... . 

FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS - Como festas 
populares podem ser consideradas as comemorações juni
nas, com barraquinhas, realizadas, geralmente, no mês de 
junho, em lugares públicos e em recintos reservados. 
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Conjunto da Santa Casa de Caeté 

No setor religioso destaca-se com significativa expres
são regional o "Jubileu da Serra da Piedade", peregrinação 
realizada anualmente ao famoso pico ( 1 783 m de altitude) 
durante os dias 15 a 22 de agôsto. Milhares de fiéis diri
gem-se ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, cujo 
templo primitivo, segundo os historiadores, foi erguido pelo 
fidalgo português de nome Bracarena, companheiro do frei 
Lourenço, fundador do Colégio do Caraça. 

Nas comemorações da Semana Santa destacam-se as 
procissões dos Passos, do Entêrro e da Ressureição, as quais 
não só atraem os paroquianos locais, como também filhos 
da terra domiciliados em outros lugares. 

Têm, outrossim, grande esplendor as festividades co
memorativas da Assunção de Nossa Senhora, quando a ci
dade festeja, do dia 7 a 15 de agôsto, a sua padroeira -
Nossa Senhora do Bonsucesso. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Na vida eco
nômica do município de Caeté destacam-se a Usina Gorceix, 
fundada em 1926, e a Cerâmica "João Pinheiro", instalada 
em 1844 pelo saudoso estadista Presidente João Pinheiro, 
com a denominação de Cerâmica N acionai. 

Em Caeté está sepultado êsse grande republicano, que 
faleceu quando presidente do Estado de Minas Gerais. Du
rante muitos anos, no dia do aniversário da morte do esta
dista, para Caeté dirigiam-se romarias em visita ao túmulo 
do bravo propagandista da República que, depois, no Go
vêrno de Minas, foi um exemplo de administrador patriota, 
pelo estímulo que deu às fontes de riqueza econômica, no
tàvelmente à agricultura. 

Grupo Escolar João Monlevade 

.280 

Na corografia do município destaca-se o Pico da Pie
dade, no distrito de Penedia. É o 19.0 no Brasil em altitude 
e a origem do nome é devida ao fato de ter sido erguida 
no pi•:o uma capela de Nossa Senhora da Piedade. 

A Câmara Municipal é composta de 11 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955, estavam inscritos 8 871 elei
tores, dos quais 5 383 compareceram às urnas no referido 
pleito. 

Nas fraldas da Serra da Piedade, encontra-se o Asilo 
S. Luiz, fundado em 1878 por Monsenhor Domingos Evan
gelista Pinheiro, dirigido pelas Irmãs Auxiliares de Nossa 
Senhora da Piedade, primeira congregação de religiosas bra
sileira.s, igualmente fundada por. Monsenhor Domingos. 

1!:sse asilo destina-se ao internamento de órfãs desampara
das que encontram abrigo e educação, pois lhes são mi
nistrados o ensino primário e o de artes domésticas. 

{) município conta 5 aparelhos telefônicos, 3 pensões 
e 1 cinema. A assistência médica se resume em 2 hospitais, 
com :78 leitos, 1 Centro de Saúde e nos serviços profissio
nais de 7 médicos. 

(Organizado por Moacir Andrade, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Nelson Brandão). 

CALDAS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A história de Caldas, ou mesmo a da re
gião que econômica e geogràficamente constitui o "Pla
nalto da Pedra Branca", onde se localiza o município, está 
intimamente ligada ao desenvolvimento social, histórico e, 
sobretudo, econômico da Capitania de Minas. Apresenta, 
por conseguinte, quatro estágios ou períodos: a) o que vai 
até os meados do século XVIII, em que a região era 
habite:da por índios tapuias, não havendo penetração 
estranha; b) o do desbravamento, que é contemporâneo das 
entradas e bandeiras em que Mineiros e Paulistas, em bus
ca de ouro, desbravaram a região situada a oeste do Rio 
Pardo; c) o do povoamento, fase contemporânea do ciclo 
pastoril: d) o da decadência. 

No período contemporâneo das minerações a preocu
pação dominante era a descoberta do "ouro" e, por êsse mo
tivo, e. região de Caldas, que era pobre de minas, somente 
começou a ser ocupada mais tarde. Depois importantes acon
tecimentos podem ser assinalados na história local :nessa 
época : a visita do Governador da Capitania e a execução 
de urr.,a barreira, balizando a fronteira paulista. 

O início do povoamento de Caldas somente se verifi

cou na fase do ciclo pastoril, ou seja, em 1780, quando o 

portug;uês Antônio Gomes de Freitas, que é considerado seu 

fundador, comprou a "Fazenda dos Bugres", assim denomi

nada, segundo alguns, por terem sido encontradas, perto de 

um ribeiro que banhava o município, algumas panelas de 

pedra ou de barro, sinais evidentes de que ali fôra aldea

mento de índios. 

Suas pastagens e a natureza geológica da região con

tribuíram sem dúvida para a fixação dos seus primeiros 

moradores egressos dos centros auríferos, quando·êstes come

çaram a apresentar pouco rendimento. 



Praça Principal 

Pode-se dizer, assim, que ·O povoamento de Caldas suce
deu ao esgotamento das min::ts, caracterizado pela busca 
subseqüente das pastagens, de que é particularmente rica 
a região. 

Com o advento da era do capim, valoriza-se a região 
que passa a ser conhecida pelo nome de "Campos de Cal
das". 

Além das causas de ordem econômica, algumas de or
dem psicológica contribuíram também para o povoamento 
.io Planalto, e entre elas pod·:! ser apontada a opressão do 
Reino em Vila Rica, no Tejuco e em São João dei Rei. 

O acontecimento de maietr relêvo nesta fase é o apare
cimento, nos fins do século XVIII, do núcleo urbano, o 
arraial. 

Finalmente, a decadênci::l é o período que se tmctou 
no último quartel do século XIX, pois a curva de progres-
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so, economtca e demográfica que começara no fim da era 
da mineração e subira ràpidamente durante o estágio pas
toril, começou a cair no "ciclo agrícola", caracterizado pelo 
aparecimento das culturas fixas e. a conseqüente busca dos 
terrenos férteis. E nessa época que surge a "fazenda do café" 
como nova unidade econômica. 

Caldas, então, decadente durante meio século, esperou 
a era industrial dos nossos dias para reerguer-se. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Fundado com o 
nome de Rio Verde das Caldas, devido a sua proximidade 
das águas quentes de Poços de Caldas, foi o povoado eleva
do à categoria de freguesia pelo Alvará de 27 de março de 
1813, com a denominação de Nossa Senhora do Patrocínio 
de Caldas, promovida à vila pela Lei n.0 134, de 16 de mar
ço de 1839, empossando-se a Câmara Municipal da nova 
Vila em 13 de dezembro do mesmo ano. 

Em 1846 foi transferida a sede do têrmo para Cabo 
Verde, e em 1849 foi restaurada a vila de Caldas, que pela 
Lei n.0 973, de 2 de junho de 1859, passou à categoria de 
cidade. 

Inicialmente faziam parte do município os seguintes 
distritos: Campestre, Cabo Verde, São Sebastião do Areado, 
Sacra Família de Santo Antônio do Machado, São José e 
Dores de Alfenas. 

Edifício do Forum Prefeitura Municipal 

De acôrdo com a última divisão administrativa do Es
tado, a vigorar de 1-1-1954 a 31-XII-1958, seus distritos 
são quatro: Caldas, Ibitiúra, Santana de Caldas e São Pe
dro de Caldas. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- A Comarca de Cabo Ver
de, criada pela Lei provincial n.0 1740 de 8 de outubro de 
1870, recebeu a designação de Caldas em virtude da de 
n.0 2 087, de 24 de dezembro de 1874. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de ... 
31-XII-936

1 
e 31-XII-937, e o anexo ao Decreto-lei esta

dual n.0 88, de 30 de março de 1938, o m'imicípio de Caldas 
é têrmo judiciário único da Comarca do mesmo nome. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 
de dezembro de 1938, a Comarca, o Têrmo e o Município de 
Caldas receberam a nova denominação de Parreiras. Na di
visão territorial do Estado, fixada por êsse Decreto-lei, para 
vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de Parreiras 
permanece como têrmo único da comarca de idêntico to
pônimo. 

De acôrdo com a divisão administrativo-judiciária do 

Estado, fixada pelo Decreto-lei n.0 1.058, de 31-XII-1943, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, a Comarca de Par

reiras mantém-se composta unicamente do Têrmo-sede a 
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que se subordinam 2 municípios: o de Parreiras e o de 
Santa Rita de Caldas, instituído pelo referido Decreto-lei. 

Pelo disposto na Lei n.0 336, de 27-XII-1948, a Co
marca tomou sua primitiva denominação e ficou integrada 
dos seguintes distritos, além do da sede: lbitiúra e Santana· 
de Caldas. 

Atualmente a comarca se compõe de quatro municí
pios: Caldas, Ibitiúra, Santana de Caldas e São Pedro de 
Caldas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
localizado na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 789 km2• A temperatura, em graus cen
tígrados, apresenta os seguintes números: média das má
ximas: 30; das mínimas: 15; média compensada: 18. 

A sede municipal com 1 040 metros de altitude tem 
como coordenadas geográficas 21° 55' 20" de latitude Sul 
e 46° 23' 20" de longitude W. Gr. e dista cêrca de 340 km, 
em linha reta, no rumo O. S. O . , da Capital do Estado. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a população do município atingia 
17 706 habitantes. Segundo estimativa do Departamento 
Estadual de Estatística de Minas Gerais, sua população 
provável em 31-XII-55 era de cêrca de 18 733 habitantes. 

:1.8:1. 

e a dE!nsidade demográfica, 24 habitantes por quilômetro 
quadr~tdo. 

Princi1>ai"s a~lomerações - Em 1.0 -VII-1950 as principais 
aglomerações urbanas situadas na área do município eram 
a da SE!de e das vilas de Ibitiúra e Santana de Caldas. 

Localü:ação da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, a localização da população 
do mt~nicípio era a seguinte: 

L( 

Sede ..... 
Vila de I 
Vila de~ 
Quadro r 

TOT 

ICALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
biti6ra ................. 
;antana de Caldas ....... 
Ltral .... , ............... 

AL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-50 

Total 

Homens Mulheres 
N6meros % a6bre 
absolutos o total 

geral 
----- ----- -----

1 489 1 598 3 087 17,43 
360 428 788 4,45 

86 68 154 0,86 
7 079 6 598 13 677 77,26 

9 014 8 692 17 706 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, a distribuição da população municipal, se
gundo os ramos de atividade, era a seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

N6meros 
absolutos 

% a6bre 
o tótal 

geral 
--------------------- ----- -----------

Agricultw a, pecuãria e oilvicultura 4 130 79 4 209 35,63 
Ind6otriao extrativas . ............ 70 70 0,59 
Ind6otria de transformação ....... 279 5 284 2,40 
Com&cio de mercadorias ......... 177 5 182 1,53 
Com&cio de im6veio e valores mobi-

liários, c~ito, seguros e capitali-
0,09 zação ......................... 11 11 

Prestação de oerviços ............. 218 140 358 3,02 
Transporte, comunicações e armaze-

67 0,56 nagem ........................ 60 7 
Profi88õea liberai• ................ 29 1 30 0,25 
Atividade:~ ·aociaio ................ 22 53 75 0,63 
Administração p6blica, Legiolativo 

7 84 0,71 e Juoti(:a ...................... 77 
Defeoa nadonal e aeguranç& p6blica 11 11 0,09 
Atividade<o dom&ticaa não remu. 

neradas e atividades escolares dia-
46,53 centes ........................ 314 5 182 5 496 

Condições inativa• ............... 635 307 942 7,97 

TOTAL ................. 6 033 5 786 11 819 100,00 

Eltcluindo-se, por motivos óbvios, do total de 11819 
pessoa!: as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos 
da tabela, resultam 5 381. 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as pes
soas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura 
represe·ntam cêrca de 35,63% sôbre o total geral, sendo 
êsse o ramo de atividade econômica que congrega maior nú
mero de pessoas. 

Sonto Caso de Misericórdia Pôsto de Puericultura 



Palácio da Uva, em construção Mercado Municipal 

AJlricultura, pecuária silvicultu.ra - A produção agrícola 
do município em 1955, pode ser expressa pelos dados cons

tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS Area 
AGRlCOLAS (ha) 

Cr$ 1 000 % aôbre Unidad~ Quantidade 
o total 

--·-··----------------- --------- -----

Batata-inglêoa ...... 1 222 Saco 60 kg 110 000 13 500 27,60 
Uva ............... 360 kg. 2 600 000 13 000 26,56 
Caf~ ............... 1 400 Arrôba 24 000 9 840 20,09 
Milho .............. 2 100 Saeo 60 kg 43 000 7 740 15,80 
Arroz .............. 265 . > > 5 000 1 600 3,26 
Feijiio .............. 235 .> > > 2 550 1 250 :1,55 
Outras ............. 121 - - 2 027 4,14 

TOTAL ........ 5 703 - - 48 957 100,00 

A batata-inglêsa pode ser considerada, portanto, a prin

cipal cultura agrícola do municipio naquele ano e seu valor 
representa mais de 1/4 do total geral de sua produção. 

Pecuária - A situação dos 1·ebanhos do município era 

a seguinte em 31-XII-955: 

REBANHOS 

Aeininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Mllaretl ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ........................ . 

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

NOME:RO 
DB 

CABEÇAS 

14 
2:1 000 

:1 500 
:1 750 
:1 200 
:1 800 

211 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000,00) 

53 
41 400 

395 
6 375 
3 000 

270 
20 000 

71 423 

% sÓbre 
o total 

0,09 
57,99 
0,45 
8,92 
4,20 
0,37 

28,00 

100,00 

~ interessante observar-se a predominância da popula
ção bovina do município, cujo v.:dor representa mais da me
tade do total geral, sendo também considerável o rebanho 
de suínos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados relativos a 55: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta-
Peuoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % aôbre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ------- --------------

Ind6stria extrativa mi .. 
neral. ............... 3 24 2 470 19,57 - -

Ind6stria de transforma-
c;iio e beneficiamento 
da produc;iio agrícola. 59 131 

Ind6stria manufatureira· 
5 745 45,53 12 56 

e fabril .............. 55 91 4 405 34,90 11 25 

TOTAL ........... 118 246 12 620 100,00 23 81 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação 
e da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhora
mentos urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existentes ......... . 

{ 

Inteiramente . ........... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............ . 

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

Ajardinados ..................................... . 
Outros ......................................... . 

Abastecimento d'água 

Pr~ios servidos .......... . I 
P011uindo hidrômetros ...... . 
P011uindo penas ............ . 
Com ligações livres ......... . 

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

Logradouros servidos. 
{

Totalmente .......... : ..... . 
. . Parcialmente ................ · 

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

Esgotos 

LogradOuros servidos ....... {De despejo ........ : : ....... .. 
· De éguas auperftctata ....... . 

Pr~ios esgotados ........... {Pela rede ................. .. 
Por foeoas ................. . 

1/uminaçilo pública e domiciliar (•) 

{

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados.. N6mero de focos ............ . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

De luz .................... m.=::o d:..!ig:~~.'.'.' .'::: : : : 
De n-~ { N6mero de ligações ......... . 

•u•-· · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ... · · · · · · · 

(•) - Os dados se referem a 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

674 

53 

11 
6 

17 

2 
34 

602 

602 

53 

53 

53 
28 

589 
61 

44 
404 

811 800 

568 
203 150 

235 
163 410 

Assistindo a população, na sede municipal, encontra
mos 2 serviços de saúde, com 4 médicos em atividade. 
Hospedam os forasteiros 2 hotéis e 1 pensão. Conta ainda 
o município com 1 cinema, localizado na sede, 1 radioemis
sora, 1 tipografia e 2 livrarias . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 250 km de estradas de rodagem dos quais 30 
estão sob a administração federal, 35 sob a estadual e 185 
sob a municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 64 automó
veis, 26 camionetas, 48 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

Municípios 
Limítrofes 

Caldas a Andradas ....... 48 Rodoviâria 

Caldas a Campestre ...... 73 Rodoviâria 

Caldas a Poços de Caldas 28 Rodoviâria 

Caldas a Santa Rita de Cal-
daa ................... 18 Rodoviãria 

Caldas a Poço Fundo .... 42 Rodoviâria 

Caldas à Capital Estadual 848 Rodoviâria 

Caldas à Capital Federal 669 Rodoviâria 

2.83 



COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 2 estão na sede; conta ainda com 61 estabelecimentos 

comerciais varejistas, sendo 36 situados na sede. 

Dispõe ainda de 2 agências e 2 correspondentes ban

cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros Absolutos % sbbre o total 

DISCRIMINAÇÃO Não 
Sabem sabem Sabem Não 

Total ler e ler e ler e sabem 

escrever escrever(•) escrever ler e 
escrever(•) 
-----

{Homena ... 1 640 1 123 517 68,47 31,53 

Quadro urbano Mulheres .. 1 795 1 169 726 59,55 40,45 

TOTAL. 3 435 2 192 1 243 63,81 36,19 

{Homens ... 5 767 1 891 3 876 32,79 67,21 

Quadro rural.. Mulheres .. 5 318 1 232 4 086 23,16 76,83 

TOTAL. 11 085 3 123 7 962 28,17 71,83 

{Homena ... 7 407 3 014 4 393 40,69 59,30 

Em geral . . . . . . Mulheres .. 7 113 2 301 4 812 32,34 67,66 

TOTAL .. 14 520 5 315 9 205 36,60 63,40 

(*) - Incluaive penou de inatruçllo nlio declarac!a. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 

Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Gerais, era a seguinte a situação do ensino primário no mu

nicípio, no período 1954-1956: 

DADOS NUM&RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-------------- -----
Unidades eaeolares .............. 44 40 44 

Corpo docente ................. 62 59 66 

Matrícula efetiva ............... 1 897 1 771 1 814 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é aproximada
mente de 42,10%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributéria 
realizada deficit 

-------- ------ ------- ------------
1951 ............ 1 427 943 1 085 342 

1952 ... ......... 1 554 1 075 1 822 -270 

1953 ............ 2 236 1 376 1 946 290 

1954 ............ 2 043 1 259 2 455 - 12 

1955 ............ 2 087 1 180 2 022 59 

Quanto à arrecadação nas três esferas da administra
ção pública, sua situação era a seguinte no mesmo período: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 
---·------------------------1-----
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ... ·············· .. ······· 
19_55 ......................... . 

1 732 
2 041 
2 354 
2 482 
3 661 

4 267 
3 865 
5 119 
5 428 
7 805 

1 427 
1 554 
2 236 
2 043 
2 087 

DIVH:RSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - A cidade de 
Caldas está situada no dorso de pitoresca colina junto à 
serra do Maranhão. 

No distrito da sede estão situadas duas pedras impor
tantes: a Pedra Branca, com 1840 m de altitude, que tem 
êsse nome em virtude de sua côr bastante clara e a Pedra 
de cl)ração, com 1 340 m de altitude, assim denominada por
que ~tem a forma de um coração. 

Os festejos mais populares que se realizam no muni
cípio são os seguintes: a Festa da Uva, no período de 15 de 
janeiro a 15 de fevereiro de cada ano, em que há uma ex
posição de uva e de seus produtos derivados, o tradicional 
desfi:le de carros alegóricos e a eleição e coroação da Rai
nha da Uva; e as festas juninas, com seus trajes e danças 
típicos. Todos os anos são realizadas também no municí· 
pio ns tradicionais procissões de Corpus Cristi e as da Se
mana Santa. 

Entre os produtos de origem mineral existentes no 
município podemos destacar o caldasito e o manganês. 

Caldas mantém relações comerciais com as cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas. 

O município possui 1 estação de Enologia, para o con
trôle da produção vinícola, análise e experimentação viti
úncula e fomento da produção de uva, 1 Pôsto Agropecuá
rio que tem como finalidade e fomento da Produção agrí
cola e de mudas frutíferas, e 1 Hôrto Florestal destinado a 
incentivar o reflorestamento da região. 

A 3 quilômetros da sede municipal se encontra o po

voado Focinhos do Rio Verde, que possui 3 fontes de águas 

radictativas, alcalino-sulfurosas e bicarbonatadas sádicas, es
peciEtlmente indicadas para o tratamento de diversas doen
ças, como seja, colites, perturbações funcionais de ordem 
secrE!tora, colopatias específicas, etc. Além das fontes, o 
povoado dispõe de 5 magníficos hotéis para receber o gran
de número de pessoas que se dirigem ao local, procedentes 
dos mais diferentes pontos do território nacional e mesmo 

do estrangeiro. 
Finalmente, há em Caldas uma biblioteca mantida 

pelo Govêmo Estadual e pertencente ao Grupo Escolar 
Dr. Souza Novais e uma Santa Casa de Misericórdia com 

30 l,eitos. 
Compõem o Legislativo Municipal 9 vereadores, elei

tos t!m 3-X-1955 por 3192 votantes; à época estavam ins

critos 4 622 eleitores. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência de 
Estatística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Paula Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Moacir Ordine). 



CAMANDUC.AliA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Cumanducaia significa, na lín
gua indígena, feijão queimado, sendo êsse o primitivo e 
atual nome da cidade que se lE!Vanta à margem direita do 
rio do mesmo nome. 

A povoação de Camanducaia teve origem nos meados 
do século XVIII, sendo formada por fugitivos e aventurei
ros que andavam em busca de ouro. Não se conhece a da
ta certa de sua fundação, mas sabe-se que as primeiras 
casas foram construídas pelos bandeirantes vindos de Ati
baia, em São Paulo, porque Camanducaia fica situada num 
dos roteiros mais seguidos pel1>s desbravadores paulistas. 

Alguns anos depois de sua independência, seus habi
tantes iniciaram um movimento para que o lugar fôsse ele
vado à categoria de vila, culmhando a iniciativa com uma 
concentração de quase tôda a :população local no largo do 
Rosário, onde se erguia a ca:pela de Nossa Senhora do 
Rosário, ocasião ém que, entre vivas e aclamações, foi entu
siàsticamente saudada a nova vila a q~e denominram "Ca
rolina". 

A Vila Carolina, porém, não subsistiu e os autores do 
movimento que lhe deu origem foram processados, con
denados e afinal perdoados pela clemência imperial. 

Circundada de montes e serras, onde existem extensos 
pinheiros, a cidade está situadll em uma garganta estreita. 
A salubridade do seu clima e a pureza de suas águas tor
nam a região aprazível, que, sob diversos aspectos, lembra 
as montanhas da Suíça. 

Entre os homens que trabalharam pela prosperidade 
do lugar, destacam-se Franci~co de Assis Almeida, José 
Caetano de Almeida, Caetano Furquim de Almeida e o 
tenente-coronel Antônio Felisberto Nogueira. 

FORMAÇÃO ADMINISTRA~riVA- Em 1775, a capela 
de Camanducaia foi elevada à freguesia, em 1849 foi ele
vada à categoria de vila com o nome de Jaguary e, final
mente, a Lei n.0 1527, de 2(], de julho de 1868, ériou a 
cidade de Jaguary, que em 1925 retomou o seu primitivo 

Igreja-Matriz 

nome de Camanducaia, que até hoje conserva. O muni
cípio possui atualmente 2 distritos: o da sede e o de Itapeva. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 e o quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, · 
o município de Camanducaia compreende o têrmo judiciá
rio único da comarca do mesmo nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 694 km2• A sede municipal, situada a 
1 000 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
22° 45' 30" de latitude Sul e 56° 09' 00" de longitude W.Gr., 
e dista cêrca de 389 km, em linha reta, no rumo S.S.O. 
da Capital do Estado. Médias de temperatura em graus 
centígrados: das máximas: 22; das mínimas: 4; compen
sada: 15. 

SITUAÇÃO A 

• 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a população do município era de 
21 932 habitantes. Segundo estimativas do Departamento 

Fazenda São Mateus 

3.85 



Estadual de Estatística de Minas Gerais, sua população 
provável em 31-XII-1955 era de 19 290 habitantes. Expli
ca-se o decréscimo por ter sido desmembrado, depois de 
1950, o distrito de Munhoz. Densidade demográfica pro
vável: 28 habitantes por quilômetro quadrado ( 1955) . 

Praça Senador Escobar 

Principais qlomerações urbanas - As principais aglomera
ções urbanas situadas na área do município, em 1.0 -VII-950, 
eram as da sede e das vilas de Itapeva e Munhoz. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, a localização da população do 
município era a seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1955 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres I % sôbre N6meroa 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ----- -----

Sede ............. . . . . . . . . . . . . . . . 1 002 1 071 2 073 9,45 
Vila de Itapeva ................. 328 291 619 2,82 
Vila de Munhoz ....... ...... ... 295 301 596 2,71 
Quadro rural. ......... . ... g 540 9 104 18 644 85,02 

TOTAL GERAL ... .. 11 165 10 767 21 932 100,00 

Mercado Municipal 

.286 

Fazenda Levantina - Cia. Melhoramentos S. Paulo 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - De acôrdo ainda com os dados do Recensea
mentl> Geral de 1950, a distribuição da população muni
cipal, segundo os ramos de atividade, era a seguinte: 

RAMOS DR ATIVIDADE 

Agricult u.ra, pecuária e oilvicultura 
Ind6otriao extrativao ......... · .... 
Ind6otria de transformação ... 
Com&cio de mercadorias ........ 
Com&cio de im6veio e valores mobi· 

lillrioa, crMito, seguros e capitali-
zação ................. 

Prestaçi.o de oerviçoa ............ 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ............. . . . . . . . . . . . 
Profiooi>"' liberaio ............... 
Atividades oociaio ................ 
Administração p6blica, Legiolativo 

e Juo·:iça ...................... 
Defesa nacional e oegurança p6blica 
Atividades dom&ticao não remu· 

nerad.ao e atividades eocolares dio-
cente1 ......................... 

Condições inativa• .... ··········· 
TOrAL ......... ............ 

POPULAÇÃO PRRSRNTR 
DR 10 ANOS R MAIS 

Homens Mulheres 

5664 179 
24 1 

219 7 
175 3 

9 
93 79 

85 2 
5 1 

24 29 

57 2 
7 

376 6 478 
937 602 

7 675 7 383 

Total 

N6meroa 
absolutos 

5 843 
25 

226 
178 

9 
172 

87 
6 

53 

59 
7 

6 854 
1 539 

15 058 

% sôbre 
o total 

geral 

38,81 
0,16 
1,50 
1,18 

0,05 
1,14 

0,57 
0,03 
0,39 

0,39 
0,04 

45,52 
10,22 

100,00 

Uxcluindo, por motivos óbvios, do total de 15 058 as 
parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da tabela, 
resultam 6 665 pessoas econômicamente ativas. 

Vila S. Geraldo da Cia. Melhoramentos S. Paulo 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as 
pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura 
repre!ientam cêrca de 38,81 o/o sôbre o total geral, sendo 
êsse ,, ramo de atividade econômica que congrega o maior 
núme:~o de pessoas. 



Comporta da Usina Hidrelétrica 

A~ricultura, pecuária e silvicuUura - A produção agrícola 
do município, en. 1955, pode sE'r expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRlCOLAS 

Feijão ............. . 
Milho ............. . 
Arroz ............. . 
Batata-inglba ..... . 
Outras ............ . 

TOTAL ....... . 

AREA 
(ha) 

PF~ODUCÃO VALOR 

Unidaole Quantidade Cr$ 1 000 % .Obre 
o total 

Saco 6~ kg· . . 6 400 
15 625 

5 360 
7 420 

3 840 
2 344 
2 144 
1 100 

641 

10 069 

38,14 
23,28 
21,30 
10,92 
6,36 

100,00 

O feijão constituía, porta:11to, a principal cultura agrí
cola do município naquela d~1ta e seu valor ultrapassava 
mais de um têrço do total geral da sua produção municipal. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município era a 
seguinte, em 31-XII-1955: 

REBANHOS 
NOMERO 

DE 
C BltCAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %.Obre 
o total --------------- -------------------

5 18 0,02 
20 000 34 000 54,28 

1 500 180 0,28 
3 500 3 150 5,03 
1 100 2 750 4,38 

300 54 0,08 
25 000 22 500 35,93 

Aaininos ...................... . 
Bovinoo ........................ · 
Caprinoo ...................... . 
Eqüinoo ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoe ....................... . 
Sulnoo ....................... . 

TOTAL .................. . 62 652 100,00 

É interessante observar-se que o valor da população 
bovina do município representa mais da metade do total 
geral, sendo, também, considerável o rebanho de suínos. 

Hôrto Florestal - i=azenda Levantina 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peuoat EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta- empre-INDOSTRIA beleci- gado 
mentoa Cr$1 000 %.Obre N.o de Potencia 

o total motorea em c.v. ------------ ---- ---- ---- ---- ---~-- ----

Indústria extrativa mi-
neral ................ - - - - - -

Indústria de tranofonna-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 17 33 400 100,00 9 58,5 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL .. .... .... 17 33 400 100,00 9 58,5 

Grupo Escolar Prefeitura Municipal 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação 
e da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhora
mentos urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Loflradouros públicos 

Existentes ............................................. . 

{ 

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL .................. . 
Ajardinadoo ............................................ . 

Outroo .......................................... · · ... · · .. 

Abastecill'lento d'á~ua 

! 
P011uindo hidrllmetroo ...... . 
Poosuindo penao ............ . 

PrMioo servidoo............ Com ligações livres .......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente . .............. . 

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

Esgotos 

Logradouroo servidos .. { 

De despejo ................ . 

. . . . . De ãguao superficiais ....... . 

.. {Pela rêde .. 
PrMios esgotados ........ . 

Por fo11as .. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouroo ..... . 
Logradouros iluminados. . . . . Número de focos ........... . 

Consumo em kWb ......... . 

Liflações domiciliares (*) 

............... {Número de ligações ......... . 
De luz· · · · · Consumo em kWh ......... . 

De fôrça ................. . {

Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

574 

26 

2 
1 

3 
1 

22 

380 

380 

15 
5 

20 

5 

20 

9 

20 
228 

110 000 

597 

143 965 

195 

17 365 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 154,360 km de estradas de rodagem, dos quais 
23,360 estão sob a administração federal, 86 sob a muni
cipal e os restantes pertencem a particulares. Em 1955, fo
ram registrados os seguintes veículos na Prefeitura Munici
pal: 3 7 automóveis, 44 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - As tábuas itinerárias do município são 
as seguintes: 

ESPECIFICACAO DISTANCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

--------1--------------------
Municjpios 
Limitrofes 

Cambul. ............... . 

Extrema ................ . 

Sapucai···Mirim .......... . 

Joanópolis - SP ....... . 

Munhoz ................ . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal ......... . 

24 Rodoviária 

28 Rodoviária 

44 Rodoviária 

30 Rodoviária 

51 Rodoviária 

466 Rodoviária 

572 Rodo-ferroviâria 

COMÉRCIO E BANCOS- A população do município 
conta com 28 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 11 estão situados na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % s6bre o total 
DISCRIMINACAO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever (•) 

---- ----- ---- --------
{Homens ... I 381 747 634 54,09 45,90 

Quadro urbano Mulheres .. 1 427 596 831 41,76 58,24 

TOTAL 2 808 1 343 1 465 47,82 52,18 

{Homens ... 7 885 1 569 6 316 19,89 80,11 
Quadro rural.. Mulheres .. 7 514 693 6 821 9,22 90,78 

TOTAL 15 399 2 262 13 137 14,68 85,32 

{Homens ... 9 266 2 316 6 950 24,99 75,01 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 8 941 1 289 7 652 14,41 85,59 

TOTAL 18 207 3 605 14 602 19,80 80,20 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
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Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, a situação do ensino primário 
no município era a seguinte: 

I:SPECIFICAÇAO 
DADOS NUMltRICOS 

1954 1955 1956 ---------------- --·------ -------- ----------
Unidaden escolares . ......... . 
Corpo d·>eente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

16 
28 

1 034 

20 
36 

I 340 

26 
40 

1 687 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 38,02% . 

Canal Suspenso Reprêsa 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças 
públicas no município, no período de 1951-1955, é bem 
caracterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

·os Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa dericit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

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

....... 815 445 627 - 12 1951 ... . 

1952 ... . . ...... 1 336 492 I 329 7 

1953 ... . ....... 1 520 584 I 518 2 

....... 1 216 488 1 225 - 9 1954 ... . 

1955 .. .. ....... 1 811 849 1 774 37 

Adutora Chaminé do Progresso 
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Quanto à arrecadação, nas três esferas da adminis
tração, sua situação no mesmo período de tempo foi a 
seguinte: 

RECEI1'A ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

1951 ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ........................ . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

Feder,•! 

430 
716 
764 

1 342 
625 

Kataduail 

2 376 
2 741 
2 796 
3 336 
4 217 

Municipal 

815 
1 336 
1 520 
1 216 
1 811 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A agri
cultura, a pecuária e a indústriEL de transformação e bene
ficiamento de produtos agrícola11 constituem a base econô
mica do município. 

Funcionam na sede 1 hote:l, 1 pensão e 1 cinema . A 
assistência médica conta com 1 Centro de Saúde e 1 clínico 
exercendo a profissão. Há 2 bibliotecas. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores eleitos 
por 1967 votantes em 3-X-955. Inscritos para aquelas elei
ções havia 3 504 cidadãos. 

(Organizado por Paulo Tinoco, cc,m dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Lélio da Silva Santos) . 

CAMBUí--MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - De acôrdo co::n os informes colhidos na 
sede municipal, o nome de Cambuí, de origem tupi-gua
rani, significa água leitosa, corruptela, provàvelmente, de 
cambí - leite e í - água . Há, porém, interpretação di
versa, de Teodoro Sampaio, em "O Tupi na Geografia Na
cional", segundo o qual o significado do topônimo é -
a planta ou fôlha que se desprer!de (mirtácea). 

Quanto à origem da povoação, diz a tradição que ela 
foi outrora a via normal de acesso dos bandeirantes que, 
partindo de ltapira, no Estado de São Paulo, vinham para 
Minas Gerais à procura de ouro e pedras preciosas, assim 
como dos aventureiros que, depois daqueles, vinham explo
rar os "descobertos", tais como ~·ram chamadas as terras já 
anteriormente devassadas. A mesma via de acesso conti
nuou preferida pelos viajantes em demanda das cidades, vi
las e arraiais já formados às margens dos rios Sapucaí e 
Verde. De quantos assim passavam, alguns permaneciam na 
região e nela se fixavam, tratando da lavoura e da criação 
de gado, disso resultando o povoamento. Ao Capitão Fran
cisco Soares de Figueiredo, originário de Campanha, coube 
a iniciativa do movimento do qual resultou a construção de 
uma capela, em 1813, consagrada a Nossa Senhora do Car
mo. Verificada mais tarde a sua inconveniente localização, 
nova capela foi construída, a 3 km de distância, em local 
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plano e mais espaçoso, para onde se transferiram os mora· 
dores, formando-se dessa sorte o novo povoado que é hoje 
a cidade atual. 

A 15 de outubro de 1834, já desenvolvido o povoado, 
foi declarada a ermida "Capela Curada", pelo visitador dio
cesano Cônego José Bento Leite Ferreira de Melo, o mesmo 
que, tempos depois, se tornaria notável na história mineira, 
em cujas páginas figura com o nome de Senhor José Bento. 

Embora mencionados aquêles dois anos como épocas 
mais remotas na história do arraial, parece que vem de 
muito antes a sua existência, a julgar por um registro de ba
tizado em Jaguari, hoje Camanducaia, em data de 13 de de
zembro de 1789, registro no qual os pais da criança decla
ram residir em Cambuí, e cujos nomes são ilegíveis. 

Pela Lei provincial n.0 571, de 1 de junho de 1850, foi 
a povoação de Nossa Senhora do Carmo de Cambuí elevada 
a distrito, pertencente ao município de Jaguari. Em 1889, 
pela Lei provincial n.0 3. 712, de 27 de julho, foi o distrito 
elevado a vila, com o nome de Cambuí, sendo a mesma ins
talada a 19 de janeiro do ano seguinte. Pela Lei estadual 
n.0 23, de 24 de maio de 1892, foi elevada à cidade e cons
tituída em sede de Comarca. Em publicação oficial de 1911, 
o município de Cambuí já se compunha de três distritos: 
Cambuí, Bom Retiro e Bom Jesus do Córrego. Com essa 
constituição permaneceu até que, pela Lei n.0 336, de 27 de 
dezembro de 1948, foi criado mais um distrito, com o nome 
de Senador Amaral e sede na povoação de São Sebastião 
dos Campos. Finalmente, pela Lei n.0 1039, de 12 de de
zembro de 1953, foi o município desmembrado de dois de 
seus distritos, constituídos em municípios autônomos: Bom 

Igreja-Matriz 
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Grupo Escolar 

Retiro, com o nome de Bom Repouso, e Bom Jesus do Cór
rego, com o nome de Córrego do Bom Jesus. Atualmente 
o município de Cambuí se compõe de dois distritos, que são 
o da sede municipal e o de Senador Amaral, continuando 
como sede da comarca do mesmo nome, em cujo território 
ficaram compreendidos os dois supracitados municípios de 
Bom Repouso e Córrego do Bom Jesus. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Está o município 
situado na Zona Sul do Estado, em território montanhoso, 

com altitudes que vão a mais de 1 600 metros, banhado pe
los rios ltaim, do Peixe, Três Irmãos e Ponte Segura, da 

bacia do Sapucaí. A superfície é de 385 km2 e a sede mu

nicipal, a uma altitude de 900 m, tem como coordenadas 

geográficas: 22° 36' 50" de latitude Sul e 46° 03' 40" de 
longitude W. Gr. , distando da Capital do Estado, em linha 
reta, 3 71 km, no rumo S. S. O. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municlpio em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO- Os resultados d.o Recenseamento de 1950 
dão para o município a população de 22 640 habitantes. 
Desmembrados posteriormente os distritos de Bom Jesus 
do Córrego e Bom Repouso, elevados a município, o primei-
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ro com o nome de Córrego do Bom Jesus, pela Lei n.0 1039, 
de 12 de dezembro de 1953, ficou a população reduzida a 
12 9:Z8 habitantes, de acôrdo com a estimativa do Depar
tam«mto Estadual de Estatística, para 31-XII-1955, quan
do a densidade demográfica seria de 34 habitantes por 
quilômetro quadrado. 

Clube Literário e Recreativo 

Principais a§lomerações urbanas - De acôrdq com os 
dados do Recenseamento de 1950, são a sede municipal e as 
vilas. de Senador Amaral, Córrego do Bom Jesus e Bom Re
pous:o, as duas últimas, porém, já desmembradas do muni
cípio, conforme foi mencionado no tópico anterior. 

Cidad 
Vila c 
Vila c 
Vila é 
Quadr 

T 

Localização da população: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres N6meros % ot>bre 
absolutos· o total 

geral 
-
e de Cambul. , , , . , .. , , ..... 1 106 1 108 2 214 9,77 
.e Senador Amaral. ......... 110 102 212 0,93 
.e Córrego do Bom J esuo (1) 286 291 577 2,54 
.e Bom Repouso (1) ........ 155 151 306 1,35 
o rural. ................... 10 011 9 320 19 331 85,41 

OTAL GERAL ........... 11 668 10 972 22 640 100,00 

(1) Vilas elevada• pooteriormente à cidade e desmembradas do municlpio. 

Pelos dados acima, a população rural do município 
repr•!!sentava 85,41%, contra 14,59% da população urba
na. Com o desmembramento de dois distritos elevados a 
municípios e reduzido o município de Cambuí a apenas dois 
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distritos, modificou-se a situaçê1o para a seguinte, com base 
ainda nos resultados do Censo de 1950: 

Cidade de Cambuí ....... . 
Vila de Senador Ama.ral ... . 
Quadro rural ............ . 

9,97% 
0,93% 

89,30% 

Total . . . . . . . . . . . . . . 100,00% 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - A distribuição da população do município, 
segundo os ramos de atividade, é a constante do quadro 
abaixo, de acôrdo com o Rece11seamento de 1950 e consi
derados apenas os habitantes c.e 10 e mais anos de idade. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 5 !149 99 6 048 38.99 
Indíistrias ~xtrativas ............. - - - -
Ind6stria de transformação ....... 191 5 196 1,26 
Comkcio de m~rcadorias ......... :~11 1 212 1,36 
Com&-cio de imóveis e valor~ mobi· 

liários, cr~dito, seguros e capitali· 
zaçio ......................... 21 - 21 0,13 

Pr~taçio de serviços ............ 144 128 272 1,75 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ........................ 58 2 60 0,38 
Profissões lib~ais ................ 8 - 8 0,05 
Atividades sociais ................ 27 53 80 0,51 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 32 - 32 0,20 
Defesa nacional e segurança p6blica 13 - 13 0,08 
Atividades dom~ticas níl.o remu-
n~adas e atividades escolares dia· 
centes ........................ 187 6 844 7 531 48,57 

Condi~ inativas ............... Ul7 436 1 043 6,72 

TOTAL ..................... 7 §48 7 568 15 516 100,00 

~de cêrca de 39% o contingente da população de 10 
anos e mais ocupada na agricultura, na pecuária e na silvi
cultura, cabendo à indústria de transformação, ao comércio 
de mercadorias e à prestação de serviços as taxas de 1,26, 
1,36 e 1,75%, respectivamente. Os demais ramos acusam 
contingentes inferiores a um por cento, sem falar nas ativi
dades domésticas, etc., que figuram no quadro com 48,57%. 

Al1ricultura- ~de 4 847 hectares a área cultivada no 
município, correspondendo a 1,:!5% da sua superfície. No 
quadro seguinte estão consignad:>s os produtos que concorre
ram com maiores contingentes :no valor total da produção, 
no ano de 1955: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

-· 
Milho .............. 2 700 Saco 60 :cg 53 500 10 700 44,64 
Arroa .............. 700 • . . 15 500 6 200 25,85 
Fumo ............. 550 Arr6ba 27 500 2 338 9,79 
Caf6 .............. ' 352 • 5 000 1 500 6,25 
Outras ............. 545 - - 3 243 13,52 

TOTAL ........ 4 847 - - 23 981 100,00 

Embora em menor escala, cultiva o município as de
mais espécies comuns da lavouru mineira. Vêm experimen
tando desenvolvimento crescentH as culturas do milho e do 
arroz, em prejuízo das do café e do fumo, que já foram 
mais florescentes e encontram-se em relativo declínio, apon
tando-se como causas provávein a grande subdivisão que 
vêm sofrendo as propriedades rurais. Com efeito, pelo 
Recenseamento de 1950, eram elas em número de 1375, 
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ao passo que pelo lançamento da Coletoria Estadual do ano 
de 1956 já se elevavam a 2 587, convindo esclarecer, porém, 
que o distrito da sede municipal teve acrescida a sua área 
territorial, a partir de 1954, com cêrca de 25 km2, desmem
brados do distrito de Córrego do Bom Jesus, ao ser o mes
mo elevado a município. 

Pecuária - A pecuária do município apresentava-se, 
em 1955, através dos elementos estatísticos cantantes do se
guinte quadro: 

Níimero VALOR 
REBANHOS de 

cabeças 
Cr$ 1 000 o total 

----------
Aaininoe ...................... . 12 28 0,07 
Bovinos ...................... . 10 000 16 000 43,37 
Caprinos ..................... . 900 117 0,31 
Eqüinos ...................... . 600 1 140 3,08 
Muar~ ....................... . 320 672 1,82 
Ovinos ....................... . 400 60 0,16 
Sulnos ....................... . 21 000 18 900 51,19 

TOTAL .................. . 33 232 36 917 100,00 

Verifica-se pelo quadro que a criação de bovinos e suí
nos abrange quase por completo o valor total dos rebanhos 
e para êle concorre com o contingente de mais de 94 o/o • 
Embora não figure nos dados acima, a criação de aves do
mésticas é também elemento valioso na pecuária, elevando
-se a 52 000 cabeças o parque avícola do município, no valor 
de cêrca de Cr$ 2 400 000,00, com uma produção de ovos 
que foi estimada para 1955 em 98 000 dúzias, valendo 
Cr$ 1 664 000,00, A criação de suínos vem experimentando 
desenvolvimento crescente nos últimos anos. 

Indústria - A organização industrial do município 
está representada pelos seguintes elementos, apurados no 
inquérito referente ao ano de 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peaaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDÚSTRIA beleci· gado Pot@ncia mentoa Cr$ 1 000 % N." de 
motores em c.v. 

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

Ind6stria extrativa n'li-
neral. ............... 2 3 4 0.67 - -

Ind(lstria de transforma-
çio e beneficiamento 

40 de produtos agrlcolas 28 30 264 44,51 4 
Indíistria manufatureira 

16,75 e fabril. ............. 13 31 325 54,82 6 

TOTAL ........... 43 64 593 100,00 10 56,75 

A indústria extrativa mineral compreende a fabrica
ção de tijolos e a extração de areia e pedras para construção, 
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com uma produção, cujo valor global se elevou a ....... . 
Cr$ 229 000,00. Na indústria de transformação e benefi
ciamento destaca-se a produção de fumo em corda, cal
culada em 100 000 kg, no valor de Cr$ 50 000 000,00; vêm 
em seguida farinha de milho - cêrca de 130 000 kg, va
lendo Cr$ 600 000,00; polvilho - 78 000 kg no valor de 
Cr$ 456 000,00 e rapaduras - 25 500 kg, no valor de 
Cr$ 51 000,00. A produção de queijos é o elemento predo
minante da indústria manufatureira e fabril, para ela con
correndo uma produção que foi de 88 241 kg, no valor de 
Cr$ 2 831 605,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
território do município é cortado por estradas ·de rodagem 
na extensão total de 57 km, sendo 23 km sob administração 
federal e o restante sob responsabilidade da Prefeitura Mu
nicipal. 

Veículos motorizados - Achavam-se em tráfego 55 
veículos a motor, sendo. 23 automóveis, 8 auto-ônibus e 24 
caminhões; 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes munici
pais limítrofes e às Capitais do Estado e da União, são as 
seguintes as vias comumente preferidas: para Bom Repouso, 
21 km em montaria ou 42 km em automóvel, não havendo, 
porém, linha regular com êsse veículo; para Bueno Brandão, 
144 km por rodovia e ferrovia, passando por Pouso Alegre 
e Ouro Fino; para Camanducaia, 18 km por ônibus; para 
Córre~o do Bom Jesus, 7 km por ônibus; para Estiva, 18 km 
por ônibus; para Munhoz, 45 km em montaria ou 65 km em 
automóvel, não havendo, porém, linha regular dêsse veí
culo; para Belo Horizonte, 900 km por ônibus e ferrovia, 
passando por Pouso Alegre; para o Rio de janeiro, 560 km 
por ônibus e ferrovia, passando por Pouso Alegre e Cru
zeiro. 

COM:S:RCIO E BANCOS- Estavam registrados em 1955, 
no município, 109 estabelecimentos comerciais, sendo 4 
atacadistas e 75 varejistas, localizados na sede municipal 
e os demais em outras localidades. 

O serviço bancário é feito através de duas agências de 
banco que funcionam na cidade, havendo ainda uma agên
cia da Caixa Econômica Estadual, cujos depósitos, em .... 
31-XII-1955, elevavam-se a Cr$ 377 397,70. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - O índice de alfabetização, no 
município, para as pessoas de 5 e mais anos de idade, é o 
que consta do quadro abaixo, com resultados apurados pelo 
Censo de 1950: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANO E MAIS 

N6meros absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sab~m 

escrever ler ~ escrever ler e 
eocrever(l) escrevrr( I) 

{Homens ... 1 ~23 I 006 417 70,70 29,30 
Quadro urbano Mulheres· · I 411 859 552 60,88 39,12 

TOTAL 2 834 I 865 969 65,80 34,20 

romens ... 8 271 2 774 5 497 33,53 66,47 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 693 1 569 6 124 20,39 79,61 

TOTAL 15 969 4 343 11 621 27,19 72,81 

{Homens ... 9 694 3 780 5 914 38,98 61,02 
Em geral..... Mulheres .. 9 104 2 ~28 6 676 26,66 73,34 

TOTAL 18 798 6 208 12 590 33,02 66,98 

(I) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

1~nsino primário - O ensino primário, no município, 
tem a sua representação nos elementos abaixo, segundo da
dos fornecidos pelo Serviço de Estatística da Secretaria da 
Educ1lção, referentes ao período de 1954 a 1956: 

::tSPECIFICACÃO 

Unidad• 
Corpo< 
Matrlcu 

----
,. eacolarea ............. 
locente ................. 
la efetiva ............... 

1954 

1 

DADOS NUMi!:RICOS 

1955 

18 22 
32 37 

132 1 716 

l.~ão há ensino de outros graus ou natureza. 

1956 

16 
32 

1 082 

Biblic>tecas - Há duas bibliotecas no município, sendo 
a principal delas a Biblioteca Municipal, com 2 650 vo
lume:l. 

DIVURSÃO PúBLICA - Funciona na cidade um cinema, 
com eapacidade para 300 lugares. 

ASSOCIAÇõES CULTURAIS - São duas, com 81 associa
dos, ns organizações dêsse gênero, existentes no município. 

MELHORAMENTOS URBANOS -Havia na sede muni
cipal, de acôrdo com o inquérito referente ao ano de 1954, 
390 prédios, em 19 logradouros, entre os quais 2 ruas e uma 
praça. parcialmente pavimentadas. 

.Abastecimento d'água e rêde de es~ôto- Havia, em 
1954,. o serviço de abastecimento d'água em 17 logradouros, 
parcialmente abastecidos, com 390 prédios servidos de pe
nas d'água. A rêde de esgôto de despejo abrangia apenas 
14 lc>gradouros. 

Ener~ia elétrica (dados de 1955) 

Iluminação pública: 
Logradouros iluminados ........... . 
Número de focos ................. . 
Consumo em kWh ............... . 

Ligações domiciliares - para luz: 
Número de ligações ............... . 

Consumo em kWh ............... . 

19 
214 

46 500 

362 
47 105 

FINANÇAS PúBLICAS- Manteve-se mais ou menos es
tacionária, no período de 1951 a 1955, a renda tributária 
do município, acusando a arrecadação geral apreciável au
mento, conforme se vê a seguir: 

J 

1951. . 
1952 .. 
1953 .. 
1954 .. 
1955 .. 

~NOS 

.......... 
·········· 
·········· 
·········· .......... 

MILHARES DE 

Receita arrecadada 

Total Tributária 
------------

990 590 
1 237 687 
1 565 728 
1 230 485 
1 331 578 

CRUZEIROS 

Saldo 
Despesa ou 
realizada deficit 

965 25 
2 130 - 893 
1 597 - 32 
1 078 152 
1 17~ 157 

A despesa municipal experimentou elevação sensível 

em 1952, verificando-se um deficit de 893 mil cruzeiros, 
que aparece também no ano seguinte, expresso em 32 000 . 
Os E~xercícios financeiros de 1951, 1954 e 1955 acusaram 

saldos apreciáveis. 



Praça Coronel Justiniano Avenida Tiradentes 

A arrecadação geral no 111unicípio, pelas três esferas 
da administração, tem, no quadro abaixo, a sua represen
tação no qüinqüênio de 1951 ~~ 1955: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Fed<ral 

477 
811 

1 253 
1 039 
1 194 

Estadual 

1 589 
2 086 
2 389 
2 414 
2 679 

Municipal 

990 
1 237 
1 565 
1 230 
1 331 

Nas esferas federal e estadual verificou-se aumento 
acentuado da arrecadação, durante o qüinqüênio, aumento 
êsse que foi de 150% e 68%, respectivamente. 

ASSISnNCIA M~DICA - Conta o município, para a 
assistência médica, com um hospital, com 12 leitos, e um 
centro de saúde. 

CADASTRO PROFISSIONAl. - Exercem sua profissão 
no município 2 advogados, 3 dentistas, 3 farmacêuticos e 
2 médicos. 

MEIOS DE HOSPEDAGEM ·- Funcionam na cidade um 
hotel e duas pensões, cobrando as diárias individuais de 
Cr$ 100,00 e Cr$ 70,00, respe,:tivamente. 

Associações de caridade -- Há duas entidades dessa 
natureza, com 81 associados. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - Compõe-se a Câmara 
Municipal de 9 vereadores. Em 31-XII-1955 havia 3 804 
eleitores inscritos, dos quais vo1aram nas eleições de 
3-X-1955- 2 431 eleitores. 

CULTOS - A organização do culto católico compreende 
1 paróquia, com 1 igreja-matri2 e 16 capelas. Há 2 templos 
protestantes. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Não obstan
te o aspecto acidentado de seu território, é o município do-

Rua Silviano Brandão Mercado Municipal 

tado das melhores terras de cultura da zona sul-mineira, fa
tor que tem contribuído vantajosamente para o seu desen
volvimento econômico, através da exploração agrícola e da 
atividade pastoril. A cultura do fumo constituiu em ou
tros tempos a principal atividade da lavoura, mas vem ce
dendo ultimamente parte de sua preponderância à produção 
do café e do arroz, como resultado, provàvelmente, dos altos 
preços dêsses dois produtos nos mercados de consumo. 

Apesar de praticada ainda em sua grande maioria sob 
processos antigos, nota-se já algum interêsse da parte de 
agricultores e criadores no sentido de se aparelharem para 
uma prática agrícola mais racionalizada e de introduzirem 
nos rebanhos reprodutores de alta linhagem para o aprimo
ramento gradativo das espécies produzidas. Para a conse
cução dêsses objetivos vêm recorrendo alguns fazendeiros e 
criadores a recursos financeiros através de empréstimos 
junto aos Bancos Moreira Sales, Itajubá e Banco do Brasil. 

Os principais produtos de exportação do município são 
o café, o arroz, o fumo, o feijão, gados bovino e suíno e 
lacticínios, tendo como praças principais para o seu escoa
mento as cidades de São Paulo e Pouso Alegre, das quais 
recebe, por sua vez, os artigos de produção externa desti
nados ao seu próprio consumo. 

O clima do município é inteiramente saudável, devido 
em grande parte à sua altitude elevada. ~ o que se nota, 
principalmente na vila de Senador Amaral, situada a 1 600 
metros e que seria local excelente para um sanatório. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Rodrigues Pereira). 

CAMBUQUIRA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Cambuquira, que se localiza no dorso de 
graciosa e pouco elevada colina, foi, outrora, a fazenda 
da "Boa Vista" que se destacava como grande propriedade 
em comum e pertencia, por direito, a três irmãs solteironas: 
Ana, Francisca e Joana da Silva Gularte, descendentes de 
Furriel José da Silva Leme e Rosa Maria Gularte. 

No local onde hoje se acha o hotel Ganam, encon
trava-se a residência-sede dessa próspera fazenda. 

Com o falecimento das três irmãs proprietárias, a 
parte central da fazenda, que lhes pertencia, foi legada 
em testamento a diversos pretos, antigos escravos da famí
lia Silva Gularte, e o restante a José e Manoel Martins 
Ribeiro. 

Os pretos fazendeiros, porém, temendo a perda do va
lioso patrimônio, num instinto de defesa e conservação da 
propriedade, começaram a criar obstáculos à intromissão de 
forasteiros que, seduzidos pelas notícias sôbre as miraculo
sas virtudes das águas que brotavam na região, eram atraí
dos à histórica fazenda . 

Em face disso, a Câmara Municipal de Campanha 
julgou de bom alvitre considerar a propriedade de utili
dade pública, opinando pela sua desapropriação. 

A desapropriação se procedeu em 1861, pela importân
cia de 800$000 (oitocentos mil réis), sendo a quantia em
pregada, mais tarde, na aquisição de novas terras para a 
localização dos negros, o que sucedeu com a compra do 
local denominado "Marimbeiro". 
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Cambuquira - Parque das Águus 

E, assim, ao que se presume por lenda e história, os 
escravos se tornavam vizinhos do sitiante Alferes José 
Antônio Rodrigues, que tinha a alcunha de "cambuquira", 
pelo fato de se dedicar, na época, ao comércio de cambu
quiras (grelos de aboboreira), na cidade de Campanha. 

Quanto à razão de ser do nome dado ao florescente 
povoado, pressupõe tenha sido pelo motivo da farta pro
dução de cambuquiras em seu território e não por aquela 
pessoa marcada pelo tradicional comércio. 

Já nessa época despontava a povoação da Boa Vista 
de Cambuquira como uma grata promessa. 

Em 1874, como distrito da Campanha, o arraial já 
possuía 53 prédios, dos quais 32 cobertos de telhas de barro. 

Nesse mesmo ano e pela quantia de 10:000$000 (dez 
contos de réis), vendeu a municipalidade de Campanha 
ao Estado de Minas Gerais as terras da antiga fazenda 
Boa Vista. 

Pela Lei n.0 3 197, de 23 de setembro de 1884, foram 
o distrito e freguesia transferidos para o município de Três 
Corações do Rio Verde. 

Assim, por anos se conservou Cambuquira, porém sem
pre progredindo, 

Em 1889 inaugurava-se o Hotel Globo. No ano se
guinte eram iniciados os trabalhos de isolamento das fontes 
pelo Dr. América Werneck e pelo químico francês Ch. Ber
thand. Os serviços dos correios foram criados em 1892 . 

Em 29 de setembro de 1894 era inaugurada a estação da 
então Estrada de Ferro Muzambinho. Em 1899 era entre
gue ao uso público o estabelecimento hidroterápico do Par
que das Águas. 

O município de Cambuquira foi criado pelo Decreto-lei 
estadual n.0 2 528, de 12 de maio de 1909; a sede muni
cipal foi tornada cidade em 10 de setembro de 1923, pela 
Lei estadual n.0 843. Desta data em diante mais se acen
tuou a continuidade do progresso de Cambuquira, graças, 
sobretudo, às qualidades terapêuticas e excelência de suas 
águas minerais. 

~~eferindo-se a Cambuquira, assim se expressa Her
meto Lima, em um de seus sonetos: 

Ela é tão santa, tão gentil, tão boa, 
Que cada gôta de água que ela escoa 
Dá-nos a fôrça que nos traz a vida. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Criou o distrito, 
cujas terras a partir de 1861 pertenciam por desapropriação 
a Campanha, a Lei n.0 1 884, de 15 de julho de 1872 . 

A Lei provincial n.0 2 694, de 30 de novembro de 
1880, elevando-o à freguesia, lhe fixou os limites. 

Por venda, passaram êsse distrito e freguesia ao Estado 
de Mi.nas Gerais. 



Em virtude da Lei n.0 3 197, de 29 de setembro de 
1884, foram o distrito e freguesia transferidos ao município 
de Três Corações do Rio Verde, conservando os limites 
que lhe foram dados pela mencionada Lei n.0 2 694. 

Pela Lei n.0 319, de 15 d1~ setembro de 1901, o t~rri
tório de Cambuquira foi acrescido com a anexação das 
fazendas da Vargem e Catiguá, desmembradas do muni
cípio de Baependi, e transferi.das para o município de 
Três Corações do Rio Verde, do qual fazia parte Cam
buquira. 

Em virtude do Decreto n.0 2 528 e das Leis ns. 373 e 
396, emancipou-se o distrito, em 12 de maio de 1909, fi
cando criado o município com a denominação de Vila de 
Cambuquira. 

Segundo a divisão admini!:trativa do Brasil, relativa ao 
ano de 1911, o município Vila de Cambuquira compõe-se 
de um só distrito: - Vila de Cambuquira. 

A instalação do município verificou-se a 1.0 de junho 
de 1912. 

De acôrdo com os quadros de apuração do Recen
seamentoGeral de 1.0-IX-1920, o município Vila de Cam
buquira abrange um único distrito: o de mesmo nome. 

Em virtude da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o município Vila dH Cambuquira e seu distrito 
único passaram a denominar-se Cambuquira. 

Pela Lei estadual n.0 893, de 10 de setembro de 1925, 
a sede municipal foi elevada à categoria de cidade. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil referente 
ao ano de 1933, Cambuquira conserva a mesma composi
ção distrital, isto é, apenas o distrito da sede, assim, 
continuando não só nas divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, como também no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Por fôrça do Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1948, perdeu o município parte do território do distri

tO-sede (Cambuquira) para o distrito de Conceição do 
Rio Verde, do município de mesmo nome. 

No quadro da divisão territorial do Estado, fixado 
pelo já mencionado Decreto-lei n.0 148, para vigorar no 
qüinqüênio 1939-1943, o município de Cambuquira figura 
com apenas o distrito-sede. 

Também no quadro da divisão territorial judiciário

-administrativa do Estado, em vigência no qüinqüênio 
1944-1948, estabelecido pelo Decreto-lei estadual n.0 1058, 
de 31 de dezembro de 1943, continua o município com a 
mesma composição distrital anterior. 

De acôrdo com os quadros das divisões territoriais 

judiciário-administrativas em vigor no qüinqüênio ..... . 
1949-1953 e para vigorar no período de 1954-1958, per
manece o município com apenas o distrito-sede. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Por fôrça da Lei n.0 556, 
de 30 de agôsto de 1911, Cambuquira, que pertencia ao 

Outro recanto do Parque das Águas 
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têrmo de Três Corações do Rio Verde, foi ligada, provi
soriamente, ao têrmo de Águas Virtuosas, comarca de 
Campanha. 

Na divisão territorial de 31-XII-1936, Cambuquira 
pertence ao têrmo e à comarca de Lambari. 

Em 31 de março de 1937, verifica-se a instalação do 
têrmo judiciário de Cambuquira, criado pela Lei n.0 663, 
de 15 de setembro de 1915. 

De conformidade com a divisão territorial de ...... . 
31-XII-1937 e com o quadro. anexo ao Decreto-lei esta
dual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município de 
Cambuquira passou a formar o têrmo de mesmo nome; 
subordinado à comarca de Lambari. 

Tal fato se verifica nos quadros territoriais fixados 
pelos Decretos-leis estaduais ns. 148, de 17 de dezembro 
de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigo
rarem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 
1944-1948. 

Por fôrça do Decreto-lei n.0 2 904, de 8 de outubro 
de 1947, Cambuquira é elevado à categoria de comarca, 
verificando-se sua instalação em 15 de novembro de 1948. 

Consoante os quadros territoriais judiciário-adminis
trativos do Estado, em vigor no qüinqüênio 1949-1953 e 
para vigorar no período de 1954-1958, o município de 
Cambuquira é têrmo judiciário da comarca dêsse nome, 
a qual se compõe de um único têrmo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 253 km2• A sede municipal, situada a 
910 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 51' 00" de latitude Sul e 45° 17' 50" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 258 km, no 
rumo S. S. O. Médias de temperatura em graus centígra
dos: das máximas: 26,3; das mínimas: 15,5; compensada: 
19,8. Pluviosidade anual: 1231 mm. 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 
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Vista parcial da cidade 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 278 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 9 146 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955. Densidade demográfica prová
vel: 36 habitantes por quilômetro quadrado. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a loca
lizaçãc> da população do município. 

Sede ... 
Quadro 

)CALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

---
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:l'UfBI. ................... 

T01 'AL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-50 

Total 

Homen1 Mulheres 
N6mero1 %sObre 
absolutos o total 

2 176 2 316 4 492 54,26 
1 961 1 825 3 786 45,74 

4 137 4 141 8 278 lOQ,OOO 

PRINCIPAL RAMO DE ATIVIDADE- Ainda de acôr
do com os dados do Recenseamento Geral de 1950, era a 
seguinte a distribuição da população municipal, segundo 
os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

A&ricultu:,a, pecuflria e silvicultura 
Ind6atrian extrativas ............ . 
Ind6atria de tranaformação ...... . 
Com&cio de mercadorias ........ : 
Com~io de imóveis e valores "?'ob!

li6rioe, cr6dito, seguros e capltah-
zação ..................... · · · · 

Prestação de serviços ............ . 
Trlllllporte, comunicações e armaze· 

na~e!_D··· .... :· · · · · · · 
Proftosoet ltberats ............... · 
Atividade• sociais ............... . 
Adminiatt·ação p6blica, Legislativo 

e Juotio;a ............ · ·. · · · · ·.· · 
Defesa nacional e segurança p6bltca 
Atividade• dom&ticas nílo rem.u

neradat:. e atividades escolares dul· 
centea ............. . 

Condiçõetl inativas. 

TOTAL ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

1 325 
44 

304 
133 

12 
302 

135 
19 
46 

48 
8 

281 
231 

2 888 

Mulheres 

40 
1 
5 
4 

1 
265 

13 
8 

39 

3 

2 538 
68 

2 985 

Total 

N6meros 
absolutos 

1 365 
45 

309 
137 

13 
567 

148 
27 
85 

51 
8 

2 819 
299 

5 873 

% lôbre 
o total 

&era! 

23,27 
0,76 
5,26 
2,33 

0,22 
9,66 

2,53 
0,45 
1,44 

0,86 
0,13 

48,00 
5,09 

100,00 
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As principais atividades econômicas dos habitantes de 

Cambuquira - agropecuária e prestaç~o de serviços -

são identificadas pelas quotas de pessoas que exercem a 

ocupação principal nos ramos de "agricultura, pecuária e 

silvicultura" e "prestação de serviços". 

Considerando-se dentre os habitantes do município, 

o total das pessoas de 10 anos e mais e, dentre estas, o 

contingente dos que exercem atividades econômicas po

de-se estimar a quota dos que estão em atividade nos 

ramos "agricultura, pecuária e silvicultura" e "prestação 
de serviços" em 49,54% e 20,58% respectivamente (per
centagens calculadas sôbre o referido total exclusive os 
habitantes inativos, os que exercem atividades domésticas 
não remuneradas e atividades discentes, e os que não pude
ram ser incluídos em alguns dos outros ramos) . 

AAricultura, pecuária e silvicu/tura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

Pl~ODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA ----AGRICOLAS (h a) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

------

Caf~ ... ........ 966 ArrOba 16 479 7 910 53,07 

Arroz. .. ..... .. .... 318 Saco 61) kg 6 204 2 171 14,56 

Milho. 680 Saco 61) kg 13 000 I 950 13,07 

Outras ....... .. 469 - - 2 879 19,30 

TOTAL ...... .. 2 433 - - 14 910 100,00 

A agricultura é pouco dE,senvolvida no município. A 
principal cultura agrícola mur..icipal é o café, contribuindo 
com 53,07% da produção lot:al. 

Ao café seguem-se as culturas de arroz e milho. 

Em virtude da pequena produção agrícola do muni
cípio, não há margem à expottação. Apenas o café se des
tina às praças de São Paulo e Distrito Federal. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total -------·--------- ------1-----1-----·-

26 0,11 
14 880 63,97 

24 0,10 
2 000 8,59 

805 3,46 
30 O,U 

5 500 ~.65 

Aaininos....................... 8 
Bovinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 300 
Caprinos........................ 200 
Eqüinos....................... 1 000 
Muilre......................... 350 
Ovinos. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 
~.s0o0 Sulnoo......................... ., 

TOTAL .................. . 23 265 100,00 

Com significativa preponderância da atividade pecuá
ria sôbre a agrícola não se avoluma, porém, econômica
mente a produção pastoril. 

Não obstante, vem progredindo com características 

promissoras, desde que a indústria de laticínios vem rece

bendo algum incremento. 

Não há comércio de exportação no município. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
Peuoal 

Capital FORCA MOTRIZ 
TIPO DE INDÚSTRIA esta- empre-

beleci- empre- gado 
mentos gado (Cr$1 000) N.• de Potetlcia 

motores em c.v. ----------
Ind6otria extrativa mineral 1 47 ... 2 6 
Ind6stria de transforma~io 

e beneficiamento da pro-
duçio agrlcola ........... 54 141 2 827 21 136 

TOTAL ............... 55 188 ... 23 142 

Sendo Cambuquira uma estância hidromineral, pro

porciona-lhe relativas vantagens econômicas a "indústria 

hoteleira" e a produção e exportação de água mineral na
tural. 

O valor total da produção industrial no município 
atingiu, em 1955, a 32 milhões de cruzeiros. 

Fontes e características das águas - Dispõe Cambuquira 

de 4 fontes captadas no vale da cidade, 1 no vale do Ma

rimbeiro e 1 no vale do Laranjal. 

São elas: 

Fonte Regina Werneck - com 3 bicas (Maria 1, 2 
e 3), possuindo graduação decrescente. São bicarbonata

das mistas, indicadas nas hipostenias gástricas e nas síndro

mes inflamatórias das vias biliares, nas calculoses renais e 
em todos os processos patogênicos que necessitam cura 

de diurese provocada. 

Fonte Comendador Augusto Ferreira - vulgarmente 

chamada Magnesiana, é também de água bicarbonatada 
mista, carbogasosa, coadjuvante da fonte Regina Werneck 

em suas múltiplas indicações, por ser mais tolerada pelos 

estômagos sensíveis à ação do gás carbônico. 

Fonte Dr. Fernandes Pinheiro - mais conhecida pela 
denominação de fonte Férrea, em virtude de sua grande 
riqueza de iontes dêste metal tão bem tolerados e absor

vido pelos organismos os mais sensíveis, quando há ne
cessidade de terapêutica ferruginosa; nas diversas anemias, 
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cloroses, linfatismo, nos casos de astenias e convalescenças 
de doenças agudas. 

Fonte Dr. Souza Lima - é a famosa sulfurosa. É uma 
água bicarbonatada alcalina terrosa carbogasosa, muito uti
lizada nos processos inflamatórios e nas fermentações anor

mais do tubo digestivo. 

Fonte do Marimbeiro são três grupos semelhantes 
de águas alcalino-terrosas carbogasosas (Fontes ns. 1, 2 

e 3), mais ricamente mineralizadas que as do Parque de 
Cambuquira, muito empregadas no tratamento das colites 
crônicas e processos inflamatórios das vias biliares. 

Fonte Laranjal - São riquíssimas e abundantes águas 
bicarbonatadas cálcio-magnesiano-carbogasosas, de grandes 
indicações terapêuticas. 

(Fontes e características das águas, do Dr. Manoel 
Brandão). 

Avicultura - A par das atividades agrícolas, pastoris e in
dustriais, merece destaque a avicultura que, pela sua pro
jeção, propicia ensejo a considerar-se Cambuquira como 
maior centro avícola do Estado. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de priJdios existentes ........................... . 

LoiJradouros públicos 

Existentes ................................ · · · · · · · · · · · · · · · 

{ 

Inteiramente ............... . 
P 'mentad~ Parcialmente ............... . BVI vo •••.•...•..••• 

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

~~ .............. , ................................. . 

Abastecimento d'áiJua 

Pr~ios servidos.. . . . . . . . . . . Possuindo penas ............ . 

f Totalmente ................ . 
Logradouros servidos ....... l Parcialmente ............... . 

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

EsiJofos 

Logradouros servidos. I De despejo ..... 
· · · · · \ De águas superficiais .. 

Pr~ios esgotados.. . . . . . . . . . Pela rêde ...... . 

Iluminação pública e domiciliar ("') 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

LiiJações domiciliares (') 

De luz .............. . I Número de ligações ......... . 
.. · I Consumo em kWh ......... . 

I Número de ligações ......... . 
· · · · \Consumo em kWh ........ . 

De fOrça ....... . 

(') - Os dados se referem ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

1 473 

47 

9 
6 

15 

32 

870 

31 
4 

35 

25 
32 

554 

34 
462 

147 341 

878 
411 231 

39 
121 381 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 108 km de estradas de rodagem, dos quais 
43 sob a administração estadual, 57 sob a municipal e os 
restantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Rê
de Mineira de Viação. Veículos registrados na Prefeitura 
local em 1955: 41 automóveis, 24 camionetas, 24 cami
nhões, 6 ônibus. 
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Tábuas Itinerárias- São as segunites as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIO DE 
OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

-------·------ ------------ -------·-·-
Mtrnicípios 
Li.rnítrofes 

Campanha .............. . 
Conceição do Rio Verde .. . 
Lambari ................ . 
Três Cora1:ões ........... . 
Jesullnia ................ . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

17 EstradadeFerro R.M.V. 
89 Estrada de Ferro R.M.V. 
26 Estrada de Ferro R.M.V. 

133 EstradadeFerro R.M.V. 
37 Estrada de Ferro R.M.V. 

736 EstradadeFerro R.M.V. 
428 EstradadeFerro R.M.V. e C. Brasil 

COMÉl~CIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 55 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 49 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência e 2 correspondentes ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 -- referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos %:sobre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

ler e ler e escrever 
escrever(') 

escrever 
escrever(') 

-------------------~---- --------
{Homens ... 1 861 I 228 633 65,98 34,02 

Quadro urbano Mulheres .. 1 997 I 225 772 61,34 38,66 

TOTAL 3 858 2 453 1 405 63,58 36,42 

{Homens ... I 629 580 I 049 35,60 64,40 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 517 503. 1 014 66,84 33,16 

'TOTAL 3 146 I 083 2 063 34,42 65,58 

{Homens ... 3 490 I 808 1 682 51,80 48,20 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 514 I 728 I 786 49,17 50,83 

TOTAL 7 004 3 536 3 468 50,48 49,52 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornec~dos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

Hotel Avenida 



Piscina da Praça de Esportes 

no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

-----------------1-----1------
Unidades escolares . ........... . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

17 
30 

878 

20 
33 

976 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idadH escolar - é de aproxima
damente 46,40%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período dE! 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINAI'fCAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total Tributária 
realizada do balanço 

------- -
1951. ........... I 600 982 2 240 - 640 

1952 ............ I 655 1 062 2 792 - I 137 

1953 ............ 2 199 I 108 3 343 - 1 144 

1954 ............ 2 207 I 294 3 700 - I 493 

1955 ............ 2 957 1 500 4 714 - 1 757 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ........................ . 953 2 090 1 600 
1952 ......................... . 1 093 2 466 1 655 
1953 ......................... . I 392 3 314 2 199 
1954 ......................... . 1 497 4 527 2 207 
1955 ......................... . I 855 5 921 2 957 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Para o fo

rasteiro tôda Cambuquira é uma só atração turística. 1tle, 
ainda lá fora, deseja imensamente conhecer ou rever o 
majestoso Parque .das Águas; o bosque da "Mata da Emprê
sa" (108 ha); seus monumentos históricos e artísticos. 

E quando o forasteiro chega à maravilhosa Estância, 

novos quadros da natureza vêm acelerar a intercepção de 
sua vista cansada dos panoramas quotidianos; e êle, então, 
poderá admirar a serra do Palmital, no povoado de mes
mo nome, distante 8 km da cidade; o morro de Santa Qui
téria, afastado 2 km da sede; as cachoeiras do "Goulart" e 
"Sete Cachoeiras"; a fonte dos Marimbeiros; a Nova Fon
te do Laranjal; o Recanto dos Amôres, no quilômetro 3 
da rOdovia Caxambu-Três Corações, e, dentre muitos 
outros, a Gruta do Coimbra que, além de pitoresco recan-
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to, tem a sua lenda, segundo narram antigas tradições 
locais: 

"A Gruta do Coimbra, situada na Serra das 
Águas, dista 20 km da sede municipal. O primitivo 
proprietário daquelas terras, João Coimbra, desejan
do ocultar vultosa quantia em moedas de ouro, . não 
se sabe se pelo receio de ser roubado ou se por 
outra razão, buscava um esconderijo seguro para o seu 
tesouro, quando lhe ocorreu confiá-lo à custódia do 
intrincado emaranhado da mata virgem . 

"Acomodando as precjosas moedas em um pote 
de barro, levou-o consigo pelo mato a dentro para 
ir enterrá-lo no recinto abrigado da gruta, marco 
indelével e fàcilmente identificável para quando ali 
voltasse, o que, segundo contam, não pôde realizar, 
restando ainda ali, perdida, aquela riqueza. 

''Essa lenda deu lugar, no correr dos tempos, 
a trabalhosas pesquisas, tôdas infrutíferas, pois ne
nhum vestígio foi encontrado do riquíssimo tesouro". 

A par de histórias, lendas, recantos pitorescos e belos 
panoramas, a cidade de Cambuquira dispõe de ótimos 
hotéis, boas lojas e casas comerciais, quiosques, cinema, etc. 

Possui, ainda, a sede municipal uma radioemissora, a 
ZYV-52, Rádio Cultura de Cambuquira, um jornal, 2 biblio
tecas, Agência Bancária e Agência dos Correios e Telégrafos. 

O município é servido pela E. F. Rêde Mineira de 
Viação e dispõe do Aeroporto "Melo Viana", localizado em 
território do município de Três Corações, a 9 km da cida
de-estância, e utilizado pelo Consórcio Real-Aerovias-Na
cional. 

"lncontestàvelmente, porém, das jóias _com que foi 
dotada Cambuquira, é o ·seu clima uma das mais preciosas 
do seu diadema". 

"É ao seu clima famoso que se deve a atração que 
exerce sôbre os seus clientes, tornando-a uma das estações 
de cura mais procuradas, em verdade um paraíso alpestre 
n~ zona tropical". 

Conta a sede 146 aparelhos telefônicos e 1 tipografia. 
A assistência médica se resume em 1 hospital com 24 lei
tos, 1 Serviço de Saúde, e nos trabalhos profissionais de 4 
médicos. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores. Pa
ra as eleições de 3-X-955 estavam inscritos 2 970 eleitores, 
dos quais, 1 646 votaram naquela data. 

Acha-se instalada em Cambuquira uma Agência de 
Estatística, órgão componente do sistema estatístico bra
sileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Amélio Moreira). 

CAMPANHA- MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A tradicional e histórica Cidade de Cam
panha, situada na Zona Sul do Estado de Minas Gerais, 
foi fundada em 2 de outubro de 1737, pelo Ouvidor-Mor 
da Comarca do Rio das Mortes, Cipriano José da Rocha, 
em viagem de descobrimento das minas do Rio Verde, 
já exploradas clandestinamente, naquela época, por ele-
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mentos desgarrados das bandeiras paulistas, que ali se lo
calizare1m por volta do século XVII. 

A povoação de São Cipriano, que o Ouvidor-Mor fun
dou lo11:o à sua chegada ao território das minas, prosperou 
ràpidamente graças às riquezas de suas jazidas auríferas, 
sendo elevada à Paróquia em 1739, tendo sido o padre An
tônio Mendes o seu primeiro vigário. 

Em 1752, por Ordem Régia, foi criado o distrito de 
Santo Antônio do Vale da Campanha do Rio Verde. 

O Município foi criado por Alvará de 20 de setembro 
de 179B, com a denominação de Campanha da Princesa da 
Beira, e1pós seu desmembramento do Município de São João 
del Rei, com um vastíssimo território onde hoje se acham 
localizadas mais de 90 Comunas do Sul de Minas. 

Ce1mpanha foi elevada à categoria de Cidade em 1840. 

Ern 1908 foi criado o Bispado, sendo seu primeiro Bis
po Dom João de Almeida Ferrão. 

Atualmente a Cidade de Campanha é centro de con
vergênc:ia das rodovias de uma grande parte da região sul
-mineira, fazendo-se, através da cidade, as comunicações ro
doviári:ts com Belo Horizonte, Rio e São Paulo. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O Distrito foi cria
do por Ordem Régia de 1752 e o Município por Alvará de 
20-IX-1798, com a denominação de Campanha da Prince
sa da :Beira, após seu desmembramento do Município de 
São João dei Rei. 

Cnmpanha foi elevada à categoria de cidade pela Lei 
Provinda! n.0 163, de 9 de março de 1840, sendo a criação 
do distrito confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891. 

Pela divisão administrativa do Brasil, concernente ao 
ano de 1911, o Município de Campanha forma-se de 2 dis
tritos: Campanha e Conceição da Ponte Alta. 

E!ita composição do Município vem até 1943, tendo 
havido somente mudança na denominação do distrito de 
Concei•;ão da Ponte Alta para Ponte Alta. 

Em 1943, em virtude do Decreto-lei estadual 1058, 
para v:igorar no qüinqüênio 1944-1948, foi o topônimo do 
antigo distrito de Ponte Alta alterado para Monsenhor 
Paulo, formando o mesmo, juntamente com o distrito-sede, 
o Município de Campanha. 

Ttmdo sido o distrito de Monsenhor Paulo elevado à 
categoria de Município em 1949, o Município de Campanha 
é composto, de acôrdo com a divisão administrativa vigente, 
unicarr..ente do distrito-sede. 

Catedral de Campanha. 



Praça Or. Jefferson 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais de 1936 e 1937, hem como o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, dE! 30 de março de 1938, o Mu
nicípio de Campanha compreende o têrmo judiciário único 
da Comarca do mesmo nome. 

Mantêm tal situação os Decretos-leis números 148, de 
17-XII-38, e 1058, de 31-XH-1943. 

De acôrdo com o quadrct da divisão territorial judiciá
rio-administrativa do Estado, fixado pela Lei n.0 1 039, de 
12-XII-1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, conti
nua com a categoria de Comarca, tendo sob sua jurisdição o 
Município de Monsenhor Paulo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 315 km2 • A sede municipal, a 
874 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 50' 15" de latitude Sul e 45° 24' 20" de longitude W. Gr. 
Dista da Capital do Estado, e:n linha reta, 263 km, no rumo 
S.S.O. Apresenta as seguintes médias de temperatura em 
graus centígrados: das máximas: 30; das mínimas: 22; com
pensada: 25. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em rei~ ção ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 970 habitantes a população do município. Es
timativas do Departamento Estadual de Estatística de Mi
nas Gerais dão 8 461 habitantes, como sua população pro
vável em 31-XII-55, com a densidade demográfica de 27 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I 0 -VII -1950 

LOCALIZACAO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
N6meroa % e6bre 
abaolutoa o total 

geral 
- ----

Sede ....................... ..... 2 244 2 543 4 787 60,06 

Quadro rural. ............... I 640 1 543 3 183 39,94 

TOTAL GERAL ....... 3 884 4 086 7 970 100,00 

Rua Or. Brandão 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA -Ainda de 
acôrdo com os dados do Recenseamento de 1950, era a se
guinte a distribuição da população municipal, segundo os 
ramos de atividades: 

POPULACAO PRESENTE DE 
10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homena Mulheres 
N6meroa % stlbre 
abaolutoa o total 

geral 
---

Agricultura, pecuária e silvicultura I 189 10 I 199 20,99 
Ind6atrias extrativas ............. 6 -- 6 0,10 
Ind6atria de tranaformaçiio ....... 358 16 374 6,54 
Comúcio de mercadorias ......... 107 I 108 1.89 
Com~rcio de imóveis e valore• mobi-

liérios, crMito, seguros e capita· 
Jizaçio ............ ········ 16 - 16 0,28 

Prestação de serviços .......... 125 159 284 4,97 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ............... .. 156 43 199 3,48 
Profissões liberais . .... 11 I 12 0,21 
Atividades sociais .... ....... 52 175 227 3,97 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .................. 36 5 41 0,71 
Defesa Nacional e segurança Pú-

blica .................... ..... 7 --· 7 0,12 
Atividades dom&ticas nio remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ... ... ...... ····· 390 2 406 2 796 48,99· 

Condições inativas .. 284 159 443 7,75 

TOTAL .. . .. 2 737 2 975 5 712 100,00 

Do total de 5 712 pessoas, é conveniente sejam sub
traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo 
3 239 pessoas). Resultam 2 473. As 1199 pessoas ativas no 
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Colégio Nosso Senhora de Sion 

ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam mais 
de 48% sôbre êste último total. 

Agricultura e pecuária - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS Area 
AGRICOLAS (ha) % st>bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
--------

Caf~ ....... ... ... 468 Arrt>ba 12 600 5 670 57,09 
Milho ........ .. .... 410 Saco 60 kg 7 200 1 080 10,87 
Outras ........ ... - - 3 183 32,04 

TOTAL ....... ... - - 9 933 100,00 

A cultura mais disseminada é o café que lidera, tam
bém, a safra do município de Campanha. Ao café, segue-se 
o milho. 

Como se vê, o café e o milho representam, em conjun
to, 67,96% da produção agrícola municipal. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
N6mero 

de 
cabeçaa 

VALOR 

Cr$ 1 000 % ot>bre 
o total 

----··-------- -·----1------·1-----
Aoininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
Eqllinoa ...................... . 
Muarea ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnoa ....................... . 

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

3 
9 000 

90 
800 
100 
100 

3 000 

Misericórdia e Asilo 

90:1. 

9 
15 300 

14 
1 520 

280 
15 

soo 
18 638 

0,04 
82,12 

0.07 
8,15 
1,50 
0,08 
8,04 

100,00 

O comércio de gado não é dos mais intensos, sendo uma 
média dE! 2 000 cabeças o total de bovinos exportados anu
almente. 

lndúslria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos :;eguintes dados, relativos a 1955: 

T 
IN 

Ind6atria 
neral.. 

Ind6atria 
ção e 
de prc 

T01 

IPO DE 
DÚSTRIA 

extrativa mi-
········ ······ 

de transforma-
beneficiamento 

dutos agrlcolas 

'AL .. ... 

N.• de 
esta- Pessoal 

beleci- empre-
mentos gado 

------

5 15 

7 12 

12 27 

CAPITAL FORÇA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % at>bre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ------------

70 20,00 - -

280 80,00 7 80 

350 100,00 7 80 

As indústrias de transformação constituem ramo de 
relativa importância nas atividades do município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr6dioa existentes ..... 

LoArado·:zros públicos 

Exiatet•teo ............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimc:ntados. . . . . . . . . . . . . . Parcialrnente ............... . 

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

AjardinaCioa ............................................. . 

Outros ................................................ . 

Abasteci.•nento d'água 

PrMios servidoa por penao .............................. . 

{

Totalmente ................. . 
Loarad·luros aervidos....... Parcialmente ............... . 

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

EatJotoo 

Lograd•luros aervidos ....... {De despejo ..... :.: .......... . 
De 6guu auperfiCI&II ........ . 

PrMios esgotados.......... Pela rede .................. . 

lluminaj:ao pública e domiciliar (•) 

Lo d 11 . d {N6mero de logradouroa ..... . 
ara I)UfOS' Umlna 00.... N6mero de focoa ........... . 

Conaumo em kWh .......... . 

Li!lar;ISeo domiciliares (•) 

De lua .................... I NC6mero de ligkaWçõhes ......... . 
\ onaumo em .......... . 

De ft>rca .................. I N6mero de ligações ......... . 
I Conaumo em kWh .......... . 

(•) Os dados ae referem ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

1 128 

60 

12 
8 

20 

40 

895 

41 
4 

45 

44 
52 

693 

59 
354 

118 566 

917 
426 612 

24 
122 325 

MEIO:S DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 78 km de estradas de rodagem, dos quais 16 
sob a administração federal, 17 sob a estadual, 20 sob a mu
nicipal e os restantes particulares. :t servido pela Estrada 
de Ferro Rêde Mineira de Viação. Dispõe além disso de 
1 aeroporto. Veiculas registrados em 1955: 40 automóveis, 

15 camionetas, 26 caminhões e 3 ônibus. 



Praça Dom Ferrão 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÁNCI~. VIA DE 

OBSERVAÇOES (km) TRANSPORTE 

Municipios 
Limítrofe!! 

Cambuquira ............. 17 Ferroviério R.M.V. 
20 Rodoviário Onibus 

Lambari. ................ 43 Ferroviltrío R.M.V. 
52 Rodoviário Onibus 

Silo Gonçalo do Sapucal. . 31 Ferroviário R.M.V. 
30 Rodoviário Onibus 

Três Corações ............ ISO Ferroviário R.M.V. 
41 Rodoviário Onihus 

Varginho ................ 184 Ferroviãrio R.M.V. 
46 Rodoviário ónibus 

Monsenhor Paulo ........ 26 Rodoviário Onibus 

BELO HORIZONTE .... 752 Ferroviário R.M.V. 
642 Rodoviário Onibue 
266 A~reo Consórcio Reoi-Aero-

vias·Nacionnl. 

RIO DE JANEIRO .... 445 Ferroviário R.M.V. e E.F.C.B., 
via Cruzeiro 

362 Rodoviário Onibus 
277 A~reo Consórcio Reai-Aero· 

vias-Nacional. 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 3 estabelecimentos c:omerciais atacadistas situados 
na sede; conta ainda com 49 estabelecimentos comerciais 
varejistas, dos quais 37 situados na sede. 

Dispõe também de 2 a1~ências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sllbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e . 
escrever(•) escrever(•) 

{Homens ... I 880 I 408 472 74,89 25,11 
Quadro urbano Mulheres .. 2 228 I 537 691 68,98 31,02 

TOTAL 4 108 2 945 I 163 71,68 28,32 

{Homens ... I 363 408 955 29,93 70,07 
Quadro rural. . Mulheres .. I 263 374 889 29,61 70,39 

TOTAL 2 626 782 1 844 29,77 70,23 

{Homens ... 3 243 I 816 I 427 55,99 44,01 
Em geral. . . . . Mulheres .. 3 491 I 911 I 580 54,74 45,26 

TOTAL 6 734 3 727 3 007 55,34 44,66 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Palácio Episcopal 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS N0Ml!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares. ...... . .. .. 14 13 13 

Corpo docente ............ ..... 43 44 40 

Matricula efetiva ............... 895 944 I 026 

Rua Saldanha Marinho 
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Jardim Público 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 52,72%. 

Outros ensinos - O município possui estabelecimentos de 
ensino normal, ginasial, comercial, industrial e religioso. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Tributária 
realizada do balanço Total 

1951 ........... 907 436 956 - 49 
195l ............ 931 440 921 lO 
1953 ............ I 361 440 I 328 33 
1954 ............ I 422 236 I 460 - 38 
1955 ............ I 342 515 I 327 15 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1951 ............ . 
195l ... . 
1953 .. 
1954. 
1955 .. 

RECEITA ARRECADADA 

Federal Eotadual 

I 297 I 594 
I 676 I 963 
I 732 2 864 
I 655 3 089 
I 928 4 308 

(Cr$ I 000,00) 

Municipal 

907 
931 

I 361 
I 422 
I 342 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Campa
nha, cuja história se acha pela cultura, pela fé e pelo ci
vismo dos seus filhos, intimamente ligada aos maiores acon
tecimentos da vida nacional, apresenta além das condições 
salubérrimas do seu clima, requisitos indispensáveis à vida 
urbana. 

A cidade apresenta aspectos agradáveis, principalmen
te pela higiene de suas ruas bem calçadas e iluminadas. 

Circula no município, três vêzes por mês, o periódico 
"A Voz Diocesana", e a revista "Anuário Eclesiástico". 
Campanha dispõe de uma radioemissora: "Rádio Di
fusora da Campanha Limitada". O Museu Diocesano 
D. Inocêncio conta com uma biblioteca com cêrca de 1 293 
volumes. Funcionavam mais 3 bibliotecas, 3 tipografias e 
1 livraria. 
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Campanha é dotada de estabelecimentos hospitalares, 
confortáveis, ginásios para ambos os sexos, curso normal e 
científ:.co, 1 Seminário, bem como de diversas escolas pri
márias em turnos diurnos e noturnos. 

É a cidade de Campanha sede de uma Diretoria Re
gional dos Correios e Telégrafos. Conta 45 aparelhos tele
fônico~:, 1 hotel e 1 cinema . 

Quanto aos recursos naturais, o município possui vá
rias quedas de água, dentre elas as Cachoeiras de Santa 
Cruz (já explorada) e a do Macuco. 

Campanha está presente no cenário científico mundial, 
com o nome do Dr. Vital Brasil, um dos maiores campa
nhenses, descobridor do sôro antiofídico. 

A Câmara Municipal se compõe de 9 vereadores. 
Eram 3 304 os eleitores inscritos em 3-X-955 . Dêsses, 
2 127 compareceram para votar naquela data. 

Instalada na cidade acha-se uma Agência de Estatís
tica, órgão pertencente ao sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado. por .Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Moacyr Ribeiro). 

CAMPESTRE - MG 

HISTóRICO - A tradição corrente sôbre o desbrava
mento da região em que está situado o município é de que 
o mesmo se tenha dado pela ação dos bandeirantes paulis
tas, os quais, partindo de São Paulo à procura de ouro e 
pedras preciosas, penetraram no território que depois foi 
chamado das Minas Gerais. Tal suposição se aplica 
razoàvelmente em relação ao município de Campestre, 
situado como se acha na zona limítrofe com o gran
de Estado do Sul. Quanto à origem da Cidade, cuja deno
minação se prende à existência, nos primeiros tempos, de 
uma área de campo entre as matas, a qual foi aproveitada 
para a formação do povoado, diz a tradição haver sido ali o 
ponto de passagem de viandantes que se dirigiam às anti
gas cid.ades de Aparecida do Norte, no Estado de São Paulo, 
e Campanha, no de Minas Gerais, bem como a outros cen
tros pcpulosos já existentes na região. Surgiram assim os 
primeiros ranchos ou abrigos nos quais faziam pouso os 
viajantes, e moradores foram sendo atraídos ao local, prin
cipalmtmte de descendência portuguêsa, vindos de Campa
nha, Cabo Verde e Santana (hoje Silvianópolis), até que, 
em 18JO, os irmãos Francisco José Muniz e Manoel J~sé 
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Muniz, animados de espírito profundamente religioso, doa
ram o terreno necessário à constituição do patrimônio de 
uma capela, que fizeram edificar a: suas próprias expensas, 
sob a invocação de Nossa Senhora do Carmo, assim como o 

respectivo cemitério. 
Dez anos mais tarde e já desenvolvida a povoação, era 

a mesma elevada à categoria de sede distrital, subordinada 
ao município de Caldas, pela I..ei provincial n.0 184, de 3 
de abril de 1840. Em 1911, pda Lei Estadual n.0 556, de 
30 de agôsto, foi o distrito elevado ·a município, constituído 
de um único distrito, sendo irtstalado a 1.0 de junho de 
1912. Pela Lei n.0 663, de 18 de setembro de 1915, foi o 
município elevado a têrmo judiciário, anexo à comarca 
de Caldas, verificando-se a respectiva instalação a 1.0 de 
janeiro de 1918. Estabelecido o novo quadro da divisão 
administrativa do Estado, pela. Lei n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, foi desmembrada uma parte do território 
do município, para entrar na 1:onstituição de novo muni

cípio então criado, com sede no distrito de Machadinha, que 

então passou a denominar-se Gimirim e cujo topônimo foi 

recentemente mudado para Po~:o Fundo. A sede do muni

cípio de Campestre, até então 1:om a categoria de vila, foi 

elevada a cidade pela Lei n.0 893, de 10 de setembro de 

1925. Em publicações oficiais ele 31 de dezembro de 1936 

e 31 de dezembro de 1937, e de acôrdo ainda com o quadro 

anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 

1938, passou o têrmo de Camp~stre a pertencer à comarca 

Igreja-Matriz 

20- 24673 
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de Machado, situação essa que se manteve, até ser elevado 

a comarca, por fôrça do art. 25, do Ato das Disposições Cons

titucionais Transitórias do Estado de Minas Gerais, de 14 
de julho de 1947, sendo a mesma instalada a 15 de no

vembro do ano seguinte. Finalmente, pela Lei n.0 336, de 

27 de dezembro de 1948, que estabeleceu novo quadro da 

divisão territorial do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1949-

-1953, foi criado um novo distrito, com sede em Bandeira, 

nome êsse mudado para Bandeira do Sul, de acôrdo com a 

Lei n.0 1. 039, de 12 de dezembro de 1953. O município 
passou assim, a partir daquela data, a constituir-se de dois 

distritos: Campestre e Bandeira do Sul. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si

tuado na zona Sul do Estado. O território é geralmente 

montanhoso, com exceção de uma parte, no lugar denomi
nado Campos, divisas com os municípios de Poço Fundo, 
Caldas e lpuiúna, com vasta área de terrenos planos ou de 
pouca elevação. Banham o município os rios Pardo. do 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Peixe e Machado. A superfície total é de 625 km2 e a sede 
municipal, a 1 000 m de altitude, está a 21° 42' 50" de 
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latitude Sul e 46° 14' 40" de longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 313 km, no rumo O. S. O. 

POPULAÇÃO - Pelos dados do Recenseamento de 1950, 
era de 17 961 habitantes a população do município, podendo 
ser já estimada em cêrca de 19 000 habitantes, segundo cál
culo do Departamento Estadual de Estatística, que estimou 
em 18 978 habitantes a população provável em 31 de de
zembro de 1955. De .acôrdo com êsses dados e em face 
da superfície territorial, verifica-se que a densidade demo
gráfica já é atualmente superior a 30 habitantes por quilô
metro quadrado. 

Principais aAlomerações urbanas - São apenas as se
des dos dois distritos de que se compõe o município, isto é, 
a cidade de Campestre e a vila de Bandeira do Sul. 

Localização da população - Pelo quadro abaixo, ve
rifica-se que 84,14% da população total recenseada em 1950 
ou mais de quatro quintos do seu efetivo localizam-se fo
ra dos quadros urbano e suburbano, o que dá ao município 
a característica de preponderantemente ruralista. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.~VII-1950 

DISCRIMINAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
N6meros % sObre 
absolutos o total 

g~ral 

Cidade de Campestre ............ 1 038 1 118 2 156 12,00 
Vila de Bandeira ................ 345 342 687 3,82 
Quadro rural ......... ~ ••........ 7 851 7 267 15 118 84,18 

TOTAL GERAL ........... 9 234 8 727 17 961 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA 
Ramos de atividade - Os resultados do Recensea

mento de 1950 oferecem no quadro abaixo os dados da 
distribuição da população de 10 anos e mais, segundo os ra
mos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS .. 

Homens Mulheres 

Total 

N6meros 
absolutos 

%sObre 
o total 

geral 
-------------- ------1·----1----- ----

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Ind6strias extrativas ............ . 
Indústria de tranaforma<;ão ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com&cio de imóveis e valores mobi· 

liârios, cr~ito, seguros e capitali-
zaçio ........................ . 

Prestaçio de serviços ........... . 
'I:,ranaporte, comunicaçõe11 e armaze-

nagem ................••...... 
Profi11ões liberais; .............. . 
Atividades sociais ............... . 
Administraçio públka, Legislativo 

e justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom9ticas nio remu

nerãdae e atividades escolares dis-
centes ....................... . 

Condições inativas ........ . 

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

4 644 
12 

269 
106 

15 
118 

71 
lO 
18 

39 
7 

480 
483 

6 272 

212 

2 
3 

1 
114 

30 

5 188 
372 

5 924 

4 856 
12 

271 
109 

16 
232 

72 
lO 
48 

40 
7 

5 668 
855 

12 196 

39,84 
0,09 
2,22 
0,89 

0,13 
1,90 

0,59 
0,08 
0,39 

0,32 
0,05 

46,49 
7,01 

100,00 

Do exame do presente quadro verifica-se que, na po
pulação total de 10 e mais anos de idade, um pouco mais 
da metade ou exatamente 53,50% têm sua ocupação com
preendida nos trabalhos domésticos, nas atividades não re
muneradas, nas atividades escolares discentes e na inati
vidade, sendo esta última parte no contingente reduzido 
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de 7,01%. Da parte restante, cêrca de 40% ou exatamente 
39,84% representam a população que se ocupava dos traba
lhos da agricultura, da pecuária e da silvicultura; 2,22% 
a doH que trabalham na indústria de transformação (em 
sua maior parte transformação de produtos agrícolas, de 
acôrc:o com a atividade produtora predominante no muni
cípio) e 1,90% a dos empregados na prestação de serviços. 
2sses. três grupos, num total de 43,96%, representam a par
te da. população de 10 e mais anos de idade que na data 
do Recenseamento de 1950 se dedicava à produção econô
mica, propriamente dita, do município. Os demais ramos de 
atividade figuram todos êles no quadro com percentagens 
inferiores a um por cem . 

.A.gricultura - A atividade agrícola do município, de 
acôrd.o com os dados fornecidos pelo inquérito agropecuário 
de 1955, desenvolvia-se em uma área cultivada de 16 349 
hectares, correspondente a mais da quarta parte ou 26% 

do território municipal. Predominam nessa atividade as cul
turas do café, do milho e do feijão, figurando com menores 
contingentes a da batata-inglêsa e a do arroz, conforme se 
pode ver do seguinte quadro: 

Ct 
AG 

Caf~ ... 
Milho . 
Batata· 
Feijio. 
Arroz .. 
Outras 

TO 

PRODUÇÃO VALOR 
JLTURAS ÁREA 
RI COLAS (h a) 

%.Obre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

------ -------- ------------
········ .... 7 500 ArrOba 89 000 48 950 51,90 
....... ..... 4 550 Saco 60 k · 129 500 16 188 17,16 

ingl&a ...... 420 . . . 75 600 11 340 12,01 
··········· .. 2 615 . . . 19 520 9 760 10,34 

············· 270 . . . 6 750 2 025 7,14 
culturas ..... 994 - - 6 091 6,45 

TAL ........ 16 349 - - 94 354 100,00 

Grupo Escolar "Coronel José Custódio" 
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O valor total da produção agrícola está expresso em 
94 354 mil cruzeiros, para êle concorrendo o café com 
51,90% e, em escala descendente, o milho, a batata-inglêsa, 
o feijão e o arroz, com 17,16%, 12,01 o/o, 10,34% e 2,14%, 
respectivamente, figurando ou1ros produtos com 6,45%. 

Pecuária - Havia no município, de acôrdo com o mes
mo inquérito agropecuário de 1955, um rebanho total de 
41 960 cabeças, cuja distribuic;ão por espécie, com os res
pectivos valores, pode ser apwciada no quadro abaixo: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS Dlt 
CABE:ÇAS Cr$ I 000 % sóbre 

o total 

Aaininos .. lO 25 0,04 
Bovinos. .. 19 000 32 300 59,72 
Caprinos . ... .... 300 24 0,04 
Eqüinos .. . ..... 3 500 3 500 6,46 
Muares .. ······ ...... . . 950 I 140 2,10 
Ovinos ... 200 16 0,02 
Sulnos ....... --···· ... :s 000 17 100 

I 
31,62 

TOTAL ... '-1 960 54 105 100,00 

Têm forte preponderânci~t no município, conforme re
velam os dados acima, os rebanhos bovino e suíno, o pri
meiro com 59,72% do valor, expresso num total de 54 105 
mil cruzeiros, e o segundo corn 31,62% . Os eqüinos e os 
muares concorrem com 6,46% e 2,10%, respectivamente, 
do mesmo valor total, figurando as demais espécies com 
percentagens diminutas, inferiores a um por cem. 

Silvicultura - A maior produção foi a de lenha, num 
total de 82 000 ma, valendo Cr$ 4 510 000,00, isto em 
1955. Produziu também, no mesmo ano, 1 135 m 3 de ma
deira, no valor de Cr$ 227 000,00 e 26 000 kg de carvão, no 
valor de Cr$ 20 800,00 . 

Prefeitura Municipal 

Indústria - Predominam na indústria a transforma
ção e beneficiamento de produtos agrícolas, com 16 estabe
lecimentos, em um total de 17, fato explicável em um muni
cípio cuja atividade econômica reside quase que exclusiva
mente na agricultura e na pecuária, conforme ficou demons
trado nos tópicos anteriores. No quadro abaixo pode ser 
conhecida a organização industrial existente em 1955: 

N,o de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDÚSTRIAS esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % sóbre N.• de Pot!ncia 

o total motores em c.v. ----------------------------
Transformação e benefi-

ciamento de produtos 
agrlcolas ............. 16 50 I 630 84,46 15 185 

Indústria manufature-ira 
e fabril. ............. I 6 300 15,54 I 0,125 

TOTAL ........... 17 56 I 930 100,00 16 185,125 

No campo da indústria manufatureira e fabril, merece 
registro a existência de um estabelecimento destinado ao 
fabrico de guarda-chuva e sombrinhas, com apreciável pro
dução. 

MELHORAMENTOS URBANOS - A Cidade é dotada 
de melhoramentos urbanos, tais como pavimentação e ajar
dinamento de logradouros, abastecimento de água, esgotos 
e iluminação elétrica, conforme se vê do seguinte quadro: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número ele prêdios existentes .. 

Lo~radouros públic=ts 

Existentes ..... . 

Pavimentados .. . . . . Parcialmente ... . 
{

_Inteiramente ...... . 

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

Ajardinados. . . . . . . . . . . . . , .. 

Não pavimentadOB nem ajardinados. 

Abastecimento d'áAua 

Prfdios servidos (por meio de penas d'ãgua). 

Logradouros servidos .. 
{ 

Totalm~nte ..... . 
Parcialmente ... . 

TOTAL .. . 

Es~otos 

Logradouros servidos ....... {de despejo. · · · · · · · · · · · 

de águas superficiais .. 

Prtdios esgotados .......... . 
{

pela rêde .. 

por fossas .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

Pública .. 

Domiciliar 

{

Logradouros iluminados 
Número de focos ...... . 
Consumo em kWh .... . 

I Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 

. {para luz ... 

para fôrça 

..... 
{

pnra l.u.z: ...... . 

para lôrça ..... 

(•) Daüos relativos a 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

621 

35 

7 
1 

8 

2 

25 

451 

16 
4 

20 

6 

14 

147 

76 

24 
300 

41 400 

543 

30 

70 302 

67 620 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado apenas por estradas de rodagem, em uma extensão 
total de 176 km, dos quais 44 sob administração estadual 
e 132 a cargo da municipalidade. A estação ferroviária mais 
próxima é a de Machado, da Rêde Mineira de Viação, dis
tante de Campestre 47 km por estrada de rodagem. Veícu-
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Pôs to de Puericultura. 

los registrados pela Prefeitura em 1955: 43 automóveis, 25 

camionetas, 55 caminhões e 5 ônibus. 

COMltRCIO E BANCOS - Havia no município, em 31 de 

dezembro de 1955, 58 estabelecimentos comerciais, sendo 

um atacadista, na sede municipal, e os demais varejistas. 
Dos estabelecimentos varejistas, funcionavam 50 na sede 

municipal. Conta a Cidade três representações bancárias, 

sendo três agências e um correspondente. A agência local 

da Caixa Econômica Estadual tinha em depósitos em 

31-XII-1955 Cr$ 1434 464,00. 

lNSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea

mento de 1950 fornecem no quadro abaixo os dados refe

rentes ao grau de alfabetização no município, para as pes

soas de 5 e mais anos de idade: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sóbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-------- ----
{Homens ... 1 168 765 403 65,49 34,51 

Quadro urbano Mulheres .. 1 247 692 555 55,49 44,51 

TOTAL 2 415 1 457 958 60,33 39,67 

{Homens ... 6 467 2 329 4 138 36,01 63,99 
Quadro rural.. Mulheres .. 5 979 1 655 4 324 27,68 72,32 

TOTAL 12 446 3 984 8 462 32,01 67,99 

{Homens ... 7 635 3 094 4 541 40,52 59,48 
Em geral...... Mulheres .. 7 226 2 347 4 879 32.47 67,53 

TOTAL 14 861 5 441 9 420 36,61 63,39 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Era de 60,33%, no quadro urbano e de 32,01 o/o no 

rural a proporção de pessoas que sabem ler e escrever, sôbre 

o total da população de 5 anos e mais . 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 

ServiÇo de Estatística da Secretaria da Educação do Es

tado, era a seguinte a situação do ensino primário no muni

cípio, no período de 1954 a 1956: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ........ ...... 34 34 36 
Corpo docente ........... ... 55 57 59 
Matricula efetiva ............... 2 054 1 988 2 175 
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Em relação à população infantil em idade escolar, a 
matrícula registrada no último ano corresponde aproxima
damer.,te a 49,83%. 

Ensino M éd.io - Funciona no município uma unidade 
escolar do ensino secundário, com a seguinte organização em 
1955: corpo docente de 7 professôres e 74 alunos matri
culadc,s. 

FINANÇAS PúBLICAS- A arrecadação geral do municí
pio elevou-se em 1955 a Cr$ 13 582 783,00, assim distri
buída: 

Municipal ........... . 
Estadual ............. . 
Federal .............. . 

2.384.488 
9.654.000 
1.544.295 

Na arrecadação estadual está incluído o impôsto de 
"Vendas e Consignações", cujo total foi no mesmo ano de 
Cr$ 1 943 000,00. 

REPUESENT AÇÃO POLíTICA - Compõe-se a Câmara 
Municipal de 11 vereadores. O colégio eleitoral do muni
cípio elevava-se, em 31-XII-1955, a 6 873 eleitores, dos 
quais votaram 3 388 nas eleições de 3 de outubro do mes
mo ano. 

DIVE:RSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Possui o 
município as melhores terras de cultura da região sul-mi
neira, decorrendo daí a grande expansão que teve a cultura 
do ca:fé, na qual se destaca, entre outras, a Fazenda da Pe
dra Grande, com vários milhões de pés em plena frutifi
cação. {Jltimamente vem-se diversificando a lavoura do mu
nicípi:>, com a exploração de outras culturas, como a da ca
na-de··açúcar, do fumo, da videira e da batatinha ou batata
-inglê:;a. :ftsses produtos, ao lado do café, constituem ele
mento valioso da exportação do município, feita preferen
temente para as praças do Rio de janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte. Não obstante a excelente qualidade das. terras, 
vêm os agricultores se esforçando na conservação de sua 
alta produtividade, com o emprêgo adequado da adubação, 
assim como de inseticidas e outros meios de debelação das 
pragas, ao mesmo tempo que o emprêgo de máquinas está 
concorrendo, por sua vez, para a maior racionalização dos 
métodos de cultura. 

Constituem reservas minerais do município o ferro, a 
bauxita, a mica, o feldspato, o caulim e o amianto. 

Dada a origem da fundação da Cidade, que surgiu à 
margE~m da estrada por onde passavam viajantes provindos 
do EHtado de São Paulo para o interior de Minas, sofre 
naturalmente o traçado urbano as conseqüência dêsse fator 
histórico. Tem havido, não obstante, continuados esforços 
da ac.ministração municipal, na melhoria progressiva das 
condi•;ões urbanísticas, de modo a oferecer, como se verifica; 
melhor aspecto à observação dos visitantes. Em 1955, con
tavam-se como meios de hospedagem um hotel e uma pen
são, que cobravam as diárias individuais de Cr$ 80,00 e 
Cr$ 40,00, respectivamente. Funciona na Cidade um cinema 
com a capacidade para 400 lugares. O cadastro profissional 
registrava, em 31-XII-1955, a existência de 3 médicos, 5 far~ 
macêuticos, 5 dentistas, 1 agrônomo e 5 advogados . Para a 
assistê,ncia médica com internamento, funciona na Cidade 
um hospital, com 42 leitos. O culto católico está organizado 
com éluas paróquias, duas igrejas e dez capelas. Exercem 



grande influência na formaçê1o religiosa da população as 
associações católi~as "Apostolado da Oração" e a "Congrega
ção das Filhas de Maria". Funcionam também na cidade 
quatro templos protestantes e dois centros espíritas. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Nober'l:o Jorge). 

lJAMPINA VERDE - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - João Batista Siqueira, morador em Ja
careí, São Paulo, destemido aventureiro, mercador de ga
do, casado com D. Bárbara, ambos criminosos, fugindo à 
ação da justiça, procuraram usilo entre os índios Caiapós, 
senhores do extremo oeste do Triângulo Mineiro. 

João Batista Siqueira, estabelecendo-se a princípio na 
fazenda Cruz e Retirada Bonita, que' posseou nas cabecei
ras do Arantes, comprou a Jm:é Francisco de Azevêdo a fa
zenda Campo Belo onde se ac:ha situada a cidade de Cam
pina Verde. Fixando residênda no sítio das Perobas, em 
terras contíguas a Campo Be'lo, e por êle passeadas, dedi
cou-se à criação de gado e estendeu suas posses, por quase 
todo o território que hoje constitui o município de Campi
na Verde. 

Em 1827, João Batista Siqueira e sua mulher, bastante 
ricos, já velhos e não possuindo descendentes, resolveram 
destinar todos os seus haveres à Congregação da Missão na 
pessoa do Padre Leandro, que por ali passava em obra mis
sionária naquela época. Obtida pela congregação a licença 
do Govêrno Imperial Brasileiro, para aquisição de bens imó
veis no país, lavrou-se em Uberaba, a 29 de outubro de 1830, 
a escritura pública, pela qual João Batista Siqueira e Do
na Bárbara doavam à Congregação, representada pelo Padre 
Jerônimo, as fazendas Campo Belo, Perobas e Fortaleza, 
com uma área aproximada de 28 mil alqueires no valor de 
quinhentos e sessenta mil réis (560$000). Siqueira pouco 
sobreviveu a êste ato, falecendo em 1831. Poucos anos de
pois, falecia D. Bárbara. 

A Congregação da Missãl), instalando em Campo Belo 
uma de suas casas, provocou e·norme afluência da vizinhan
ça em busca de recursos espii'ituais, o que permitiu o con
sentimento dos padres no estabelecimento de moradores nas 
vizinhanças da Igreja. O Capitão Camilo Rodrigues Chaves, 
o Tenente Joaquim Martiniano de Magalhães e o Tenente 
José Almeida Medeiros foram os primeiros a agregar-se aos 
padres. 

Com o correr dos tempo:~, as moradias foram aumen
tando, formando-se o arraial. Jt de 1836 o assentamento. do 
primeiro batizado feito no arndal pelo Padre Antônio Afon
so de Morais. A escola, de inkio fundada pelos Padres La
zaristas, transformou-se em Colégio. Em 1842, devido à 
transferências dos alunos e professôres do Caraça, que per
maneceu fechado de 1842 a 1856, êste Colégio recebeu 
grande impulso. O Colégio ma.nteve por muitos anos a fama 
de um dos melhores do país, tendo por ali passado muitos 
homens ilustres, dentre êles podendo se destacar Bernardo 
Guimarães. 

As dificuldades das comunicações e a deficiência de 
pessoal provocaram, porém, u decadência e o desapareci
mento, em 1887, dêste estabelecimento de ensino. 

Por alienações sucessivas, a Congregação da Missão 
dispôs da maior parte de suas terras, concorrendo, desta 
forma, para a rápida povoação da região. 

A primeira Capela edificada pelos Lazaristas era de 
construção tôsca e foi substituída, logo depois, por uma ou
tra mandada construir pelo Padre Jerônimo Gonçalves de 
Macêdo em 1870. Esta capela fêz surgir uma bela igreja, 
dotada de 2 majestosas tôrres, e que nunca foi concluída . 
A igreja {oi demolida em 1932, surgindo, em seu lugar, 
um monumental templo. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O território do Mu
nicípio, ao ser transferido com todo o Triângulo, em 1816, 
para a jurisdição mineira, passou a pertencer à comarca de 
Paracatu. 

A Lei provincial n.0 125 de 1839, dividindo o Municí
pio de Uberaba em 6 distritos, incluiu-o qo distrito de Nossa 
Senhora do Carmo de Morrinhos (Prata). Em 1848, criado 
o Município da Vila de Morrinhos, em seu território ficou 
compreendido o povoado que mais tarde viria a ser a cida
de de Campina Verde. 

Em 1885 por proposta do Deputado Antônio Cesário 
da Silva e Oliveira, foi criado o Distrito de Nossa Senhora 
do Rosário da Boa Vista do Rio Verde, com sede no po
voado de Monjolinho. 

Em 1901, com a criação dó Município de Vila Plati
na (hoje Ituiutaba), passou o distrito de Nossa Senhora da 
Boa Vista do Rio Verde, com o nome de Rio Verde, a per
tencer ao território de ltuiutaba. 

Foi transferido do Município de Platina (ltuiutaba) 
para o de Prata . 

Por fôrça da Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 
1911, trasladou-se a sede do distrito de Rio Verde para a 
povoação de Campo Belo, adotando, então, êste nome. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, concernen
te ao ano de 1911, figura no Município de Prata o distrito 
de Campo Belo. 

De.acôrdo com os quadros do Recenseamento Geral de 
1920, o distrito denomina-se Rio Verde e permanece no 
Município de Prata. 

Por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7-IX-1923, o dis
trito de Rio Verde passou a designar-se Campina Verde. De 
conformidade com o texto da citada Lei 843, o distrito de 
Campina Verde figura no Município de Prata. 

Consoante a divisão administrativa referente ao ano 
de 1933, o distrito de Campina Verde permanece no Mu
nicípio de Prata, assim figurando nas divisões territoriais 
datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, como no quadro 
anexo ao Decreto-lei estadual n.O 88, de 30 de março de 
1938. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, foi criado o Município de Campina Ver
de, constituído pelos distritos de Campina Verde, desmem
brado do Município de Prata, e São Francisco de Sales, 
desanexado do de Frutal. Criou-se ainda o distrito de Santa 
Rosa com território desmembrado do de São São Francisco 
de Sales. Dessarte, conforme o quadro da divisão territorial 
do Estado, fixado pelo já mencionado Decreto-lei n.0 148, 
para vigorar no qüinqüênio 1938-1943, o Município de Cam
pina Verde é formado por 3 distritos: Campina Verde, Santa 
Rosa e São Francisco de Sales. 

S09 



Pelo quadro da divisão territorial judiciário-adminis
trativa do Estado, em vigência no qüinqüênio 1944-1948, 
fixado pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 
1943, compunha-se o Município dos seguintes distritos: 
Campina Verde, Camélia (ex-Santa Rosa) e São Francisco 
de Sales. 

Em dezembro de 1948 emancipou-se o distrito de Ca
mélia para constituir o novo Município de Iturama. 

Pela atual divisão aprovada pela Lei estadual n.O 1 039, 
de 12-XII-1953, em vigor no qüinqüênio 1954-1958, com
põem o Município de Campina Verde 2 distritos: o da sede 
e o de São Francisco de Sales. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - O Decreto-lei estadual 
n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o quadro ter
ritorial vigente no qüinqüênio 1939-1?43, criou o. Municí
pio de Campina Verde, colocando-o S<>b a jurisdição do têr
mo e da comarca de Prata. 

De acôrdo com o quadro da divisão territorial judiciá
rio-administrativa do Estado, fixado pelo Decreto-lei esta
dual n.0 1 058, d~ 31-XII-1943, vigente no qüinqüênio .... 
1944-1948 continua o Município subordinado ao têrmo e 

' à comarca de Prata. 
Por fôrça da Lei estadual n.0 336, de dezembro de 

1948, foi oMunicípio elevado à categoria de Comarca, ten
do sob sua jurisdição o Município de Iturama. 

Pela atual divisão territorial judiciário-administrativa do 
Estado, fixada pela Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, 
para vigorar no qüinqüênio 1~54-1958, continua Campina 
Verde como sede do têrmo e comarca do mesmo nome, ten
do sob sua jurisdição o Município de Iturama. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí~ 
pio na Zona do Triângulo do Estado de. Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é de planura, com pequenos 
acidentes formando "furnas". 

SITUAÇÃO A 

• 

o 

Posiçao do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

310 

Sua área é de 4 748 km2 • Medidas em graus centígra
do, a temperatura apresenta média das máximas: 30; das 
mínimas: 12; média compensada: 22. A precipitação plu
viométrica registra 1 357 mm. A sede municipal, situada 
a 460 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 31' 51" de iatitude Sul e 49° 28' 44" de longitude 
W.Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 585 km, 
no rumo O. N. O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 13 513 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 14 549 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55 quando a densidade demográfica 
seria de 3 habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS - Em 
1.0 -VII-1950, eram as seguintes as principais aglomerações 
urbanas situadas na área do município: a sede e a Vila de 
São Francisco de Sales. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localiza
ção da população do município: 

>CALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

-----------

ii~ ·F-;~~~i~~;, ·.i~ ·s~l;,;,: : : : 
Sede .... 
Vila de~ 
Quadro ,·ural. ................... 

T01 'AL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.<>-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres Números % s6bre 
absolutos o total 

g!'J"al 
--·---------------

953 1 073 2 026 14,99 
121 136 257 1,90 

5 655 5 575 11 230 83,11 

6 729 6 784 13 513 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade- Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulaçêio municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

---------------
AgriculttLra, pecuária e oilvicultura 
Indústri111 extrativas ............. 
Indúotri10 de tranoformatiio ........ 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Com~rcic• de imóveis e valores mobi· 

liârios, cr6dito. seguros e·capitali-
zaçiio ......................... 

Prestaçã'l de serviços ............. 
Trampor·te. comunicações e armaze-

nagem ............ · .... · ........ 
Profiooõeo liberaio ................ 
Atividades sociais ................ 
Adminiot:raçiio pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defeoa nacional e segurança pública 
Atividadeo dom&ticas, não remu-

neradu e atividades eocolares dio-
centes ........................ 

Condiçõt,. inativa• ............... 

T01:AL ............... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % s6bre 
absolutos o total 

geral ---------- ----
3 205 40 3 245 59,58 

31 1 32 0,58 
161 1 162 2,97 
91 3 94 1,72 

7 7 0,12 
101 134 235 4,32 

40 2 42 0,77 
17 17 0,31 
25 46 71 1,30 

24 7 31 0,56 
6 6 0,11 

413 449 862 15,82 
434 211 645 11,84 

4 555 894 5 449 100,00 

Como se vê, o ramo principal da atividade econômica 
do M·unicípio é a "agricultura, pecuária e silvicultura", que 
congrega 59,58% de sua população. 



AGRICULTURA E PECUAHIA- A produção agrícola, 
em 1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 

tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Quan- Cr$ 1 000 %sObre Unid•de 
tidade o total 

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

Arroz .. . ... 5 000 Saco 611 kg 200 000 50 000 69,35 

Milho ... ... 3 100 .> 90 000 13 500 18,72 

Banana ...... ······ 8 Cacl1o 15 500 3 488 4,83 

Mandioca ..... .. 750 Tonel~tda 11 250 2 250 3,12 

Outras ... ... .... .. 494 - - 2 874 3,98 

TOTAL ........ 9 352 - - 72 112 100,00 

Como se nota, o arroz e o milho representam cêrca de 
88,07% do valor da produção agrícola do município. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos ....................... 

Bovinos ....................... 

Caprinos ...................... 

Eqüinos ................ 

Muarea ................ 

Ovinos ............... 

Sulnos ..... 

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

NOliiERO 
IIE 

CABB:CAS 

6 

1.42 000 

800 

5 000 

1 500 

2 000 

33 000 

VALOR EM 1955 

Cr$ 1 000 

18 

255 600 

104 

7 500 

4 050 

300 

33 000 

300 572 

%sObre 
o total 

85,06 

0,03 

2,49 

1,34 

0,09 

10,99 

100,00 

Constitui a pecuária a grande fonte econômica do mu
nicípio, sendo êle um dos grandes centros de criação de gado 
vacum do Estado. 

A exportação do gado de Campina Verde é feita qua
se que unicamente para os frigoríficos e charqueadas de 
Bar!-"etos no Estado de São Paulo, numa média de 25 a 30 
mil cabeças anualmente. 

INDúSTRIA -A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta ... empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
meu tos Cr$ 1 000 %sObre N.• de Pot~ncia 

o total moio:es em c. v. 
----------- ---- ----- ---- ---- ----· ----
Indústria extrativa mi-

neral ..... ..... ······ 3 :.o 100 2,03 - -

Indústria de transforma-
tão e beneficiamento 
da produção agrícola 306 ·3:!3 4 500 91,57 13 55 

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... .. ..... 5 :t4 315 6,40 - -

TOTAL .. 314 3·~7 4 915 100,00 13 ss 

A Indústria Manufatureira e Fabril atingiu a uma pro
dução de mais de 15 milhões de cruzeiros, estando em igual 
cifra de produção a Indústria Extrativa. 

MELHORAMENTOS URB.ANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos utbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís

tica da Viação e da Produção de Minais Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ................. .. . 

Lo/lradouros públicos existentes . .... . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

482 

26 

{
Número de logradouros ..... . 

Logrado"""' iluminados... . . . . Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

17 
280 

39 900 

LitJações domiciliares (•) 

De luz .......... .. . .... I Número de ligações ......... . 
\Consumo em kWh ......... . 

296 
100 610 

De fOrça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Número de ligações ......... . 8 
57 220 \Consumo em kWh .......... . 

(•) Os dados se referem ao ano de 1955. 

Para assistir os habitantes do município conta a sede 

com 1 hospital de 66 leitos e 5 médicos em atividade pro

fissional. A hospedagem é feita por 1 hotel e 4 pensões. Há 

69 aparelhos telefônicos. Completam o quadro de melhora

mentos 1 cinema e 1 biblioteca. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O terr'it6rio lfl.unicipal é 

cortado por 796 km de estradas de rodagem, dtis quais 90 

sob a administração federal, 426 sob a munieipal e os res

tantes particulares. Dispõe além disso de 5 campo§ de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 41 automó

veis, 47 camionetas, 30 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São lis seguintes as tábuas itinerârias 

do municipio: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios lirnitro{P.s 

Comendador Gomes ..... . 

Itapagipe ............... . 

Ituiutaba ............ . 

Iturama ........ . 

Prata ... 

Santa Vitória .... 

CAPITAL DO ESTADO 

CAPITAL FEDERAL .. 

DIS
TANCIA 

(km) 

65 

61 
169 

88 

96 
114 

78 
86 

196 

994 

1 208 

VIA DE 
TRANSPORTE 

Onibus 

Automóvel 
Onibus 

Onibus 

Onibus 
Onlbus 

Onibus 
Onibus 

Onibus 

RQdo-ferroviério 

Rodo-ferroviério 

OBSERVÁCO&s 

Via' Fruta! 

Via s. Frllftcioco de 
Sales 

Via Boa Sorte 

Via Ituiutaba 

Via Uberêba 

Via Silo Paulo 
(C.P.E.F., S.P.R. e 
B.F.C.B.) 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; conta ainda com 21 estabelecimentos comer

ciais varejistas, dos quais 20 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência e 1 correspondente 

bancários. 

311 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950- referentes à alfabetização- fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % oôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever ( •) escrever(•) _____ .:....__·--------.----- ---- ----- ----------- --~-

{Homens ... 902 616 286 31,70 68,30 
Quadro urbano Mulheres .. 1 038 640 398 38,34 61,66 

TOTAL 1 940 1 256 684 64,74 35,26 

{Homens ... 4 697 1 711 2 986 36,42 63,58 
Quadro rural.. Mulheres .. 4 600 1 296 3 304 28,17 71,83 

TOTAL 9 297 3 007 6 290 32,34 67,66 

romeno .. 5 599 2 327 3 272 41,56 58,44 
Em geral. ... . . Mulheres 5 638 I 936 3 702 34,33 65,~7 

TOTAL 11 237 4 263 I 6 974 37,93 62,07 

(•) Inclusive pessnas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 17 14 14 

Corpo docente ................. 35 34 33 

Matricula efetiva ............... I 008 1 126 1 107 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é aproximadamen
te de 33,08% . 

OUTROS ENSINOS - Possui, a sede municipal, um esta
belecimento de ensino secundário (ciclo ginasial). 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS CCr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total TributAria 

1951 ............ 1 332 660 
1952 ........ I 296 669 
1953 ..... I 924 877 
1954 .. """ I 839 863 
1955 ............ 2 096 963 

Despesa 
realizada 

2 389 
I 833 
2 017 
I 903 
2 116 

Saldo 0:1 

deficit 

1 057 
537 

93 
64 
20 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ...................................... . 

31:1. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

2 867. 
3 966 
4 545 
5 142 
5 515 

Municipal 

1 332 
1 296 
1 924 
1 839 
2 096 

DIVE:RSOS ASPECTOS DO MUNICfPIO - O Municí
pio de Campina Verde está situado no extremo Oeste do 
Estado dle Minas Gerais, na Zona do Triângulo. 

A sua topografia é plana em geral, com pequenos aci
dentes formando furnas. 

Os habitantes do município, por sua tradição religiosa, 
promovem festas a São Sebastião e São Vicente de Paulo. 
Por ocasião da celebração dêstes festejos, promovem-se 
leilões de gado oferecido pelos fazendeiros, sendo as arre
cadaçôes em benefício das obras que vão sendo edifica
das pelos Padres Lazaristas. 

No setor médico-hospitalar, conta o município com o 
Hospital São Vicente de Paulo. 

Possui a cidade uma unidade de ensino secundário. 
Como filhos do município, de destaque no cenário na

cional, aparecem os nomes do Dr. Camilo Chaves (já fale
cido) que foi Senador, e os Bispos Dom Pio de Freitas e 
Dom Orlando Chaves. 

Em 3-X-1955, havia 5 098 eleitores inscritos, votando 
2 589 para elegerem os 9 vereadores que compõem o Le
gislativo Municipal. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

Fontes dos elementos históricos: "Campina Verde e 
Sua P:rimeira História", de Dr. Nicodemus de Macedo. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo At:ente de Estatística José Nunes Pontes). 

CAMPO BELO- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTc)RICO - Em passado bastante remoto, existia onde 
hoje S·e localizam as Praças Minote Áurea, Cônego Ulisses 
e Rui Barbosa, um campo alegre e formoso, cercado por 
mato fechado. :tt&se campo e êsse mato eram cortados 
pela c!strada real que demandava à povoação de Can
deias, servindo aquela clareira de refúgio ao viajor cansado. 
Veio daí o nome de Campo Belo. ao pouso, que se transfor
mou em povoação, em arraial, em vila e em cidade, segundo 
reza a lenda que de bôca em bôca vem do século 17 até 
os nousos dias. O nome de Campo Belo àquela clareira 
teria uido dado por Romão Fagundes do Amaral, o qual, 
ao avistá-la, deslumbrado com sua beleza, exclamou: que 
Campo Belo! 

Mas a primeira denominação oficial do povoado que 
se formava foi "Ribeirão São João", motivada pelo ribeirão 
ali existente . 

Onde se situa a cidade de Campo Belo, segundo tudo 
indica, era uma zona inteiramente inabitada, .:ormando 
mesmo espêssa mata. Acredita-se, que o território do Mu
nicípio foi outrora refúgio dos temíveis "Cataguases". Fu
gindo a tenaz perseguição do audaz bandeirante Feliz Jac
ques, refugiaram-se êles nos sertões de Tamanduá e de Piuí, 
conforme conta Diogo de Vasconcelos em "História Antiga". 
Ora, sendo o território do município parte dos "Sertões de 
Tama:rtduá", e às margens do Rio Grande, que os "cata
guase~." estavam descendo em sua fuga, é possível que, onde 
hoje se situa o pov~ado de Pôrto dos Mendes, à margem 
do rio Grande, tenha existido aldeamento de índios, pois na-



Vista Parcial. 

quelas paragens foram encontrados pedaços de panelas de 
barro, que dizem ter pertencido aos indígenas. 

Em fins de 1675, Lourenl;o Castanho Jacques - o Ve
lho, penetrando o sertão agreste à frente de forte bandeira, 
desalojou os indígenas, perseguindo-os. Em princípio de 
1676 conseguiu liquidar completamente os "cataguases". 

Ficavam assim desembar.açadas as terras do Oeste de 
Minas, para que nêle penetrasse, com os bandeirantes, a 
colonização e ó início de ume. civilização que, embora va
garosa, não deixou de vir. 

Lourenço Castanho e seus companheiros foram, por
tanto, as primeiras pessoas civilizadas que pisaram o terri
tório do Município de Campo Belo, livrando-o dos ferozes 
Cataguases. 

Os índios não deixaram inscrições e nem tiveram in
fluência nos costumes e na linguagem. Não existe no Mu
nicípio nenhuma localidade cc•m nome indígena. 

Possivelmente, dessa época, deve datar o início da ci
vilização nas terras em que se veio fundar mais tarde o 
Arraial do Senhor Bom Jesus de Campo Belo. 

Segundo a lenda da fundação de Campo Belo, foram 
alguns componentes de uma caravana chefiada por Romão 
Fagundes do Amaral, no principio do século XVIII, as pri
meiras pessoas que se fixaram, seduzidas pela flora exuberan
te da região, certamente com o fim de se dedicarem ao 
cultivo da terra. 

Desconhece-se como era feita a sua agricultura, bem 
como os instrumentos que usavam. Desconhece-se também 
quais foram os primeiros artesanatos da comunidade. 

Quanto ao tipo de casa então usado, era o tipo colonial 
de pau-a-pique, coberta de telhas de barro, as maiores e 
principais, e de capim (lS pequenas construções. 

Mais tarde, chegava a Campo Belo Catharina Ferrei
ra, vinda de Suaçuí, em Minas, segundo uns, de Portugal, 
segundo outros, trazendo em sua companhia alguns filhos· 
e muitos escravos. Dentre seus filhos, tem-se notícia de Ma
noel Martins Parreira, mais conhecido por Parreira Bravo, 
e do Capitão Antônio Martins Parreira. 

Logo que chegou, D. Catharina fundou, distando légua 
e meia da clareira denominada "Campo Belo", a fazenda 
dos Parreiras . Cêrca de dez anos após a sua chegada, Dona 
Catharina, católica fervorosa, deu início às obras de monu
mental igreja, no meio da mata, aproveitando para isso a 
grande clareira que naquela tarde, tão profundamente falara, 
à sensibilidade de Romão Fagundes. 

Dos velhos e primitivos moradores do município, foi 
o de Catharina Parreira, o único nome que se perdeu nas 
brumas do passado. 

Com a construção da capela, deu-se início à formação 
do arraial, que posteriormente se transformaria em cidade. 

O distrito "Arraial" foi criado pelo Alvará de 24 de se
tembro de 1818. 
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A Lei provincial n.O 373, de 9 de outubro de 1848, ele
vou Arraial a Vila (município), mas por ter sido êsse um 
passo político insustentável, a Vila não chegou a instalar;-se, 
sendo suprimida logo depois, em 31 de maio de 1850 pela 
Lei n.0 472. 

Finalmente, a 13 de junho de 1876, pela Lei n.0 2 221, 
o arraial foi definitivamente elevado a Vila, desmembran
do-se assim do Município de Tamanduá (mais tarde Itape
cerica) 

A Vila do Senhor Bom Jesus do Campo Belo foi ins
talada em 28 de setembro de 1879 e compunha-se da fre
guesia de Campo Belo e do Distrito de Paz de São Sebas
tiã,o do Pôrto dos Mendes, os quais constituíram o novo 
município de Campo Belo. 

Pôrto dos Mendes pertencia antes de 1879 ao municí
pio de Dores de Boa Esperança, e fôra elevado à categoria 
de Distrito Administrativo de Paz, em 9 de agôsto de 1864 
pela Lei mineira n.0 1 198. 

Em 1881, foi o território do município acrescido com o 
da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda dos Cristais, cria
da pela Lei n.0 2 611, de 7 de janeiro de 1880, e faziaparte 
do município de ltapecerica. 

Em 23 de setembro de 1884, foi a Vila elevada à cate
goria de cidade, pela Lei provincial de n.0 3 196. 

Presentemente, compõe-se o município de dois distri
tos: a sede e Aguanil. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - Localiza-se Campo 
Belo na zona Oeste, do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do território é montanhoso. 

Sua área é de 764 km2• A sede municipal, situada a 780 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
20° 53' 30" de latitude Sul e 45° 16' 15" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta 178 km, no ru
mo O.S.O. Apresenta as seguintes· temperaturas em graus 
centígrados: média das máximas: 32; das mínimas: 10; 
compensada 2 2 . 

SITUAÇÃO 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Colheita do café 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 26 615 habitantes a população do município. 
Estimativa do Departamento Estadual de Estatística de Mi
nas Gerais dão 25 394 habitantes, como sua população pro
vável em 31-XII-1955. Explica-se o decréscimo por haver 
sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de Santana 
do Jacaré. Densidade demográfica: 33 habitantes por qui
lômetro quadrado ( 1955) . 

Av. João Pinheiro 

l.ocalização da população - De acôrdo com os dados 
do Re,censeamento de 1950, era a seguinte a localização da 
popul:l.ção do município: 

L 

Sede ... 
Vila de 
Vila de 
Quadro 

OCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

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

························ 
Aguanil. .. · .......... .... 
Santana do Jacar~. .. .. . 
rural. ..... ········ 

TO ·rAL GERAL ..... ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
J.u-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----- ----- ------ -----· 

4 925 5 524 10 449 39,25 
146 tSO 296 1,11 
781 846 1 627 6,11 

7 355 6 888 14 243 53,53 

13 207 13 408 26 615 10~,00 



Outro Aspecto da C:olheita do Café 

Ramos de Atividade - Ainda de acôrdo com os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buição da população municip~ll, segundo os ramos de ati
vidade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu6ria e silvicultura 
Ind6strias extrativas ............. 
Ind6stria de transformação ....... 
Comfrcio de mercadorias ......... 
Com&cio d~ im6v~i• e valores mobi-

lillrios, cr&iito, seguros e capitali~ 
zação ......................... 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ........................ 
Profisoões liberais ................ 
Atividades sociais . ......... 
Administração p6blica, Leg,islativo 

e Jucttiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom&ticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis· 
centes ....................... 

Condições inativas ........... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

5 334 185 
108 

1 214 70 
339 12 

69 4 
400 551 

213 8 
29 5 
39 127 

82 9 
18 

751 8-279 
771 329 

9 367 9 579 

Total 

N6m~ros 
aboolutcis 

5 519 
108 

1 284 
351 

73 
951 

221 
34 

166 

91 
16 

9 030 
I 100 

18 946 

%sObre 
o-total 
.geral 

29,16 
0,57 
6,77 
1,85 

0,38 
5,01 

1,16 
0,17 
0,87 

0,48 
0,09 

47,69 
5,80 

100,00 

Praça 1 S de Novembro 

Excluindo, por motivos óbvios, do total de 18 946 pes
soas os efetivos correspondentes aos dois ramos discri
minados (ao todo 10 130 pessoas) resultam 8 816. As 
5 519 pessoas ativas no ramo "Agricultura, pecuária e sil
vicultura" representam 62,60% sôbre êsse último total· , 
as 1 284 ativas no ramo "indústria de transformação" 
14,56%. 

Agricultura - A produção agrícola no município em 
1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte ta
bela: 

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
Unidad~ Quantidade Cr$ 1 000 %sObre 

o total ------------ ----------------------
CafL ............. 3 850 ArrOba 204 000 102 500 85,17 
Milho .............. 2 375 Saco 60 kg 58 000 6 960 5,78 
Arroz .............. 1 006 . . . 18 000 5 400 4,48 . 
Feijão ............. 460 . . . 6 000 3 000 2,49 
Cana-de-aç6car ..... 380 Tonelada 11 000 1 100 0,91 
Outrao ............. 159 - - 1 415 1,17 

TOTAL ........ 8 230 -· - 120 375 100,00 

A principal atividade econômica do Municipio de Cam

po Belo foi sempre a agricultura. A cultura mais dissemi

nada e a que lidera a safra campobelense é o café. Ao 
café seguem-se as culturas do milho, arroz, feijão e cana
-de-açúcar. 

O único produto agrícola exportável do Municipio é 
o café, o que é feito em grande escala para o Estado de São 

Paulo e Distrito Federal. 

Outra Vista da Av. João Pinheiro 

Como .foi visto no quadro acima, o café representa 
85,17% do valor da produção agrícola de Campo Belo. 

Pecuária - Em 31~XII-55 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do municipio: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %.Obre 
o total 

-----------·--·---- -·------- -------- ------
Aaininos ................. . 40 120 0,23 
Bovinos ............ : ......... . 24 300 41 310 81,04 

300 24 0,04 
1 600 1 920 3,76 

900 1 530 3,00 

Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ...................... . 
Ovinos ............ : .......... . 850 85 0,16 
S'ulnos......... . ............. . 6 000 6 000 11,77 

TOTAL .................. . I 50 919 100,00 
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A pecuária tem grande significação ·econômica para o 
Município, sendo o gado exportado, em pequena escala, para 
o município paulista de Cruzeiro. 

Com a finalidade de melhorar os seus rebanhos, os cria
dores campo-belenses procuram adquirir bons reprodutores. 

Existe no Município gado holandês e gir, mas, o pre
dominante é o mestiço e o caracu. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE Esta· empre-
INDúSTRIA beleci· gado 

mentos Cr$ 1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

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

Ind6stria extrativa mi· 
neral ................ I 104 22 000 43,92 3 71 

lnd6stria de transforma· 
çilo e beneficiamento 
da produçilo agrlcola 25 82 3 825 7,63 24 273 

Ind6stria manufatureira 
e fabril ............... 88 696 24 268 48,45 236 1067,25 

TOTAL ........... 114 882 50 093 100,00 263 1411,25 

A atividade econômica que predomina atualmente, por 
seu volume e por seu valor comercial, é a industrial. 

A principal indústria do Município é a do charque e 
derivados bovinos, cujo valor da produção em 1956, foi de 
129 milhões de cruzeiros. 

As charqueadas, em número de quatro, são: Charquea
da São João, Charqueada Santa Maria, Charqueada Santo 
Antônio e Matadouro Industrial São José. 

Em segundo plano vem a indústria de beneficiamento 
do café. Contando Campo Belo com 7 máquinas para 
beneficiamento do referido produto, o valor dessa opera· 
ção atingiu, em 1956, a importância de 93 milhões de cru
zeiros. 

No setor da indústria extrativa mineral, a principal pro
dução é a do calcário extraído pela Companhia Siderúrgica 
Nacional. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Números de prédios existentes ..... . 

Logradouros público.• 

Existentes ...... . 

Pavimentados .. 

Ajardinados ..... 
Outros ..... 

Abastecimento d'água 

PrMios servidos. 

{ 
Inteiyamente . ...... . 

· · Parctalmente ....... . 
TOTAL .......... . 

l 
Possuindo hidrômetros ...... . 
Possuindo penas ........... . 

· · Com ligações livres ........ . 

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

Logradouros oervidos. . . . . . . Parcialmente. . . . . . . . ... 
{ 

Totalmente. . . . . . . . . . . .. 

TOTAL ........ . 

Es/lotos 

Logradouros aervidoa. ... {De despejo ........... . 

De 6guas superficiais .. . 

Pr~dioo esgotados pela rMe ..... . 
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DADOS 
NUM1!:RICOS 

3 376 

114 

16 
6 

22 

1 
91 

600 
705 

1 305 

55 
10 

65 

34 

10 

889 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM1!:RICOS 

-----····------------------------------
l/uminaçllo pública e domiciliar• 

Logradouros ilum,·nadoa { N6mero de logradouros .... . 
· · · · · · N6mero de focos ........... . 

Consum" em kWh ......... . 

Ligaçõt·s domiciliares• 

De luz ..................... {N6mero de ligações ........ . 

Consumo em k\\'h ......... . 

De ftcça ..... ......... {N6mero de ligações ........ . 

Consumo em kWh ......... . 

(") Dados relativos ao ano de 1955. 

106 
752 

195 960 

2 480 

626 054 

211 

665 075 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 225 km de estrada de rodagem, dos quais 216 
sob a administração municipal e os restantes, particulares. 

É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Dispê>e além disso de 1 aeroporto. Em 1955, foram regis
trados na Prefeitura local os seguintes veículos: 134 auto
móveis, 43 camionetas, 124 caminhões e 12 ônibus. 

Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESI'ECIFICACÃO DISTÃNCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVACOKS 

Mun1"cípios limítrofes 

Boa Eoperança. . . . . .... . 
Candeias ............... . 

Cristais ................ . 
Nepom~1ceno ............ . 
Perdões ................ . 

Santana do Jacar~ ...... . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

54 Automóvel 
25 Ferrovia 
20 Onibus 
42 Onibua 
58 Onibua 
39 Ferrovia 
43 Onibus 
18 Onibus 

440 Ferrovia 
295 Onibus 
506 Ferrovi4l 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; conta ainda com 232 estabelecimentos vare
jistas dos quais 197 situados na sede. 

Dispõe também de 4 agências bancárias e 1 correspon
dente. 

INS'I'RUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE S ANOS R MAIS 

N6meroa abaolutoa % sôbre o total 
DI SCRIMINACÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e oabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-·--------------- ---- ----- -------- ----
{Homens ... 4 973 3 061 1 912 61,56 38,44 

urbano Mulheres .. 5 613 2 921 2 692 52,04 47,96 

TOTAL 10 586 5 982 4 604 56,51 43,49 

Quadro 

{Homens.:. 6 070 1 686 4 384 27,77 72,23 
rural. . Mulheres .. 5 650 1 212 2 238 21,45 78,55 

TOTAL 11 720 2 898 8 622 24,72 75,28 

Quadro 

{Homem ... 11 043 4 747 6 296 42,98 57,02 
geral. . Mulheres .. 11 263 4 433 7 130 39,35 60,65 

TOTAL 22 306 8 880 13 426 84,65 15,35 

Quadro 

(•) Inclusive pe•soas de instruçilo nilo declarada. 



Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

19!-4 1955 1956 
-------------------------- --------- -------

Unidades escolares ........ . 
Corpo docente. . . . .. . 
Matricula efetiva ........ . 

32 
91 

3 035 

24 
85 

2 667 

30 
105 

3 368 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade es::olar- ê aproximadamente 

57,67%. 

Outros Ensinos- Em 19~:6, existiam os seguintes esta
belecimentos de ensino não primário: Escola Técnica de Co
mércio e Ginásio "Dom Cabwl" (curso ginasial e técnico 
de contabilidade), Ginásio e E:;cola Normal São José (cur
sos ginasial e de formação de professôras) e Escola Apostó
lica Santa Odília (curso prepa:~atório para formação de sa

cerdotes). 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINAllÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecada da Saldo ou 
Despesa ''d~ficit'' 

Total Tributâria 
realizada do balanço 

------ -------· ---·----·-- -------- -------

1951 ............ 2 614 I 362 3 049 - 435 
1952 ............ 3 006 1 671 3 588 - 582 
1953 ............ 3 867 1 724 3 481 386 
1954 ............ 4 120 1 997 4 755 - 635 
1955 ............ 5 630 2 682 7 074 - 1 444 

Quanto à arrecadação, na:; três esferas da administra· 
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1951 ................ . 
1952 ................ . 
1953 ................ . 
1954..... . ...... " .... ". 
1955 ............... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Fed,,..aJ Estadual ---------
2 522 
3 246 
4 107 
6 412 
7 242 

9 473 
9 482 

14 376 
17 098 
30 119 

Municipal 

2 614 
3 006 
3 867 
4 120 
5 630 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Com o fim 
de melhorar os. rebanhos, os criadores do município pro
curam bons reprodutores. 

Existe no município gado holandês e gir, mas o predo
minante é o mestiço e o cara<:u. Não existe no município 
pôsto de fomento agropecuáriCJ, ou estabelecimentos congê
neres. 

Nas lavouras de café, é hoje bastante usada a aduba
ção, tanto orgânica como fertilizante. 

As atividades econômicas do município dependem gran
demente de financiamentos, tanto agrícolas como industriais, 
principalmente· as que necessitam de grandes capitais, tais 
como para a compra do café e gado. 

Rua Artur Bernardes. 

A região onde se situa o município é montanhosa. 

Reservas minerais: Não existem no município minerais 
metálicos, existindo porém grandes reservas de não metá
licos, principalmente de calcário. 

Os principais rios: Rio Grande e Santana. Não exis
tem no município obras de irrigação. Há aproveitamento 
hidrelétrico de cachoeiras . 

Fauna: Animais: Tatu, capivara, paca, cutia, lôbo, ma
caco, quati, lontra, veado, irara, puma, tamanduá-mirim, 
ouriço-caixeiro, caxinguelê; jarataca, cachorro-do-mato, 
gato-do-mato, mico-estrêla, etc. Em tempos passados já 
existiram onças. 

Peixes: Surubi, jaú, pirapetinga, timboré, peixe-espa
da, espinheiro, e diversas espécies menores. 

Répteis: Cágados, crocodilos, jacarés, e diversas quali
dades de serpentes, destacando-se as seguintes: cascavel, 
jararaca-do-campo, urutu-cruzeiro, corais, gibóia, jararacuçu, 
muçurana e cobras-de-vidro. 

Flora: A vegetação predominante na região é rasteira, 
não havendo florestas; existem ainda pequenas capoeiras 
e capões, onde são encontradas as seguintes essências: an
gelim, angico, araçá, aroeira, bagre, canela, cangerana, car
valho, cedro, gonçalo, guatambu, ipê, Jacarandá, jequitibá, 
maçaranduba, óleo~ pau-ferro, peroba, pinho e vinhático, 
existindo também grandes plantações de eucaliptos. 

A silvicultura é praticada em pequena escala. 

Na indústria extrativa vegetal predomina a extração 
de lenha, seguida pela extração de madeiras, para constru
ções e beneficiamento. 

O Município não possui reserva florestal. 

A sede municipal se encontra localizada em panorâmi
ca perspectiva, na· latitude Sul de 20° 53' 30" e longitude 
W. Gr. de 45° 16' 15", numa altitude de aproximadamente 
780 metros, em moderado aclive. 

Funcionam 12 hotéis, 4 pensões e 1 cinema. 

Para assistência sanitária há 1 hospital com 30 leitos; 
2 serviços de saúde; 6 médicos no mister profissional. 

No setor cultural há mais 1 jornal, 1 radioemissora, 
10 bibliotecas, 2 tipografias e 1 livraria. 

Onze são os vereadores na Câmara Municipal. Em 
3-X-955 estavam inscritos 6 409 eleitores, dos quais, 4 229 
votaram naquela data. 

(Organizado por Moacir Andrade; com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Hélcio Resende). 
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CAMPO DO MEIO- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Campo do Meio tem sua origem mais re
mota em uma antiga fazenda, cujos terrenos foram doados, 
em 1906, pelos Srs. Mário Alvares de Azevedo, José Bene
dito da Rocha, Antônio Marques do Nascimento, Persiliano 
Marques e outros, para constituição do patrimônio do po
voado que teria por padroeira Nossa Senhora Aparecida, 
em cuja honra os mesmos doadores construíram a primeira 
capela, que foi recentemente remodelada e transformada na 
atual igreja-matriz do Mártir São Sebastião. O topônimo, de 
acôrdo com os informes recolhidos, tem sua origem no fato 
de que, havendo na região vários campos, com denomina
ções diversas, convencionou-se dar àquêle, em que foi si
tuado o povoado, o nome de Campo do Meio, dada justa
mente a sua posição central em relação aos outros. 

O distrito foi criado, em 1923, com território desmem
brado do distrito de Campos Gerais, de acôrdo com a Lei 
n.0 843, de 7 de setembro daquele ano, verificando-se.a ins
talação em 2 de março de 1924. A criação do município e 
conseqüente elevação da vila à categoria de cidade deu-se 
no ano de 1948, pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro, do 
mesmo ano, desmembrado do município de Campos Ge
rais, a cuja comarca ficou pertencendo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado, sendo a cidade banhada pelo curso 
d'água denominado Taboão, afluente do ribeirão das Águas 
Verdes, da bacia do Sapucaí. A superfície total é de 
267 km2 e a sede municipal, com a altitude de 790 metros, 
tem como coordenadas geográficas 21° 06' 18" de latitude 
Sul e 45° 50' 18" de longitude W. Gr., distando da Capital 
do Estado, em linha reta, 240 km, no rumo O. S. O. 

SITUAÇÃO .. 
• 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO- O RecenseamP.nto Geral de 1950 dá para 
o município a população de 6 910 habitantes, população 
essa que já se elevava em 31-XII-1955 a 7 282, de acôrdo 
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com a estimativa do Departamento Estadual de Estatística 
que ainda prevê uma densidade demográfica de 27 habi
tantes por quilômetro quadrado, para 1955. 

Localização da população - A população recenseada, 
em 1950, tinha a seguinte localização: na zona urbana, isto 
é, no perímetro urbano e suburbano da cidade, 2 380 pes
soas, sendo 1 341 homens e 1 039 mulheres; no quadro rural 
4 530 pessoas, sendo 2 304 homens e 2 226 mulheres. A 
percentagem da população urbana é de 34,44% contrli 
65,46% correspondentes aos habitantes da zona rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 

Ramos de atividade - A população do município, de 
dez ar:.os e mais de idade, arrolada pelo Censo de 1950, tem 
a segt1inte distribuição, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE. 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homt"ns Mulh...-es 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 
-----------------------------

Agricultura. pecuária e silvicultura 
Indústria de transformação .. 
Comércic• de mercadorias .. 
Comércic- de imóveis, valore'S mobi-

liários, crédito, seguro e capitali~ 
zação. . ... 

Prestação de serviços .... 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem . . . . .......... . 
Profissõe~ liberais ... 
Atividad~~s. sociais .. 
Administração pública, Legislativo 

e Ju•t'ça ..................... . 
Defesa nucionàl e segurança pública 
Atividad,~s domésticas não remu· 

neradas e atividades escolares dis-
centes ...... . 

Condições inativas 

TOTAL .. 

I 729 
I03 
42 

l 
56 

33 
4 
8 

5 
3 

371 
I90 

2 546 

I8 

8I 

I4 

2 031 
II9 

2 264 

I 747 36,34 
I03 2,I4 
42 0,87 

2 0,04 
I37 2,84 

34 0,70 
4 0,08 

22 0,45 

5 O,IO 
3 0,06 

2 402 49,96 
309 6,42 

4 810 IOO,OO 

A agricultura, a pecuária e a silvicultura ocupavam 
pouco mais da têrça parte da população ativa, enquanto as 
atividades domésticas, as não renumeradas e as atividades 
escolares discentes ocupavam quase a metade. 

Agricultura - O município de Campo do Meio, apesar 
de ap::esentar uma população relativamente pequena (pou
co ma.is da têrça parte) empregada na agricultura, na pe
cuária e na silvicultura, é daqueles que revelam, através das 
estatí~:ticas, uma grande atividade agrícola, com uma área 
cultivada que corresponde a quase metade da sua superfí
cie. 1C o que mostra o quadro abaixo, em que somente o 
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café aparece com uma área cultivada de 8 000 hectares, com 
4 600 000 pés, 2 000 000 dos quais ainda novos. 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% allbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Caf~ ...... . ..... 8 000 ArrOloa 80 000 33 600 74,83 
Alho ........ ....... 350 > 20 000 4 000 8,90 
Cana-de-açúcar •..... 30 Tonelo.da 39 100 3 519 7,83 
Arroz .............. 1 500 Saco 611 kg 52 600 1 999 4,45 
Feijão .............. 530 > > > 3 380 844 1,87 
Milho .............. 2 230 > > > 47 200 762 1,70 

Outras ............. 105 - - 189 0,42 

TOTAL ........ 12 745 - - 44 913 100,00 

lt digna de nota a verificação do elevado contingente 
da produção de alho, produto de horticultura praticada em 
reduzidos trechos de terreno E! que concorre com cêrca de 
9% para o valor total da produção agrícola do município. 
Dados referentes ao ano de 1955. 

Pôsto de .rtigiene 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos, no município: 

NÚMERO VALOR 
REBANHOS I tE 

CAB:I!:ÇAS Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

15 45 0,19 
8 500 12 750 54,48 

230 35 0,14 
I 200 1 800 7,68 
I 000 2 500 10,67 

300 54 0,23 
7 000 6 230 26,61 

Aaininos ...................... . 
Bovinoe ...................... . 
Caprinos .................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ................... . 
Ovinoa ................... . 
Sulnoa ............. . 

TOTAL .... 18 245 23 414 100,00 

Predominam, no efetivo total, os rebanhos bovino e suí
no, tanto nas quantidades como nos valores, seguindo-se os 
muares e os eqüinos. Os dois primeiros representam a ex
ploração pecuária, propriamente dita, com fins econômicos, 
destinada à produção de carne, leite e exportação; os dois 
últimos têm a sua finalidade ligada principalmente aos tra
balhos da lavoura, que é fator importante na economia do 
município. 

Silvicultura - O município é produtor de cascas taní
feras, em volume que subiu, no ano de 1955, a 60 000 kg 
no valor de Cr$ 90 000,00. 

Instituto Profissional e Agrícola São José 

Indústria- A organização industrial do município li
mita-se à existência de um único estabelecimento, destinado 
à fabricação de açúcar e álcool. Trata-se da Usina Ariad
nópolis, a respeito da qual deixam de ser consignados da
dos estatísticos, para evitar a individualização. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - Ele
va-se a 75 km a extensão das estradas de rodagem que cor
tam o território do município, construídas e mantidas pela 
administração municipal. Conta a cidade com um campo de 
pouso. 

Tábua itinerária - Para as viagens entre a cidade e 
as sedes municipais vizinhas e as Capitais do Estado e da 
União, adota-se o transporte rodoviário, sendo as seguintes 
as respectivas distâncias: para Alfenas 54 km; para Boa Es
perança 42 km; para CSmpos Gerais 18 km; para Carmo do 
Rio Claro 42 km; para Ilicínia 39 km; para Belo Horizonte 
360 km e para o Rio de Janeiro 380 km. 

Veículos a motor - Dispunha o município, em 
31-XII-1955, de 76 veículos motorizados, sendo: para pas-

Campo de Pouso 
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sageiros 32 automóveis, 1 camioneta e 3 veiculas de outra 
natureza; para carga 28 caminhões, 2 camionetas e 10 tra
tores. 

Correios e telé~rafos - Telefones - A cidade é servi
da apenas por duas estações postais-telefônicas e por uma 
pequena rêde urbana de telefones, pertencentes à Prefei
tura Municipal, com 10 aparelhos. 

COMÉRCIO E BANCOS - Estavam registrados, em 
31-XII-1955, 43 estabelecimentos comerciais, sendo 3 ata
cadistas e 33 varejistas, localizados na cidade e os demais 
em outras localidades. Para o serviço bancário há na ci
dade apenas um . escritório, utilizando os interessados, para 
o mesmo serviço, as praças vizinhas de Campos Gerais e 
Boa Esperança. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - O índice de alfabetização da 

população de 5 e mais anos de idade, recenseada em 1950, 

pode ser verüicado no quadro a seguir: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% s6bre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') escrever(') 

----- ----- ---·--· ---- ---------

{Homens ... 1 199 647 552 53,96 46,04 
Quadro urbano Mulheres.· 898 384 514 42,76 57,24 

TOTAL 2 097 1 031 1 066 49,16 50,84 

{Homens ... 1 906 444 1 462 23,29 76,71 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 805 380 1 425 21,05 78,95 

TOTAL 3 711 824 2 887 22,20 77,80 

{Homens ... 3 105 1 091 2 014 35,13 64,87 
Em geral. . . . . . Mulhereo .. 2 703 764 1 939 28,26 71,74 

TOTAL' 5 808 1 855 3 953 31,93 68,07 

Não chega à metade, no quadro urbano e não atinge 
a quarta parte, no rural, a proporção de pessoas de 5 anos 
e mais que sabem ler e escrever, ao passo que, no território 
em geral, essa proporção é de um têrço; preponderando, 
por outro lado, os homens sôbre as mulheres, na posse da
quele conhecimento. 

Ensino primário - Houve sensível aumento na rêde de 

ensino primário do município, no triênio de 1954 a 1956, 
conforme dados abaixo, fornecidos pelo Serviço de Estatís

tica da Secretaria da Educação: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 -----------·- ------------- ------
Unidades eacolarea ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ............... . 

6 
16 

653 

6 
20 

782 

9 
23 

957 

A percentagem de alunos matriculados no último ano 

acima, em relação à população infantil em idade escolar, 

era de 57,16%. 

Não há ensino de outros graus ou natureza. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Conta a cidade 629 

prédios e 29 logradouros, não havendo pavimentação, nem 

ajardinamento. Não há serviço de eletricidade para consumo 
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públicll. Algumas fazendas e residências dispõem de insta
lação para uso privativo. Mencionam, entretanto, os dados 
coligidos a existência de um logradouro iluminado, com 4 

focos, e 19 ligações para luz domiciliar consumindo em 
1955 -- 4 800 kWh. 

Os munícipes da sede encontram assistência em 1 pôs

to de saúde servido por 2 médicos, 3 farmacêuticos e 1 den

tista. Como diversão pública, há 1 cinema, com capacidade 

para 120 pessoas, e pequeno campo de futebol. Dois ho

téis, com diárias de Cr$ 90,00, hospedam os visitantes. A 

cidade conta com uma associação de caridade, com 105 

sócios. 

FINANÇAS PúBLICAS- A receita geral do municipio 

experimentou apxeciável aumento no período qüinqüenal 

de 19~il a 1955, mantendo-se, porém, estacionária a renda 

tributária, conforme se vê abaixo: 

MILHARES DE CRUZEIROS 

AN os Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total Tributária realizada do balanço 

1951 .... . ....... 540 210 414 126 
1952 .... . . ...... 571 228 536 35 
1953 ... .. ....... 929 223 922 7 

....... 779 233 1 054 - 275 1954 .... . 
1955 ... .. ....... 854 242 522 332 

Durante o último qumquemo, e com exceção apenas 

do ano de 1954, em que houve deficit, encerraram-se, com 

saldo, os exercícios financeiros . 

Asilo "Santa Amélia" 



Usina de Açú :ar e Álcool. 

A arrecadação geral do :município, abrangendo as es

feras do município e do Estado e não computada a Federal 
por inexistência de repartição arrecadadora no território 

municipal, é a que consta do quadro abaixo: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
------------------·------·------
1951 ....... . 

1952 ....... . 

1953 .......... . 

1954 ........... . 

1955 .. 

1 238 

1 330 

2 438 

2 161 

4 000 

540 

571 

929 

779 

854 

A média anual da arrecadação estadual no último qüin

qüênio sôbre a municipaler presenta três vêzes a primeira 

sôbre a segunda. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí

pio de Campo do Meio tem o ~eu território geralmente mon
tanhoso e caracteriza-se por uma grande atividade agrícola 
e pastoril, a qual constitui os elementos básicos de sua flo

rescente economia. 

As terras de cultura são de excelente qualidade, tor
nando grandemente compensadora a lavoura local. Ali fun
ciona, desde 1918, uma usin11 açucareira, com apreciável 
produção de açúcar e álcool. Os produtos da lavoura e da 
pecuária escoam-se, ordinàriamente, para as praças do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Varginha, Campos Gerais e Alfenas. 

Vem sendo tentada no município, em terrenos da Usi
na Ariadnópolis, a cultura da oliveira, com perspectivas de 

êxito bastante animadoras. 

Uma paróquia representu o culto católico do municí
pio, composto de 1 igreja e 5 c:apelas. Há 1 centro espírita. 

O Legislativo Municipal, compõe-se de 9 vereadores. 
Em 3-X-55, votaram 870 dos 1 603 eleitores inscritos. 

Funciona na cidade o Instituto Profissional Agroindus
trial, que faz parte da Sociedude de Assistência aos Meno
res, destinado à educação dos menores desamparados. 

(Organizado por Joaquim Ril:eiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Onofre Matos Assunção) . 
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CAMPO FLORIDO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Campo Florido, primitivamente Nossa 
Senhora das Dores de Campo Formoso, é uma cidade cujos 
primórdios remontam aos começos do 3.0 lustro do sé
culo XIX. 

De uma meia dúzia de bandeiras saídas do Desembo
que em rumo à região ocidental do Triângulo Mineiro, a 
de 1811, que tinha João Batista de Siqueira, Inácio Fer
reira de Meireles, Joaquim de Morais Bueno e outros, foi 
a que tocou as terras que constituem o patrimônio da 
atual cidade de Campo Florido. 

Os bandeirantes, na sua rota começada em Desem
boque, atingiram aquelas imediações pelo norte. Aí, enca
minhando para o sul, transpuseram a elevação, hoje con
nhecida como Serra dos Piticós, deparando com uma 
extensa campina de belíssimo aspecto. Era dia de Nossa 
Senhora das Dores. Resolveram, então, apossearem-se da
queles campos formosos e floridos, para o patrimônio da 
Excelsa Senhora, cuja festa, em outros lugares, celebra
va-se no mesmo dia. 

O lugar apertado entre dois arroios fôra o comêço 
do Arraial de Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso, 
cujo patrimônio então, aposseado pelos sertanistas, cons
tituía-se de uma légua em quadra. 

Nesse patrimônio, logo depois de aposseado pelos 
desbravadores, estabeleceram-se alguns moradores que, se
gundo a tradição que ainda hoje corre, teriam construído, 
em 1812, o primeiro templo católico coberto de fôlhas de 
coqueiro. 

Os primeiros habitantes da região, atraídos pelo cli
ma suave, pela bela paisagem e pela riqueza florestal, 
situaram-se às margens dos ribeiros: São Francisco e Pira
canjuba, onde iniciaram os roçados e o plantio do milho. 

Com o correr dos dias, a fama dos campos formosos 
foi atraindo homens abastados, como João José da Silva, 
procedente de Tamanduá, atual Itapecerica, que ali se afa
zendou em 1818. 

A prerrogativa de distrito alcançada por Nossa Se
nhora das Dores do Campo Formoso foi devido ao grande 
impulso que o arraial veio de receber dêsse cidadão. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- A criação do dis
trito de Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso 
deve-se à Lei provincial n.0 125, de 13 de março de 1839, 

Praça Floriano Peixoto. 
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que dividiu o território municipal de Uberaba em seis 
distritos. 

Criado assim o distrito, a sua instalação ter-se-ia rea
lizado no dia 29 de março do mesmo ano, segundo se 
depreende de um ato lançado num dos livros do cartório 
da localidade, em que serviu de escrivão interino o cida
dão Antônio José Correia de Brito, primeira autoridade 
oficial, cujo nome aparece até agora. 

O distrito foi à paróquia pela Lei provincial n.0 288, 
de 12 de março de 1846. 

Em virtude da Lei mineira n.0 1 667, de 16 de se
tembro de 1879, a sede da freguesia foi transferida para 
o arraial de Nossa Senhora do Carmo de Frutal. 

Mas, por influência e grande prestígio político do 
coronel João Evangelista de Carvalho Andrade, mais tarde 
Barão de Campo Formoso, a Assembléia Legislativa Mi
neira votou a Lei n.0 2 153, de 15 de novembro de 1875, 
restaurando a paróquia cuja sede voltou de Frutal para o 
arraial de Dores do Campo Formoso. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
ratificou a criação do distrito. 

Segundo a "Divisão Administrativa, em 1911", o dis
trito em aprêço figura no município de Uberaba, com a 
denominação de Campo Formoso, ao passo que, nos quadros 
de apuração do Recenseamento Geral de 1-X-1920, êle apa
rece sob o topônimo de Dores do Campo Formoso. 

Já por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, o distrito passou a denominar-se Campo 
Formoso, permanecendo no município de Uberaba. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, criou-se o município de Campo For
moso, com parte do território do distrito dêsse nome, des· 
membrada de Uberaba, tendo sido a outra parte distri
buída entre os novos distritos de Dourados e Esplanada, 

. respectivamente dos também novos municípios de Concei
ção das Alagoas e Frutal. Na divisão administrativa do 
Estado, fixada pelo supracitado Decreto-lei n.0 148, para 
vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de Campo 
Formoso constitui-se apenas do distrito-sede. 

O novo município foi solenemente instalado no dia 
1.0 de janeiro de 1939, pelo Sr. Debraí Lopes Cançado, 
primeiro Juiz de Paz da cidade, iniciando a Prefeitura os 
seus trabalhos em fevereiro dêste ano, pelo Dr. Vicente 
Ribeiro do Vale, seu primeiro prefeito. 

C1 Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro 
de 1943, que alterou o topônimo do distrito e do muni
cípio :;>ara Campo Florido, manteve o município formado 
por um distrito único, o de Campo Florido. 

Pela nova divisão administrativa fixada pela Lei esta
dual n.0 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qum
qüênio 1954-1958, o município de Campo Florido cons
titui-se apenas do distrito-sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- Na divisão administrativa 
em Vif(Or no qüinqüênio 1939-1943, estabelecida· pelo De
creto-lei estadual n.0 148, de 17-XII-1938, Campo Florido 
faz parte do têrmo judiciário de Uberaba. 

Verifica-se o mesmo na divisão administrativa em 
vigor :110 qüinqüênio 1944-1948. 

De acôrdo com o quadro da divisão territorial judi
ciário-administrativa do Estado, fixado pela Lei n;0 1 039, 
de 31 de dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, continua o município subordinado ao têrmo 
e à comarca de Uberaba. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o muni
cípio na zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. 
O asp~to geral do seu território é de planura, apresen
tando aqui e acolá vales e planaltos. 

Sua área é de 1 466 km2• A sede municipal, situada 
a 570 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 45' 34" de latitude Sul e 48°. 34' 19" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 489 km, no 

rumo O.N.O. 

SITUAÇÃO A 

o 

I I .. .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 6 103 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 6 434 habitantes, como população pro
vável em 31-XII-1955, quando a densidade demográfica 
seria de 4 habitantes por quilômetro quadrado. 



Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VIl-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 

POPULAÇÃO 
Mulheres Homens Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

---------·------- -----
Sede._ ...... ..... .... !·11 525 1 036 16,97 

Quadro rural. . __ . ___ .. ..... . ... 2 ~'42 2 325 5 067 83.03 

TOTAL GERAL .. _ -- ······ 3 :153 2 850 6 103 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen

seamento Geral de 1950, era u seguinte a distribuição da 

população municipal, segundo •:>s ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE tO ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% a6bre 
o total 
geral 

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

Agricultura, pecuária e silvicultura 

Indústrias extrativas._. __ 

Indústrias de transformação ... . 

Com~rcio de mercadorias .... . 

Comúcio de imóveis e valores mobi· 

lié.rios, crEdito, seguros e capitali· 

zação .. - _ . _ ..... - - - - __ 

Prestação de serviços. __ _ 

Transporte, comunicaçõea t' armaze-

nagem ................ . 
Profiooõeo liberais. _________ . ___ . _ 

Atividades sociais .... 

Administração pública, Legislativo 

e justiça ..................... . 

Defesa nacional e segurança pública 

Atividades dom9ticao não remu· 

neradao e atividades escolares dia· 

centea ............... . 
Condições inativas_ ... _ . 

TOTAL_ . _ . _ . _ . ___ . _______ _ 

!60 

I 

31 

22 

49 

15 

I 

6 

12 

5 

:.34 

:!00 

2 :136 

22 

50 

I 

6 

I 747 

IOI 

I 929 

I 682 

I 

32 

22 

99 

15 

2 

12 

13 

5 

I 881 

301 

4 065 

41,40 

0,02 

0,78 

0,54 

2,43 

0,36 

0,04 

0,29 

0,31 

0,12 

46,31 

7,40 

100,00 

Do total de 4 065 pessoali é conveniente sejam sub

traídos os dados relativos aos dois últimos ra~os (ao todo 
2 182 pessoas). Resultam 1 883. As 1 682 pessoas ativas 
no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" represen
tam mais de 89% sôbre êste último total. 

Barragem da Usina Hidrelétric•J no Ribeirão Dauradinho. 

Agricultura e pecuarza - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, f oi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURA ÁREA 
AGR!COLA (h a) % a6bre 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 o total 

Arroz .............. 4 750 Saco 60 kg 61 750 18 566 70,34 
Milho .............. 2 000 > 40 000 4 800 18,18 
Feijão._ ..... __ .. ___ 545 > 2 796 I 118 4,23 
Outras ............. 183 - - I 916 7,25 

TOTAL ........ 7 478 - - 26 400 100,00 

Como se vê, o arroz e o milho, representam cêrca de 
88,52 o/o do valor da produção agrícola municipal. O fei
jão contribuiu com quota superior a 4%. 

O mercado de Uberaba é o principal comprador dos 
produtos agrícolas do município. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 

dos rebanhos do município: 

Número 
VALOR 

REBANHOS de 
cabeças Cr$ I 000 % o6bre 

o total 

Asininos ...................... . 3 9 
Bovinos .. ___ . ___ ... ___ . ___ ._ .. 65 000 110 500 87,60 
Caprinos ..................... . 130 16 0,01 

~~'!::e':·_·.·.·_ ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 500 7 200 5,70 
500 1 250 0,99 

Ovinos ....................... . 60 7 
Suinos. ______ .. _ .. _. ___ .... _. _ 12 000 7 200 5,70 

TOTAL ............. _ .... . 126 182 100,00 

A pecuária constitui, inegàvelmente, uma grande fon
te econômica do município. Com uma população bovina 
de mais de 60 000 cabeças, mantém forte comércio expor
tador com os Estados de São Paulo e Goiás. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme regis~os existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produçãú de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de ptédios existentes .......................... . 

Lo~radouros públicos existentes . .... . 

1/uminaçllo pública e domiciliar (I) 

{

Número de logradouros .... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos .......... . 

Consumo em kWh ...... _. _. 

Lillaçõe• domicilian•s (I) 

De luz. 

De fôrça 

I Número de ligações. __ .. ___ . 
- \ Consumo em kWh. __ .. __ ... 

I Número de ligações._ 
- - I Consumo em kWh. 

(I) Os dados se referem ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

227 

26 

13 
200 

52 500 

120 
17 256 

2 
9 500 

Apenas 1 hotel é encontrado no setor hospedagem. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 257 km de estradas de rodagem, dos quais 18 
sob a administração estadual, 54 sob a municipal e os 
restantes particulares. Dispõe de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 
16 automóveis, 9 camionetas e 17 caminhões. 

32.3 



Outro Aspecto da Praça Floriano Peixoto. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itine
nárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA MEIO DE 

OBSERVAÇOES (km) TRANSPORTE 

Municípios 
Limltroles 

Conceição das Alagoas ... 38 Automóvel 
75 Onibua 

Comendador Gomes ...... 75 Rodoviário 
Fruta!. .................. 60 Rodoviário 
Pirajuba ................. 24 Rodovi6rio 
Prata ................... 102 Rodoviário 
Verlaaimo ................ 54 Rodoviário 
Capital estadual. ......... 683 Rodoviário 

830 Rodo-ferroviário Rodoviário atf: Ube· 
raba- R.M.V. 

Capital Federal. ......... 1 184 Rodo-ferroviário Rodoviério atf: Ube-
raba- R.M.V. atf: 
Barra Mansa -
E.F.C.B. 

COMÉRCIO - Conta a população com 20 estabelecimen
tos comerciais varejistas, dos quais 17 situados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever( I) escrever( I) 

---- --
{Homens ... 430 286 144 66,51 33,49 

Quadro urbano Mulheres .. 453 253 200 55,84 44,16 

TOTAL 8ti3 539 344 61.04 38,96 

{Homens ... 2 231 695 1 536 31,15 68,85 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 895 503 1 392 26,54 73,46 

TOTAL 4 126 1 198 2 928 29,03 70,97 

{Homens ... 2 661 981 1 680 36,86 63,14 
Em geral. . . . . Mulheres .. 2 348 756 1 592 32,19 67,81 

TOTAL 5 009 1 737 3 272 34,67 65,33 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidade~~ e~~colares .............. 5 9 9 
Corpo docente ................. 10 UI 14 
Matricula efetiva ............... 399 421 419 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 28,32%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blica!: no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

A :~os Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

1951 .. . 1 166 1 166 1 166 -
1952 .. . ········· 4 316 4 316 4 316 -
195;1 .. . ········· 1 251 1 251 1 251 -
1954 .. . ......... 6 698 6 698 6 698 -
1955 .. . ········· 2 303 2 303 2 303 -

Quanto à arrecadação, nas três esferas da adminis
tração, sua situação no mesmo período de tempo foi a 
seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ........................ . 139 901 1 166 
1952 ......................... . 200 1 254 4 316 
1953 ......................... . 205 1 349 1 251 
1954 ......................... . 216 1 546 6 698 
1955 ......................... . 187 1 777 2 303 

DIVl~RSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O topô
nimo Campo Florido, dado à cidade, vem do belíssimo 
aspecto panorâmico dos seus campos, quer em época de 
sêca, quer em época de chuvas. De suas redondezas, pode 
o observador concluir que foi bem assentado o nome Cam
po F::orido, pois, localizada a cidade na bifurcação de dois 
arroios, numa situação bastante plana, dilatam-se os seus 
horizontes por vastas campinas e serrados ralos, onde im
peram o vinhático e a sucupira, os quais, em determinadas 
époce1s, soltam suas maravilhosas flôres roxas e amarelas. 

O principal acidente geográfico do município é a 
Serra dos Piticós, ao lado norte da cidade, a uns 3 km 
da sede. 

O Legislativo Municipal, composto de 7 vereadores, 
foi eleito em 3-X-1955, por 1 182 dos 2 897 eleitores ins
critos. àquela época. 

Acha-se instalada em Campo Florido uma Agência 
Municipal de Estatística, órgão componente do sistema 
estatí.sticó brasileiro . 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Francisco Soares de Queiroz) . 

Colégio São José. 



CAMPOS AVrOS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Campos Altos deve seu nome à altitude 
em que está situada a cidade, acusando 994 metros no local 
onde foi construída a estação da Rêde Mineira de Viação 
e 1 200 metros em outros pontos do município. 

Diz a tradição que foi o St·. Leandro Roçlrigues de Pro
vença Lara o mais antigo hal:itante local. Procedente de 
Oliveira, segundo alguns, ou São João dei Rei, como que
rem outros, entrou na posse das terras pelo sistema de Ses
maria. Construiu uma casa, de1 qual ainda hoje se podem 
ver suas ruínas, que foi a prim~ira sede da fazenda Palesti
na, mais tarde transferida para o atual local. Seu filho, ca
pitão José Pedro Lara, recebeu em herança ditas terras, per
manecendo no local. Com o decorrer dos anos, outras fa
zendas, como a das Andorinhas, Barreiro, Santa Luzia e Pe
dros foram surgindo, sendo a pecuária a sua principal ativi
dade econômica. O café, cultivado desde os primeiros tem
pos, foi e é, na agricultura local, o produto principal. 

A construção da cidade duve-se, contudo, à penetração 
da R. M·. V: naquelas plagas .. Por iniciativa do Sr. Alvaro 
César de Barros Ribeiro, foi construído um barracão onde 
se vendiam gêneros alimentÍClOS e medicamentos aos ho
mens que trabalhavam na construção da ferrovia. Em 1913 
foi inaugurada a Estação de Campos Altos, que, anterior
mente, se chamara Urubu, e, depois, Pedro Nolasco. Por essa 
estação se fazia o movimento de embarque e desembarque 
de pessoas e cargas dos atuais municípios de Rio Paranaí
ba, Patos de Minas, São Gota1·do e Córrego Danta. Com a 
primeira pensão construída e t.ovas casas, rápido se formou 
o povoado que seria a atual progressista cidade de Campos 
Altos, que com pouco mais de 13 anos de emancipação, já 
conta com uma população urbana de cêrca de 4 500 habi
tantes. 

O distrito de Campos Altl)s foi criado pelo Decreto-lei 
estadual n.0 148, de 17 de de•:embro de 1938, com territó
rio desmembrado do de Pratinha, do município de Ibiá. Na 
divisão administrativa vigenb: no qüinqüênio 1939-1943, 
estabelecida pelo Decreto-lei n.0 148, já citado, o distrito de 
Campos Altos figura como intE!grante do município de Ibiá. 

Entretanto, o Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, que fixou os quadros da divisão admi
nistrativa a vigorar no qüinqüênio 1944-1948, criou o mu
nicípio de Campos Altos, com a seguinte composição distri
tal: o da sede, o de Pratinha «~o de São Jerônimo dos Po-

Vista Purcial. 

Igreja-Matriz. 

ções, êste último desmembrado do município de São Gotar
do. Note-se que o distrito de Pratinha, do município de Cam
pos Altos, e o de Tobati, do município de Ibiá, permuta
ram entre si parte de seus territórios, ainda em virtude do 
citado Decreto-lei n.0 1 058. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 336 de 27 de de-
' zembro de 1948, perdeu o distrito de Pratinha, então ele-

vado à categoria de município. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. O sistema orográfico 

é representado pela Serra do Urubu, com 1200 metros. 
Sua érea é de 632 km2• A sede municipal, situada a 994 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 41' 45" de latitude Sul e 46° 10' 30" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 237 km, 
no rumo O.N .0. 

SITUAÇÃO A 

o 
I 

I ... 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 5 159 habitantes a população do município. 
Estimou para 31-XII-55 o D . E. E., a população de 6 033 

9:1.5 



Fazenda Califórnia. 

habitantes e a densidade demográfica de 10 habitantes por 
quilômetro quadrado. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS- Dispõe 
o Município de duas aglomerações urbanas, compostas do 

distrito de São Jerônimo dos Poções e o distrito da Cidade. 

LOCALIZAÇAO DA POPULAÇAO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a loca

lização da população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
0."-VII-1!1501 

Cidade ...................................... . 
São Jerônimo doe Poções ..................... . 
Quadro rural. ................................ . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números 
absolutos 

1 533 
13!1 

3 487 

5 15!1 

% oObre 
o total 

2!1,71 
2,6!1 

67,60 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA - Ainda de 
acôrdo com os dados do Recenseamento Geral de 1950, era 
a seguinte a distribuição da população municipal, segundo 
os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulhereo 

Total 

Númeroo 
aboolutoe 

% oObre 
o total 

geral 
----------------- ----- ----- ----- -------
Agricultura, pecuária e oilvicultura 
Indústria extrativa ...... . 
Indúotria de tranoformação ..... . 
Com&cio de mercadoria ......... . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr&lito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Preotação de oerviçoe ........... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ...... . 
Profissões liberais ...... . 
Atividadeo oociaio ............... . 
Adminiotração pública, Legiolativo 

e Juotiça ..................... . 
Defeoa nacional e oe11,urança pública 
Atividades dom&ticaa, não remu

neradao e atividades escolareo dis-
'centes ................. . 

Condições inativas ....... . 

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

I 046 
I !I 

149 
64 

5 
67 

65 
7 
9 

13 
4 

1!12 
181 

I 811 

14 

3 

104 

13 

1 533 
91 

1 760 

1 060 
19 

149 
67 

5 
171 

65 
7 

22 

15 
4 

I 725 
262 

3 571 

29,70 
0,53 
4,17 
1,87 

0,14 
4,78 

1,82 
0,19 
0,61 

0,42 
0,11 

48,33 
7,33 

100,00 

A base econômica do município está bem caracteriza
da na tabela que vimos, onde se observa a predominância 

do ramo agricultura, pecuária e silvicultura, nas atividades 
da população. 

3.26 

F'or motivos óbvios, do total de 3 571 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abran:?;endo 1 987 pessoas. Das pessoas restantes, 1 060 de
dicavam-se ao ramo da agricultura e pecuária. 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola do município, em 1955, foi expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR DA 
PRODUÇÃO 

CULTURAS 

Unidade Quantidade Cr$ 1 ooo % aObre 
o total 

Caf~.......................... ArrOba 
Milho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Feijão ...................... . 
Outros ....................... . 

T01:AL .................. . 

58 000 
25 600 

2 350 

29 000 
3 072 
1 128 
2 266 

35 466 

81,76 
8,66 
3,18 
6,40 

100,00 

O café representa 81,76% sôbre o total do valor da 
produção do município. Além de outros de valor inexpressi
vo, produz ainda milho, feijão, et~. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

DADOS NUMbiCOS 

REBANHOS 
(31-XII-1955) 

Asininoe ..................... . 
Bovinos ....................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muareo ....................... . 
Ovinos ........................ . 
Sufnoe ........................ . 

T01.'AL .................. . 

Número 
de 

cabeças 

5 
15 000 

10 
2 100 

500 
50 

4 000 

Valor 

Cr$ 1 000 

20 
25 500 

2 
3 360 
1 400 

8 
4 000 

34 290 

% a6bre 
o total 

0,05 
74,39 

9,79 
4,08 
0,02 

11,67 

100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o de 
bovinos, representando 74,39% do valor, seguido do de suí
nos, com 11,67% sendo o de menor valor o de asininos, com 
0,05% do total. 

Produção de ori~em animal - 1955 

PRODUTO 

Crina animal. .......... . 
Lõ ..................... . 
Leite ................... . 
Ovos ........... ········· 

T01:AL ............ . 

UNIDADE 

Quilo 

Litro 
Dúzia 

QUANTIDADE 

120 
120 

3 800 000 
55 000 

Praça Pública. 

VALOR 

1 800,00 
4 200,00 

1 640 000,00 
825 000,00 

2 471 000,00 



Da produção de arigem .animal, destaca-se a do leite, 
com 3 800 000 e o valor de Cr$ 1 640 000,00, seguido pela 
de ovos, com 55 000 dúzias ~~ o valor de Cr$ 825 000,00, 
além de outros menores, perfazendo o valor total de 

Cr$ 2 4 71 000,00. 

Indústria - A organização industrial do município pode 
ser conhecida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Pesa~ ai EMPREGADO MOTRIZ 

ESPECIFICACÃO esta- empre-
(1955) beleci· gadc, 

mentoa Cr$1 000 % N.• de Potblcia 
motores em c.v. 

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

Ind6stria extrativa mi-
neral. ............... 14 li4 732 8,67 I 10 

Ind6otria de transforma-
çlo e beneficiam.-nto 
da produçlo agrfcola 5 •lO 7 705 91,33 9 214 

TOTAL ........... 19 1114 8 437 100,00 10 224 

MEIOS DE TRANSPORTE - O distrito de Campos Al
tc>s é cortado por 9 km de estradas de rodagem, sob a admi
nistração particular. É servido pela Estrada de Ferro "Rêde 
Mineira de Viação". Dispõe, além disso, de 1 campo de 
pouso. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, 49 auto

móveis, 44 camionetas, 51 cs.minhões e 5 ônibus. Havia, 
ainda, bombas de gasolina e óleo combustível no município. 

Tábuas Itinerárias- São as :;eguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICA CÃO 

Municípios 
Limltrofes 

Rio Paranalba ...... . 
Silo Gotardo ......... . 
C6rrego Danta ........... . 
Tapiral ........ . 

Ibi6 ..... . 

Pratinha ................ . 
A. eotaçlo de Pratinha .. . 
Da eotaçlo de Pratinha à 

Pratinha .............. . 
Capital Eatadual. ....... . 
Capital Federal ......... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(kml TRANSPORTE OBSERVAC0ES 

82 Rodovia 
77 Rodovia 
57 Rodovia 
55 Rodovia 
75 Rodovia 
39 Ferrovia 
73 Rodovia 
84 Rodovia 
90 Rodovia 
60 Rodovia 
65 Ferrovia 
42 Rodovia 
24 Ferrovia 

18 Rodovia 
413 Ferrovia 
764 Ferrovia 

Via Rinclo 
Via Estalagem 
R.M.V. 
Via Tabati 
Via Pratinha 
Via Silo Jerônimo 
Via Desvio 
R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 
R.M.V. e E.F.C.B. 

VIAS DE COMUNICAÇÃO ·- Possui o município 1 agên
cia postal-telegráfica. 

Residências de Colonos. 

MELHORAMENTOS URBANOS- Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954: 

ESPECIFICACÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes .............................................. . 

Pavimentados............... Parcialmente ........... . 
{ 

Inteiramente. . . . . . . . . . . . . . . 

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

Outros ........... . 

Abastecimento d'áAua 

Prédios servidos. . . . . . . . . . . . . . Possuindo penas. 

{

Totalmente ..... . 
. . . Parcialmente .... . 

TOTAL ...... . 

Logradouros servidos . 

Esgotos 

Logradouros servidos .. . 

Prédios esgotados ......... . 

De despejo. 

Pela rêde .... 

lluminaçilo pública e domiciliar (*) 

{

N.• de logradouros ......... . 
Logradouros iluminados.... N6mero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (*l 

De luz .. .... {N6mero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Os dados se referem ao ano de 1955. 

Coletoria Estadual. 

DADOS 
NUM:I!:RICOS 

734 

19 

1 
4 

5 

14 

363 

5 
8 

13 

14 

420 

19 
400 

60 080 

350 

81 400 

Dos 19 logradouros existentes, 13 eram servidos de 
água e todos iluminados. 

32.7 



Como local de hospedagem, há 3 hotéis e 3 pensões, 
sendo a diversão pública representada por 1 cinema. Duas 
bibliotecas completam o quadro de melhoramentos urbanos. 

COM1l:RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais, situados na sede; 
conta ainda com 48 estabelecimentos comerciais varejistas, 
dos quais 46 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária e 1 correspon
dente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
(1."·VII·1950) 

Sabem ler e escrever ................. . 
Nilo sabem ler e escrever ..................... . 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS R MAIS 

N6mero 

2 174 
2 110 

4 284 

% sôbre 
o total 

50,74 
49,26 

100,00 

Como se vê, a população alfabetizada atinge a 2 17 4 
pessoas e os que não sabem ler e escrever, a 2 110, repre
sentando êsses últimos 49,26% da população de mais de 
5 anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao 
Estado, na mesma época, era de 38,24%. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ...... . 
Corpo docente. 
Matricula efetiva ..... 

1954 

DADOS NUMI!:RICOS 

6 
17 

639 

1955 

6 
19 

693 

1956 

8 
26 

877 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
63,22%. 

Apenas 26 professôres ministravam o ensino primário 
a 877 crianças, distribuídas por 8 escolas. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A cidade de Cam
pos Altos se localiza na Serra do Urubu. As Ruas Dr. Getú
lio Portela e Palestina estão situadas exatamente no divisor 
de águas dos rios São Francisco e Paranaíba. Possuindo cli
ma temperado, êste muda, às vêzes, para muito frio. 

Seu comércio é bastante desenvolvido, para uma cidade 
nova, com pouco mais de 13 anos. Possui 17 armazéns de 
gêneros alimentícios, sendo 3 atacadistas, 2 casas de calça
dos, 8 bares, 3 restaurantes, 10 casas de tecidos, 2 de mate
rial elétrico, 2 postos de gasolina e 3 farmácias. 

A assistência médica é prestada à população local por 
4 médicos, havendo um Pôsto de Saúde e uma Santa Casa 
de Misericórdia. 

Quanto ao aspecto cultural, conta o município com um 
grupo escolar, um educandário onde funciona um curso 
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secundário e mais 7 unidades de ensino primário fundamen
tal comum. 

E:;tão registradas na Coletoria local 541 propriedades 
rurais, algumas de grande vulto. A produção de café do 
município é de aproximadamente 20 000 sacas anuais. 

Dos 19 logradouros da sede municipal, 1 está inteira
mente pavimentado e 4 parcialmente. Há rêdes de água e 
de esgotos e iluminação pública e domiciliar. 

Nove vereadores estão em exercício, eleitos que fo
ram em 3-X-1955, por 1 186 eleitores dos 2 459 inscritos 
àquela época. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

( 01·ganizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Aride Fernandes Rodrigues). 

CAMPOS GERAIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vai. 

HIST()RICO - Tomé Soares de Oliveira, Francisco Gra
ciano de Macedo, Simão Martins Ferreira e outros mem
bros d.!ls famílias Soares e Martins iniciaram em 1827 a 
fundaç:~o do povoado do Carmo do Campo Grande, hoje 
cidade de Campos Gerais. 

Para êsse fim, doaram à Igreja 50 alqueires de terras, 
de um lado e outro do córrego da Divisa, limite, êste, das 
duas fs.zendas daquelas famílias que, então, eram proprietá
rias de' lugar, e dêsse córrego, vem o nome porque tem 
sempre sido chamado pelo vulgo, de dentro e de fora do 
municí;pio, a cidade Divisa Velha, qualificativo que distin
gue o distrito da Divisa Nova. 

A doação constituiu o patrimônio de N. s.a do Carmo, 
a padr•:>eira da terra, com a Capela que aí erigiram . Per
tencia naquele tempo à Freguesia de Lavras, município de 
São João dei Rei. Elevado a Curato, poucos anos depois 
o arraial foi, pela Resolução de 14 de julho de 1832, ele
vado a Freguesia, pertencente ao então distrito de Três 
Pontas. Em 1860, José Silvestre de Oliveira, descendente 
dos fundadores do lugar, secundado, nesse ardor, pelo povo, 
fêz uma capela de notáveis proporções para a época. 

D<~pois, Antônio Joaquim Pereira, dando a notável im
portânda de dez contos de réis, construiu-se outra capela no 

lgreja·Matriz. 



lugar da acima mencionada; é n atual Igreja do Rosário. A 
primeira, dos fundadores do arraial, ainda existia, há poucos 
anos, no Largo da Matriz. Den·:ro e fora dela se fazia o ce
mitério. 

A 14 de setembro de 1870, o curato foi elevado a pa
róquia de que fazia parte o c:urato de Córrego do Ouro 
(hoje distrito do mesmo nome), até que, em 1873, Córrego 
do Ouro desincorporou-se em Freguesia. 

A Lei n.0 309, de 16 de setembro de 1901, marcou 
nova era, criando o município •;l compondo-o de partes dos 
territórios de Boa Esperança E~ de Três Pontas; em parte 
foi restituído o território de E:oa Esperança - o distrito 
quase integral de Coqueiral, qu1~ durante 20 anos pertenceu 
a Campos Gerais. 

A criação do município como outros fatos de relevân
cia na história de Campos Gerais, se deve aos esforços do 
então senador Dr. Josino de Paula Brito, de vasto prestígio 
na política do Sul de Minas GE~rais. Em sua homenagem, a 
estação da Rêde Mineira de Viação, que serve a cidade, 
distante 23 km, denomina-se E:stação de Josino de Brito. 
Foi êle o primeiro Chefe do E:.~tecutivo Municipal, fazendo 
votar a organização municipal, com o respectivo Estatuto, 
e as primeiras leis. Deu grande· impulso ao município, esta
belecendo as bases seguras de sua futura grandeza . Tomou 
parte como deputado na Constituinte Mineira, sendo reelei
to em várias legislaturas, quer como deputado, quer como 
senador. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - Situa-se o município 
de Campos Gerais na zona Sul do Estado de Minas Gerais, 
em região de planaltos. São municípios limítrofes: Boa Es
perança, Três Pontas, Paraguaç·11, Alfenas e Campo do Meio. 

Sua área é de 773 km2 • A sede municipal, situada a 
815 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 14' 30,8" de latitude Sul e 45° 45' 45" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 240 km, 
no rumo O.S.O. Compõe-se o município de Campos Gerais 
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da sede e da Vila Córrego do Ouro. Apresenta as seguintes 
médias de temperaturas em graus centígrados: das má
ximas: 30; das mínimas: 14; compensada: 21. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 16 925 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 18 085 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica prová
vel de 23 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•· VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
N6meros % aóbre 
absolutos o total 

geral 
----------------- ----- ----- ----- ------
Sede .......................... : 1 368 1 532 2 900 17,13 
Vila de Córrego do Ouro ......... 147 182 329 1,94 
Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6 977 6 719 13 696 80,93 

TOTAL GERAL ........... 8 492 8 433 16 925 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS- Predo
minam no município, ocupando a sua população, as ativi
dades agropecuárias, com a seguinte distribuição da popu
lação municipal (Recenseamento de 1950): 

RAMOS DE 
ATIVIDADE 

Agricultw-a, pecuária e silvicultura 
Ind6strias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Comúcio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e valores mobi· 
liários, cr~dito, seguros e capitali .. 

zação ........................ . 
Prestação de serviços . . . . . . . .... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domEsticao, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ........................ . 

Condições inativas .............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
N6meroa % aóbre 
absolutos o total 

geral 
----- ----- ----- ------

4 260 96 4 356 37,91 
5 - 5 0,04 

230 I 231 2,00 
107 3 li O 0,95 

16 - 16 0,13 
83 165 248 2,15 

52 3 55 0,47 
13 I 14 0,12 
18 63 81 0,70 

29 6 35 0,30 
6 -- 6 0,05 

577 5 307 5 884 51,23 
325 130 455 3,95 

5 721 .5 775 11 496 100,00 

3.29 



Rua D. Inocêncio Engelke. 

Subtraindo-se do total de 11 496 pessoas, por motivos 
óbvios, 6 339 incluídas nos dois últimos ramos discrimi
nados, tem-se o contingente de 5 157 pessoas ativas, das 
quais 84,46% no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura". 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955 foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODU CÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% o6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------------- -----
Caf~ ............... 2 840 Arr6ba 196 000 102 480 89,28 
Arroz .............. 1 010 Saco 60 kg 25 000 7 735 6,43 
Cana-de-açCícar ..... 640 Tonelada 15 000 1 500 1,30 
Milho .............. 3 700 Saco 60 kg 80 000 1 480 1,28 
Outra ............. 512,95 - - I 966 1,71 

TOTAL ........ 8702,95 -- - 114 801 100,00 

A atividade fundamental à economia do Município é 
a cultura do café. O Município possuía, em 1955, 5 100 000 
pés de café em produção. Além do café, que representa 
quase 90% da produção agrícola municipal, aparecem com 
satisfatória produção as lavouras de arroz, cana-de-açúcar 
e milho. 

São Paulo, Distrito Federal, Varginha e Alfenas são os 
principais centros compradores dos produtos agrícolas do 
Município (principalmente o café) . 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABE CAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % 116bre 
o total 

---------------- ------- -------1--------
Aoininoo ...................... . 
Bovinoo ...................... . 
-CapriDOI ...................... . 
Eqüinoo ...................... . 
Muareo ........................ · 
Ovinoo ....................... . 
Sulnoo ........................ . 

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

10 
25 000 

720 
2 600 

450 
200 

5 100 

33 
37 500 

108 
4 420 
1 125 

36 
3 978 

47 200 

0,06 
79,49 
0,22 
9,36 
2,38 
0,07 
8,42 

100,00 

Conquanto não possua o Município grandes efetivos 
de gado, a pecuária tem bastante expressão na economia 
local. Não há preocupação da seleção de raças - de apu
ração - apenas os reprodutores são de boa qualidade. To
davia, há exportação de gado em pequena escala, para Três 
Corações e Cruzeiro (SP). 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

'I 
IN 

IPO DE 
DÚSTRIA 

--------
I extrativa mi-Indeíotrif 

neral. ··············· 
1 de tranoforma-· 

beneficiamento 
:>dução agrlcola 
I manufatureira 

Indúotrh 
ção e 
da pr 

Ind6otri1 
c fabr i!. ...... " ' . '" 

TO~ ~AL ........... 

N.• de 
esta-

Peaaoal 

beleci-
empre-
gado 

mentos 

----- ----
5 6 

29 77 

62 180 

95 253 

CAPITAL FORCA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % e6bre N.• de Potencia 
o total motorea em c.v. ------- ---- ----

43 1,15 - -

2 797 74,99 23 333,5 

890 23,86 7 35 

3 730 100,00 30 368,5 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACÃO 

Númerc de prédios existentes ..... , ..................... . 

Logradouros públicos 

Exiote:>tes ................................ , ............ . 

{ 

Inteiramente ........ , ...... . 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

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

Ajardi ll8dos ................. , ............... , .......... . 
Outroa ................................................. . 

Abastec.imento d'água 

l 
Poaauindo ·hidrômetros, ..... . 
Possuindo penas .... , ....... . 

Pr~ios servidos............ Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente .. _, ......... , ... . 
Logradouroos servidos. . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Ilumint~çilo pública e domiciliar• 

{

NCímero de logradouros ... , .. 
Logradouros iluminados..... NCímero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligaçõe:o domiciliares• 

{ 

NCímero de ligações ......... . 
De lw: ................... . 

Consumo em kWh .......... . 

De f6,-ça ............ -.- .. . {

NCímero de ligações ..... , ... . 

Consumo em kWh ......... . 

• Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

1 168 

71 
1 
4 

5 

56 

327 

327 

26 
4 

30 

35 
109 

18 000 

325 

38 000 

18 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 613 km de estradas de rodagem, dos quais 23 

Grupo Escolar "Carlos Gois". 



sob a administração estadual, !i20 sob a municipal e os res
tantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Rêde 
Mineira de Viação. Dispõe além disso de um campo de 
pouso. Em 1955 foram registl'ados 47 automóveis, 21 ca
mionetas, 39 caminhões e 4 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- Sãc' as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇAO 
DISTANCIA MEIO DE OBSERVAÇ0ES (kml TRANSPORTE 

---------11------- ----------------
Municlpioa 
L,.mltrofes 

Para~tuaçu .............. . 

Fama ................... . 

Alfena1 ....... o •••••••••• 

Alfenu ................. . 

Campo de Meio .•.... o .. . 
Boa Eaperança ... o .. o ... . 
Trb Pontal ......... o .. . 
Trb Pontal ............ o 

Capital Eatadual. o .. o ... . 

Capital Federal. ....... o . 

42 

24 

36 
18 

18 
37 
42 
18 

564 

526 

Automóvel 

Automóvel 

Onibus 
Onibus e Estra-

da de ferro 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Oriibus e Eatra-

de ferro 
Estrada de ferro 
Estrada de ferro 
Estrada de ferro 

. Nio h(l carreira de 
ônibus 

Nio h(l carreira de 
ônibus 

Viagens diérias 
Viagens diérias 

R.M.Vo 
Viagens diérias 
Viagens diérias 
Viagens diérias 
Viagens diérias 

RoMoVo 
RoMoVo 
RoMoVo 
RoMoVo e EoFoCoBo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a populaçã-o do muni
cipio com 1 estabelecimento comercial atacadista situado 
na sede; conta ainda com 116 estabelecimentos comerciais 
varejistas dos quais 66 situad1>S na sede. 

Dispõe também de 4 agências bancárias e 1 corres
pondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetizaçã.o fornecem os seguintes da
dos relativos a população do município: 

PESSOAS PRESENTES. DE 5 ANOS E MAIS 

Númer )S absoluto• % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 

Total ler e sabem ler e sabem 
9crevrr ler e escrever ler e 

escrever(•) escrever(•) 
------------·--- ----· ----- ----- ----

{Homens ... 1 283 808 475 62,97 37,03 
Quadro urbano Mulheres .. 1 485 837 648 56,36 43,64 

TOTAL 2 768 1 645 1 123 59,42 40,58 

{Homens ... 5 699 1 970 3 729 34,56 65,44 
Quadro rural.. Mulheres .. 5 467 1 577 3 890 28,84 71,16 

TOTAL 11 166 3 547 7 619 31,76 68,24 

{Homens ... 6 982 2 778 4 204 39,78 60,22 
Em geral. .... o Mulheres .. 6 952 2 414 4 538 34,72 65,28 

TOTAL 13 934 5 192 8 742 37,26 62,74 

• Inclusive pessoas de instrução nio declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Ed Ltcação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no municí;;>io: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1!154 1955 1956 
----·------------ ---·---------- -------
Unidades escolares ...... o ...... . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

48 
57 

2 051 

35 
56 

1 993 

34 
63 

2 076 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idad~ escolar - é de aproxima
damente 49,91%. 

Outros Ensinos - Campos Gerais possui uma unidade 
de ensino não primário, o Ginásio e Escola Normal Nossa 
Senhora do Carmo (cursos ginasial e de formação de pro
fessôras). 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no municipio no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tri butéria realizada udeficit .. 

------------------- ------- -------
1951 ... o ........ 1 337 665 1 031 306 
1952 ............ 1 729 963 1 659 70 
1953 ............ 2 514 1 017 2 404 110 
1954 ............ 2 998 961 3 054 - 56 
1955 ............ 3 383 1 042 3 470 - 87 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da administra
ção sua situação no período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ............... ··········· 
1955 .... · ..................... . 

Federal 

1 818 
2 770 

3 342 
3 598 
6 675 
8 018 

15 650 

1 337 
1 729 
2 514 
2 998 
3 383 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - O muni
cípio de Campos Gerais é banhado pelos rios Sapucaí e 
Araras. Há apenas uma cachoeira de relativa importância 
no rio Araras . É utilizado o seu potencial hidrelétrico 
para a iluminação da cidade. Outras pequenas cachoeiras 
não têm qualquer valor econômico. 

Na fauna, encontram-se: veado, paca e capivara. Na 
flora, nenhuma espécie de maior relêvo. 

As terras do município sofrem as consequencias das 
derrubadas para o plantio dos cafezais, tomando-se áridas. 

Não há no municipio monumentos que obriguem a refe
rência especial. Entretanto a matriz de Nossa Senhora do 
Carmo, reconstruída em 1940, em estilo gótico, é conside
rada um dos templos merecedores de atenção. 

Contam-se 3 aparelhos telefônicos, 3 hotéis, 1 pensão 
e 1 cinema. 

São 5 os médicos no exercício da profissão, havendo 
também 1 Serviço de Saúde. 

O setor cultural conta com 1 jornal, 3 bibliotecas e 
1 tipografia. 

A Câmara se compõe de 9 vereadores. 

Com referência a festas tradicionais, folclóricas, havia 
no passado as "Folias de Reis", que eram iniciadas no Natal 
e terminavam no dia de Reis. 

Predomina a Religião Católica. 

Há no municipio aproximadamente 2 700 ·propriedades 
agrícolas. Talvez cêrca de dez com a área de 500 hectares 
em média; maior número de 50 a 100 hectares, e o res
tante de áreas menores. 

(Organizado por Moacir Andrade, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Onofre Matos Assunção) o 

SSI 



CANA DO REINO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O Coronel Antônio Cândido de Carvalho 
foi o fundador da cidade de Cana do Reino, atual sede 

do municipio de igual nome. 

Em 1912, deliberou criar um povoado, fazendo doa
ção de alguns hectares de terras de sua fazenda e mandando 
celebrar missa campal debaixo de uma copaíba, ainda 
hoje existente na praça principal da cidade, a qual tem 

o nome de Mons . Antônio Olinto Dutra, que oficiou a 

referida primeira missa. 

O primitivo nome do lugar foi "Arraial dos Carva

lhos", assim conhecido até 1923, quando a Lei estadual 

n.0 843 o elevou à categoria de Distrito, com o nome de 

Cana do Reino. 

Desconhece-se a origem exata do novo topônimo, pre

sumindo-se, entretanto, que tenha sido por causa do cór

rego do mesmo nome, que serve de divisa com Poço Fundo 

e corta o município em várias direções. 

O Distrito pertencia ao município de Machado e foi 

emancipado administrativamente em 1953. 

Continua subordinado judicialmente à Comarca de 

Machado. 

Aspecto curioso do município é o fato de a grande 

maioria dos seus habitantes possuírem o sobrenome de Car

valho, o que atesta o papel importantíssimo representado 

por essa família no desenvolvimento econômico e social da 

nova comuna. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na zona sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é semimontanhoso . 

Sua área é de 82 km2 • 
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POPUJL.AÇAO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, 1~ra de 1 907 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 2 028 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, com a densidade demográfica de 
25 habitantes por quilômetro quadrado. 

Se,gundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a :;eguinte a situação do distrito de Cana do Reino, 
núcleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente o 
atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
% a6bre Números 

abaolutoa o tol:al 
geral --·------------ ------ ----------------

Quadro u'bano .......... 42 44 86 4,50 
Quadro suburbano ....... 167 190 357 18,72 
Quadro rural. ........... 726 738 1 464 76,78 

TOTAL ............. 935 972 1 907 100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 

produção agrícola no município em 1955 foi expressa pelos 

dados 1:onstantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS Area 
AGRICOLAS (ha) % aôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
----·-----
car~ ............... ... Arrôba 77 000 38 500 35,70 
Arroz .............. 2 500 Saco 60 kg 50 000 27 500 25,47 
Milho .............. 1 550 Saco 60 kg 79 250 26 845 24,86 
Feijio .............. 922 Saco 60 kg 10 000 4 000 3,70 
Fumo .............. 70 Arrôba 7 370 2 480 2,29 
Outras ............. ... - - 8 624 7,98 

TOTAL· ....... ... - - 107 949 100,00 

O café é o produto básico da agricultura local, se
guindo--lhe arroz e milho, dois outros produtos também 

importantes para a economia do município. 

Cuna do Reino mantém grande intercâmbio com a 

cidade de Machado que é o seu principal mercado para 

produtos agrícolas. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininoa ... . 
Bovinos ... . 
Caprinos ......... . 
Eqllinos ...................... . 
Muares.. . . . . . ... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnoa ............ . 

TOTAL ... 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

12 
18 000 

200 
1 500 

780 
400 

5 000 

Valor 

Cr$ 1 000 

38 
30 600 

28 
2 700 
1 950 

64 
5 000 

40 380 

% aôbre 
o total 

0,09 
75,80 
0,06 
6,68 
4,82 
0,15 

12,40 

100,00 

A pecuária vem se desenvolvendo muito lentamente. 

O seu principal rebanho é o de bovinos que segundo 

as estimativas acima compunha-se, em 1955, de 18 000 
cabeças num valor de Cr$ 30 600 000,00, ou seja, 75,80% 
do valor total de tôda a população pecuária do município. 



Vista Parcial. 

Indústria - A organização il:tdustrial pode ser conhecida 
em seu aspecto principal pelos seguintes dados, relativos 

a 1955: 

TIPO DE 
INDÚSTRIA 

Indústria de transforma
ção e beneficiamento 
da produção agrícola. 

Indústria manufatureira 

N.• de 
esta

beleci
mentos 

e fabril.............. 9 

TOTAL........... 10 

Pesao 
empr· 

gadc 

oi ,_ 
I 

-

1 

'1 

~l 

CAPITAL 
EMPREGADO 

% 
Cr$1 000 aôbre 

o total 
------

l5 000 5,69 

414 000 94,31 

439 000 100,00 

FORCA 
MOTRIZ 

N.• de Pot~ncia 
motores em c.v. 

-------

1 5,5 

4 11,4 

5 16,9 

O município não possui fábricas importantes. 
Conta, no entanto, com algumas cerâmicas que se 

constituem em boa fonte econômica local. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registrm. existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Ntímero de prédios exiatentee ...... ..................... . 

LoAredouros públicos 

Existentes .......... . 

Abastecimento d'AAue 

Pr~ios servidos ........ . Poasuind o penas ............ . 

{

Totalmeate ................ . 
Logradouros servidos.... . . Parcialmente ............... . 

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

llumineçílo pública e domiciliar (*) 

{
N(Ímero de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... NO.mero de focos ........... . 
Consumo em kWh .. · ....... . 

LiAaçi'Jes domiciliares (*) 

Loe luz ..... I Número de ligações . . . . . . . . 
· · I Conaumn em kWh ...... . 

De fôrça ... I Número de ligações ......... . 
.. · .. I Consumo em kWh ........ .. 

DADOS 
NUM:!RICOS 

177 

12 

80 

5 
I 

6 

12 
40 

7 007 

101 
15 686 

8 
36 689 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 50 km de estradas de rodagem, sob a adminis
tração municipal. Em 1955 H Prefeitura local registrou 2 
automóveis, 1 camioneta, 3 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA MEIOS DE 

OBSERVAC0ES (km) TRANSPORTE 

Municípios 
Lim1trofes 

Machado .............. 17 Rodoviãrio 
São Gonçalo do Sapucaf 48 Rodovillrio 
Poço Fundo ........... 35 Rodovillrio 
Capital Estadual. ...... 793 Ferroviãrio R.M.V. 

508 Rodovillrio 
Capital Federal. ....... 613 Ferroviário R.M.V. 

474 Rodoviãrio 

COM:éRCIO - Conta a população do município com 6 

estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 5 situa

dos na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 

dados relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % aôbre o total 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

Homens ................... 178 111 67 62,35 37,65 
Mulheres .................. 204 110 94 53,92 46,08 

TOTAL ............... 382 221 161 57,85 42,15 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 

Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUM:!RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 6 3 7 
Corpo docente ................. 6 3 7 

Matrícula efetiva ............... 280 134 284 

A percentagem de alunos matriculados é, em relação 

à população infantil em idade escolar, de aproximada

mÉmte 60,94%. 

Rua 7 de Setembro. 
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FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS PúBLICAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributâria 
realizada deficit 

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

1954 ........ .... 571 82 493 78 
1955 .... .. . .... 621 94 279 342 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da adminis
tração, sua situação no mesmo período de tempo foi a 
seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ 1 ·ooo,oo) 

1954 ...................... . 
1955 .......................... . 

Estadual 

43 
864 

Municipal 

571 
621 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - O municí
pio está situado na zona sul do Estado. 

A sede municipal acha-se a uma altitude de 800 m. 

As terras da região, além de propícias à cultura de 
café, milho e arroz, são em grande parte também argilosas, 
o que vem favorecendo sobremodo o desenvolvimento de 
cerâmicas. 

O município mantém intercâmbio com várias outras 
cidades, notadamente com a de Machado que é o seu prin
cipal centro consumidor. 

Contam-se na sede 5 telefones e 2 pensões. 

O Legislativo Municipal é integrado por 9 vereadores, 
eleitos por 397 cidadãos em 3-X-955 . Para as eleições 
dessa data estavam inscritos 615 votantes. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Pedro Filho) . 

CANAPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO- Em 1934, José de Paula Gouveia, proprie
tário da Fazenda Córrego do Cerrado, localizada na zona 
rural do município de Monte Alegre de Minas, doou à Pre
feitura local cinco hectares de terras para que nêles fôsse 
fundado um novo distrito. 

:f!:sse gesto vinha ao encontro dos interêsses de várias 
pessoas residentes tanto na referida fazenda como nas re
dondezas, uma vez que a região, pela fertilidade de suas ter
ras e magnífica topografia, experimentava um desenvolvi
mento já notável e animador. 

José de Paula Gouveia também promoveu o loteamento 
e venda de áreas localizadas ao redor do novo povoado e 
essa facilidade, desde o início, serviu de atração a inúme
ros forasteiros que ali se instalaram e deram curso a várias 
atividades econômicas. 

O novo núcleo populacional teve assim um crescimento 
rápido e já em 1938 foi elevado à categoria de distrito, re

cebendo o nome de Canápolis, topônimo assim escolhido em 
face das inúmeras plantações locais de cana-de-açúcar. 

Pt)uco tempo depois, em 1948, obteve independência 
administrativa, passando a formar um novo município, jun

tamente com o distrito de Centralina, hoje também inde
pendente. 

Canápolis passou a sede de Comarca, por fôrça da Lei 
n.

0 
1 039, de 12-XII-1953, sendo que a instalação verifi

cou-se em 1955, no dia 19 de março. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. O aspec
to ger~1l do seu território é plano . 

P<tsição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 936 km2 • A sede municipal tem como 
coorde:rtadas geográficas 18° 42' 06" de latitude Sul e 
49° 14' 06" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Estado, 
em linha reta, 573 km, no rumo O.N .0. Temperaturas 
médias que apresenta: das máximas: 32°C; das mínimas: 
13°C; •:ompensada: 23°C. 

POPU:LAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, E!ra de 17 498 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística do 

Estado de Minas Gerais dão 13 609 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-1955. Explica-se o decrés
cimo por haver sido desmembrado, depois de 1950, o distri
to de Centralina. Densidade demográfica: 15 habitantes 
por quilômetro quadrado (1955). 

Pl'incipais a~Iomerações .urbanas - Em 1.0 -VII-1950, 
eram as seguintes as principais aglomerações urbanas situa
das na área do município: a sede e a vila de Centralina. 



Localização da população -- De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-Vll-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homclll Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede .......................... ·· 715 816 1 531 8,74 
Vila de Centralina ............... 6ZO 611 1 231 7,03 
Quadro rural. ................... 7 855 6 1!81 14 736 84,23 

TOTAL GERAL ........... 9 BO 8 308 17 498 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo <:om os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a se~:uinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Home111 Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 4 936 22 4 958 41,80 
lndúotrias extrativas ............. 3 - 3 0,02 
Indústrias de transformação ...... 137 - 137 1,15 
Com&cio de mercadorias ......... 134 4 138 1,16 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

._liérios, cr6dito, seguros e capita-
lização ......................... 1 - 1 -

Prestação de serviços ............ 103 139 242 2,03 
Transporte, comunicações e arma· 

zenagem ...................... 69 1 70 0,58 
Profissões liberais ................ 14 - 14 0,11 
Atividades sociais ................ lO 19 29 0,24 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 18 4 22 0,18 
Defesa nacional e segurança pública $ - 5 0,04 
Atividades domEsticas não remu .. 

neradas e atividades escolares dis-
centes ........................ 333 4 902 5 235 44,13 

Condições inativas ............... 559 458 1 017 8,56 

TOTAL ..................... 6 322 5 549 11 871 100,00 

A agricultura constitui uma atividade básica para a 
economia do município. 

Segundo os dados acima, o ramo de atividade "agricul
tura, pecuária e silvicultura" re,unia 41,80% da população 
de 10 anos e mais, num total de 11·871 almas, percentagem 
essa muito significativa, se verifkarmos também que 44,13% 
dêsse total exerciam atividades não rerr.uneradas. 

Agricultura, pecuária e silv.1cultura - A produção agrí
cola do município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (h a) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Arroz .............. 20 000 Saco 60 kg 248 000 24 400 41,30 
Milho .............. 5 750 . . . 146 750 14 675 24,83 
Algodão ........... 2 000 ArrObu 62 800 10 048 16,99 
Feijão .............. 1 005 Saco 60 kg 9 025 3 159 5,34 
Mandioca .......... 155 Tonelada 3 220 2 737 4,62 
Abacaxi. ........... 314 Fruto 936 000 I 123 1,89 
Outras ........... .. 5.57 - - 2 979 5,03 

TOTAL ........ 29 781 - - 59 121 100,00 

Arroz e milho são os prin::ipais produtos agrícolas do 
município, com produções equivalentes, em valor, a 41,30 
e 24,83% do total. 

Parte da produção local é beneficiada no próprio muni
cípio que dispõe de pequenas unidades dedicadas a êsse 
trabalho. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

Número 
de 

cabeças 

VALOR 

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ............... · ........ . 

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

4 
15 350 

130 
I 200 

430 
160 

8 400 

Cr$ 1 000 

6 
27 630 

17 
1 800 
1 204 

21 
6 300 

36 978 

% oObre 
o totll 

0,01 
74,76 
0,04 
4,86 
3,25 
0,05 

17,03 

100,00 

Também a pecuária vem merecendo atenções espe
ciais por parte dos munícipes de Canápolis. 

Há vários criadores que se dedicam principalmente à 
criação e engorda de gado para corte. 

Indústria -A organização industrial pode ser conhe
cida, em seu aspecto principal, pelos seguintes dados, rela
tivos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 %' sôbre N.• de Potencia 

o' total motores em C.V. 
---------------

Indústria de transforma-
çi!o e beneficiamento 
de produtos agrlcolu 22 53 2 773 83,93 6 176 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 14 29 531 16,07 6 223 

TOTAL ........... 36 82 3304 100,00 12 198 

A indústria, no município, ainda se encontra em fase 
primária, limitada a pequenas unidades de beneficiamento 
de produtoS agrícolas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatísti
ca da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes ............................................. . 

lluminaçllo pública e domiciliar 

{

Número de logradouros ...... . 
Logradouros iluminados. . . Número de focos ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

LiAações domiciliares 

D 1 {Número de ligações .......... . 
e uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ........... . 

D fO {Número de ligações .......... . 
e rça. · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUM&RICOS 

490 

22 

13 
243 

29 257 

182 
89 922 

4 
7 800 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 333 km de estradas de rodagem, dos quais 62 
sob a administração estadual, 55 sob a municipal e os res
tantes particulares. 

Em 1955, nos registros da Prefeitura constavam 22 
automóveis, 20 camionetas, 48 caminhões. 

SS5 



Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA MEIO DE 

OBSERVAÇOES (km) TRANSPORTE 

-----------·- ----1------- ----------

Municípios 
Limítrofes 

A Capin6polis 
Por Onibus, de Canápolia 

a Capinópolis, via La-
goinha (18), Brumado 
(39) ................ . 

A Centralina 
Por ônibus, de Canápolis, 

via Entroncamento (9) 
Moeda, (14) ........ . 

A ltuiutaba 
Por Onibus de Canápolis 

a Ituiutaba ......... . 

A Monte A/elfre de Minas 
Por Onibus de Canápolia 

a Monte Alegre de Mi- · 
nas, via Entroncamen ... 
to (9), Avantiguara 
(19) ................ . 

A Itumbiara (Goiás) 
Por Onibus, de Canápolis 

a Itumbiara, via En· 
trancamento (9), Mo
eda (14), Centralina 
(29), Araporã (48) ... . 

BELO HORIZONTE ... . 
RIO DE JANEIRO .. . 

64 Onibus 

29 Onibus 

58 Onibus 

46 Onibua 

53 Onibus 

1 005 Oni bus e f"rrovia 
I 645 Onibus e ferrovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí

pio com 1 estabelecimento comercial atacadista. Conta 
ainda com 92 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 51 situados na sede. 

Dispõe, também, de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números 
DISCRIMINAÇÃO 

absolutos % aO bre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever l"r e 
escrever(•) escrever 

{Homens ... I 110 602 508 54,23 45,77 
Quadro urbano Mulherea .. I 194 512 682 42,88 57,12 

TOTAL 2 304 1 114 1 190 48,35 51,65 

{Homens ... 6 512 2 083 4 429 31,98 68,02 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 558 I 341 4 217 24,12 75,88 

TOTAL 12 070 3 424 8 646 28,36 71,64 

{Homens ... 7 622 2 685 4 937 35,12 64,78 
Em geral. .... Mulheres .. 6 752 1 853 4 899 27,44 72,56 

TOTAL 14 374 4 538 9 836 31,57 68,43 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----------------------------
Unidades eacolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .......... . 

336 

8 
19 

729 

9 
20 

684 

13 
28 

1077 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
34,4()%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

~NOS Receita arrecadada Saldo Despesa ou 
Total Tributária real zada d"ficit 

1951" 
1952 .. 
1953. 
1954. 
1955. 

.... ...... 730 407 816 - 86 ... ······· 852 470 875 - 23 ... ······ 1 361 624 965 - 396 
········ .. I 066 424 1 572 - 506 ... .... . .. I 215 467 1 348 - 133 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ 1 000,00) 

1951 ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ....................................... . 
1954 ....................................... . 
1955 ....................................... . 

Eatadual 

1 476 
2 979 
3 670 
2 290 
2511 

730 
852 

1 361 
1 066 
1 215 

DIV:B;RSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - As terras 
municipais são cortadas pelos rios Paranaíba e Tijuco, e 
Ribeirão Pirapetinga, além de muitos outros pequenos cór
regos. 

A topografia geral é plana, com suaves elevações. 

A sede municipal está localizada, mais ou menos, no 
centro do município. Conta 10 telefones, 1 hotel, 1 pensão 
e 1 cinema. Um Centro de Saúde atende à população, a 
qual dispõe dos serviços profissionais de 2 médicos. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 vereadores. 
Dos 3 124 eleitores inscritos em 3-X-9?5, apenas 1 204 com
parec:eram para votar em eleições realizadas naquela data. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Liberato Novais). 

CANDEIAS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Não se conhece, com detalhes precisos, a 
histó:ria da fundação do município de Candeias. Sabe-se 
apenas que o nome originou-se dos inúmeros "cerrados" de 
"candeias" - árvores da região - que cobriam vários 
hectares de terra, da parte que foi doada à Santíssima Vir
gem e que constituiu o patrimônio da atual cidade. 

O marco inicial de fundação do povoado foi a cons
trução, em meio às terras doadas, de uma igreja sob a pro
teção de Nossa Senhora das Candeias. 

Inicialmente a paróquia pertencia a Itapecerica, pas
sando depois a Campo Belo, isto em fins do século XIX. 

A criação do município data de 1938, depois de uma 
série de lutas políticas, relacionadas com interêsses locais. 



Avenida 17 de Dezembro. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

geral do seu território é montanhoso. 

Sua área é de 719 km2 • A sede municipal está situada 
a 934 m de altitude, tem corno coordenadas geográficas 

20° 46' 00" de latitude Sul e 45" 16' 40" de longitude W. Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 169 km no rumo 

o.s.o. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relaçãu ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os d.ados do Recenseamento de 
1950, era de 13 515 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento l~stadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 14 313 habitantes, como sua população 

22- 24673 

provável em 31-XII-55 e densidade demográfica de 20 ha· 
bitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da po
pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.o-VIJ-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres Números % oóbre 
absolutos o total 

geral 
------------------ ----- ----- ----- -----

Sede .............. .. ..... 1 119 1 265 2 384 17,63 

Quadro rural. .... ... 5 670 5 461 11 131 82,37 

TOTAL GERAL ... .. .... .. 6 789 6 726 13 515 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-------------------- ----- ----- ----- ----
Agricultura, pecuária e silvicultura 1 046 14 1 060 29,68 
Indústrias extrativas ............. 19 19 0,53 
Indústrias de transformação ...... 149 149 4,17 
Com&cio de· mercadorias ......... 64 3 67 1,87 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zaçio ......................... 5 5 0,14 

Prestação de serviços ....... , ..... 67 104 171 4,78 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 65 65 1,82 
Profiuõcs liberais ................ 7 7 0,19 
Atividades sociaio ................ 9 13 22 0,61 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .................. 13 2 15 0,42 
Defesa nacional e segurança pública 4 4 0,11 
Atividades doml!sticas não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centea ................. 192 1 533 1 725 48,35 

CondiçÕ<'a inativas ....... 171 91 262 7,33 

TOTAL. ·············· 1 811 1 760 3 571 100,00 

A atividade principal no município é a agricultura, pe
cuária e silvicultura, reunindo 29% das pessoas de 10 anos 
e mais nUm total de 3 5 71. 

Agricultura, pecuária, silvicultura - A produção agrícola no 
município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % oóbre 
o total 

Cafl! .... ... ...... 1 152 Arrôba 125 680 62 840 90,09 

Milho ........ ..... 1 405 Saco 60 kg 22 340 3 574 5,13 

Arroz ..... .. " .... 283 Saco 60 kg 4 934 1 678 2,41 

Outras .... ,, ''' - - 1 653 2,37 

TOTAL .... ,. ,,, - -- 69 745 100,00 

A produção agrícola atinge a um total de pouco menos 
de 70 milhões de cruzeiros, aparecendo como produto mais 
importante o café, com 90% dêsse valor. 
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Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação do~ 
rebanhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %sObre 

o total 

A1ininos .......... 2 8 0,01 
Bovinos ... 23 000 39 100 75,98 
Caprinos ..... 300 45 0,08 
Eqüinos ...... 2 500 3 750 7,28 
Muareo ......... 1 000 2 600 5,05 
Ovinos .............. 700 126 0,24 
Sulnos ................ 6 500 5 850 11,36 

TOTAL. 51 479 100,00 

Não é das maiores a população pecuária local, estima
da em 51 milhões de cruzeiros nesse ano. 

O rebanho bovino aparece como o mais importante, com 
o valor de 39 milhões de cruzeiros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peosoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre-

INDúSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$1 000 % ollbre N." de Potência 

o total motores em c.v. 
--------- ------

Indeíotria extrativa mi-
neral. ............... 16 24 236 8,16 - -

lndCíotria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 71 90 1 400 48,45 14 245 

lndeíotria manufatureira 70 158 1 253 43,39 23 108 
e fabril. ............. 

TOTAL ....... .... 157 272 2 889 100,00 37 353 

Nos três tipos de indústrias citados, 157 estabeleci
mentos, ocupando 272 pessoas e com produção de perto de 
3 milhões de cruzeiros, representavam o parque industrial 
do município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

Praça Gov. Valadares. 
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Residência Rural. 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

NúmertJ de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

Existentes . ............. . 

Pavimentados (inteiramente) ..... 

Ajardinados ... 

Outros ....... . 

Abastedmenta d'água 

Pr~di >S servidos ....... . J
Po .. uindo hidrômetros. 

Possuindo penas . ..... . l Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 

Parcialmente. . . . . . . . . . . . . . . 

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

Log_ra.douros servidos. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

!
Número de logradouros .. 

Logradouros iluminados ..... Número de focos ...... ... . 

Consumo em kWh .......... . 

LigaçÕ<>s domiciliares ( •) 

De luz ...... . ....... { Neímero de ligações ......... . 

Consumo em kWh .......... . 

De f<kçn. 
{

NCímero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

j •) Os dados referemeae ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

909 

52 

50 

340 

340 

23 

8 

31 

35 

380 

56 900 

430 

109 800 

23 

260 980 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 174 km de estradas de rodagem, dos quais 165 
sob a administração municipal e os restantes particulares. 
É se1-vido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Nos lançamentos da Prefeitura local, em 1955, cons
tam os seguintes veículos: 29 automóveis, 11 camionetas, 
28 caminhões. 



Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO Â VIA DE 
DIST NCIA TRANSPORTE 

(TEMPO M2DIO 
GASTO EM 

VIAGEM) (H·m) 

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

A Belo Horizonte 

Pela R.M.V. De Can· 
deias a Belo Horizonte, 
via Garças de Minas 
( 117), Divin6polio 
(259), Azurita (302) 

De Candeias a Belo Ho
rizonte, via Itapece~ 
rica (55) .......... . 

Ao Rio de Janeiro 

Pela R.M.V. De Can
deias a Barra Mansa, 
via Lavras (93), Aran· 
tina (268). 

Pela E.F.C.B. de Barra 
Mansa ao Rio ...... . 

TOTAL ... 

A Campo Belo 

Pela R.M.V. 

De Candeias a Campo 
Belo ..... 

Por ônibus. De Can· 
deias a Campo Belo 

A Cristais 

Por Onibua, de Candeias 
a Campo Belo ...... . 

Por ônibus, de Campo 
Belo a Cristais ...... . 

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

Por automóvel, de Can
deias a Cristais, via 
Entroncamento p/C. 
Belo.... . ........ . 

A FormiAa 

Pela R.M.V. de Can-
deias a Formiga ..... . 

Por ônibu1 - De Can
deias a Formiga, via 
Baiões (30) .......... . 

A ltapecerica 

Por ônibus 

De Candeias a Itapece
rica via Camacho (23), 
Anlcio (49) ......... . 

Por ônibus, de Candeias 
a Itapecerica, via ·Ta· 
quara (3 7) ........ 

A Oliveira 

Por Onibua 

De Candeias a Oliveira, 
via Vieira Bravos (20) 
S. Francisco de Oli· 
veira (46) ........... . 

A Santana do Jacaré 

Pela R.M.V. De Can
deias a Campo Belo ... 

Por ônibus. De Campo 
Belo a Santana do 
Jacar~ .............. . 

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

Por ônibuo. De Can
deias a Campo Belo 

Por ônibus de Campo 
Belo a Santana do 
JacarE ..... . 

TOTAL ....... . 

415 Ferrovia 

268 Rodovia 

3 77 Ferrovia 

154 Ferrovia 

531 

25 Ferrovia 

21 Rodovia 

21 Rodovia 

42 Rodovia 

63 

36 Rodovia 

59 Ferrovia 

58 Rodovia 

65 Rodovia 

55 Rodovia 

68 Rodovia 

25 Ferrovia 

18 Rodovia 

43 

21 Rodovia 

18 Rodovia 

39 

13-45 

5-40 

16-00 

3-20 

19-20 

o-5o 

0-40 

Q-40 

1-20 

2-00 

0-45 

1--55 

2-10 

2-50 

2-20 

2-30 

0-50 

0-40 

1-30 

0-40 

0--40 

1-20 

COM:S:RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cício com 2 estabelecimentos ,:omerciais atacadistas situa
dos na sede; conta ainda com 48 estabelecimentos comer
ciais varejistas, dos quais 28 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências e 1 correspondente ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sôbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

{Homens ... 969 526 443 54,28 45,72 Quadro urbano Mulheres .. 1 116 466 650 41,75 58,25 

TOTAL 2 065 992 1 093 91,42 8,58 

{Homens ... 1 854 1 155 699 62,29 37,71 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 477 3 586 3 891 48,15 51,85 

TOTAL 9 331 4 741 4 590 50,80 49,20 

{Homeno ... 2 846 1 681 1 165 59,06 40,94 Em geral. 
. .... M::::~ 8 570 4 029 4 541 47,01 52,99 

11 416 5 710 5 706 50,01 49,99 

(•) Inclusive pe .. oao de inotrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolareo ........ .... .. 20 17 19 

Corpo docente ........... ..... 30 27 31 

Matricula efetiva .......... ..... 1 003 920 988 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 30,32%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despeoa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

1951. ... ... .... 575 238 465 110 

1952. ······ . ... 721 309 619 102 

1953 ... ······ . .. 1 156 374 735 431 

1954 .... 1 218 289 1 229 11 

1955 .... ........ 1 385 483 1 026 359 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas da administra
ção, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

Receita Arrecadada (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Estadual Municipal 

1951. ................... . 2 300 575 

1952 ............... . 2 498 721 

1953 ............... . 7 172 218 

1954 ................ . 4 411 156 

1955 ....... . 8 190 1 385 
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DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - O território 

municipal é todo êle montanhoso, sendo as seguintes as prin

cipais elevações: 

Serra da Jacutinga, com 1130 metros 

Serra da Ema, com 1100 metros 

Serra dos Luíses, com 1 100 metros 

Morro dos Lençóis, com 1 050 metros 

Há, além dessas, dezenas de outras elevações, com al

turas que variam de 700 a 900 metros. 

Os rios que banham o Município são o Santana e o 

Jacaré, o primeiro na divisa com o Município de Formiga 

e o outro servindo de limite entre Canápolis e Santana do 

Jacaré. 

O município possui grandes reservas de mica, mercú

rio e ferro. 

Na sede registram-se 2 hotéis e 1 cinema. Há 1 Centro 
de Saúde e 2 médicos no mister profissional. Contam-se 

2 bibliotecas. 

A Câmara Municipal com 9 vereadores em exercício. 
Para a eleição de 3-X-955 estavam inscritos 2 809 eleitores, 

dos quais, 1 592 compareceram para votar no referido 

pleito. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Miguel Tórtura Albanez). 

CAPELA NOVA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - A fundação do povoado que deu origem 
à atual cidade de Capela Nova, data dos fins do século 
XVIII, possivelmente em 1795. 

Em 1856 foi criada a Paróquia de Nossa Senhora das 
Dores de Capela Nova, tendo ficado encarregado dos tra
balhos paroquiais o Revmo. Pe. Agostinho Cezar Andrade, 
até que fôsse a paróquia provida definitivamente. 

Capela Nova, cujo nome teve origem na construção 
local de uma nova Capela em honra a Nossa Senhora das 
Dores, permaneceu como Distrito de Conselheiro Lafaiete 
até 1923, quando passou a integrar o Município de Ca

randaí. 

Em dezembro de 1953, pela Lei n.0 1 039, foi elevado 
à categoria de Município, conservando o mesmo topônimo. 

~ subordinado judicialmente à Comarca de Carandaí. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O aspec
to geral do seu território é montanhoso. Sua área mede 
117 km2. Apresenta as seguintes médias de temperatura: 
das máximas: 28°C; das mínimas: 10°C; compensada: 
190C. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 577 habitantes a população do município. 
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F'osição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 871 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
seria de 42 hab./km2. 

S:egundo os dados do Recenseamento Geral de 1950 
' 

era a seguinte a situação do distrito de Capela Nova, núcleo 

em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
munidpio: 

TOTAL 

ESF ECIFICACÃO HOMENS MULHERES 

Quadro 
Quadro 
Quadro 

TO 

urbano .......... 
ouburbano ....... 
rural. ........... 

·rAL ............. 

3(51 440 
40 47 

1 861 1 828 

2 262 2 315 

N6meros % oôbre 
absolutos o total 

801 17,50 
87 1,90 

3 689 80,60 

4 577 100,00 

AGRICULTURA - A produção agrícola no município em 
1955 :foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

LTURAS cu 
AG :itlCOLAS 

············ . . . . . . . . . . . . Milho .. 
Arraa .. 
Feijilo. 
Outru. 

............. 
············ 

TO rAL ........ 

AREA 
(ha) 

830 
280 
113 

... 

... 

PRODUC.Ã.O VALOR 

% oôbre 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 

Saco 60 k& 24 300 4 617 52,67 . . . 5 600 1 680 19,15 . . . 3 440 1 086 12,38 

- - 1 386 15,80 

- - 8 769 100,00 

Se bem que a agricultura seja atividade importante na 
econc,mia local é ainda de insignificante índice econômico 

e limitada quase que apenas ao consumo local. 

O milho é o principal produto, tendo atingido no ano 

acimEL uma produção equivalente a 52,67% do total. 



PECUÁRIA- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CAEEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ I 000 % sôbre 

o total 
--------------- --·---1-----

Asininos ............ . 
Bovinos .. . 
Caprinos .. . 
Eqüinos ... . 
Muares .... . 
Ovinos ........ . 
Sufnos .......... . 

TOTAL ...... . 

40 
9 200 

250 
610 
350 
110 

4 300 

100 
14 720 

30 
854 
665 

17 
3 440 

19 826 

0,50 
74,27 

0,15 
4,30 
3,35 
0,08 

17,35 

100,00 

A população pecuana municipal foi estimada em um 
valor de perto de 20 milhões, .:~.parecendo o rebanho bovino 
como o de maior expressão. 

O Município exporta o gado em pé para diversos cen
tros consumidores, como Juiz de Fora, Barbacena, Belo Ho
rizonte e Rio de Janeiro. 

INDúSTRIA - A organizaçiio industrial pode ser conhe
cida em seus aspectos mais importantes pelos seguintes da
dos, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.n de Pesooal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- emprt~-
INDúSTRIA beleci- gadc I 

mentoa Cr$1 000 %oôbre N.• de Potência 
o total motores em c. v. 

------------ ---- ------- -------
Ind6stria extrativa mi-

neral ................ 3 6 16 2,38 - -
Ind6stria de transforma-

çio e beneficiamento 
da produção agrfcola 47 'o 325 48,43 3 22,5 

Ind6stria inanufatureira 
e fabril. ............. 6 12 330 49,19 1 15 

TOTAL ........... 56 ~8 671 100,00 4 37,5 

A indústria local ainda se desenvolve em seu primeiro 
estágio. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na. sede municipal em 
1954, conforme registros exist1mtes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Números de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

Existentes ... 

Abastecimento d'água 

Pr~ios servidcs .... 

Logradouros servidos. 

I 
Possuindo hidrômetros .. . 
Possuindo penas ........ . 

. . . . Com ligacões livres ..... . 

TOTAl •.............. 

} 

Totalmer .. te ... 
. . . Parcialmt~nte. 

TOTAl~ ... 

lluminaçiro pública e domiciliar (•) 

} 

N6mero ·ie logradouros ... . 
Logradouros iluminados. . . . N6mero ie focos ......... . 

Conoumo em kWh ........ . 

Ligações domiciliares (0
) 

De luz ........... . 
.... }N6mero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

}

N6mero de ligações ......... . 
De fôrça .................. . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Oo dados se referem ao ano d., 1955. 

DADOS 
NUM:I!:RICOS 

232 

11 

184 

184 

10 

10 

11 
65 

19 500 

l02 

31 500 

4 

5 200 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 18 km de estradas de rodagem, sob a adminis
tração municipal. É servido pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil, em Carandaí, a 26 km por rodovia. 

Veículos registrados em 1955: 4 automóveis, 4 cami
nhões e 3 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Rio Espera ............. . 
Alto Rio Doce ........ . 

Senhora dos Remédios ... 

Senhora doo Remédios (Via 
Carandaf (26) por ônibus; 
da! pela variante da E.F. 
Central do Brasil até Si
mão Tann (22) - De 
Simão Tann por diante, 
por ônibuo que vem de 
Barbac:ena, mais 12 kms. 
Total. ................ . 

Cerandaf. .............. . 
Cipotânea .............. . 
Conselheiro Lafaiete ..... . 
Conoelheiro Lafaiete (Via 

Carandal, por ônibus (26) 
e dai pela E.F.C.B. (43) 
- Total. ............ . 

Ressaquinha (Via Caran-
daf) .................. . 

Ressaquinha (Via Caran
daf) (26) e da! por diante 
pela E.F.C.B. mais 18 
kms.- Total ...... . 

Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 
Capital Federal. ........ . 

22 Onibus 
113 Onibus 

100 Onibus 

60 Onibus e E.F. 
26 Onibus 
31 Onibus 
59 Onibus 

69 Onibus e E.F. 

39 Onibus 

44 Onibus e E.F. 
155 Onibus 
247 Onibus e E.F. 

362 Onibus 
446 Onibus e E.F. 

Via Carandaf e Bar
bacena 

Via Carandaf e Bar
bacena 

Via já especificada 

Via Rio Eopera 
Via Carandaf 

Via Carandal 
Por ônibus at~ Ca

randal e da! por di
ante pela E.F.C.B. 

Vin Carandaf 
Via Carandaf 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 27 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 20 situados na sede. 

Dispõe também de 6 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização fornecem os seguintes 
dados relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % oôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
e3crever(•) escrever(') 

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

Homens .. ... ... . .... ····· 336 274 62 81,54 18,46 
Mulheres. .. ..... . ..... 417 300 117 71,94 28,06 

TOTAL .. ....... . ..... 753 754 179 76,22 23,78 

(•) Inclusive peJsoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM:I!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-

Unidades escolares .............. 14 8 7 
Corpo docente ........... ...... 24 19 18 
Matricula efetiva. . . . . . . . . 843 592 560 
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A percentagem de alunos matriculados - em relação 
população infantil em idade escolar - é de aproximada

mte 50%. 

:NANÇAS PúBLICAS - O Município arrecadou em 
155 um total de 685 mil cruzeiros, sendo 113 mil em tri
ltos. A despesa realizada atingiu a 554 mil cruzeiros, veri
:ando-se, portanto, um saldo de 131 mil cruzeiros. 

A arrecadação estadual foi, no mesmo ano, de 548 mil 

uzeiros. 

O Orçamento Municipal consigna para 1956, em mi
ares de cruzeiros: Receita Total - 943; Receita Tribu

ria- 128; Despesa - 915. 

lVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - É tradicio-
11 na cidade a realização anual da festa de Nossa Senhora 
1 Rosário, quando os habitantes locais improvisam "cava
adas" e "congadas", danças e cantigas trazidas pelos anti

•s escravos . 

Também a "festa da bandeira" que assinala o término 
lS capinas de roças, é muito çoncorrida e provoca o maior 
terêsse por parte da população. 

Não possuindo o Município qualquer ramal de estra
:l de ferro, o seu comércio se faz quase que totalmente por 
.termédio de Carandaí, de onde a sua produção se escoa 
ua Juiz de Fora, Rio, Barbacena e Belo Horizonte, prin
palmente. 

Na sede funcionam 2 pensões. Apenas 1 médico exerce 
i seu mister profissional. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 vereadores 
.eitos por 1 183 cidadãos em 3-X-955. Todavia, o número 
e eleitores inscritos era de 2 210. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

•mecido.s pelo Agente de Estatística Sinval Paulo Reis) o 

CAPELINHA - MG 
Mapa Municipal no 8o0 Vol. 

liSTóRICO 1 - A primitiva povoação que deu origem 
cidade teria surgido posteriormente ao ano de 1830, a 

1Igar pelo que consta das memórias de D. João Pimenta, 
o. livro de registro das leis civis e eclesiásticas, datadas 
e 12 de fevereiro de 1891, segundo as quais Manoel Luiz 
'êgo, em setembro daquele ano, atacado pelos índios, 
~tirou-se de sua fazenda, distante duas léguas do local 
a povoação, e veio estabelecer-se nas cabeceiras do cór
~go Areão, tributário do Fanadinho, afluente do Fanado, 
li construindo uma vivenda, em tôrno da qual também 
utras se ergueram, levantadas por seus parentes. A Ma
oel Luiz Pêgo sucedeu por sua morte, na propriedade 
.a fazenda, o seu filho Feliciano Luiz Pêgo, que cons
ruiu uma capelinha coberta de capim, sob a invocação 
le Nossa Senhora da Graça, na qual os parentes e amigos 
e reuniam aos sábados e domingos, para orações. O ter
eno em tôrno da capelinha foi doado por Feliciano Luiz 
,êgo, para a formação do povoado, que se desenvolveu 
ob a denominação de Capelinha de Nossa Senhora da 
b-aça. 

1 Resumos de notas do Agente Municipal de Estatística o 

Pe·la Lei provincial n.0 899, de 4 de junho de 1858, 
foi criado o distrito, com sede no povoado, fazendo parte 
do mu::licípio de Minas Novas. Em 1911, pela Lei esta
dual n.0 .556, de 30 de agôsto, foi elevado à categoria de 
município, compreendendo dois distritos - o de Capeli
nha e o de Água Boa, verificando-se a instalação a 24 
de fevereiro de 1913. A sede municipal, até então com a 
categoria de vila, foi elevada à cidade pela Lei n.o 893, 
de 10 de setembro de 1925, sendo instalado o têrmo judi
ciário a 31 de janeiro do ano seguinte, anexo à comarca 
de Minas Novas. Pela Lei n.0 2 904, de 8 de outubro de 
1948, foi o têrmo elevado à comarca, dando-se a sua 
instala1;ão a 15 de novembro do mesmo ano. Pela Lei 
n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, perdeu o muni
cípio de Capelinha o território do distrito de Água Boa, 
constitlJído em município autônomo e que anteriormente 
já hav:.a sido aumentado com parte do território do muni
cípio c.e Santa Maria do Suaçuí, pelo Decreto-lei n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1948. 

LOCAI .. IZAÇAO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona do Alto Jequitinhonha, nas nascentes do 
rio Fanado, da bacia do Araçuaí. A superfície total é 
de 1 412 km2 e a sede municipal, a uma altitude de 840 m, 
está entre as coordenadas de 17° 41' 39" de latitude Sul 
e 42° 31' 1" de longitude W. Gr o, distante da capital do 
Estado 289 km em linha reta, no rumo N.N.E. 
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l'osiçõo do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - A população do município era de 35 021 
habitEntes, pelo Recenseamento de 1950. Com o desmem
bramE~nto territorial sofrido em conseqüência da criação 
do município de Água Boa, passou a população a 14 369 
habitantes, de acôrdo com a estimativa do Departamento 
Estadual de Estatística referente a 31-XII-1955. Nesta 
mesma época, a densidade demográfica representava 10 ha
bitantes por quilômetro quadrado. Ficou assim o município 
reduz ido a um único aglomerado urbano, que é o da sede 
municipal, com 2 249 habitantes, pelo Censo de 1950. 



PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS -Ramos 
de Atividade - A população ::1tiva do município, na idade 
de dez e mais anos, de acôrdo também com o Recensea
mento de 1950, abrangia pràticarnente noventa por cento 
da população total, dos quais 46,69%, ocupados nas ati
vidades domésticas, nas não remuneradas e nas escolares 
discentes; 38,60% na agricultura, pecuária e silvicul
tura . As demais atividades arroladas pelo Censo, com 
exceção da prestação de serviços, que figura com 2,31 o/o, 
têm tôdas elas os seus índices percentuais inferiores a um 
por cento. No quadro abaix':> podem ser conhecidos os 
dados a êsse respeito, em seus números exatos: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE I O ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens 

----
Agricultura, pecuária e silvicultura 8 863 
Indústrias extrativas . ............ 73 
Indústria de tran•formação ....... 112 
Comercio de mercadorias ......... 210 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, créditos, seguros e capita-
lização ....................... 2 

Prestação de serviços ............ 138 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 22 
Profissõe! liberais ....... ......... 5 
Atividade! sociais ....... ......... 20 
Administração pública, Legislativo 

e Juotiça ...................... 30 
Defesa nacional e segurança pública 10 
Atividades dom~oticas não remu-

ncradas e atividades escolares dis-
centes ... .............. 232 

Condições inativas ........ 1 532 

TOTAL ............... 11 340 

Mulhere3 

282 

I 
3 

410 

33 

2 

lO 733 
893 

12 359 

Total 

Números 
absolutos 

9 145 
73 

113 
213 

2 
548 

24 
5 

53 

32 
lO 

11 056 
2 425 

23 699 

% sôbre 
o total 

geral 

38,60 
0.30 
0,47 
0,89 

2,31 

0,10 
0,02 
0,22 

0,13 
0,04 

46,69 
10,23 

100,00 

Os dados acima referem-se à situação do município, 
anteriormente ao desmembramento sofrido com a criação 
do município de Água Boa. 

Agricultura, Pecuária e Silvic11Itura - De acôrdo com o 
inquérito agropecuário de 1955, a produção agrícola do 
município ocupava urna área de 6 837 hectares, tendo corno 
principais culturas o milho, a cana-de-açúcar, o feijão, a 
mandioca e o arroz, conforme dados que se vêem no se
guinte quadro: 

CULTURAS 
PR•:>DUÇÃO VALOR 

Área 
AGRtCOLAS (ha) Quanti-

Unidacle da de Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

---------- -------
Milho .............. 2 860 Saco 60 kg 62 600 7 512 25,55 
Cana de açúcar ..... I 400 Tonela:la 56 000 6 720 22,85 
Feijão .............. 950 Saco 60 kg 13 000 3 200 10,81 
Mandioca .......... 840 Tonela:la 16 800 6 720 22,85 
Arroz .............. 420 Saco 60 kg 9 000 2 250 7,65 
Outras ............. 0,367 - - 3 006 10,29 

TOTAL ........ 6 837 - I 
- 29 408 100,00 

O valor total da produção eleva-se a 29 408 mil cru
zeiros, para o mesmo concorrendo com maiores contin
gentes o milho, a cana-de-açúcar e a mandioca, notando-se 
embora bem maior valor unitário desta última, em relação 
ao da cana. 

Pecuária - A criação do gado está representada pela 
existência, em 31-XII-1955, ele um rebanho de 18 985 
cabeças, de tôdas as espécies, :;endo 6 665 do gado maior, 
a saber: 3 240 bovinos, 1 900 eqüinos, 1 500 muares e 
25 asininos; e 12 320 do gado menor, compreendendo 

Igreja-Matriz, em construção. 

12 000 suínos, 200 ovinos e 120 caprinos. O valor total 
dêsse rebanho estava estimado em 13 520 mil cruzeiros, 
para êle concorrendo cada espécie, conforme o quadro 
abaixo: 

VALOR 
NÚMERO 

REBANHOS DE 
CABEÇAS (Cr$ I 000) % ol>bre 

o total 
-----------------1------ -------
Asininos ...................... . 
Bovinos ............... . 

i~g~~:-~. ·. ·.·.· .· .. :: :: : : :::::: ::: 
25 50 0,36 

3 240 4 860 35,97 
120 lO 0,07 

I 900 2 280 16,86 
Muares ....................... . 
Ovinos ................... . 
Suinoo ............... . 

I 500 2 700 19,97 
200 20 0,14 

12 000 3 600 26,63 

TOTAl •................... 18 985 13 520 100,00 

Destaca-se no quadro a preponderância dos rebanhos 
bovino e suíno na formação do . valor total dos efetivos 
pecuários, cabendo ainda à suinocultura o maior contin
gente na quantidade. 

Ainda no setor da criação oferecem os dados esta
tísticos elementos referentes à produção de origem animal, 
cujo valor total foi, no ano de 1955, de Cr$ 1 565 100,00, 
para o mesmo concorrendo a produção de ovos, com 
Cr$ 1168 000,00, num volume de 146 000 dúzias. 

Indústria - Havia no município, de acôrdo com o 
inquérito referente ao ano de 1955, 256 estabelecimentos 
industriais em funcionamento, sendo 198 de transforma
ção e beneficiamento de produtos agrícolas e 58 empre
gados na indústria extrativa, principalrn·ente de cristal de 
rocha e mica. O quadro abaixo oferece os dados da orga
nização industrial, com base no mesmo inquérito . 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre· 
INDÚSTRIA beleci- gado 

% ol>bre N.• de Pot~ncia mentos Cr$ I 000 
o total motores em C.V. 

--------------------------------
Indústria extrativa mi· 

neral ....... 58 70 429 8,93 -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento -
da produção agrlcola. 198 613 4 372 - 91,07 4 34 

TOTAL ........... 256 683 4 801 100,00 4 4 

O valor total da produção industrial eleva-se a cêrca 
de Cr$ 15 000 000,00, figurando corno principais produtos 
a farinha de mandioca, com Cr$ 3 408 000,00, a rapadura, 
Cr$ 2 130 000,00, a aguardente de cana, com ......... . 



Rua das Flôres, em dia de Feira. 

Cr$ 555 '000,00, o cristal de rocha, com Cr$ 6 150 000,00 e 
a mica beneficiada, com Cr$ 2 032 300,00. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Havia na sede muni
cipal, em 1954, 610 prédios, em 25 logradouros, com 
pavimentação e abastecimento de água em sua maioria e 
iluminação elétrica, pública e domiciliar, conforme se veri
fica detalhadamente pelos dados abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 

Lo/1radouros públicos 

Exiotmtes ..................... . 

{

Inteiramente ..... . 
Pavimentados Parcialmente ..... . 

TOTAL ....... . 

Ajardinado .. 

Sem pavimentação nem ajardinamento ... 

ITuminação pública e domiciliar - 1955 

Pública...... Número de focos ........ . 
{

Logradouros iluminados .. . 

Domiciliar 

Conoumo em kWh ..... . 

I Número de ligaçélea .. 

l Conoumo em kWh ... 

... (para luz .... 
para fôrça .. 

I para luz ..... 
I para fôrça .. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

25 

19 
2 

21 

3 

24 
150 

60 273 

260 
5 

65 000 
6 877 

Os munícipes contam com os serviços de 3 dentistas, 2 
advogados e 2 farmacêuticos. O Govêrno Estadual man
tém um serviço de saúde em Capelinha, com 2 facultativos 
em exercício. 

A hospedagem é representada por 1 hotel, com diária 
de Cr$ 80,00, e 3 pensões, cobrando Cr$ 60,00 por dia . 
Um cinema, com 136 lugares, proporciona entretenimento 
aos habitantes, enquanto na sede há uma biblioteca com 
1 719 volumes. 

MEIOS DE TRANSPORTE - É o município servido 
por uma rêde de 189 km de estradas de rodagem, dos 
quais 110 km sob administração estadual e o restante a 
cargo do govêrno local. A rodovia estadual estabelece 
comunicações com os municípios vizinhos, inclusive com 
a rodovia federal Rio-Bahia, em Governador Valadares. 
Nas viagens para a capital do Estado, o trajeto pode ser 
feito por meio de rodovia até Diamantina, tomando-se aí 
a Estrada de Ferro Central do Brasil ou prosseguindo-se 
mesmo através de rodovia até Belo Horizonte . Para o Rio 
de Janeiro, o percurso pode ser feito pela Rio-Bahia ou 
passando por Belo Horizonte. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 4 autom~ 
veis e jipes e 14 caminhões. 

COM:e:RCIO E BANCOS - Funcionavam no mumclpio, 
em 31-XII-1955, 142 estabelecimentos comerciais, sendo 
95 na sede municipal, dos quais 4 atacadistas . A rêde ban
cária era ali representada por 4 correspondentes além de 
uma Agência da Caixa Econômica Estadual com depósitos 
de Cr$ 645 746,30, em 31-XII-1955. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - O grau de alfabetização no 
munidpio tem a sua representação no quadro abaixo, refe
rente à população de 5 anos e mais, recenseada em 1950. 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % aôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-------------- - ---
romens .. 1 041 676 365 64,93 35,07 

Quadro urbano Mulheres .. 1464 759 705 . 51,84 48,16 

TOTAL 2 505 1 435 1 070 57,28 42,72 

{Homens ... 13 318 1 247 12 071 9,36 90,64 
Quadro rural... Mulheres .. 13 662 748 12 914 5,47 94,53 

TOTAL 26 980 1 995 24 985 7,39 92,61 

romeno ... ,. "' : 1 923 12 436 13,39 86,61 
Em geral.. .... Mulheres .. 15 126 1 507 13 619 9,96 90,04 

TOTAL 29 485 3 430 26 055 11,63 88,37 -
e> Inclusive pessoas de instrução não declarada 

Há uma forte diferença entre o grau de alfabetização 
do quadro urbano e o rural, ou seja, 57,28% para o pri
meiro· e 7,39% para o segundo, ao mesmo tempo que 
prepondera o homem sôbre a mulher, no conhecimento 
da leitura e escrita . 

Ensino primário- No período de 1954 a 1956, a situação 
do ensino primário apresentava-se através dos dados abaixo, 
forneddos pelo Serviço de Estatística da Secretaria da Edu
cação do Estado: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

:!9 escolares .. Unidad 
Corpo 
Matrfcl 

docente. 
tla efetiva .. 

.. 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 
-----------

15 23 21 
28 38 34 

1 102 1 387 1 290 

A percentagem de alunos matriculados no último ano, 
em relação à população infantil em idade escolar, é apro
ximadamente de 39.04%. 

Ginásio Capelinha. 



Ensino médio - Funciona no município um estabelecimen
to de ensino secundário, com um corpo docente de 11 pro
fessôres para os 30 alunos matriculados em 1955. 

FINANÇAS PúBLICAS- A receita municipal, no exercí
cio financeiro de 1955, elevou-se a Cr$ 4 243 316,10 para 
uma despesa que foi, no mesmo ano, de Cr$ 4 267 000,00. 
No qüinqüênio de 1951-1955, a renda tributária manteve-se 
mais ou menos estacionária, ccnforme o quadro abaixo: 

FINJ.NÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

---------- --------·--------------
1951. . ... 862 318 853 9 
1952 ....... ····· I 296 378 I 329 - 33 
1953 .......... I 708 434 I 677 31 
1954 .......... I 279 231 I 273 6 
1955 ........... 4 243 356 4 267 - 24 

O orçamento de 1956 pr·:!vê uma receita total de um 
bilhão e quinhentos mil cruzeiros. 

A arrecadação geral do município, nas três esferas 
administrativas, no mesmo qüinqüênio, pode ser aprecia
da neste outro quadro: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

FeC eral Estadual Mun1cipal 
-------·-------~ ---~--- --~----1-----

1951 ............... . 
1~2 ··········· ........... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ..................... . 

277 
406 
529 
649 
542 

945 
I 524 
2 284 
2 734 
2 152 

862 
1 296 
1 708 
1 279 
4 243 

Nota-se que o aumento mais sensível da arrecadação, 
tanto a municipal como a estadual e a federal, verificou-se 
de 1951 para 1952, mantendo-se também, até 1955, mais 
ou menos estacionária . 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - É mon
tanhosa a região ocupada p:!lo território do município, 
compreendendo um trecho da Serra da Noruega, na qual 
se vêem extensas veredas formadas de campos improdu
tivos. As terras são, porém, bem irrigadas por vários 
rios e ribeirões que oferecem condições de umidade sufi
cientes para a lavoura . Entt·e os cursos de água desta
cam-se o rio Sena, o ribeirão dos Francisco, o Santa Cruz, 
o São Lourenço, o São Caet;mo, o Fanadinho e outros. 
Predominam no revestimento florístico os campos natu
rais, não havendo florestas, mas apenas pequenos bosques 

Grupo Escolar "Coronel Coelho". 

Ponte sôbre o córrego "Manoel Luís" Rodovia Capelinha-Malacacheta. 

conservados pelos proprietários para o fornecimento da 
madeira indispensável ao consumo próprio. 

A atividade econômica do município é a agricultura, 

praticada, porém, em pequena escala, o mesmo aconte

cendo com a indústria pastoril, destinadas ambas, exclu

sivamente, ao abastecimento do consumo local. 

Para atender a êsse abastecimento, em condições mais 

satisfatórias para a economia dos consumidores, realiza-se 

semanalmente a Feira da Cidade, acontecimento aliás não 
verificado em outros municípios. A Feira da Cidade rea

liza-se regularmente, todos os sábados, isso já há longos 

anos, constituindo uma tradição da cidade, com a qual 

está o povo inteiramente identificado, pelos benefícios que 
proporciona à coletividade. Como não há na Cidade edi
fício próprio para sua realização, distribuem-se os pro
dutores, que acorrem sexta-feira à tarde, procedentes de 
todos os pontos da zona rural, em três mercados exis
tentes em diferentes pontos e a que o povo denomina 
"rancho". Aí se localizam os produtores com sua merca
doria - cereais, batatas, feijão, rapaduras, farinhas, fubás, 
frutas, aves, ovos, porcos, leitões, carne de sol, objetos de 
cerâmica, etc., tudo, enfim, de produção local, de forma 

que, às primeiras horas da manhã de sábado, já é inten
sa a concorrência de compradores em todos os locais da 
Feira. O movimento é grande durante várias horas dêsse 

dia, as ruas ficam intransitáveis nas imediações e o acon

tecimento constitui espetáculo deveras interessante para os 
que a êle não estão acostumados. 

O povo se abastece regularmente e nas melhores con
dições possíveis e os próprios estabelecimentos comerciais 

também se beneficiam nesse dia porque são grandemente 

intensificadas as suas vendas, graças à grande afluência 
de produtores que aproveitam a oportunidade para as 
compras de tecidos, calçados, ferramentas, etc. 

O culto católico, com uma só paróquia para todo o 
município, predomina francamente, não havendo mesmo 

representante de outra crença religiosa. 

Na eleição de 3-X-1955, 2 119 eleitores dos 3 988 ins
critos elegeram os nove vereadores que estão em exercício. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Luiz Barbosa) . 
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CAPETINGA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - No ano de 1830, na região em que hoje 
se encontra o município de Capetinga, apenas coberta por 
extensas matas, estabeleceu-se, vindo de Lavras, o capitão 

Antônio Teodoro de Souza. 

Ajudado pelo elemento braçal da época - escravo 
- edificou sua propriedade com uma extensa área sob seu 
poder que, segundo a história, nunca teve distância inferior 

a seis quilômetros. 

Abriu estradas, que, por fôrça das circunstâncias, se 
tornaram necessárias, para os lugares vizinhos em princí
pio de organização e que são: São Sebastião do Paraíso, 
Santa Rita de Cássia, Dores do Aterrado (hoje lbiraci) e 
rumo a Patrocínio Paulista e Franca, no Estado de São 

Paulo. 

Circulando-o, estabeleceram-se outros moradores, tam
bém por posses legais, cooperando e integrando a formação 
que constituiu o núcleo populoso, desbravando e descorti
nando panoramas em busca de um porvir promissor para os 
seus descendentes. São êles: Francisco Peixoto e os irmãos 
Custódio Rodrigues da Veiga e Gabriel Rodrigues da Sil
va, tidos como os iniciadores e fundadores da primeira po
voação do município de Capetinga. 

Fixaram residência ao lado do capitão Antônio Teo

doro de Souza, nas cercanias da divisa do Estado de São 

Paulo: - Juvêncio Rodrigues da Costa, Joaquim Ferreira 

Igreja-Matriz. 
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de Queiroz, Felicíssimo Ferreira Pinto, José Wenceslau de 
Campo:;, José Joaquim Machado, Joaquim Antônio do Nas
cimento e Antônio Justino Faleiros. 

O arraial de São José do Capetinga, denominação com 
que foi fundado e iniciado, data de 1910. 

NE!ssa época era vigário da vizinha cidade de Cássia 
o Cône1~0 Heriberto Coetersdorfer, de nacionalidade austría
ca, a quem Capetinga devota respeito e gratidão, pois foi 
êle em suas permanentes viagens de assistência religiosa ao 
povo da localidade, que sugeriu a idéia de se constituir 
um núcleo sob a égide de uma Igreja, para que pudesse a 
população receber melhor confôrto na prática da Religião. 

Entrando em entendimentos, Cônego Heriberto e João 
Teodoro de Sousa resolveram organizar uma Comissão, com 
o fim de adquirir o patrimônio e nêle edificar-se capela, re
sultando dêste entendimento, logo em seguida, a concreti
zação do belo ideal. 

Após a celebração d1,1 primeira missa, realizada em al
tar improvisado, sob a cobertura de capim, em 19 de mar
ço de 1910, pelo Cônego Heriberto Goetersdorfer e ainda 
com o seu dedicado e abnegado esfôrço, coadjuvado pelos 
compo:r1entes da Comissão, trataram logo de realizar o pla
nejamento da idéia, adquirindo o patrimônio. :ítste foi ofe
recido espontâneamente e constituído o Patrimônio oficial 
dedicado a São José, por escritura em 20 de maio do mes
mo ano, com a área de três alqueires de terras, doados pelos 
irmãos Teodoro de Sousa, Francisco Teodoro de Figueire
do, Dona Mariana Teodoro de Sousa, Evaristo Teodoro de 
Sousa, Isolino Teodoro de Sousa e Joaquim Osório de Sou
sa. :ítsse patrimônio foi aumentado para seis alqueires, com 
a compra de mais três, conforme escritura lavrada em 8 de 
junho de 1917, pelo escrivão de Paz e Tabelião de Pei
xotos. 

Nesse mesmo ano, 1910, foi construída e inaugurada a 
Capeli::lha sob a invocação de São José, com bênção e mis
sa sole,ne em 2 de setembro. 

Depois de todos os ingentes esforços ficou definitiva
mente fundada a povoação de São José do Capetinga. 

Em 1925 foi São José do Capetinga elevado à categoria 
de distrito, pertencente judicialmente à Comarca de São 
Sebastião do Paraíso e instalado solenemente em 4 de ou- • 
tubro do mesmo ano. 

A 25 de fevereiro de 1939, em sessão solene, foi insta
lada s. Prefeitura Municipal de Capetinga. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA; - O território do dis
trito de Capetinga, foi desmembrado do distrito de Goiana
ses, do município de São Sebastião do Paraíso, por impera
tivo da Lei estadual n.0 843 de 7 de setembro de 1923, que 
o criou com sede no povoado de São José do Capetinga a 
partir de cuja data começou a figurar como distrito, cuja 
instalação se deu em 4 de outubro de 1925, continuando a 
pertencer ao município de São Sebastião do Paraíso. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, criou-se o município de Capetinga, abran
gendo os distritos de Capetinga e Goianases, desmembrados 
do m·Jnicípio de São Sebastião do Paraíso. 

Assim ficou o município de Capetinga, para vigorar no 
qüinqüênio 1939-1943, composto de 2 distritos, o da sede e 
o de Goianases, conservando atualmente, o município, am
bos os distritos primitivamente criados. 



• 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA -- O município de Capetinga, 
criado pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
foi colocado sob a jurisdição do Têrmo e da Comarca de 
São Sebastião do Paraíso, sob cujo domínio ainda continua 

até a data atual. 

SITUAÇÃO A 

0 

o 

Posição do Município em reloç,io ao Estado e sua Capital. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Sul do Estado de Minais Gerais. O aspecto do 

seu território é semimontanhoso. 

Sua área é de 294 km2• A sede municipal, situada a 

830 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

20o 37' 00" de latitude Sul e 4';'0 03' 30" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado em linha reta, 338 km, no ru
mo O.S.O. Apresenta as seguintes temperaturas médias em 
graus centígrados: das máximas: 25; das mínimas: 15; 
compensada: 20. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
l950, era de 6 694 habitantes a população do município. Es
timativas do Departamento Estadual de Estatística de Mi
nas G~rais dão 7 173 habitante•s, como sua população pro
vável em 31-XII-55. A densidade demográfica é de 24 ha
bitantes por quilômetro quadrado ( 1955) . 

Grupo Escolar "Carlos Alberto". 

Asilo da Conferência de S. Vicente de Paulo. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS - Em 
1.0 -VII-1950, eram as seguintes as principais aglomerações 
urbanas situadas na área do município: a sede e a vila de 
Goianases. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a locali
zação da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ------ ----- ------ -----
Sede ........... .... 468 556 I 024 15,29 
Vila de GoiaRfl!ies .. 156 145 301 4,49 
Quadro rural. .. .. . ....... 2 800 2 569 5 369 80,22 

TOTAL GERAL .... .. .... 3 424 3 270 6 694 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundos os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas .... 
Indústria de transformação ...... . 
Comfrcio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e valores mobiw 

liérios, crfdito, seguros e capitaliw 
zação ...................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ....................... . 
Profissões liberais ..... . 
Atividades sociais ...... . 
Administração pública Legislativo 

e Justiça ............. . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu~ 

neradaa e atividades escolares dis~ 
centes .................. . 

Condições inativas ...... . 

TOTAL ........ . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

I 720 
37 
68 
43 

5 
37 

25 
8 

16 

18 
4 

200 
168 

2 349 

74 

58 

3 

20 

I 934 
113 

2 204 

Total 

Números 
absolutos 

I 794 
37 
68 
45 

5 
95 

28 
8 

36 

18 
4 

2 134 
281 

4 553 

% sôbre 
o total 

geral 

39,43 
0,81 
1,49 
0,98 

0,10 
2,08 

0,61 
0,17 
0,79 

0,39 
0,08 

46,90 
6,17 

100,00 

Por motivos evidentes, do total de 4 553 pessoas é con
veniente sejam subtraídos os efetivos correspondentes aos 
dois últimos ramos discriminados (ao todo 2 415 pessoas). 
Resultam 2 138. As 1 794 pessoas ativas no ramo "agricultu-
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Praça Coronel João Teodoro. 

ra, pecuária e silvicultura" representam 83,91 o/o sôbre êsse 
último total. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS fha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Caf~. .. .... . .. 1 377 Arrôba 66 097 33 049 82,18 
Arroz .. . .. 641,30 Saco 60 kg 10 600 4 240 10,54 
Milho ... ... 605 ' " ' 

I 
9 720 1 361 3,38 

Outras ... 300,08 - ·- I 570 3,90 

TOTAL ... 2 923,38 - - 40 220 100,00 

A zona onde se acha Capetinga tem na agricultura sua 
principal atividade. 

A mais importante cultura agrícola do Município é o 
café que, contando com 2 300 000 pés de cafeeiros, tem em 
produção 1 900 000 pés. 

1l:.ste produto, além de liderar a safra capetinguense, 
contribui para a indústria de produtos alimentares "na parte 
de beneficiamento do café". 

Ao café segue-se o arroz e o milho. Há culturas em pe
quena escala de feijão, fumo e batata-inglêsa. O café e o 
arroz representam, porém, em conjunto, 92,7~o/o da produ
ção agrícola local. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do Município são: São Sebastião do Paraíso e o Mu
nicípio Paulista de Franca. 

Pecuária -Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ I 000 % sôbre 

o total 

Asininos •... . .... 4 12 0,03 
Bovinos ... . .... 12 900 24 510 76,43 
Caprinos . ........ 150 18 0,05 
Eqüinos .. ..... . ... 1 580 2 212 6,90 
Muares. ......... ..... . .. 425 1 190 3,71 
Ovinos ... 230 37 0,11 
Suinos. ......... . ... .... 4 550 4 095 12,77 

TOTAL ... - 32 074 100,00 

Conquanto não possua o Município grandes efetivos 
de gado, a pecuária tem bastante expressão na economia 
local. 

311-8 

Os criadores de Capetinga dedicam-se ao gado leiteiro 
e ao gado de corte. A exportação de gado, feita ainda em 
pequena escala, é destinada a São Sebastião do Paraíso e 
Patrocínio Paulista . 

Quanto à produção de leite, que em 1955, atingiu .... 
800 000 litros, parte é consumida pela população local e 
parte é industrializada na fabricação de queijo e manteiga. 

Capela do Divino Espírito Santo. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

TIPO DE 
n lDOSTRIA 

:a extrativa mi-
. . . . . . . 
i a de transforma-

Indústr 
neral 

Indústr 
ção 
da p 

Indústr 
e fab 

c: beneficiamento 
rodução agrlcola 
.a manufatureira 
cil.. 

TO TAL .. 

N.• de Pessoal 
esta- empre-

beleci· gado 
mentos 

------

- -

li 24 

- -

11 24 

CAPITAL FORÇA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 
o total motores em e.v. --------- ---

- - - -

1 115 100,00 9 109,5 

- - - -

I 115 100,00 9 109,5 

A indústria de transformação é o 2.0 ramo quanto ~ 

atividade econômica da população. 

:Pela própria natureza do ramo principal, a indústria 
local está vinculada intimamente à atividade agrícola: o 
beneficiamento do café. 

:s:m 1955, apresentava o Município 11 estabelecimen
tos industriais de "transformação e beneficiamento de pro
duto~. agrícolas", com capital empregado de mais de 1 mi
lhão de cruzeiros. 

A produção da indústria extrativa vegetal atingiu, nes
se mtesmo ano, o valor de 1,5 milhões de cruzeiros. 

Rua Felicíssimo Ferreira. 



MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

1954, conforme registros exist·:mtes nos Serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Existentes ... 

Abastel.'imento d'á!1ua 

Pr~ios servidos .... Possuindo penas. 

Logradouros servidos. Totalmenl.e. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{ 

N~mero C e logradouros. 
Logradouros iluminados..... Numero de focos ...... . 

Consumo em kWh .... . 

Li~ações domicUiares (•) 

De luz ...... . 
... {Número de ligações ....... . 

Consumo em kWh ...... . 

De fôrça .................. {Número de ligações. 

Consumo om kWh. 

(•) Dados relativos a 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

274 

17 

111 

12 

18 

134 

35 600 

257 

111 571 

8 

13 560 

Existem 9 aparelhos telefônicos e 1 cinema. 

Em 1955 estavam registrados na Prefeitura Muni

cipal: 14 automóveis, 6 camionetas, 31 caminhões e 4 ôni· 

bus. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 78 km de estradas de rodagem dos quais 72 sob 

a administração municipal e ::>s restantes particulares. É 
servido pela Estrada de Ferro "Cia. Mogiana de E. Ferro". 

Tábuas itinerárias - São as SE:guintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limftroles 

Cãssia .................. . 
Ibiraci - via Cãssia .... . 
Pratãpolis - via Cássia 
Sio Sebastiio do Parafso 
Sio Tomãs de Aquino .. 
ltirapui (SP) ........... . 
Ibiraci - via direta .... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. .. 
Capital Federal. ... 

DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

18 
94 
40 
42 
34 
24 
28 

414 
1 006 

806 
827 

t:)nibus 
t:)nibus 
t:)nibua 
·t:)nibus 
t:)nibua 
t:)nibua 
A.utomóvel 

1t:)nibus 
Ferrovia 

!\utom6vel 
trerrovia 

Via Passos 
At~ S. Sebastião do 

Parafso por ônibus, 
daf pela C.M.E.F. 
at~ Jur~ia e daf pe
la R.M. V. at~ Belo 
Horizonte. 

At~ S. Sebastiio do 
Paraíso por ônibus, 
daf pela C.M.E.F. 
at~ Jur~ia, daf pela 
R.M. V. at~ Cru
zeiro e de Cruzeiro 
at~ o Rio de Ja
neiro pela E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 40 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 29 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agênc:ia e 2 correspondentes ban
cários. 

Rua Brasil. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sôbre o total 

I Sabem 
Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(') 
-

{Homens ... 520 356 164 17,07 82,93 
Quadro urbano Mulheres .. 593 338 255 37,94 62,06 

TOTAL I 113 694 419 37,64 62,36 

{Homens ... 2 315 974 I 341 42,07 57,93 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 102 697 I 405 33,15 66,85 

TOTAL 4 417 1 671 2 746 37,83 62,17 

{Homens ... 2 835 I 330 I 505 46,91 53,09 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 2 695 I 035 I 660 38,40 61,60 

TOTAL 5 530 2 365 3 165 42,76 57,24 

(') Inclusive pessoas de instrução nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956 foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 

121 

1955 1956 

U nidadea escolares ......... ..... 11 11 

Corpo docente .......... ....... 20 22 23 

Matricula efetiva ............. .. 692 672 704 

Escola Particular "Jesus, Maria e José". 

3119 



A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 42,69%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa ''deficit'' 

Tributária 
realizada do balanço Total 

1951. .... 508 176 374 134 
1952 .... 512 168 559 - 47 
1953 ... ..... 886 180 699 187 
1954. . . . ' . . . .. .. 738 184 976 - 238 
1955 ... .... 918 251 I 004 - 86 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-55 foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA ICr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. .... 36S I 282 508 
1952 198 I 473 512 
1953 ... ... 292 2 639 886 
1954 ... 322 3 914 738 
1955 ... 537 6 230 918 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí

pio de Capetinga compõe-se da sede e do distrito de Goia

nases, limitando com o Estado de São Paulo e com os mu

nicípios mineiros de lbiraci, Cássia, Pratápolis, São Sebastião 

do Paraíso e São Tomás de Aquino. 

Para as eleições de 3-X-955, estavam inscritos 1 849 

eleitores, dos quais, 690 compareceram ao referido pleito. 

São 9 os vereadores em exercício. 

O município é atravessado por uma pequena cordilhei

ra que se ramifica até o Estado de São Paulo, com o qual 

tem limites. Quanto à hidrografia, merece ser citado o ri'bei
rão Capetinga, que corta o município em tôda a sua exten

são, pela riqueza diamantífera que encerra o subsolo de 

suas margens. Outro ribeirão que banha o município é o 
São Pedro, também rico em mineração de pedras preciosas. 

Não há aproveitamento hidrelétrico de cachoeiras, 

conquanto haja no município três quedas de água que o 
possibilitem, embora limitadamente. 

São nativos cedro, ipê, peroba, jequitibá. Não se pra
tica a silvicultura. 

A cidade-sede dispõe de uma área urbana de cêrca 

de vinte e oito hectares e setenta e seis ares, e a área subur

bana de cêrca de setenta e seis hectares e setenta e quatro 
ares. 

A cidade é formada por vinte ruas e duas praças. 

Os habitantes se valem dos serviços profissionais de 
1 médico. Há 2 bibliotecas. 

(Organizado por Moacir Andrade, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatísica Hélio do Nascimento Pimenta). 
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CAPIM BRANCO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- O atual Município de Capim Branco ori
ginou-se do desmembramento de parte do território do Mu

nicípio de Pedro Leopoldo, do qual fazia parte, como Dis
trito. 

Não se conhecem detalhes históricos de sua formação. 

O topônimo se deve ao fato de medrar em suas ter
ras, em grande quantidade, certa espécie de capim que tem 
a côr branca . 

F'oi elevado à categoria de Distrito pelo Decreto nú

mero 184, de 6 de setembro de 1890, fazendo parte do Mu
nicípio de Santa Luzia do Rio das Velhas. 

Posteriormente, em 1923, passou a pertencer ao Muni

cípio de Pedro Leopoldo, recém-criado, desmembrando-se 

ainda uma vez para formar o Município de Matozinhos, 
instalado em 1943. 

A Lei 1 039, de dezembro de 1953, passou à categoria 

de M:unicípio o então Distrito de Capim Branco. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O as
pecto geral do seu território é montanhoso. 

Sua área é de 97 km2 • 

SITUAÇÃO A 

ly 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO- Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 2 878 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 3 039 habitantes, como sua população 

prov:ivel em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

seria de 31 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era a seguinte a situação do distrito de Capim Branco, nú-



Igreja-Matriz, ''m construção. 

cleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS :1-fULHERES % sóbre Número 
absoluto total 

geral 
- ·----

Quadro urbano ... ... . 499 471 970 33,70 
Quadro suburbano ....... 4 3 7 0,24 
Quadro rural. .. .... ..... 972 929 I 901 66,06 

TOTAL ........ ... I 475 I 403 2 878 100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA- O Município produziu 
em 1955, 6 935 mil cruzeiros de produtos agrícolas, sendo 
que o milho foi o principal produto com 17 535 sacos de 60 
quilos, colhidos de 715 hectares plantados e no valor de 
cêrca de 3 milhões de cruzeiros, ou seja 43% do valor da 
produção total. 

PECUÁRIA - Em 31-XII-~;5 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Bovinoa ........ . 
Caprinos ............. . 
Eqüinoa ........... . 
Muares ......... . 
Ovinos ............ . 
Sulnoa .......... . 

TOTAL ..... . 

NÚIIIERO 
DE 

CABI!:ÇAS 

8 780 
70 

250 
120 
30 

2 000 

Grupo Escolar. 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

14 926 
8 

425 
336 

5 
2 000 

17 700 

% sóbre 
o total 

84,23 
0,04 
2,40 
1,89 
0,02 

11,29 

100,00 

O rebanho municipal é muito pouco representativo, 
totalizando apenas um valor de aproximadamente 18 mi
lhões de cruzeiros. 

O rebanho principal é o de bovinps com 8 780 cabe
ças cujo valor foi estimado em perto de 15 milhões de cru
zeiros. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FÔRÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta- empre-
INDúSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ 1 000 % sóbre N.0 de Potência 
o total motores em c.v. 

-----------------------------
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agr!cola 5 16 64 0,45 - -

Indústria manufatureira 
e fabril ...... ······· 1 116 14 000 99,55 76 186 

TOTAL .... 6 132 14 064 100,00 76 186 

Há na cidade apenas um estabelecimento de real im
portância fabril, a fábrica de tecidos que se utiliza da marca 
Periperi, em tôrno da qual se processa pràticamente todo 
o desenvolvimento econômico local. 

Prédio para indústria, em construção. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 

Logradouros públicos 

Existentes ..... 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos . . 

Logradouros servidos. 

{ 

Possuindo penas . .... . 
. . Com ligações livres . . . 

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

{

Totalmente . ... 
Parcialmente . . 

TOTAL ..... 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

282 

12 

118 
3 

121 

8 
8 

16 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 19 km de estradas de rodagem, sob a adminis
tração municipal. 
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Indústria de Tecidos. 

Em 1955 a Prefeitura registrou 1 automóvel, 3 camio
netas, 7 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

- ----------

Municípios limítrofes 

Esmeraldas . .. 64 Rodoviária -
Matozinhos .. .... 6 Rodoviária 
Sete Lagoas. 31 Rodoviária 
Capital Estadual. . 58 Rodoviária 
Capital Federal .. .... 598 Rodoviária 

COMÉRCIO - Conta a população do município com 22 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 12 situa
dos na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização fornecem os seguintes 
dados relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sôbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e aabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

--------
Homens .... ... 451 367 84 81,37 18,63 
Mulheres ... ... ..... ······ 427 320 107 74,94 25,06 

TOTAL .. ... .. .... ... 878 687 191 78,24 21,76 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Capela de N. 5.0 da Conceição. 
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Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário no município: 

-----------.----------------
ESPECIFICAÇÃO 

DADOS NUM"Il:RICOS 

1954 1955 1956 
---·------------ ----·------- ------- -------
Unidades escolares . .. 
Corpo docente . . 
MatriculE efetiva . . 

7 
15 

357 

7 
16 

402 

7 
17 

409 

A percentagem de alunos matriculados - em relação à 
populs.ção infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 58,59 o/o • 

Vista Parcial. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

1954. 

1955 .... 

lOS 

·---

... .... 
..... ... 

Receita 

Total 

682 

666 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Tributária 
realizada "deficit" 

201 608 74 

138 331 335 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da administra
ção, sua situação no período de 1954-55 foi a seguinte: 

ANOS 

1954. 

1955. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

790 

I 800 

Municipal 

682 

666 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A base eco
nômica do município está na agricultura, pecuária e indús
tria manufatureira e fabril. 

Na sede funciona 1 cinema . 

A Câmara Municipal conta 9 vereadores na presente 
legislEttura. Em 3-X-955 estavam inscritos 1 643 eleitores; 
dêsse~., 1 024 compareceram para votar nas eleições daque
la data. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Romeu Lourenço da Silva) . 



CAPINóPOI,IS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo a tradição, os primitivos ocupan
tes da região, onde hoje se ergu:! o município, eram integran
tes do grupo Gê, ou Caiapós e, possivelmente, também, al
guns elementos da tribo "Panariá". 

Dos brancos, têm-se como certo os nomes do Alferes 
José Rodrigues da Silva, D. Francisca Ângela da Silva e 
José Luciano Teixeira, como c's primeiros a se fixarem na 
região, donos de sesmaria, lá pe>r volta de 1810. Mais tarde, 
vieram Joaquim Maximiano dE~ Almeida e sua mulher, pais 
de Jerônimo Maximiano da Sil.va, que os sucederam . 

Em 1927, o local da sede era propriedade rural de Je
rônimo Maximiano da Silva que resolveu lotear uma parte 
do terreno para a fundação c.e um povoado. o levanta
mento topográfico foi concluíd(l em 5 de julho de 1927, sen
do o dito loteamento vendido a José Abadia da Silva, José 
Alves Garcia, Antônio Balduino de Menezes, Lamartine 
César de Sousa, João Tomé da. Silva, João Aureliano Dias, 
José Antônio Francisco e Fra11 cisco Alves Garcia, a preços 
baixos, sob a condição de se i:11teressarem os novos adqui
rentes pelo maior progresso do local; no entanto, não se sa
tisfez o fundador Jerônimo 1\laximiano da Silva com as 
medidas tomadas pelos comp::adores e readquiriu-lhes os 
lotes, revendendo-os a terceiros e passando, êle próprio, a 
tomar iniciativas novas pelo progresso do povoado; assim, 
em 1937, construiu o prédio qtte passou a ser ocupado pelo 
grupo escolar, até a data em que se redige estas notas; em 
1940, com ajuda dos demais moradores, construiu a cape
la de São Pedro; em terrenos de sua propriedade, um genro 
seu construiu o primeiro campo de aviação; em 1946, cons
truiu a usina que passou a abastecer a localidade de luz e 
energia elétrica; em 1952, doou 10 000 metros quadrados 
de terras para a construção do cemitério local; e, quando o 
povoado se elevou a distrito e posteriormente a município, 
o fundador não reservou para. si ou parentes seus quais
quer dos lugares, cargos ou en:.pregos públicos da nova co
muna. Quando das primeiras ~~leições municipais, candida
tou-se a prefeito, sendo derrotado. 

Quanto ao topônimo, explica-se pela existência de uma 
"coroa de capim jaraguá" no local em que o fazendeiro 
reservara para o loteamento, usando a expressão "lá no 
capim", para designá-lo; surgindo o arraial, chamou-se ini
cialmente, o arraial do Capin:, topônimo que foi trocado 
pelo de Capinópolis, pouco de: pois. 

lgreja-M~triz 

23- 24673 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi criado 
pela Lei estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, com território 
sob a jurisdição do município de Ituiutaba; sua instalação 
deu-se a 1.0 de janeiro de 1944. 

O município foi criado pela Lei -estadual n.0 1 039, de 
12-XII-1953, com território desmembrado do de Ituiutaba; 
sua instalação verificou-se em 10-1-1954. O município foi 
criado com dois distritos: o de Capinópolis, sede, e o de Ca
choeira Dourada . 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O município jurisdiciona-se 
à Comarca de Ituiutaba. 

LOCALIZAÇÃO. DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. O aspec
to geral do seu território é plano. A temperatura média em 
graus centígrados é: das máximas, 31; das mínimas, 15; 
compensada, 28. 

Sua área é de 905 km2 • 

SITUAÇÁO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 17 824 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 18 736 habitantes, como sua população 
provável, em 31-XII-1955. A densidade demográfica é de 
21 habitantes por quilômetro quadrado (1955). 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Capinópolis, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
Números % sObre 
absolutoS o total geral 

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

Quadro urbano ... 407 440 847 4,75 
Quadro suburbano .. 92 135 227 1,27 
Quadro rural. . 8 915 7 835 16 750 93,98 

TOTAL .. 9 414 8 410 17 824 100,00 
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A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção 
agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos dados 
constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) % a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------------------

Arroz ...... ········ 29 040 Saco 60 kg 720 000 216 000 97,33 
Caft ............... 600 Arr6ba 48 0!10 2 160 0,97 
Milho .............. 673 Saco 60 kg 12 900 1 935 0,87 
Feijio .............. 421 > 5 070 1 856 0,83 

TOTAL ........ 30 734 - - 221 951 100,00 

O alto preço de cereais e a fertilidade das suas terras 
levaram Capinópolis à posição de um dos maiores produ
tores de arroz e milho de Minas Gerais. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situa
ção dos rebanhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % a6bre 

o total 

Aaininoe ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muarea ....................... . 
Ovinoa ..................... · .. . 

10 40 0,01 
100 000 180 000 76,09 

2 200 286 0,12 
11 000 14 300 6,04 

1 500 1 800 0,76 
1 100 198 0,08 

Sulnoa ....................... . 50 000 40 000 16,90 

TOTAL .................. . 236 624 100,00 

A criação no município se encontra quase que exclusi
vamente representada pelos rebanhos bovino e suíno. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL 

Peasoal EMPREGADO 
TIPO DE INDÚSTRIA esta- empre-

beleci- gado 
mentoa Cr$ 1 000 % sôbre 

o total 
-------------- ----
Ind6atria extrativa mineral. ...... 3 20 128 21,22 
Ind6atria manufatureira e fabril .. 8 15 475 78,78 

TOTAL ..................... 11 35 603 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era .a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

N6mero de prtdios exiatentea. 

Lo~radouros públicos 

Exiatentea ......... . 

Iluminação pública e domiciliar• 

{ 
N6mero de logradouros 

Locradouros iluminados....... N6mero de focos ...... . 
Conaumo em kWh ....... . 

Ligaçaes domiciliar~s• 

De lqz. . . . . . . . . . . . . . . . ... I N6mero de ligações ....... . 
I Consumo em kWh ....... . 

De f6rça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N6mero de Jigaçõea ....... . 
I Consumo em kWh .. . 

• Os dados ae referem ao ano de 1955. 
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DADOS 
NUMI!:RICOS 

303 

28 

4 
lO 

3 600 

120 
29 300 

2 
5 000 

MEIOB DE TRANSPORTE - O município é cortado por 
duzentos e vinte e quatro quilômetros de estradas de roda
gem sob administração municipal e dispõe, ainda, de três 
campo!: de pouso. Foram registrados na Prefeitura Munici

pal, em 1955: 29 automóveis, 29 camionetas e 87 cami
nhões. 

Quanto às distâncias e vias de comunicações com os 
municípios vizinhos e Capitais do Estado e da República, 
damos, para maior clareza, as seguintes: 

T.~buas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESP 

Ituiutaba 
CanApolio 
Itumbiarl 

CAPITAl 

EC I FI CAÇÃO 

llunicípios 
limítrofes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
·················· , Eatado de GoiAs 

. ESTADUAL ... 

CAPITAl • FEDERAL ..... 

018-
TANCIA 

(km) 

42 
38 
91 

836 
726 

I 212 

MEIO DE OBSERVAÇÕES 
TRANSPORTE 

Onibus . .. 
Onibuo ... 
Onibus ... 
Autom6vd e 6nibus 
Avião Cona6rcio Real-

Aeroviaa. 

Autom6vel e avião Consórcio Real-
Aeroviaa. 

COMI:~RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio. com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; conta, ainda, com 7 estabelecimentos comerciais 
varejistas, também situados na sede. 

Dispõe, também, de 1 correspondente bancário. 

INST1~UÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

OIS 

Homens. 

Mulheres 

TOT 

:::RIMlNAÇÃO 

·················· 
.................. 
AL ............... 

N6meroo absolutos 

Sabem N~ 

Total ler e sabem 
escrever ler e 

escrever(•) 
--------

425 260 165 

494 237 257 

919 497 422 

(') Inclusive pessoas de instrução Di:> declarada. 

% s6bre o total 

Sabem Não 
ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 
----

61,17 38,83 

47,97 52,03 

54,08 45,92 

Ensino primário- Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviç:> de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Trecho de umo das ruas da cidade 



Gerais, no período de 1954-19!i6, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ... 
Corpo doC'ente .. 
Matricula efetiva. 

195~ 

lO 
15 

620 

1955 

11 
22 

807 

1956 

15 
27 

I 101 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 25,55%. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

A situação das finanças públicas no município no perío
do de 1954-1955 é caracteriza:ia pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receit~ arrecada da 
Despesa Saldo ou 

Total I Tribuüria 
realizada deficit 

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

1954.- --- 2 7321 978 I 732 I 000 
1955 2 210 :. 044 2 210 -

Quanto à arrecadação, em duas esferas administrativas, 
sua situação no período de 1954-1955 foi a seguinte: 

ANOS 

1954....... ············· 
1955 ............................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Eotadual 

462 
2 974 

Municipal 

2 732 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os melho
ramentos urbanos da sede são os descritos na parte histó
rica e nas tabelas atrás apresentadas. 

Para as eleições de 3~X-95.5 havia 1 759 eleitores ins
critos; ao referido pleito compareceram 847 votantes. São 
7 os vereadores em exercício. O município se vale dos ser
viços profissionais de 3 médicos . 

A principal característica •econômica do município é 
sua extraordinária produtividade agrícola em relação às 
demais comunas mineiras; em realidade, situa-se o muni
cípio entre os maiores produtores de milho e arroz, produ
zindo ainda, em escala considerável, algodão, feijão, man
dioca, frutas (laranja e banana) e quase todos os demais 
produtos básicos da agricultura mineira. Em 1955, produ
ziu 450 000 sacos de milho, 720 000 sacos de arroz, 5 070 
sacos de feijão, 140 000 arrôbas de algodão, 280 000 cachos 
de bananas, 60 000 centos de laranjas, etc. 

Na pecuária, o rebanho bovino é o mais importante, 
acusando, em 1955, 100 000 cabeças, com uma produção 
leiteira de 1 800 000 litros de leite. 

O município é banhado pelo rio Paranaíba, no qual se 
localiza a Cachoeira Dourada com um potencial hidrelétri
co calculado em 300 000 cavalos de fôrça; a usina nela ins
talada é que abastece a cidade de luz e energia; aproveita 
apenas 25 000 cavalos-vapor. 

Esta Cachoeira, com o Canal de S. Simão, as Corre
deiras do "Praião" e do "Gambá'', dão um potencial hidráu
lico de 1101 000 H. P. Ainda há o "1.0 Salto do Tijuco" 

"M . " 30 ou orats com 00 H. P. e o "2.0 Salto do Tijuco" com 
4 000 H. P. e mais "S. Domingos", "Ribeirão dos Baús" 
"S- J A • " "C . , , ao erommo , achoetras ', "Cachoeira da Invernada", tô-
das estas quedas e desníveis somando um potencial hidre
létrico de 1 253 000 H. P. 

A lavoura do município é, em sua quase totalidade 
mecanizada; há 3 campos de pouso para aviões e uma com~ 
panhia telefônica organizada pelos fazendeiros da região 
e operando desde 1940. 

Conta o município com 2 hotéis e 1 cinema. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Luiz de Oliveira). 

CAPITóLIO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO Em 1893, Pedro Messias insta
lou-se nas imediações do local onde hoje se encontra 
a cidade de Capitólio. Atraiu-o a fertilidade do solo, o que 
o levou a adquirir grande porção de terras, que começou 
a cultivar, juntamente com alguns colonos. Nesse desbrava
mento não tiveram maiores obstáculos, pois a região não era 
habitada por índios. 

No local, começou a formar-se uma povoação; pois ou
tras pessoas foram ali morar, cuidando da agricultura. 

Pedro Messias fêz várias doações de terras, construindo 
na região uma capela e depois um cemitério. Isso entre 
1895 e 1900. 

Ao mesmo tempo em que se .desenvolvia na localidade 
a agricultura, também a pecuária era tentada, mas sem 
maior desenvolvimento naquela época . O primeiro nome 
do local foi Casa de Pedras, porque era costume naquele 
tempo cobrirem-se as casas com uma qualidade de pedra 
existente na região e que com facilidade se transformava em 
lâminas de um centímetro de espessura. Dispostas as lâ
minas sôbre o madeiramento, davam boa cobertura. Depois 
ganhou o nome de Arraial das Cabeças. Por quê? As pessoas 
mais antigas do lugar explicam que tal nome dado ao arraial 
que se formava nas terras que Pedro Messias começara 
a cultivar e às quais levara trabalhadores se deve ao fato 
de ali se reunirem os principais fazendeiros da região, para 
tratar de negócios . Eram, pelas suas grandes posses, os 
"cabeças". Daí o ~orne dado pelo povo: Arraial dos Ca
beças ... 

Mais tarde, com a fixação ali de uma família nume
rosa, cujos membros tinham o sobrenome de Francisco, o 
povo começou a chamar ao lugar "Arraial dos Franciscos", 

passando mais tarde a denominar-se São Sebastião dos Fran
ciscos, com a construção da capela de São Sebastião, hoje 
reconstruída e que é a Matriz da paróquia. 

Pertenceu como distrito ao municípto de Piiií, pas
sando depois a integrar o município de Guapé. Assim per
maneceu até que, em 1943, voltou a fazer parte do muni
cípio de Piiií. Pela Lei estadual n.0 336, de 27 de dezem
bro de 1948, foi elevado a município, com o nome de Ca

pitólio. 

Atribui-se a denominação de Capitólio à lembrança 
de que primitivamente o local se chamara Arraial das Ca
beças, pois é de "cabeça" a origem da palavra Capitólio. Não 
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parece que o Capitólio de Roma tivesse influído na denomi
nação, mas sim aquêle motivo menos imponente, mas mais 

admissível. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
de Capitólio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é ondulado, tendendo para 
o montanhoso. O município é composto apenas da sede. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 532 km2 • A sede municipal, situada a 
745 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 36' 30" de latitude Sul e 46° 02' 54" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 235 km, no ru
mo O.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 071 habitantes a população do município. 

Serviços de instalação de água 
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Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 543 habitantes, como sua população 
provável, em 31-XII-55. A densidade demográfica é de 16 
habitantes por quilômetro quadrado ( 1955) . 

Loc·alização da população - A localização no quadro 
urbano ela sede e no quadro rural é a seguinte: 

L 

Sede .... 
Quadro 

TO' 

-
OCALIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 

·-·------------

................... ..... 
rural. ........... ... ..... 
rAL GERAL ... ······ 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I.n-VU-1955 

Total 

Homens Mulheres I % sôbre Números 
absolutos o total 

gerei 
----- --·--- ----- -----

549 604 1 153 14,30 
3 532 3 376 6 908 85,70 

4 081 3 980 8 061 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA 

Ramos de Atividade - Pelos dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da população 
munidpal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuiria e ailvicultura 
lndústriaa extrativas ............. . 
Indúatria dr tranaformaçio ...... . 
Com&-c'.o de mercadoriaa ........ . 
Com&-c·io de imóveis e valores mobi· 

!i6riot1, crMito, aeguroe e capitali· 
zaçio ........................ . 

Preataçíóo de serviços ........... . 
Traupcrte, comunicações e armaze .. 

nage111 ....................... . 
Profiaaões liberaio ............... . 
Ativida·ieo sociaia ........... -.... . 
Adminintraçio pública, Legislativo 

e Juttiça ..................... . 
Defesa :.acionai e segurança pública 
Ativida :iea dom&ticas nio remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ....................... . 

Condiçiies inativas .............. . 

TCTAL ................... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

2 002 

86 
60 

2 
36 

20 
3 
4 

15 
2 

248 
258 

2 736 

Mulheres 

7 

50 

19 

2 512 
144 

2 733 

Total 

Números 
absolutos 

2 009 

86 
60 

2 
86 

21 
3 

23 

15 
2 

2 760 
402 

5 469 

% sôbre 
o total 

geral 

36,74 

1,57 
1,09 

0,03 
1,57 

0,38 
0,05 
0,42 

0,27 
0,03 

50,50 
7,35 

100,00 

:Do total de 5 469 pessoas é conveniente sejam subtraí
dos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo 3 162. 
pessoas) . Resultam 2 107. As 2 009 pessoas ativas no ra
mo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam 
95,34 o/o sôbre êsse último total . 

. Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955 foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

Cl 
AC 

Caf~ .. 
Milho. 
Arroz. 
Outras 

T< 

JLTURAS 
~RI COLAS 

-------
········ .... 
····· . ...... 
······ .... 

.... ...... 

>TAL ....... 

ÁREA 
(ha) 

-----

532 
720 
450 
369 

2 071 

PRODUÇÃO VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre Unidade Quantidade o total 
---------- ----- -----

Arr6ba 30 000 12 000 62,47 
Saco 60 kg 27,600 3 588 18,68 

> > ' 7 000 2 100 10,93 
- - 1 521 7.92 

- - 19 209 100,00 
I 

Como foi visto, o ramo "agricultura, pecuana e silvi
cultura" é o que concentra maior contingente da população 

local. 
A atividade predominante no Município é, como sem-

pre foi, a agricultura. O café lidera a safra capitolina. Ao 
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café seguem~se culturas do milho e do arroz. Há culturas 
em pequena escala de cana-de-açúcar, feijão e mandioca. 

Os principais centros conuumidores dos produtos agri
colas do Município são: Distrito Federal e Belo Hofizonte. 

Pecuária - Em 31-XII-!iS era a seguinte a . situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 
NO:BI!ERO 

DE 
CADUCAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % aóbt;e 
o total 

------------·1----·-·- ------ -------
Aaininos ...................... . 
Bovinoa ..•.................... 
Caprinc:.. ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
~uares ................... ·.· · · · 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ....................... . 

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

lO 
15 000 

200 
1 000 

400 
150 

6 000 

lO 
24 000 

12 
1 200 
1 040 

15 
4800 

31 077 

0,03 
77,26 
0,03 
3,86 
3,34 
0,04 

15,44 

100,00 

Conquanto não possua o Município grandes efetivos 
de gado, a pecuária tem expreasão na economia local. 

Os criadores de Capitólio dedicam-se ao gado leiteiro 
e ao de corte. Tôdas as propriedades possuem gado comum. 

A exportação de gado, feita em pequena escala, se des
tina a Belo Horizonte e Passos. 

A produção de leite, em 1955, foi de 400 000 litros. 

Indústria- A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peasoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta-
INDÚSTRIA beleci-

empre-
gado 

mentoa Cr$1 000 % aóbre N.• de Potencia 
o total motores em c. v. ------------- ----- ---- ---- -------

Ind6atria extrativa mi-
neral ................ - - - - - -

Ind6atria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produçio a&rfcola 2 6 630 100,00 2 54 

lnd6otria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 2 e e3o 100,00 2 54 

A produção industrial do Município atingiu, em 1955, 
os seguintes valores: 

Indústria de transformação - 23 milhões de cruzei
ros; Indústria extrativa vegetal - 1,4 milhões. 

Capitólio produziu, em 1955, 270 000 quilogramas de 
rapadura e 120 000 quilogramas de farinha de mandioca. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção em Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMitRICOS -----------------------------------

Número de prl>dios existentes ................... . 

LoAradouros públicos existentes 

Abastecimento d'IJAua 

Pr~ios aervidos ............. {Com ligações livres ........ . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros -vidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

lluminaçllo pública domiciliar (') 

z ~ d .1 ~- d {N6mero de logradouros ..... . 
....,.ra ouros t Uu•tDB os·· · · · · N6mero de focos ...... ." ... . 

Consumo de kWh ......... . 

LiAações domicifiares (•) 

De bu ...................... {N6mero de ligações ........ . 

Consumo de kWh ......... . 

De fórç& ................... {N6mero de ligações ........ . 

Consumo de kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

Há 1 médico no exercício da profissão. 

312 

19 

120 

120 

5 
3 

8 

13 
125 

22 000 

165 

35 600 

9 

21 150 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cor.tado por 
55 km de estradas de rodagem, dos qúais 12 sob a adminis
tração estadual e 43 sob a municipal. Em 1955 foram regis
trados na Prefeitura Municipal: 6 automóveis, 3 camione
tas, 2 caminhões e 2 ônibus. 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 23 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 15 situados na sede. 

Dispõe também de 4 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') escrever(') 

-------------------------
{Homeno ... 442 295 147 66,74 33,26 

Quadro urbano Mulheres .. 533 274 259 51,40 48,60 

TOTAL 975 569 406 58,35 41,65 

{Homeno ... 2 908 1 132 1 776 38,92 61,08 

Quadro rural.. Mulheres .. 2 760 874 1 886 31,66 68,34 

TOTAL 5 668 2 006 3 662 35,39 64,61 

{Homens ... 3 350 1 427 1 923 42,59 57,41 

Em l(etal...... Mulheres .. 3 293 1 148 2 145 34,86 65,14 

TOTAL 6 643 2 575 4 068 38,76 61,24 

(') lncluoive pessoal de instruçio nAo declarada. 
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Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Produção do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 13 unidades escolares em 
1954; 14 em 1955 e 18 em 1956. A matrícula foi de 1 043 
alunos em 1954, 960 em 1955 e 1 043 em 1956. 

DADOS NUMI!:RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
--

Unidades escolares ... 13 14 18 
26 25 25 Corpo docente ... .... 

1 043 960 1 043 Mlltrlcula efetiva ... ... 

A percentagem de alunos matriculados em relação 
à população infantil em idade escolar é de aproximada

mente 53,10%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças muni

cipais no período de 1951-1955 está assinalada na tabela 

abaixo, pela qual se verifica que a arrecadação supera a 

tributação, tendo as despesas superado a arrecadação. 

ANOS 

1951 ............ 
1952 ............ 
1953 ........... 
1954 .......... 
1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributãria 

447 135 
486 138 

693 136 

692 128 

818 194 

Despesa 
realizada 

275 
346 
690 
638 

1 009 

Saldo ou 
"dHicit" 

do balanço 

172 
140 

3 
54 

191 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da administra

ção sua situação no mesmo período de tempo foi a se

guinte: 

ANOS 

1951...... . ................ . 
1952 ........ . 
1953 .. . 
1954 .... . 
1955 .... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual 

716 
691 

1 340 
1 328 
2 318 

Municipal 

447 
486 
693 
692 
818 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os rios que 

banham a região em que se encontra Capitólio são sufi
cientes para a agricultura do município e não há obras de 

irrigação . São êles: o rio Grande, em tôda a extensão da 
linha sul do município, e o rio Piúí que o atravessa na direção 

N.E.-S.O. Neste último há uma usina hidrelétrica na cachoei

ra denominada "Girau". No tocante à fauna registra-se a exis

tência de capivaras, pacas, macacos, veados, quatis, etc., e 

mais raramente, onças, caititus ou porco-selvagem, tucanos, 
garças, etc. Encontram-se as seguintes variedades de peixes: 

dourados, jaús, piaus, tubaranas, bagres, traíras, lambaris, 

etc. Predomina na região a vegetação rasteira, havendo 
uma percentagem pequena de florestas. Encontramos aí a 

quina, o velame, a caroba, a ipecacuanha, a suma, etc. A in
dústria de madeira e cascas para curtir é praticada em pe

quena escala, pois, dado à escassez de florestas, as re
servas acham-se ameaçadas. Não há reservas minerais. Já 
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foi as1;inalada a presença de diamantes em dois pontos no 
município, mas não houve exploração. 

Para as eleições de 3-X-955 foram inscritos 2 535 elei
tores. Entretanto, compareceram 1 214 votantes ao pleito 
e 9 vereadores foram eleitos. 

O município de Capitólio é limitado pelos municípios 
de Al pinópolis, Guapé, Guia Lopes, Piüí e São João Ba
tista elo Glória, com os quais está ligado por estradas, 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS LIMITROFES 

Alpin6polis .................................. . 
Guap~ ..................................... . 
Guia L<>pes ................................. . 
Piül. ................................... . 
São Joiio Batista do Glória .............. . 

64 Rodoviãria 
28 Rodoviãria 
89 Rodoviâria 
24 Rodoviâria 
60 Rodoviãria 

( Organizado por Moacir Andrade, com dados fornecidos pelo 
Agent,~ de Estatística Pedro Apolinário da Silva). 

CARAt- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Entre os elementos coligidos sôbre a ori
gem do município, figura como mais antiga a referência 
a uma expedição que, em princípios do século XIX, teria 
vindo de Minas Novas com destino ao litoral baiano, pas
saridc> por Marambaia, a ela se atribuindo o primeiro 
desbravamento do território, isto, porém, na parte então 
considerada como pertencente ao rio Mucuri. Na par
te de município, pertencente ao Araçuaí, teria sido o Padre 
Agostinho Francisco Paraíso o primeiro a visitar a mata 
em 1875, como pregador empenhado na catequese dos índios 
ali e:dstentes, o que conseguiu em sua quase totalidade, le
vando dêles grande parte para a sua fazenda de cacau, às 
mar~;ens do Marambaia, afluente do Mucuri. Segundo 
Frei Samuel, O.F.M., os índios botocudos dominavam com 
efeito grande parte da região; e uma parte dêles, acossada 
pela~: fôrças do govêrno, conseguiu escapar e localizar-se 
no tc~rritório, mais ou menos em 1866. Acrescentam, po
rém, os informes coligidos que êsses índios já eram em 
grande parte mestiços, circunstância que teria tornado mais 
fácil a sua catequese pelo Padre Paraíso. Em 1894, Joa
quim Coimbra e Vicente Coimbra, vindos de Grão-Mogol à 
procura de pedras preciosas, resolveram ficar na região, já 
a essa época livre de índios, dedicando-se à agricultura. 
Iniciada por êles a construção de uma capela em honra a 
São José, foi surgindo o povoado, onde, no princípio do sé
culo atual e segundo o mesmo Frei Samuel, O. F. M., 
não havia ainda 50 famílias. O seu desenvolvimento de
veu-,;e principalmente ao aparecimento de lavras de pe
dras preciosas, às grandes possibilidades para a agricultura 
e também às freqüentes visitas de Padres vindos de Ara
çuaí,. na pregação- de missões aos habitantes que se foram 
fixando no lugar . A primeira denominação do povoado foi 
São José do Lagedo, em homenagem ao orago da capela 
e re:ferência ao local em que fôra edificada, mas os morado
res e vizinhos também a êle se referiam com o nome de 



São José dos Coimbras, aludindo assim aos dois irmãos que 
ergueram a primitiva capela. Pela Lei n.0 556, de 30 de 
agôsto de 1911, foi a povoaçã.o elevada à sede distrital, com 
o respectivo território pertenc:ente ao município de Araçuaí 
e denominação de São José dos Coimbras; mas já nesse 
mesmo ano, em publicação oficial, vem a mesma referida 
com o nome de São José do Caraí, até que, pelo Decreto-lei 
n.0 148, de 17 de dezembro d<~ 1938, passou a denominar-se 
Caraí, topônimo de origem tupi, que pode ser interpretado 
como "o homem branco", "o astuto", "o manhoso" e ainda 
"o rio do cará" ( cará- raiz .comestível e I- rio), segundo 
Couto de Magalhães e P. Montoya. Pelo Decreto-lei nú
mero 1 058, de 31 de dezemb::o de 1943, o distrito de Caraí 
foi desmembrado do município de Araçuaí, para entrar na 
composição do novo município de Novo Cruzeiro; e em 
1948, pela Lei n.0 336 de 27 de dezembro dêsse ano, que 
estabeleceu o novo quadro da divisão judiciária e adminis
trativa, a vigorar no qüinqüÊ·nio 1949-1953, foi elevado a 
município, constituído de trê; distritos: Caraí, Marambai
nha, desmembrado do município de Novo Cruzeiro, e Pa
dre Paraíso, novo distrito criado pela mesma lei, com sede 
no povoado de São João da Ág\la Vermelha. Fator dos 
mais importantes para o desenvolvimento econômico do 
município, aliás, de tôda a região, vem sendo a abertura 
da grande Rodovia federal R::o--Bahia, que corre a poucos 
quilômetros da sede, pelas grandes possibilidades que pro
porcionou ao seu intercâmbio com as grandes capitais do 
país e à valorização e incremento de suas fontes de pro
dução. 

LOCALIZAÇÃO DO.MUNICIPIO- Situa-se o município 

na Zona do Mucuri, sendo o 11eu território banhado por vá

rios cursos de água tributários do rio Araçuaí, tais como 

os ribeiros Santo Antônio, São Joanico, Piauí e Gangorra. 

A superfície total é de 1 67.3 km2 • A sede municipal, a 

792 m de altitude, está entre as coordenadas geográficas de 

17° 11' 18" de latitude Sul e •U0 41' 36" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, E~m linha reta, 385 km, no ru-

Posição do Município em relo;ão ao Estado e suo Capital 

Igreja-Motriz 

mo N.N.E. Apresenta as temperaturas médias seguintes: 
das máximas: 25°C; das mínimas: 18°C. 

POPULAÇÃO - Era de 15 202 habitantes, em 1.0 de julho 
de 1950, segundo dados do último Recenseamento, mas já 
em 31 de dezembro de 1955 podia ser estimada em 16 037, 
de acôrdo com os cálculos do Departamento Estadual de 
Estatística. Na mesma data, a densidade demográfica era 
de 10 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~Iomerações urbanas - Ainda com base 
nos resultados do Recenseamento de 1950, eram três as 
aglomeraçõt!s urbanas no município: a sede municipal e as 
sedes dos distritos de Marambainha e Padre Paraíso. 

Localização da população - A população total do mu
nicípio, recenseada em 1950, estava localizada em seu terri
tório, conforme mostram os dados contidos no quadro 
abaixo: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I .n- VII- 1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPUI.AÇÃO 

Total 

Homens Mulheres Números % aôbre 
absolutos o total 

geral 
--------------- ---- ----- ------- ----
Sede .................... ... . .... 438 525 963 6,33 
Vila de Marambainha ..... ... 234 283 517 3,40 
Vila de Padre Paraiao ..... 58! 615 I 196 7,86 
Quadro ruraL . 6 460 6 066 12 526 82,41 

TOTAL GERAL .. ..... 7 713 7 489 15 202 100,00 

Apesar de já dever contar a sede municipal quase 1 000 
habitantes atualmente (963 em 1950), nota-se que não é 
a Cidade o maior centro urbano do município, pois a vila 
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de Padre Paraíso, aliás de criação mais recente, apresenta-se 
com a população bem maior, quase 1 200 habitantes pelo 
último Recenseamento. Nota-se por outro lado que o total 
da população urbana não chega a 20% (apenas 17,60), 
deixando no quadro rural do território o elevado contingente 
de 82,40% do efetivo demográfico apurado pelo Censo. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 
Ramos de atividade - A população do município, de 

acôrdo ainda com o último Censo, tem no quadro abaixo a 
sua distribuição segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE, 
DE lO ANOS E MAIS 

Total 

absolutos 0 total 
geral 

Homens Mulheres Números! % sObre 

---------------- ----- - --- ----------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ......... . 
Indústria de transformação .. . 
Comércio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação .......... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ..... 
Profis!Ões li hera ia ... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas não remu

neradas e .atividades escolares dis-
centes ............ . 

Condições inativas .. . 

TOTAL ..... . 

4 157 
171 

42 
81 

17 

5 

83 
565 

5 123 

129 4 286 47,45 
171 1,89 

43 0.47 
81 0,89 

21 38 0,42 

5 0,05 

0,02 

0,01 

3 587 3 670 40,61 
176 741 8,19 

3 915 9 038 1 00,00 

Cêrca de 50% da população de 10 e mais anos de 

idade estavam ocupados na agricultura, na pecuária e na 

silvicultura e ainda nas indústrias extrativas. Da outra me

tade, 40,61 o/o ocupavam-se nas atividades domésticas, nas 

atividades não remuneradas e nas atividades escolares dis
centes; 8,19% em condições inativas e o restante ou menos 

de 2 o/o nos demais ramos de atividade . Pode-se dizer que 
a metade da população de 10 anos e mais desenvolvia a sua 
atividade econômica no quadro rural, desde que aí se si
tuem, como razoável, a agricultura, a pecuária, a silvicultura 
e também a indústria extrativa, que é explorada fora dos 
quadros urbanos. ltsses fatos mostram sua consonância com 
elementos já registrados, relativos à localização da popula
ção, que vive na zona rural numa proporção de mais de 
80% sôbre o total. Não deixa também de ser interessante 
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consignar-se a quase ausência de habitantes dedicados aos 
outros ramos de atividade, cujos índices numéricos cons
tantes do quadro são quase imponderáveis. Nenhuma pes
soa nas profissões liberais, apenas um homem e uma mu
lher nas atividades sociais, um representante apenas na ad
ministt·ação pública e ninguém na defesa nacional ou segu
rança pública, em um território que já tinha em 1950 a sua 
cidade. 

AgricuUura, pecuária e silvicultura - O seguinte qua
dro, calcado em elementos resultantes do inquérito agrope
cuário de 1955, mostra a situação do município no tocante 
à produção agrícola: 

CUI 
AGI< 

.TURAS 
!COLAS 

--~-----

Café. 
Mandioc 
Cana-de 
Feijão. 
Milho .. 
Outras. 

... 
açúcar .. 

T01 'AL 

ÁREA 
(h a) 

------

I 440 
I 000 

200 
800 
700 

376,5 

4 516,5 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 I % sObre 
o total 

----- ----- ----- ------
Arrôba 36 000 9 720 34,70 

Tonelada 20 000 8 000 28,56 
' lO 000 3 400 12,14 

Saco 60 kg 6 200 2 790 9,95 
> ,. 

" 11 000 I 760 6,28 
- - 2 346 8,37 

-
I 

- 28 016 100,00 

.Além dos produtos acima, constituem ainda objeto de 
atividades na lavoura do município o arroz, a banana, a ba
tata-doce e batata-inglêsa, a laranja e outras culturas com 
menores índices de produção. De tôdas, a mais importante 
na economia comunal é o café, que ocupa uma área culti
vada de 1 440 hectares, com 1 800 000 pés, um milhão dos 
quais em produção. Vêm em seguida a mandioca, o milho 
e o feijão, cujas culturas ocupam, respectivamente, 1 000, 
700 e 800 hectares. Os cinco produtos constantes do qua
dro ocupam, só êles, 91 o/o da área cultivada no município; e 
os respectivos valores, a mesma taxa percentual em relação 
ao total consignado. Por outro lado chama atenção a forte 
reduçáo com que se apresenta a área cultivada, em relação 
à superfície total do município: pouco mais da quarta-parte 
de um por cem, como a mostrar as grandes possibilidades 
futuras de uma grande expansão da lavoura, para o que não 
faltam em abundância as melhores terras cultiváveis, desde 
que não faltem os fatôres indispensáveis a uma produção 
econômicamente remuneradora. 

Pecuária - Contava o município, em 31-XII-1955, 
com um rebanho total de 57 300 cabeças no valor de 
Cr$ 65 703 000,00, de acôrdo com êste quadro: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % sObre 
o total 

----·------------1·------·-- -------------

Asininm .. . 
Bovinos .... . 
Caprino !I.. 
Eqüina. 
Muares 
Ovinos ... 
Suínos. 

TOTAL ... 

500 
17 000 

I 400 
10 000 

2 500 
900 

25 000 

57 300 

400 0,60 
25 500 38,83 

168 0,25 
14 000 21,30 

5 500 8,37 
135 0,20 

20 000 30,45 

65 703 100,00 

Têm pos1çao destacada nos dados acima os bovinos, 
os eqüinos e os suínos, com um valor total correspondente 
a 90% do total geral. O rebanho bovino constitui riqueza 
das mais importantes no município, onde, como acontece em 
tôda a região, encontra a atividade pastoril condições ex
cepcionais para o seu desenvolvimento na excelente quali-



dade das respectivas pastagens. O rebanho suíno está a 
mostrar a seu turno outro elemento preponderante da eco
nomia agrária, escudada come• é bem de ver na apreciável 
produção de milho, de que depende em alto grau aquela 
criação. 

No campo da produção industrial é pràticamente ine
xistente a atividade, de acôrdo aliás com os elementos já 
alinhados sôbre a economia do município, alicerçada tôda 
ela na agricultura e na pecuária . Os dados que aparecem 
sob aquêle título nas apurações estatísticas referem-se à 
transformação de produtos agrícolas, com a produção de 
aguardente de cana, farinha de mandioca, polvilho e rapa
dura. De acôrdo com o inquérito referente ao ano de 1955, 
congregavam-se naquela atividade 40 estabelecimentos, em
pregando 102 pessoas, com 641 mil cruzeiros de capital. 
Nesses dados não estão incluídos os referentes à indústria 
extrativa mineral, praticada em pequena escala e em cará
ter aleatório, não tendo sido possível a sua obtenção para o 
registro numérico nestes comentários . 

MELHORAMENTOS URBANOS - Havia na sede mu
nicipal, em 1954, de acôrdo com os dados dos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção, das Secretarias da Via
ção e Agricultura, respectivamente, 320 prédios, distribuí
dos em 10 logradouros, dos quais um apenas possuía pavi
mentação (parcial). Não havia serviço de abastecimento 
de água nem rêde de esgotos. Havia entretanto iluminação 
elétrica pública e domiciliar, de acôrdo com os seguintes 
dados referentes ao ano de 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

{ 

N~mero de logradouros . ... 
Iluminação pública.. . . . . . . Numero de focos..... . .. 

Consumo em kWh ...... . 

. . . . . . . . 
{

Número de ligações ... 
Iluminaç-ão domiciliar 

Consumo em kWh ... 

DADOS 
NUM~RICOS 

lO 
59 

32 400 

84 

12 954 

MEIOS DE TRANSPORTE ·- A sede municipal está li
gada por estrada de rodagem estadual à grande Rodovia 
federal Rio-Bahia. Dentro do território do município, a 
rêde rodoviária existente é de 17 4 km, sendo 56 km de es
trada federal e 118 km de estrada mantida pelo Estado. 
Para as viagens à capital do Estado, o percurso a fazer é de 
713 km e para a capital federal, de 888 km, por estrada de 
rodagem. 

Cachoeira "Po!:O Danta" 

Rua José Vicente Coimbra 

São os seguintes os meios de transporte e respectivas 

distâncias para os municípios limítrofes: para Teófilo Otoni 

- 102 km por rodovia; para Novo Cruzeiro- 54 km por 

rodovia e 48 km a cavalo; para Itinga- 146 km por rodo

via e 86 km a cavalo; para Araçuaí - 196 km por rodovia 
e 72 km a cavalo. 

Em 1955, estavam registrados os seguintes veículos na 

Prefeitura Municipal: 4 caminhões e 2 camionetas. 

COMÉRCIO E BANCOS -Contava o município, em 1955, 

57 estabelecimentos comerciais, dos quais 6 atacadistas. 

Dos estabelecimentos varejistas, 22 estavam localizados na 

sede municipal, que contava também com 4 estabelecimen

tos atacadistas, dos 6 mencionados. Havia na Cidade 1 cor

respondente bancário. A agência local da Caixa Econômica 

Estadual tinha em depósitos, em 31-XII-1955, ....... . 

Cr$ 230 851,00. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - A situação do município, re

lativamente ao grau de alfabetização de seus habitantes, po

de ser conhecida pelo quadro abaixo, de acôrdo com o Re

censeamento de 1950: 

I PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*) 

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

{Homens ... l 070 389 681 36,35 63,65 
Quadro urbano Mulheres .. l 241 326 915 26,26 73,74 

TOTAL 2 311 715 l 596 30,93 69,07 

{Homens ... 5 487 308 5 179 5,61 94,39 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 131 80 5 051 1,55 98,45 

TOTAL lO 618 388 lO 230 3,65 96,35 

{Homens ... 6 557 697 5 860 10,62 89,38 
Ein geral. ... · Mulheres .. 6372 406 5 966 6,37 93,63 

TOTAL 12 929 l 103 ll 826 8,53 91,47 

É de menos de 31 o/o, no quadro urbano, sôbre o total, 

0 contingente de pessoas que sabem ler e escrever, contra 

3,65% no quadro rural. Na discriminação por sexo, veri

fica-se não só a predominância dos homens relativamente 

às mulheres, na posse daquele conhecimento, como também 

a percentagem mínima de 1,55% para as mulheres que sa-
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bem ler e escrever, no quadro rural. Há 1 biblioteca no 

município. 

Ensino primário- No período de 1954 a 1956 teve 
o ensino primário a seguinte organização: 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ........ 16 13 16 

Corpo docente . ~ . . . . . . . . . 35 34 34 

Matrícula efetiva ......... 1237 1346 1596 

Em relação à população infantil em idade es<:olar, a 
percentagem de alunos matriculados era no último ano de 

43 o/o aproximadamente. 

FINANÇAS PúBLICAS- O desenvolvimento das finan
ças públicas, no município, tem no quadro abaixo a sua 
representação em referência ao período de 1951 a 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Tributária 
realizada do balanço Total 

1951. ........... 142 99 257 - 115 
1952 ............ 383 231 365 18 
1953 ............ 2 626 1 838 2 416 210 
1954 ............ 1 266 866 1 835 - 569 
1955 ............ 947 663 1 221 - 274 

A receita geral passou de menos de 150 mil cruzeiros 
em 1951 a perto de 1 000 000 em 1955, com elevações brus
cas intermediárias em 1953 e 1954. O mesmo aconteceu 
com a renda tributária, cujo ritmo de desenvolvimento 
guarda comumente certa marcha ascencional, salvo quando 
concorrem na arrecadação fatôres estranhos. Na execução 
orçamentária verificaram-se deficits em três anos do pe
ríodo, contra saldos em dois. 

No mesmo qüinqüênio, a arrecadação geral do municí
pio, em duas esferas da administração, está representada 
através do seguinte quadro, em que deixa de figurar a ren
da federal, por inexistência, provàvelmente, da respectiva 
repartição arrecadadora em município novo como êste. 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 .................. . 
1953 ............... . 
1954 ................ . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr 1 000,00) 

Federal Estadual 

1 491 
1 245 
2 322 
2 730 
2 129 

Municipal 

142 
383 

2 626 
1 266 

947 

O Orçamento Municipal para 1956 consigna uma re
ceita total de um milhão e 600 mil cruzeiros. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA- A Câmara Municipal 
é constituída de nove vereadores. O eleitorado do municí
pio elevava-se em 31-XII-1955 a 3 159, tendo votado 1615 
na eleição realizada a 3 de .outubro do mesmo ano . 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O elemen
to principal da riqueza do município é a agricultura, prati
cada embora pelos processos antigos, mas que compensa 
vantajosamente o esfôrço dos agriCultores, dada a excelente 
qualidade dos terrenos. O café é o principal produto culti-
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vado, c:om maior predominância no distrito de Padre Paraíso, 
onde há agricultores que a êle se dedicam exclusivamente. 
A pec1Jária, explorada há muitos anos no município, atraves
sa uma fase de relativo desânimo. 

Constituem reservas minerais do município o cristal 
de rocha, o berilo, o topázio e as águas-marinhas, extraídos 
em pE~quena escala atualmente, com exceção do último. 

Os produtos do município são exportados de preferên
cia par a as cidades vizinhas de Teófilo Otoni e Araçuaí. 

Para hospedagem há 1 pensão. Um centro de saúde 
presta assistência à população que utiliza os serviços pro
fissionais de 1 médico. 

A organização do culto católico, o único professado 
pela população, compreende uma paróquia, com duas igre
jas ccmuns e quatro capelas. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Afrânio dos Reis Abreu) . 

CARANDAt - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HIS1'óRICO - O topônimo Carandaí originou-se, segundo 
alguns a,utores, de caranda-hy - têrmo tupi que significa 
"palmeira d'água". 

Seus primeiros moradores foram Francisco Rodrigues 
Pereira Varão de Santa Cecília, o Capitão Severino de Mou
ra e Silva, Antônio Patrício de Moura e Cândido Saraiva 
N ogu.eira. 

A cidade começou com uma igreja e dois sobrados la
teraiu, construídos pelo Barão de Santa Cecília, que ali se 
fixara com seus escravos. 

O povoado começou realmente a desenvolver-se em 
1881, quando foi atingido pelos trilhos da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, que deveriam chegar ~té Ouro Prêto, en
tão capital do Estado. Durante 8 anos, que se gastaram na 
construção de um pontilhão, ficou sendo no município 
o po::tto final da ferrovia. Nesse período Carandaí era pon
to dE~ convergência de mercadorias que, vindas do interior 
em lombo de animais ou carros de bois, se destinavam à 
Capital do País, ou desta para Ouro Prêto e outras cida
des da região. Ali permaneciam os tropeiros diversos dias 
à espera de novas cargas para regressar. Nessa época a ci
dade chegou a possuir quatro hotéis. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi criado 
com a denominacão de Santana de Ressaca, pela Lei provin-
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cial n.0 1 887, de 15 de julho de 1872, passando a designar
-se Santana do Carandaí por efeito da Lei provincial nú
mero 2 325, de 12 de julho d.e 1876. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, criou-se o Município de Carandaí com território des
membrado dos municípios de Barbacena e Conselheiro La
faiete. Em 10 de setembro dn 1925, a Lei estadual n.0 8~3 

concedeu a Carandaí foros de cidade. Seus distritos são três: 
o da sede, o de Caranaíba e o de Hermilo Alves. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Carandaí 
foi criada por fôrça do artigo 25 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias de Minas Gerais, promulgado 
em 14 de julho de 1947. De conformidade com a Lei esta
dual n.<1 1039, de 12 de de2embro de 1953, para vigorar 
no qüinqüênio 1954-1958, a comarca de Carandaí é compos
ta dos têrmos de Carandaí e Capela Nova. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado na zona metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 

Tem uma área de 624 km2 • A sede municipal, situada 
a 1058 metros de altitude, tE!m como coordenadas geográ
ficas 20° 51' 10" de latitude Bul e 43° 48' 30" de longitude 
W. Gr., e dista 117 km, em linha reta, no rumo S. S. E., da 
capital do Estado. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em rela!;ão ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a população do município atingia _ 
18 784 habitantes. Segundo ':!stimativas do D~partamento 
Estadual de Estatística de Minas Gerais, sua população pro
vável em 31-XII-955 era de cêrca de 15 110 habitantes, 
quando sua densidade demográfica se representa por 24 ha
bitantes por quilômetro quadrado. Explica-se o decréscimo 
por ter sido desmembrado d'~ seu território o distrito de 
Capela Nova, depois de 1950. 

Principais aJllomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950 as 
principais aglomerações urbanas eram as da sede do muni
cípio e das vilas de Capela Nova, Caranaíba e Hermilo Alves. 

Praça Barão de Santa Cecília, destacando-se a Igreja-Matriz e o Forum 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, a localização da população do 
município era a seguinte: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Vila de Ca~la Nova .......... 
Vila de Caranalba ............. 
Vila de Hermilo Alve• ......... 
Quadro rural ...... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-VII-1950 

Homens Mulheres 

930 I 057 
401 487 
362 266 
148 138 

7 496 7 599 

9 237 9 547 

Total 

Números 
absolutos 

I 987 
888 
528 
286 

15 095 

18 784 

% sôbre 
o total 

geral 

10,57 
4,72 
2,81 
1,52 

80,38 

100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS- Ramos 
de atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento de 1950, a distribuição da população municipal, 
segundo os ramos de atividade, era a seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE . 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
lndliatriaa extrativas . ....... ; ... . 
Indústria de transformação ...... . 
Com&cio de mercadorias . ....... . 
Com&cio de imóveis e valor.,. mobi
liárioa, cr~dito, seguros e capitali· 

zação ........................ . 
Prestação de serviços ........... . 
Tranaporte, comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profiuões liberais ............... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defe!B nacional e segurança pública 
Atividades domésticas não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ..... ............. . 

Condições inativas . . . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens· Mulheres 

3 871 
98 

418 
123 

9 
116 

221 
lO 
30 

49 
7 

760 
616 

6 328 

34 
5 
8 
5 

248 

5 

58 

6 040 
219 

6 622 

Total 

Números 
absolutos 

3 905 
103 
426 
128 

9 
364 

226 
lO 
88 

49 
7 

6 800 
835 

12 950 

% sôbre 
o total 

geral 

30,17 
0,79 
3,29 
0,98 

0,06 
2,82 

1,74 
0,07 
0,67 

0,37 
0,05 

52,55 
6,44 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 12 950 

as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta

bela resultam 5 315 . 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as 

pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura 
representam 30,17% sôbre o total geral, sendo êsse o prin

cipal ramo de atividade econômica do município e o que 

congrega maior número de pessoas. 
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A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
do município, em 1955, pode ser expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade % sObre Quantidad~ Cr$ 1 000 
o total 

- ---------- ----- ------ _ ___,_ ____ ------ ------

Milho ........ ..... 1 767 Saco 60 kg 52 160 15 648 76,17 
Amendoim ...... .... 335 kg 6 670 2 558 10,85 
Batata-inglês&. ..... 40 Saco 60 kg 7 800 2 410 10,23 
Feijão ....... ······· 168 > 1 936 1 549 6,58 
Outras ............. - - - 13 376 5,84 

TOTAL ..... ... 2 433 - -- 23 541 100,00 

O milho pode ser considerado, portanto, a principal 
cultura agrícola do município naquele ano e seu valor repre
senta bem mais da metade do total geral de sua produção . 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município era a 
seguinte em 31-XII-955: 

REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos .. ." .................. . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
18 000 

400 
1 500 

720 
370 

8 000 

29 060 

VALOR 

Cr$ .1 000,00 

175 
30 600 

48 
2 100 
1 368 

56 
1 200 

.41 547 

% sObre 
o total 

0,42 
73,68 
0,11 
5,05 
3,29 
0,13 

17,32 

100,00 

É interessante observar-se a grande predominância da 
população bovina do município, cujo valor representa bem 
mais da metade do total geral. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955. 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pesooa1 EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % oObre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
----------- ---- ---- --- ---- ----- ----

Indtíotria extrativa mi .. 
neral. ............... 7 370 8 750 41,52 7 40 

Indtístria de tr81Uiforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 45 52 10 324 48,99 2 6 

Indtístria manufatureira 
e fabril. ............. 2 15 2 000 9,49 2 8 

TOTAL ........... 54 437 21 074 100,00 11 54 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e 

Av. Afrânio de Melo Franco - Rua Dr. Raul Soares - Praça Policarpo Rocha 
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Praça Governador Valadares 

da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramen
tos urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prUios existentes ........................... . 

Lo~radouros publicas 

Existentes ............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

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

Ajardinados ............................................ . 

Outros ................................................. . 

Abasteci.!l'lento d'á~ua 

!
Possuindo hidrômetros ...... . 

. . P011uindo penas ............ . 
Pr~d10s serv1dos. · · · · · · · · · · · Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Lograd~uros servidoo....... Parcialmente ................ . 

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

Es~otos 

Logradouros servidos ....... I De despejo ........ ; . : ....... . 
\ De ltguas auperf1C1a1s ....... . 

PrMiO!> esgotados ........... {Pela rede .................. . 
Por f011at ................. . 

Ilumina 01lo pública e domiciliar (•) 

{

Ntímero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Ntímero de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

Li~ar;ões domiciliares (•) 

De luz ..................... { Nctímero de ligkaWçõhes ......... . 
onsumo em ......... . 

o f6 ça { Número de ligações ......... . 
e 1 

• ' · • • · • • · · · · · · · · • · • Consumo em kWh .... · · . · · · 

(•) D3d08 referentes a 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

468 

22 

5 

5 

17 

339 

339 

13 
3 

16 

9 
16 

138 

19 
220 

58 600 

419 
188 000 

29 
201 000 

Instalados ainda na sede encontravam-se 2 aparelhos 
telefônicos. Havia 1 hotel, 1 pensão, 1 cinema, e 1 serviço 
de saüde que, com 3 médicos em atividade, prestava assis
tência à população. 

No setor cultural, assinalavam-se 12 bibliotecas, 1 tipo
grafia, 1 livraria e 1 jornal. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 146 km de estradas de rodagem dos quais 25 
estão sob a administração federal, 71 sob a estadual, e 45 
sob a municipal, pertencendo os restantes a particulares. 
'S; servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, 27 auto
móveis, 4 camionetas e 58 caminhões. 



Tábuas ltinerárias - As tábuas itinerárias do município 

são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
TRANSPORTE 

--·---- ----------------

MUNIC/PIOS 
LIM/TROFES 

Barbacena 

Pela E.F.C.B .......... 42 Ferroviltrio 
Onibus e Automóveis .. 32 Rodoviário Diversas Emprbas 

Conselheiro Lalaiete 
Pela E.F.C.B .......... 43 Ferroviário 
Onibus e Automóveis .. 33 Rodoviário 

Ressaquinha 
Ferroviário Pela E.F.C.B ........ 18 

Onibus e Automóveis . . 13 Rodoviário 
Senhora dos Remédios 

Onibus ................ 71 Rodoviârio 
Capela Nova 

Rodoviário Onibus .......... ·.· .... 26 

La~~U,!o.ur~d~ . ........ 35 Rodoviârio 
Prados 

Não hâ ônibus direto; Onibua e Automóveis .. 118 Rodoviário 
a viagem 6 feita via 
Barbacena 

Dores de Campos 
Onibus e Automóveis .. 114 Rodoviário A mesma oba. acima 

À Capital Eotadual 
231 Ferroviário Pela E.F.C.B .......... 

Onibus e Automóveis pela 
Rodoviário Diversas Empr&as BR-3 ............... 129 

À Capital Federal 
420 Ferroviário Pela E.F.C.B .......... 

Onibua e Automóveis .. 304 Rodoviário Diversas Einpr&as 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 52 estabelecimentos comerciais varejistas. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaçíio, fornecem os seguintes da
dos relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Ntímeros absolutos % s6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

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

{Homens ... 1 462 1 102 360 75,37. 24,63 
Quadro urbano Mulheres .. 1 645 1 082 563 65,77 34,23 

TOTAL 3 107 2 184 923 70,29 29,71 

{Homens ... 6 222 2 445 3 777 39,29 60,?1 
Quadro rural.. Mulheres .. 6 277 1 883 4 394 29,99 70,01 

TOTAL 12 499 4 328 8 171 34,62 65,38 

{Homens ... 7 648 3 547 4 137 46,16 53,84 
Em geral...... Mulheres .. 7 922 2 965 4 957 37,42 62,58 

TOTAL 15 606 6512 9 094 41,72 58,28 

(•) Inclusive pessoas de instrução tão declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, a situação do ensino primário no município, no pe
ríodo 1954-1956, era a seguintE': 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidadea eacolarea ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

31 
50 

1 972 

1955 

36 
61 

2 036 

1956 

42 
68 

2 287 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população inf~;~ntil em idade escolar - é de aproximada
mente 65,81%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00\ 

ANO~ Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária realizada deficit 
--------- ·-------------- ------- -------
1951. ........... 855 444 3 997 3 142 
1952 ............ 944 541 4 779 3 835 
1953 ............ 1 312 597 6 099 4 787 
1954 ........ 1 149 516 6 833 5 684 
1955 ........... 1 493 656 8 119 6 626 

Quanto à arrecadação nas três esferas da administra
ção pública, sua situação no mesmo período era a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal -----------·---- ------- -------· -------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

824 
1 015 
1 295 
1 797 
2 841 

2 319 
2 770 
3 492 
3 887 
4 285 

855 
944 

1 312 
1 149 
1 493 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - A cidade 
de Carandaí apresenta um agradável panorama e bom cli

ma, estando situada na ramificação da Serra da Manti
queira. 

Os templos católicos de Carandaí são de rara beleza, 
destacando-se a Matriz local, construída em formato oval. 
No interior do município existe a capela do Povoado de 
Ressaca, que tem suas paredes feitas de pedras trabalhadas 
e que foi construída há duzentos anos mais ou meno:;. 

As principais festas locais são os Congos, os Reinados 
e as da Igreja, entre as quais se destacam a de São Se:baS..: 
tião, celebrada no dia 20 de janeiro, e a de Santana no dia 
26 de julho, que se reveste de excepcional brilho por ser a 
festa da padroeira. 

O município possui diversas culturas agrícolas, como o 
milho, o feijão, o arroz, a cana-de-açúcar e o café, que são 
exportados para os municípios de Barbacena e Juiz de Fora. 
Não é grande a exportação de gado. Carandaí apresenta ain
da considerável riqueza em produtos de origem mineral, 
destacando-se entre êles o calcário, o mármore, o talco, 
o caulim, a grafita, o manganês e o cristal de rocha. 

Entre os ramos da indústria local ocupam lugar de des
taque a extração de calcário e a de laticínios, com uma 

rêde de pequenos estabelecimentos espalhados pela vasta 
zona rural do município, havendo duas fábricas de laticí
nios na sede. 

Carandaí mantém relações comerc1a1s com as praças 
de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena e Ressaquinha, 
e está situada perto do Rio de Janeiro, e liga-se à capital 
do Estado, por ferrovia e rodovia federal. 

Finalmente, cumpre salientar que o município dispõe 
de um albergue e um Pôsto de Saúde, com assistência geral 
e preventiva, destinados a atender às classes menos favo

recidas. 
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Para a eleição de 3-X-1955, havia 7 357 eleitores ins
:ritos; dêstes, 4 285 elegeram os 9 vereadores componentes 
io atual Legislativo Municipal. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência de 
Estatística, órgão integrante do sistema estatístico brasi
leiro. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística José Bernardes Maciel). 

CARANGOLA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Aproximadamente em 1830, as margens 
do Carangola eram inextricável amontoado de matas vir
gens, onde, em sociedade inimiga somente viviam as feras 
e os índios puris bravios que dominavam desde as cabe
ceiras até a foz do rio que legou o seu nome à cidade. Acos
sados das margens do rio Muriaé internavam-se na mataria 
densa, vivendo da caça, da pesca e de algumas plantações 
indispensáveis à nutrição, e nas suas palhoças rústicas, 
prontos ao primeiro grito de civilização, a se internarem 

cada vez mais. Mas aquêles que, vindo de Muriaé se

guiam as pegadas do indígena, longe de tentarem a sub

missão do mesmo, escravizando-o procuravam a sua ami

zade utilizando-se do seu braço na derribada das matas 

Igreja-Matriz 
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Vista aérea do centro da cidade 

As:;im, os Lanes, vindos da barra do Muriaé, fami
liarizaram-se com os puris que os auxiliavam no plantio 
dos cen~ais e na extração de poaia, indicando-lhes os luga
res onde abundava a planta medicinal que era depois 
levada para Campos por inóspitos caminhos; em troca 
traziam víveres, roupa, o pouco indispensável a uma vida 
como s. que passavam os primeiros habitantes da mar
gem de· Carangola . 

DE!pois dos Lanes, outros aventureiros vindos de Mu
riaé embrenharam-se no interior, subindo o rio, conseguin
do a amizade do gentio, que, em breve se tornou auxiliar 
indispe::tsável nos serviços das roças. Em 184 7, já era 
grande o núcleo civilizado no Carangola. Aquêles que 
dispunham de mais atividades e mais recursos apossaram
-se dO!i terrenos ubérrimos, dando comêço às fazendas, 
graças ao machado devastador dos puris. Surgiram então 
as pequenas lavouras. Novos aventureiros chegam à região, 
novas posses e novos empreendimentos se sucedem: outros 
métodos e outros sistemas pouco a pouco são introduzidos. 
Expandem-se as propriedades, multiplicam-se os trabalha-

. dores. Em 1841 já se contavam vários redutos de culti
vadore:; de terra e então a produção aumentava dia a dia 
sendo :necessário o corte de estradas que dessem vazão ao 
produto. As tropas em pequenos bandos começam a des
cer, levando a Campos quanto se produzia de desnecessário 
e de lú traziam o que não podiam obter no local. A dis
tância, entretanto, era enorme, os caminhos não eram mais 
que vE~redas, as pontes raríssimas, mas a população cada 
vez mais aumentava procedente de várias partes, de sorte 
que a necessidade foi congregando as atividades esparsas 
em proveito do bem público. 

To::>mbos do Carangola foi a primeira povoação for
mada 1~raças à doação de terrenos feita pelo coronel Maxi
miano Pereira e outros fazendeiros dos arredores. Mais 
abaixo outros haviam fundado as povoações de Santo An
tônio e Natividade. São Mateus surge depois fundada 
pelo major América de Lacerda , em 1886. l:!;ste, 

não muito depois, com o coronel Maximiano, Manoel 
Novae:; e José Moreira Carneiro, faz doação de terrenos 
para fundação de Santa Luzia . As primeiras casas, comêço 
do arraial, desapareceram e nada resta na atual cidade 
para rememorar os esforços dos primeiros habitantes. Não 
tardou, entretanto, a aparecer nas povoações nascentes o 
gérmen da política que alvoraçava os partidos pelo resto 
de Minas numa luta insaciável de princípios que pouco 
se difE·rençavam. 



Prac;a de Esportes 

Chimangos e Cascudos (também denominados Saqua
remas) empenham-se já na luta pelas urnas; e em Tombos, 
antes mesmo da fundação de Santa Luzia, os dois partidos 
se armam. Santa Luzia que e::a reduto forte dos liberais 
(Chiniangos) é em breve elevada à vila, em 1878, con
tando apenas três dezenas de casas. Não muito depois 
(em 1882) é elevada à categoria de cidade. 

Segundo corre, o nome de Carangola é devido ao fato 
de haver em abundância "carás" no meio do capim "an
gola" nas margens do rio. O c ará pelo fato de estar mis

turado ao capim, foi chamado "cará-angola". Depois fun

diram-se pelo uso as duas palavras. E o rio passou a ser 

chamado Carangola e depois a povoação, a cidade ... 

Prac;a Coronel Maximiano 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO Situa-se o muni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O 

aspecto geral de seu terri~ório é montanhoso. 

SITUAÇÃO 

o 

Posic;ão do Município em relacão no Estado e sua Capital 
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Sua área é de 675 km2 • A sede municipal, situada 
a 399 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 44' 10" de latitude Sul e 42° 02' 00" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 220 km, no 
rumo E. S. E. Limita com os municípios de Abre Campo, 
Divino, Espera Feliz, Faria Lemos, São Francisco do 
Glória e Ervália. A precipitação pluviométrica atinge 
1047,4 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 42 122 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 32 150 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955. Explica-se o decrés
cimo por haverem sido desmembrados, depois de 1950, os 

distritos de Faria Lemos e São Francisco do Glória. A 

densidade demográfica é de 48 habitantes por quilômetro 

quadrado ( 1955). 

Principais aglomerações urbanas - Em 1-VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a vila de Alvorada, a vila 

de Faria Lemos e a vila de São Francisco do Glória . 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950 era a seguinte a localização da 
população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

de ........................ .... 
ila de Alvorada ............ .... 

Se 
v 
v 
v 
Q 

ila de Faria Lemos ............. 
ila de São Francisco do· Glória .. 
uadro rural . . ..... .... 

TOTAL GERAL ... ······ 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------

4 117 4 931 9 048 21,48 
149 134 283 0,67 
811 871 1 682 3,99 
455 520 975 2,31 

15 563 14 571 30 134 71,55 

21 095 21 027 42 122 100,00 

Como se vê pelo quadro acima a predominância da 
população (71,55%) é da parte rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----------------------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 9 162 327 9 489 31.90 
Indústrias extrativas .... ...... 33 - 33 0,11 
Indústria de transformação ... 926 53 979 3,28 
Com~rcio de mercadorias ......... 695 39 734 2,46 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liárioe, crMito, seguros e capitali~ 
zação ........ 74 3 77 0,25 

Prestação de se.,;iç;,;.: : : ; : : : ..... 575 794 1 369 4,59 
Transporte, comunicaçõCs e armazew 

nagem ........... .... 260 9 269 0,90 
Profiaaõea li beraia . .. ..... 52 3 55 0,18 
Atividades aociaie . ............... 83 198 281 0,94 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ...................... 76 11 87 0,29 
Defesa nacional e eegurança pública 31 - 31 0.10 
Atividades dom~ticas não remu~ 

neradaa e atividades escolares dia· 
centee ............. ....... 1 145 12 653 13 798 46,40 

Condições inativae . . 1 562 1 000 2 562 8,60 

TOTAL. ...... 14 677 15 091 29 764 100,00 
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Vista Parcial 

Do total de 29 764 pessoas convém subtrair os dados 
relativos aos dois últimos ramos. Resultam 13 404 pessoas. 
As 9 489 pessoas ativas no ramo "agricultura, pecuária e 
silvicultura" representam 70,79% sôbre êsse último total; 
as ativas no ramo "prestação de serviços", 10,21%; as 
ativas no ramo "indústria de transformação" 7,30 o/o • 

Agricultura - A produção agrícola no município em 1955 
vai expressa a seguir: 

CUI 
AGF 

.TURAS 
:I COLAS 

-----
........... 
..... 

Café .... 
Milho .. 
Arroz ... 
Feijão .. 
Outras .. 

······· ............ 
··········· . . . . . . . . . . . 

TO~ ~AL ........ 

AREA 
(ha) 

----

3 238 
247 

1 111 
462 

5 058 

PRODUÇÃO VALOR 

%.Obre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

ArrObe 54 670 18 041 52,96 
Saco 60 kg 44 800 7 616 22,36 

> > > 4 014 1 325 3,89 
> > > 1 170 3 510 10,30 

- - 3 567 10,49 

- - 34 059 100,00 

É~ a agricultura a principal atividade econômica do 
município, praticada pelo processo manual. A mecaniza
ção da lavoura é pouco usada. Conquanto desenvolvida 
a cultura de cereais, é no café que se concretiza a maior 
atençiio dos agricultores. É êste a principal fonte de renda 
do município. Ao café seguem-se as culturas do milho, 
do feijão e do arroz . 

Figuram em "outras" as culturas cujo valor da pro
dução, em 1955, foi inferior a 1 milhão de cruzeiros: 
cana-de-açúcar, laranja, banana, fumo, tomate e batata
-inglê:;a. 

Os produtos agrícolas municipais são exportados para 
o Distrito Federal e comunas vizinhas. 

Para fomento da produção vegetal (distribuição de 
sementes, máquinas agrícolas, inseticidas, etc.), acha-se 
instalada em Carangola a 39.3 Zona Agrí.cola, mantida pelo 
Govê::no Federal. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

% sObre 
(Cr$ 1 000) o total 

-------------- ------------1-------

Aainincs ... 45 90 0,16 
Bovinou .. 26 000 41 600 76,09 
Caprinos. 510 41 0,07 
Eqüino·t. .. 1 400 2 100 3,83 
Muares 600 1 200 2,19 
Ovinos .. 280 36 0,06 
Suinos ..... 10 700 9 630 17,60 

TOTAL .. 54 697 100,00 



Ao lado da intensa ativic.ade agrícola, o município 
tem na pecuária inestimável fator econômico. 

Os criadores de Carangola dedicam-se ao gado de 
corte e ao leiteiro. As raças mds comuns são a holandesa, 
guernshey, schwyz . 

Campos, Leopoldina e Nit:!'rói são os principais com
pradores de gado no município. 

Carangola conta, atualmente, com a 7.a Circunscrição 
Agropecuária para venda de medicamentos veterinários e 
assistência agronômica e vete::inária, mantida pelo Go
vêrno Estadual. 

Além da assistência recebida dos Governos Federal 

e Estadual, o município conta ainda com a Cooperativa 
Agropecuária de Carangola Ltda. organizada pelos fazen
deiros locais . 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 

o total motores em c. v. 
---· ------------

Ind6otria extrativa mi-
neral. ............... 17 49 1 652 11,94 6 50 

Ind6otria de transforma-
çiio e beneficiamento 
da produçiio agrlcola 69 160 1 812 13,10 6 34 

Ind6otria manufatureira 
e fabril. ............. 63 340 10 362 74,96 171 436 

TOTAL ........... 149 549 13 826 100,00 183 520 

As principais indústrias mJmc1pais são: laticínios, te
celagem, malharia, produtos químicos, produtos alimenta
res, roupas feitas, móveis em geral, brinquedos, bebidas, 

beneficiamento do arroz e dco café, torrefação do café, 
refinação do açúcar e outras . 

Os dados a seguir, referentes a 1955, indicam, em 
valor a produção industrial do município de Carangola, 
nos diversos setores industriais: 

Indústrias de transformaçiío - 7,5 milhões de cru
zeiros. 

Indústrias extrativas: 20 milhões de cruzeiros. 

Indústrias manufatureiras e fabris: 87 milhões de 
cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos ttrbanos na sede municipal 

Praça Getúliu Vargas 

24-241173 

Rua Pedro de Oliveira 

em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existentes ... ; .......................................... . 

{ 

Inteiramente .... 00 • 00 00 •••••• 

Pavimentados.............. Parcialmente ................ . 

TOTAL .. oo,,, ••••••••••• 

Ajardinados ..... . 

Outros .... 00 ••••• 

Abastecimento d'água 

Predios oervidoo............ Possuindo penao ............ . 

{

Totalmente 00 ••••••••••••••• 

Log.radouros servidos. . . . . . . Parcialmente . ............... . 

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

Esgotos 

Logradouros servidos ....... {De despejo· · · · · · · · · · · · · · · · · 

De águas superficiais ....... . 

P 'd' d {Pela rêde. 00 00 00 00 00 00 ....... 

f'C tos esgota os .......... . 
Por foosao ..... , ............. . 

lluminaçllo pública e domiciliar (1) 

. . {N6mero de logradouros ..... . 
Logradouro• tlum1nadoa..... N6mero de focos ............ . 

Consumo em kWh ......... . 

LigaçlJes domiciliares (1) 

De luz ....... .. .... {N6mero de ligáçõeo ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ..............•... {N6mero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(I) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

1 901 

67 

u 
11 

33 

33 

1 260 

42 
9 

51 

46 

44 

1 110 

123 

73 
529 

141 687 

2 184 

1 320 883 

109 

1 065 000 

No tocante à assistência médica há 1 hospital com 127 
leitos; 2 serviços de saúde e 15 médicos no exercício da 
profissão. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 
é cortado por 128 km de estradas de rodagem, dos quais 
14 sob a administração federal, 39 sob a estadual, 75 sob 
a municipal. É servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. 
Dispõe além disso de 1 campo de pouso. Registrados na 
Prefeitura Municipal achavam-se: 140 automóveis, 92 ca
mionetas, 108 caminhões e 14 ônibus. 
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Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA 
(km) 

MEIO DE OBSERVAÇÕES 
TRANSPORTE (I) 

------------- ------1------- -------

Municípios 
Limítrofes 

Abre Campo .. 
Abre Campo. 
Abre Campo ............ . 
Divino. 
Espera Feliz ............ . 
Espera Feliz .. 
Espera Feliz. 
Faria Lemos. 
Faria Lemos . ... 
S. FranciiiCo do Glória .... . 
S. Francisco do Glória .... . 
Ervália ................. . 
Ervâlia .......... . 
Capital Estadual. ...... . 

Capital Federal. 

156 
106 
113 

56 
26 
38 
27 
15 
17 
34 
42 

150 
336 
721 

607 
618 
220 
403 
529 

424 

Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Trem 
Onibus 
Onibus 
Trem 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Trem e ônibus 
Trem 

Onibus 
Onibus e trem 
Avião 
Onibus 
Trem 

Trem 

E. F. Leopoldina 

E. F. Leopoldina 

E. F. Leopoldina 
E. F. Leopoldina e 

Central do Brasil 

E.F.C.B. 

E. F. Leopoldina 
E. F. Leopoldina e 

Central do Brasil 

(1) Os municípios relacionados mais de uma vez, possuem mais de uma es
trada. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a· população do muni
cípio com 12 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; conta ainda com 335 estabelecimentos comer
ciais varejistas dos quais 250 na sede. 

Dispõe também de 4 agências bancárias e 1 corres
pondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númeroo aboolutos % oõbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') e•crever(') 

. -------------------- -------- ----- -------

{ Homeno ... 4 678 3 374 1 304 72,12 27,88 
Quadro urbano Mulheres· · 5 682 3 577 2 105 61,95 37,05 

TOTAL 10 360 6 951 3 409 67,09 32,91 

{Homena ... 12 957 4 070 8 887 31,41 68,59 
Quadro rural. . Mulheres .. 12 132 2 828 9 304 23,31 76,69 

TOTAL 25 089 6 898 18 191 27,49 72,51 

{ Homena ... 17 635 7 444 10 191 42,21 57,79 
Em &era!. .. , . . Mulheres .. 17 814 6 405 11 409 35,95 64,05 

TOTAL 35 449 13 849 21 600 39,06 110,94 

(') Incluaive pessoaa de inatruçilo nilo declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidadea eacolarea .......... . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ............... . 

DADOS NUM!RICOS 

1954 

49 
IOI 

3 659 

1955 

50 
102 

3 716 

1956 

47 
108 

3 468 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 46,90o/o, 

370 

Outro,'S ensinos - Em 1956, contavam-se no município 
2 un:idades de ensino comercial, 1 do ensino ginasial e 
1 cur.;o de datilografia. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

1951. 
1952. 
1953 .. 
1954 .. 
1955. 

sros 

----------

..... 

....... 

FINANÇAS 

Receita arrecadada 

Total Tributãria 
--------·---

3 128 1 649 
3 457 1 898 
4 349 2 039 
3 998 I 900 
5 541 22 223 

(Cr$ I 000,00) 

Sald oou D ... pesa deficit" realizada do balanço 
------------

2 902 226 
3 362 95 
3 720 1129 
4 191 2 098 
6 109 568 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-55 foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 

Fe:leral Estadual Municipal 
. ·------------· --------------- ---------------·----
1951 .. 
1952 .. 
1953 ... 
1954 .. 
1955. 

8 973 
7 534 
7 514 

19 569 
20 ISO 

10 589 
13 695 
20 123 
23 586 
25 770 

3 128 
3 457 
4 349 
3 998 
5 541 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí

pio de Carangola conta atualmente com a 7.8 Circunscrição 
Agropecuária, mantida J?elo Estado, para venda de remédios 
para o rebanho eqüino, muar e bovino, que ainda mantém 
o serviço de assistência agronômica e veterinária. A 39.8 Zo

na A1~rícola (Govêrno Federal) fomenta a produção, com 
a distribuição de sementes, máquinas agrícolas, adubos, 
inseticidas e orientação técnica adequada .. Há ainda a 
Cooperativa Agropecuária de Carangola Ltda. para a venda 
de produtos da lavoura e veterinários, pertencente a fazen
deiro~: locais . 

~rreze são os vereadores em exercício. Para as ele 
ções de 3-X-1955 estavam inscritos 8 442 eleitores; dêsses, 
4 900 compareceram ao referido pleito. 

As atividades econômicas são desenvolvidas com re
cursou próprios e através de financiamento do Banco do 
Brasil. . e do Banco Mineiro da Produção. 

A imprensa em Carangola teve fôrça atuante, desde 
o pasnado. Muitos jornais têm sido publicados em Caran
gola, com o propósito de defender os interêsses do muni
cípio. A vida dos numerosos jornais de Carangola tem 
sido E~fêmera, mas é marcante a atuação de vários dêles 
no que toca ao desenvolvimento do município. A popu
lação manifesta predileção pela imprensa guardando com 

carinho os nomes de vários dos jornais editados desde 
1882 e relembrando as suas campanhas. Foi o "Combate" 

o primeiro jornal de Carangola. Era humorístico e um 
número único, manuscrito, que corria de mão em mão. 
Atualmente publicam-se dois jornais na cidade. Há 1 ra

dioemissora, 4 bibliotecas e 6 tipografias. 

Nos fastos de Carangola é registrado o episódio de 
haver Silva Jardim, propagandista da República, quando 
em visita à cidade, realizado uma conferência na sala da 



Câmara Municipal. Isso ocorreu em março de 1889, ain
da, portanto, no Império. Silva Jardim acentuou em seu 
discurso que pela primeira vez lhe era permitido falar 
num recinto consagrado aos direitos do povo. 

Possui o município, como riqueza mineral, a Fonte de 
Águas Minerais do Fervedour•>. 

É servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. 
Possui um campo de pou:;o com 640 x 40 metros. Há 

tráfego aéreo duas vêzes por semana com a Capital do 
Estado. Não dispõe o município de usina elétriCa. A ener
gia é obtida pela Municipalidade, por compra, de uma usina 
situada no município de Tombos. 

Projeta-se a construção de uma usina elétrica para 
abastecimento de energia, na cachoeira do Boi, com que
da de 25 metros e potência de 1 200 c.v. 

Há um ônibus para o serviço da população dentro 
da cidade. 

Não se registram festas folclóricas ou populares me
recedoras de atenção especial. 

Há na cidade 3 cinema:;, 340 aparelhos telefônicos, 
9 hotéis e 4 pensões. 

(Organizado por Moacir Andrade, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Cleto Romu lido Vieira) . 

CARATINGA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO (1) - Os elementos coligidos sôbre as ori
gens do povoamento da região em que está situado o muni
cípio de Caratinga, região a que chamou Cesário Alvim 
"preciosa gema de Minas", mE,ncionam o nome de Domin
gos Fernandes Lana, natural de Araponga, município de 
Viçosa, como o primeiro a pen•~trar na mata imensa que en
tão se estendia, desconhecida e misteriosa, por aquelas pa
ragens. Viera êle provàvelmente acompanhado de amigos, 
serviçais ou escravos e até mes::no de silvícolas catequizados, 
à procura de poaia - ipecacuanha, produto de grande va
lor comercial que por ali abundava. Tendo vindo em prin
cípios de 1841, permaneceu com seus companheiros na fai
na lucrativa da extração da preciosa raiz até meados de 
1847, tomando depois destino ignorado. 

Com a retirada dos "poaic~iros", assim chamados aquê
les desbravadores, espalhou-se a noticia das grandes rique
zas da região e das facilidades de sua conquista, apontando
-se para isto, entre outras vantagens, a de serem habitadas 
por bugres de índole mansa, ql.l.e não ofereciam dificuldades 
à catequese. 

Entre os sabedores dêsses fatos, João Caetano do Nas
cimento, João Antônio e Oliveira e João José da Silva fo
ram os primeiros a se deixarem atrair pelas notícias das gran
des riquezas existentes e para :lá se dirigiram entre os anos 
de 1847 e 1848, supondo-se tenham vindo de Mariana, Pon
te Nova, Viçosa ou talvez de lu1~ares mais longínquos. Trou
xeram bagagem, animais de cu:1teio, família e serviçais, com 
o intuito de se estabelecerem no meio. Não o fizeram, po
rém, desde logo, deixando mult..eres e filhos menores abriga-

( 
1

) Resumo de notas do Agente Municipal de Estatística, que 
transcreveu artigo de J. Belegarde, no jornal local "Caratinga", ao 
ensejo do 108.0 aniveraário da funclação da cidade. 

dos em habitações provisórias, com o fim de percorrerem 
extensões mais vastas do território, à procura de local que 
melhores condições oferecessem a uma fixação definitiva . 
Continuaram assim pela mata adentro, ao longo do rio 
Caratinga, denominação provinda do nome de um tubér
culo de côr branca abundante na região. Ganharam os 
cursos dos rios Manhuaçu, João Pinto e Cuieté, até che
gar ao rio Doce . Estranharam o clima do rio Cuieté, 
cujas condições desfavoráveis não puderam suportar e eis 
que lhes chegam notícias de que as melhores regiões 
da mata encontravam-se às margens dos rios Prêto e Ja
cutinga. Somente João Caetano tratou de voltar logo à re
gião indicada, enquanto os dois outros tomavam direções 
diversas. João Antônio de Oliveira seguiu para os lados do 
Gavião ou Santana do Tabuleiro, encaminhando-se depois 
para Santa Helena do Manhuaçu, hoje Caputira, São Pedro 
da Cabeluda, Sacramento, Matipó e Abre Campo. De João 
José da Silva, a respeito do qual nada de positivo adian
taram os informes obtidos, admite-se tenha se orientado para 
as bandas da Sapucaia, São Silvestre, Ribeirão do Boi (En
tre Fôlhas) e Quartel do Sacramento, para ganhar novamen
te a povoação do Cuieté. 

Em sua viagem de regresso tratou João Caetano do 
Nascimento de atingir as nascentes dos rios Laje e Prêto, 
fixando-se de vez em um dos contrafortes da serra que mais 
tarde ficou chamada Serra da Jacutinga. Deu início então 
à derrubada das matas e preparou terras para a cultura de 
cereais; legitimou, destarte, como posseiro o seu direito sô
bre imensas sesmarias, não esquecendo parentes e amigos 
que mandou chamar a virem participar com êle na explo
ração das novas terras . 

Surgiu assim a povoação, cujo rápido desenvolvimento 
valeu-lhe a criação do Conselho Distrital em junho de 1848, 
elevado depois à paróquia, com o nome de São João do 
Caratinga, pela Lei provincial n.0 2 027, de 1 de dezembro 
de 1873. Em 1890, por Decreto estadual n.0 16, de 6 de 
fevereiro, foi desmembrada do município de Manhuaçu, 
constituindo-se município autônomo, com a seguinte com
posição distrital: Caratinga, Cuieté, São Francisco de Assis 
do Vermelho, Entre Fôlhas, Bom Jesus do Galho Floresta, 
Inhapim, Santo Antônio do Manhuaçu e Santo Antônio do 
Rio José Pedro. No mesmo ano, foi criado mais um distrito, 
o de Vermelho Novo, por Decreto estadual n.0 63, de 12 de 
maio. No ano seguinte, voltou o distrito de Santo Antô
nio do Rio José Pedro a ser anexado ao distrito de 
Manhuaçu, de acôrdo com o Decreto estadual n.0 418, de 
11 de março de 1891. 

Matriz de S. J. Batista 

971 
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No decurso de mais de sessenta anos, a partir de sua 
criação, sofreu o grande município numerosas alterações em 
seu território, dando origem à formação de quatorze novos 
distritos, entre êles cinco municípios. 

Em 1901 foi criado por Lei municipal o distrito de 
Imbé e em 1911, pela Lei estadual n.0 556, de 30 de agôs
to, os de Resplendor e Tarumirim. A Lei estadual n.0 843, 
de 7 de setembro de 1923, determinou as alterações seguin
tes: criação dos distritos de Itanhomi e Lajão, com territó
rios desmembrados do de Cuieté; de Boachá (hoje Santo 
Estêvão), com território de Tarumirim, e Veadinho, com 
território de Santo Antônio do Manhuaçu; elevação de lta
nhomi a município, constituído pelos distritos dêsse nome 
e de Cuieté, Lajão, Floresta e Tarumirim; desmembramento 
de parte do território do distrito de Bom Jesus do Galho, pa
ra formação do distrito de Vermelho Velho, do novo municí
pio de Matipó, hoje Raul Soares, ao qual se anexou ainda 
o distrito de Vermelho Novo. 

Pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938: 
criação do distrito de Ubaporanga, com território desmem
brado do de Caratinga; extinção do distrito de Cuieté e do 
município de Itanhomi; criação dos municípios de Resplen
dor (distrito que em 1916 havia sido transferido para o mu
nicípio de Aimorés), Inhapim, Tarumirim e Conselheiro 
Pena ( ex-Lajão) . O território do extinto distrito de Cuieté 
formou dois distritos: o de Cachoeirinha (hoje Tumiritinga), 
incorporado ao município de Tarumirim, e o de Barra do 
CU:ieté, incorporado ao município de Conselheiro Pena, sen
do que êstes dois municípios anexaram aind~, em partes, o 
território do extinto município de ltanhomi. O município de 
lnhapim anexou, por sua vez, parte do território do distrito 
de Imbé, para formação do distrito de Novo Horizonte. 

Pelo Decreto-lei n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 
foi criado o município de Bom Jesus do Galho. Pela Lei 
n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, foram criados os muni
cípios de Itanhomi e Tumiritinga, e os distritos de Dom Lara, 
Santa Bárbara, Santa Rita e Sapucaia, o primeiro com ter
ritório desmembrado do distrito de Bom Jesus do Galho e 
os demais com territórios desmembrados do distrito de En
tre Fôlhas. Pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, 
foi criado o distrito de São Geraldo do Tumiritinga e o dis
trito de Entre Fôlhas perdeu novamente partes de seu terri
tório, para formação dos novos. distritos de São Cândido e 
Vargem Alegre, sendo criado ainda o distrito de São João 
do Jacutinga, com território desmembrado de Santo Antô
nio do Manhuaçu. 

81.2 

Atualmente, de acôrdo com a divisão territorial vi
gente no qüinqüênio de 1954-1958, compreende o muni
cípio de Caratinga os seguintes distritos: Caratinga, Dom 
Lara, H:ntre Fôlhas, Imbé, Santa Bárbara, Santa Rita, San
to Antônio do Manhuaçu, São Cândido, São João do Ja
cutinga, Sapucaia, Ubaporanga e Vargem Alegre. 

A criação da comarca verificou-se no ano de 1891, pela 
Lei n.<> 11, de 13 de novembro, tendo sido suprimida em 
1912 E~ restaurada em 1917. A comarca de Caratinga com

preende atualmente dois municípios - o de Caratinga e o 
de Bom Jesus do Galho. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Está o município 
situado na zona do Rio Doce e o seu vasto território, com 
uma superfície de 2 202 km2, é fortemente irrigado por 
numerosos cursos d'água, entre os quais os ribeirões Jacutin
ga, Laje, Rio Prêto, São Silvestre, do Boi, da Vargem Ale
gre e outros, levando uns as suas águas ao rio Manhuaçu e 
outros diretamente ao Rio Doce. A sede municipal, a uma 

altitude de 575 m, está entre as coordenadas de 19° 37' 30" 
de latitude Sul e 42° 09' 00" de longitude W.Gr., achan
do-se distante da Capital do Estado 189 km, em linha reta, 
no rumo E. N. E. As condições climatéricas da cidade po
dem ser consideradas através dos dados meteorológicos do 
ano de 1955, os quais acusavam as seguintes temperaturas 

em graus centígrados: média das máximas, 27,4; média 
das mínimas, 17,7 e média compensada, 22,8. A precipita

ção pluviométrica foi, no mesmo ano de 653,5 mm. 

POPULAÇÃO - O município de Caratinga é dos mais po
pulosos do Estado, colocando-se no sexto lugar entre as 
comunas mineiras, sobrepujado apenas pelos da Capital, 
Juiz de Fora, Ataléia, Mantens e Teófilo Otoni. Em rela
ção ao país, ocupava, pelo Recenseamento de 1950, o 69.0 lu
gar entre os munidpios com população presente superior a 
50 000 habitantes. Er~tm então 73 906 habitantes, podendo 
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ser estimado atualmente em mais de 78 000, de acôrdo com 
o Departamento Estadual de Estatística, que os calculou 
em 78 021, para 31-XII-1955, prevendo, ao mesmo tempo, 
uma densidade demográfica de 35 habitantes por quilô

metro quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - O quadro urbano 
do município é constituído atLlalmente pela cidade e onze 
vilas, de acôrdo com o quadro da divisão territorial vigente 
no qüinqüênio de 1954 a 1958. Na tabela abaixo estão rela
cionadas as principais aglomerações urbanas, consideradas 
como tais as existentes por o~:asião do Recenseamento de 
1950 na categoria de cidade e vilas, visto haverem sido 
criadas posteriormente as novas sedes distritais que passa

ram a existir: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Hon1ens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----------------

Sede ................... .... ..... 6 209 6 714 12 923 17,48 
Vila de Dona L81"a .... ...... 279 293 572 0,77 
Vila de Entre FOlhas. ...... .. .. . 641 667 I 308 1,76 
Vila de Imbé .. 293 306 599 0,81 
Vila de Santa Bárbara ...... .. 316 267 583 0,78 
Vila de Santa Rita. · ............. 497 498 995 1,34 
Vila de Santo AntOnio do Manhu-

açu ........ 353 354 707 0,95 
Vila de Sapuc~i~·.: : : : : : : ........ 252 250 502 0,67 
Vila de Ubapcranga ......... .... 951 923 I 874 2,53 
Quadro rural ...... ........ ... . . 27 846 25 997 53 843 72,91 

TOTAL GERAL .. .. 37 637 36 269 73 906 100,00 

Além das vilas constantes do quadro, foram criadas, 
posteriormente ao Recenseame-nto de 1950, as de São Cân
dido, São João do Jacutinga e Vargem Alegre, cujas popu
lações não entraram, portanto, no cômputo acima . A per
centagem da população urbam1 já é assim um pouco acima 
da que figura no quadro, isto é, 27,09%, contra 72,91 o/o 
da população rural. Embora não sejam conhecidos os efe
tivos exatos das populações dos doze distritos em que se 
divide atualmente o município, discriminadamente entre 

urbana e rural, é de se supor seja esta última superior a 

71%, o que mostra a existência de um grande contingente 

demográfico fora dos quadros urbanos. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONóMICA 

Ramos de atividade - A população do município, re
censeada em 1950, tinha sua distribuição, segundo os ramos 

de atividade, para os habitantes de 10 e mais anos de idade, 
de acôrdo com os algarismos do quadro abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas .......... . 
Indústria de transformação ...... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali~ 
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze. 

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, niO remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ....................... . 

Condições inativas .............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-----

16 243 559 16 802 33,15 
600 5 605 1,19 

1 479 34 1 513 2,98 
1 227 37 1 264 2,49 

104 4 108 0,21 
1 112 1 083 2 195 4,33 

620 8 628 1,23 
77 3 80 0,15 
77 201 278 0,54 

145 4 149 0,29 
42 - 42 0,08 

2 071 21 897 23 968 47,29 
1 951 I 130 3 081 6,07 

25 748 24 965 50 713 100,00 

O exame do presente quadro mostra que o município 
de Caratinga, sem perder as suas características de municí· 
pio ruralista, tal como a elevada percentagem de sua popu· 
lação localizada na zona rural, empregada na exploração de 
uma agricultura e de uma pecuária que concorrem com ele
vado contingente para a produção geral do Estado, já não 
deixa de apresentar sinais evidentes do seu desenvolvimento 
econômico em outros setores, como afirmação do crescente 
progresso que aí se vem verificando. É assim que, ao lado 
de uma percentagem de 33,15% da população de 10 anos e 
mais, empregada na agricultura, na pecuária e na silvicul
tura, contingentes também apreciáveis estão consignados 
para os que se dedicam às indústrias extrativa e de transfor
mação, ao comércio de mercadorias, ao transporte, comuni
cações e armazenagem, e à prestação de serviços. Isto, 
estará, por certo, concorrendo para o desenvolvimento cons
tante da sede municipal, hoje uma cidade provàvelmente 

com mais de 15 000 habitantes nas zonas urbana e subur

bana e que se inscreve entre as mais adiantadas do Estado 

e do País. 

A~ricultura - A situação da produção agrícola do mu
nicípio, de acôrdo com os dados do inquérito estatístico de 

1955, pode ser inicialmente apreciada através da área culti

vada, que foi naquele ano de 20 956 hectares, representando 
quase dez por cento da superfície total. É, na verdade, um 
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índice apreciável da capacidade do município no aproveita
mento das terras como fonte de produção de riqueza, apre
ciável, não somente pela expressão numérica em si, mas 
também levando-se em conta a grande extensão do terri
tório, com áreas de terras devolutas, e o regime latifundiá
rio ainda que atenuado pela subdivisão já existente das pro
priedades. No quadro abaixo, pode ser examinada a pro
dução agrícola pelas espécies culturais econômicamente mais 
importantes: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 

AGRlCOLAS (ha) 
% oôbre Unidade Quantidad< Cr$ 1 000 
o total 

---------------- ---- ·--------
Caf~ ............... 2 628 ArrOba 245 000 73 500 55,05 
Milho .............. 8 200 Saco 60 kg 88 000 16 872 12,64 
Arroz .............. 2 900 . . > 29 000 lO 150 7,60 
Feijão .............. 5 200 . . > 64 000 7 360 5,51 
Alho ............... 120 ArrOba 14 400 5 760 4,31 
Batata-inglesa ...... 23 Saco 60 kg 2 300 4 761 3,56 
Laranja ............ 113 Cento 66 250 4 638 3,47 
Fumo .............. 1 100 ArrOba 40 000 4 000 2,98 
Mandioca ........... 210 Tonelada 2 700 2 160 1,54 
Cana-de-açúcar ..... 300 > 9 460 1 135 0,84 
Outras ............. ·- - - 3 213 2,50 

TOTAL ........ 20 956 - - 133 549 100,00 

Figura como mais importante a cultura do café, de que 
havia plantados no município 14 500 000 pés, na quase tota
lidade em plena produção. Só com esta cultura obtém o 
município mais da metade do valor total da produção agrí
cola. O milho, embora com valor de produção bem menor, 
é outro produto de grande expressão econômica na lavoura, 
vindo em seguida com índices menores o arroz, o feijão, o 
alho, a batata-inglêsa e outros. O alho é um produto que 
merece aqui referência especial, pelo vulto realmente ele
vado de sua produção, tratando-se de espécie cultural que 
não é da grande lavoura e inscreve-se entre os produtos da 
horticultura, praticada comumente em reduzidas áreas de 
terreno. 

Silvicultura - A produção dêsse setor está represen
tada pela extração, em 1955, de 9 000 m3 de lenha, no valor 
de Cr$ 900 000,00 e 3 432 m3 de madeira, valendo ..... . 
Cr$ 2 428 140,00. 

Pecuária - Elevam-se a mais de 99 000 cabeças os 

efetivos totais dos rebanhos, constituídos em sua totalidade 

quase absoluta pelos bovinos, eqüinos, muares, asininos e 

suínos, como se vê abaixo: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sObre 

o total 

Aaininoe ...................... . 41 107 0,10 
Bovinos ...................... . 34 500 55 200 54,96 
Caprinoo ..................... . 4 080 490 0,48 
Eqüinoa ....................... . 6 500 7 800 7,76 
Muareo ....................... . 3 500 7 000 6,96 
Ovinoa ............... ... . 840 118 0,11 
Sulnoa ............. . 49 600 29 760 29,63 

TOTAL ......... . 99 061 100 475 1 100,00 

A criação de bovinos e suínos constitui elemento prin

cipal da pecuária do município, fazendo-se dessas duas 

espécies larga exportação para diferentes praças do País. 

Indústria ......,. Tratando-se, embora de município de eco

nomia tipicamente agropastoril, não deixa de ter já expres

são apreciável a sua atividade industrial, representada em 
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1955 pela existência de 115 estabelecimentos, conforme se 
vai ver no quadro a seguir: 

T 
IN 

J:PO DE 
DúSTRIA 

Indústria 
neraL. 

extrativa mi-

d~ . tr~;,~f~~~~~ 
beneficiamento 
dução agr(cola 

manufatureira 

Indústria 
çilo e 
da pro 

Indústria 
e fabri 1 ...... .. .. ... . 

TOT A.L ..... ...... 

N.o de 
esta- Peoaoal 

beleci-
empre· 
gado 

mentoa 

-----

2 8 

56 109 

57 248 

115 365 

CAPITAL FORCA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ---- --- -·----

360 1,03 - -

5 474 15,70 33 510,5 

29 021 83,27 154 536 

34 855 100,00 187 1 046,5 

A indústria extrativa mineral refere-se às olarias e ce
râmicas para produção de telhas e tijolos, tendo subido no 
ano d€· referência o respectivo valor a Cr$ 435 381,00. A 
indústria de transformação e beneficiamento de produtos 
agrícolas teve, em 1955, o seu valor total expresso em .... 
Cr$ 5 268 259,00, figurando como principais os seguintes: 
aguardente de cana, com 35 190 litros, no valor de ..... . 
Cr$ 300 680,00; o fubá de milho, com 355 075 kg, no valor 
de Cr$ 1 579 315,00; a rapadura, com 268 580 kg, no valor 
de Cr$: 1 616 044,00; o fumo em corda, com 45 880 kg, no 
valor de Cr$ 1 627 860,00. No grupo da indústria manufa
tureira e fabril é bem maior o valor da produção, expresso 
em Cr$ 42 708 544,00, com o concurso dos seguintes pro
dutos: macarrão, Cr$ 14 784 068,00; artefatos de ferro (en-
genho!: e pregos), Cr$ 6 921 598,00; bebidas, ......... . 
Cr$ 4 827 776,00; manteiga, Cr$ 4 204 011,00; pães e bis
coitos, Cr$ 7 080 60 1,00; calçados, Cr$ 2 999 900,00; artefa
tos de cimento, Cr$ 1 140 120,00, arreios e arreamentos, 
Cr$ 676 000,00, e colchões Cr$ 74 447,00. O queijo tipo Mi
nas, embora não incluído pràpriamente na organização in
dustrial, teve, em 1955, uma produção de 4 933 kg, no 
valor de Cr$ 148 000,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES 

Estrp.da de Ferro - O município é servido pela Estra

da de Ferro Leopoldina, que tem no território a terminal 

de sua linha-tronco. 

Rodovias - Conta o município com uma rêde rodoviá
na de 252 km, dos quais 52 km são da rodovia federal 

Rio--Bahia, que corta o território do sul para o norte. A 

extensão restante compreende as estradas mantidas pelo 

Govêrno municipal. 



Veículos a motor - De acôrdo com os registros refe
rentes a 31-XII-56, havia no município 650 veículos a 
motor, sendo 255 para passag,eiros e 395 para .carga. Dos 
primeiros havia 205 automóv,~is, 36 ônibus e micro-ônibus 
e 14 veículos de outra natureza; dos segundos: 335 cami
nhões e 60 camionetas. 

Aeronáutica - A cidade é servida por um aeroporto 
dotado de pista com a extensão de 1 000 m. É apreciável o 
movimento de aeronaves que no mesmo fazem escala, con
forme os seguintes dados, resultantes de estimativa: aero
naves chegadas durante o ano 156; saídas, 156; passagei
ros chegados, 800, saídos, 900 . 

Tábuas itinerárias - A1; comunicações entre a sede 
municipal e as cidades vizinhas, assim como para as Capi
tais do Estado e do País, são f,~itas pelos seguintes meios de 
transporte e respectivas distâncias: para Bom Jesus do Ga
lho- rodovia 27 km, ferroviEt 47 km; para Inhapim- ro
dovia 31 km; para Ipanema ·- rodovia 78 km; para Ma
nhuaçu- rodovia 82 km; para Simonésia- rodovia, pas
sando por Manhuaçu, 106 km; para Raul Soares - ferro
via 99 km; para Mesquita - rodovia 122 km; para Coro
nel Fabriciano - rodovia 90 km; para Belo Horizonte -
rodovia 415 km; ferrovia (Estrada de Ferro Leopoldina e 
Estrada de Ferro Central do Brasil, 442 km; via aérea -
189 km; para o Rio de Janeiro - rodovia 506 km, ferrovia 
(Estrada de Ferro Leopoldina) 632 km, via aérea -
270 km. 

Correios, telégrafos e telcdones - Há no mumctpto 5 
agências postais, 1 postal-tele1~ráfica, 1 telegráfica, 1 radio
.telegráfica e 1 telefônica, compreendendo 1 pôsto de tele
fone público e 215 aparelhos instalados. 

COMÉRCIO E BANCOS - Achavam-se registrados, em 
31-XII-1956, 330 estabelecimentos comerciais, sendo 30 
atacadistas e 300 varejistas. Localizavam-se na sede mu
nicipal 25 estabelecimentos atacadistas e 250 varejistas. É 
movimentado o comércio exportador com os municípios vi
zinhos e com as praças do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Belo Horizonte, predominando na exportação o café, o 
milho e o feijão. 

O serviço bancário está a cargo de dez agências de 
estabelecimentos diversos que operam no País. 

Funcionam na cidade duas agências, uma da Caixa 
Econômica Federal e a outra da sua congênere estadual. 
Em 31-XII-1956, a agência da Caixa Econômica Federal 

Praça Getú, io Vargas. 

Vista da Cidade - Ao fundo, o Colégio N. s.o do Carmo 

tinha em circulação 2 4 78 cadernetas, elevando-se os depó
sitos a Cr$ 5 247 060,70. Na agência da Caixa Econômica 
Estadual, na mesma data, o número de cadernetas era de 
185 e os depósitos no total de Cr$ 1 275 503,10. 

INSTRUÇÃO PúBLICA 

lndice de alfabetização- No quadro abaixo, com base 
no Recenseamento de. 1950, é conhecido o índice de alfa
betização do município, para as pessoas de 5 e mais anos 
de idade: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sóbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

romens ... 8 189 5 647 2 542 68,95 31,05 
Quadro urbano Mulheres .. 8 796 5 005 3 791 56,90 43,10 

TOTAL 16 985 10 652 6 333 62,71 37,29 

{Homens ... 22 836 7 630 15 206 33,41 66,59 
Quadro rural.. Mulheres .. 21 158 4 488 16 670 21,21 78,79 

TOTAL 43 994 12 118 31 876 27,54 72,46 

{Homens ... 31 025 13 277 17 748 42,79 57,21 
Em geral. .... : Mulheres .. 29 954 9 493 20 461 31,69 68,31 

TOTAL 60 979 22 770 38 209 37;34 62,66 

(•) Inclu•ive pessoas de instrução não declarada. 

Aproxima-se de dois terços, no quadro urbano e ex
cede um pouco da quarta parte, no rural, a aproximação 
das pessoas que sabem ler, sôbre as que não sabem. Quanto 
ao sexo, há forte predominância do masculino, na posse da
quele conhecimento . 

Ensino primário - A rêde do ensino primário do mu
nicípio vem experimentando desenvolvimento constante, 
conforme se verifica dos seguintes dados referentes aos anos 
de 1954 a 1956, fornecidos pelo Serviço de Estatística da 
Secretaria da Educação: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 98 95 103 
Corpo docente ................. 183 203 231 
Matricula efetiva ............... 7 601 7 740 8.232 

Ensino médio - Funcionam no município três unida
dades do ensino ginasial, com um corpo docente e matrícula 

875 



Outra vista da cidade, destacando-se a Estação Rodoviária 

que foram, em 1955, de 28 professôres e 726 alunos. Os 

cursos de formação de professôres primários, científicos e 

de contabilidade funcionaram, no mesmo ano de 1955, com 

6 unidades, corpo docente de 52 professôres e 286 alunos 

matriculados. Funciona ainda uma escola de dactilogra

fia, com um professor e 50 alunos matriculados. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

--------1-------

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes ......... . 

Pavimentados......... . . Parcialmente .. 
{ 

lnteiramente. . . . 

TOTAL .... 

Ajardinados ............... . 

Outros .................. . 

Abastecimento d'água 

Possuindo penas ............ . 
Prblios servidos............ Com ligações livres ......... . I 

Possuindo hidrômetro ....... . 

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

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 
{ 

Totalmente ................ . 

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

{

De despejo .. , ........... . 

De águas superficiais ... . 
Logradouros a~rvidos. 

Pr&lios esgotados ........... {Pela rede.····· 

Por fossas ..... 

Iluminação pública e domiciliar (1955) 

Púbr {Logradouros iluminados ................. . 
tca · · · Número de focos ...................... . 

Consumo em kWh .................... . 

1 
Número de ligações .. 

Domiciliar 

Consumo em kWh. 

{

para luz ..... . 

para fOrça ... . 

{

para luz .. 

para fOrça ... 

3 511 

64 

12 
5 

17 

47 

1 242 

1 242 

29 
4 

33 

21 

21 

730 

62 
1 490 

391 300 

2 S07 

114 

S41 000 

1 3!S 900 

Caratinga, não descurando seus mumc1pes, mantém 
em sua sede 1 hospital e duas casas de saúde, com capa
cidade total de 119 leitos, além de 2 serviços de saúde, 
sem internamento. Exercendo suas atividades profissionais, 
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e ainda no concernente à assistência sanitária, trabalham 

19 médicos, 12 dentistas e 20 farmacêuticos. 

Para hospedar os visitantes há 11 hote'1·s c d'' . ' , om 1anas 
de Cr:$ 120,00 e Cr$ 150,00, nos quartos e apartamentos 

respectivamente; 20 pensões na cidade, sendo de Cr$ 90 0~ 
a diária cobrada, e 6 outras nas vilas. ' 

Os habitantes em suas horas de lazer, buscam entre

tenimento nos 2 cinemas locais, cuja capacidade é de 822 

lugares, ou nas associações existentes: duas artísticas e lite

rárias; 5 de cultura física, para o que contam com duas 
praças de esportes . 

Como órgão difusor, a Rádio Sociedade Caratinga man

tém uma estação, que funciona sob o prefixo YS-6, na fre

qüência de 970 kc e com 250 watts na antena. Contribuem 

ainda 2 órgãos informativos semanais: "Caratinga" e "O 
Município". 

Há na sede municipal 6 bibliotecas anexas a colégios, 
com 9 522 volumes, e 4 tipografi~s. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

AN ''OS 

1951 .. 
1952 ... . 
19S3 ... . 
1954. 
1955 .. 

----

....... 

..... 
.... 

... 
.... 

FINANÇAS 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

3 470 2 200 
5 6S2 3 219 
5 ISS 3 469 
s 791 3 8S5 
6 468 4 717 

(Cr$ 1 000,00) 

Saldo ou 
Despesa deficit realizada do balanço 

4 543 - 1 OJ3 
5 639 13 
5 951 - 796 
5 785 4 
6 007 461 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação, no mesmo período, foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-·---
!9Sl. ....... ........... s 972 18 950 3 470 
!952 ........ 9 283 17 757 s 6S2 
!9S3 ........ 11 227 26 844 5 155 
!954 ........ 18 S94 32 162 5 791 
1955. 17 064 34 606 6 468 

A arrecadação municipal, tanto em seu cômputo geral, 

como na parte referente à renda tributária, experimentou 

acentuado aumento durante o qüinqüênio 1951-1955; na 

arrecadação geral, o aumento entre o primeiro e o último 

ano do período foi de 86%, enquanto na renda tributária 

foi de 114%. A despesa realizada acusou também progres

são constante no período considerado, conservando-se den

tro da receita nos anos de 1952, 1954 e 1955. Os exercícios 

de 19S2 e 195.3 encerraram-se com deficit. 

Aumentos ainda mais acentuados verificaram-se nas 
arrecadações federal e estadual, na proporção de 185% para 
a primeira e 82 o/o para a segunda, entre o primeiro e o úl
timo ano do qüinqüênio. A arrecadação geral do município, 
nas três esferas do Govêrno, oferece no qüinqüênio os se-



guintes totais, em milhares d,~ cruzeiros, bastante expressi
vos pelo ritmo do seu desenv·:>lvimento: 

Em 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 392 
Em 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 692 
Em 1953 .. ,............... 43226 
Em 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 547 
Em 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 138 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A cidade de 
Caratinga, sede de um grande município, tanto territorial
mente, como pelas magníficas condições de suas terras para 
tôdas as culturas agrícolas e para a indústria pastoril, cons
titui um dos centros urbanos de maior importância da Zona 
da Mata e mesmo de todo o :ll:stado. O seu clima é inteira
mente saudável. A cidade oferece aspecto agradável, com 
bela praça ajardinada e arborizada, boa iluminação elétrica, 
abastecimento d'água e rêde de esgôto em condições de 
garantirem a higiene e o bem-estar da população . 

Servida pela Estrada de Ferro Leopoldina, que aí tem 
a estação final de sua linha tronco, a cidade, que desde lon
gos anos já vinha experimentando grande progresso, tem 
tido ultimamente desenvolvi:nento ainda mais acentuado 
em todos os setores de sua ~1tividade, -graças à construção 
da Estrada de Ferro Rio--Ba:1ia, que a atravessa, dando-lhe 
mais um meio de comunicação rápida com a Capital Fe
deral e cidades mineiras, como Muriaé, Leopoldina, Gover
nador Valadares e Teófilo Otoni, e colocando-a em ligação 
direta com a cidade do Salvador, Capital do Estado da 
Bahia. 

O comércio alcançou co:n isto acentuado incremento, 
estabeleceram-se novas casas atacadistas e varejistas, avo
lumando-se ainda mais a exportação dos produtos da lavou
ra, notadamente o café, além de outros que tiveram a sua 
produção incentivada pela nova via de transporte que veio 
tornar mais rápidos e mais fáceis os meios de escoamento 
da exportação para o mercado do Rio de Janeiro. Ao lado 
disto, experimentou a cidade grande expansão em sua área 
de edificações, com o erguimento de novos prédios de cons
trução moderna, tanto residenciais, como de outros fins. 

A cidade é sede de um Bispado, sufragâneo de Arcebis
pado de Mariana. Conta o culto católico com 5 paróquias, 
que possuem 5 matrizes e 58 ':apelas. 

Para o culto protestante existem 5 templos e para o 
culto espírita 3 centros. 

Em 31-XII-1955, estavam registrados 15 instituições 
de caridade, congregando 556 associados, 3 cooperativas e 
2 sindicatos, com um corpo social de 1 772 membros. 

Exercendo suas respectivas profissões, o município con
tava, ainda àquela data, com 4 engenheiros, 13 advogados 
e 4 agrônomos e agrimensore~:. 

Para a eleição de 3-X-19:;5, Caratinga possuía um cor
po de 20 420 eleitores, votando, àquela época, 10 280. 
Foram sufragados os 15 vereadores que constituem o Le
gislativo Municipal. Em fun1;ão das legendas partidárias, 
assim se compõe o Govêrno: Prefeito e Vice-Prefeito elei
tos pelo PSD; dos Vereadorel:, 11 pertenciam ao PSD e 4 
representam a colegação PR-UDN-PSP-PRP. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Sebastiiío Xavier dos Reis). 

CAREAÇU- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Não se conhecem com pre
cisão os aspectos históricos que envolveram a formação do 
Município. 

A origem do nome prende-se ao fato de o rio Sapucaí 
traçar perto da cidade que serve de sede municipal uma 
grande volta e daí o topônimo "Careaçu" que no idioma 
"tupi-guarani" significa "volta grande". 

O município foi instalado em 1.0 de janeiro de 1939. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral do 
seu território é baixo com pequenas partes elevadas. Sua 
área é de 180 quilômetros quadrados. Temperatura média 
em graus ecntígrados: das máximas: 32; das mínimas: 7; 
compensada: 20. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 5 173 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 5 477 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55. 

Igreja-Matriz 
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Praça José Procópio Junqueira 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Careaçu, núcleo em 
tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual muni
cípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇAO HOMENS MULHERES % st>bre Números 
absolutos o total 

geral 
-------------- ------ ------ ------ -------

Quadro urbano .......... 519 552 1 071 20,70 
Quadro rural. . . . . . . . . . . . 2 059 2 043 4 102 79,30 

TOTAL ............. 2 578 2 595 5 173 100,00 

Em 1955, a densidade demográfica era de 30 habitan
tes por quilômetro quadrado ( estin:;ativa) . 

Rua Honório Pereira 

AGRICULTURA - A produção agrícola no município em 
1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇAO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----- ------ ------·----- ----
Caf~ ........... 640 Arrôba 16 000 8 800 45,55 
Arroz .............. 850 Saco 60 kg 25 250 5 050 26,13 
Milho ........... ... 920 Saco 60 kg 14 800 2 960 15,31 
Feijão ......... ..... 311 Saco 60 kg 3 795 1 595 8,25 
Outras ........ .... 63 -· - 920 4,76 

TOTAL .... .... 2 784 --- -- 19 325 100,00 

O café é o produto agrícola de maior desenvolvimento, 
tendo atingido, em 1955, produção no valor de oito milhões 
de cruzeiros . 
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PECUARIA - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do Município: 

REBANHOS 

Asininos .......... . 
Bovinos . ............... . 
Caprinos ................ . 
Eqüinos .. 
Muares ...... . 
Ovinos .. 
Suínos .. 

TOTAL. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
14 500 

300 
I 350 

350 
175 

12 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

25 
21 750 

30 
I 620 

700 
18 

8 400 

32 543 

% st>bre 
o total 

0,07 
66,85 

0,09 
4,97 
2,15 
0,05 

25,82 

100,00 

Também a população pecuária do município não é 
muito significativa, tendo sido estimada no valor de 32,5 
milhões de cruzeiros, sendo que o rebanho bovino contribui 
com 66,85% dêsse valor. 

Outro Aspecto de1 Prac;a José Procópio Junqueira 

INDúSTRIA- A organização industrial pode ser conhe
cida em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

J:PO T 
INI 

DE 

Indústria 
neral .. 

)ÚSTRIA 

----------

extrativa mi-
.... 
de transforma-
beneficiamento 
dução agrícola 

manufatureira 

Indústria 
ção e 
da prc 

Indústria 
e fabri I. ..... ..... .. 

TOT AL. ... . . 

N.o de 
CAPITAL 

Pessoal EMPREGADO 
esta· empre-

beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre 

o total 
------ ---·- ---- ----

4 9 47 6,15 

9 12 670 87,70 

3 5 47 6,15 

16 26 764 100,00 

Rua Antônio Florêncio Nogueira 

FORÇA 
MOTRIZ 

N.o de Potência 
motores em c.v. 
---- -----

-· -

9 65,45 

3 7,5 

12 72,95 



Ponte sôbre o Rio Sapucaí 

A indústria municipal é limitada à produção de pe
quenas unidades de beneficiamento de produtos alimen

tícios. 

MELHORAMENTOS URBANOS- Era a seguinte 
a situação dos melhoramentm: urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros E~xistentes nos Serviços de Es
tatística da Viação de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM:I!:.RICOS 

---------------·---·----------· -w-·-------

Número de prédios . ................. . 

LoAradouros públicos existentes ..... . 

Abastecimento d'áAua 

I 
Pooouind o hidrOmetros ...... . 

. . Possuindo penas ............ . 
Pr~d1oa serv1doa ..... · .. · · · · · Com lig11ções livres ......... . 

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

{ 

Totalme:tte ...... . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ..... . 

TOTAL ....... . 

Iluminação pública e domiciliar(•) 

L d 
. . d {Número de logradouros ..... . 

ogra ouros dumtna os..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares(•! 

De luz ........ . 
... {Número de ligações .. 

Consumc1 em kWh 

De fOrça ..... . 
{

Número de ligações ........ . 

Consume em kWh ......... . 

(*) Os dados se referem ao ano d' 1955. 

Um hotel atende a hospedagem. 
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12 

150 

150 

5 
2 

16 
151 

54 008 

208 

44 615 

9 

15 266 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 73 km de estradas de rodagem, dos quais 20 sob 

Trecho da Rodovi~· "Fernão Dias" 

a administração federal, 30 sob a municipal e os restantes 
particulares . 

Em 1955, foram registrados na Prefeitura Municipal: 
10 automóveis, 5 camionetas, 12 caminhões e 1 ônibus. 

TÁBUAS ITINERÁRIAS 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limitrofes 

Nat~rcia ................ . 
São Gonçalo do Sapucai. .. 
Silvianópolia ............ . 
Santa Rita do Sapucal. .. 
Pouso Alegre ....... . 
Capital Estadual .... . 

Capital Federal. .. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

49 Rodoviário 
29 Rodoviário 
13 Rodoviério 
32 Rodoviário 
30 Rodoviário 

471 Rodoviário 
849 Ferroviário 

375 Rodoviário 
510 Ferroviário 

OBSERVAÇ0ES 

RMV - sendo de 
Onibus atE Sta. Ri· 
ta e dal RMV 

Onibus at~ Sta. Rita. 
Após pela RMV e 
EFCB 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 32 estabelecimentos comerciais varejistas dos quais 
29 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-------·------ ------------ ---------

Homens ....... ........ .... 436 270 166 61,92 38,08 
Mulheres .......... . . . . . . . . 483 244 239 50,51 49,49 

TOTAL ....... .......... 919 514 405 55,93 44,07 

(*) Inchnoive pessoas de instrução não declarada. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM:I!:.RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-------------------- ------- ------- -------
U nidadea escolares ........ . 
Corpo docente .............. . 
Matricula efetiva .............. . 

5 
13 

451 

5 
13 

448 

6 
13 

466 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximadamen

te 37,01%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954 a 1955 é bem caracte-

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit" 

do balanço 

------- -----·--- ------- ------- -------

1954. 
1955. 

673 
770 

179 
225 

656 
438 

17 
332 

379 



DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu
nicipal está localizada à margem direita do rio Sapucaí em 
local mais ou menos plano e ligeiramente elevado. 

As terras do Município são em sua maior parte cons
tituídas de imensas várzeas, na bacia do rio Sapucaí. 

Tais terrenos se prestam bastante à cultura de arroz 
que constitui um dos produtos principais da agricultura mu
nicipal. 

Inscreveram-se 832 eleitores para o pleito de 3-X-55, 
comparecendo às eleições 529 eleitores. São 7 os vereado
res em exercício. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Edson Gonçalves Telles) . 

CARLOS CHAGAS - MG 
Mapa Municipal na 7.0 Vol. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Urucu, 
primitivo nome do atual município de Carlos Chagas, foi 
criado pela Lei provincial n.0 2 418, de 5 de novembro de 
1877. 

Tanto no quadro de divisão administrativa do Brasil, 
referente a 1911, como no de apuração do Recenseamento 
geral de 1920, e no fixado pela Lei estadual n.0 843, de 7 de 
setembro de 1923, o distrito de Urucu aparece como perten
cente a município de Teófilo Otoni mantendo a mesma si
tuação nas divisões administrativas de 1933, 31-XII-36 e 
31-XII-37, bem como no quadro anexo da Lei estadual 
n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17-XII-38, 
o distrito foi emancipado, passando o novo município a de
nominar-se Carlos Chagas e a contar com três distritos: o 
da sede, o de Presidente Pena e o de Indiana. 

No quadro de divisão territorial vigente no qüinqüênio 
1944-1948, aparece o município com a mesma composição 
distrital, passando Indiana a denominar-se Nanuque. 

Posteriormente foram criados mais dois distritos e 
emancipado o de Nanuque, sendo a seguinte e atual com
posição distrital do município: Carlos Chagas, Presidente 
Pena e Epaminondas Otoni . 

FORMAÇÃO JUDICIARIA- O Decreto estadual n.0 148, 
de 17-12-1938, criou o têrmo de Carlos Chagas pertencente 
à comarca de Teófilo Otoni e, no quadro fixado pelo Decreto
-lei estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, para vigorar no 

Igreja no Vila de Presidente Peno 
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Desfile escolar em 7 de Setembro de 1956 

qüinqüênio 1944-1948, aparece composto de dois municí
pios: Carlos Chagas e Águas Formosas. 

Por fôrça do disposto no artigo 25, do Ato das Disposi
ções Transitórias do Estado de Minas Gerais, de 14-VII-47, 
o Decreto-lei estadual n.0 2 904, de 8-X-1948, criou a co
marca de Carlos Chagas, que, em 1954, foi elevada a 2.a 
entrância. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado na zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. 

SlrUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 

Tem uma área de 3 340 quilômetros quadrados. A 
sede municipal, situada a 152 metros de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 17° 41' 30" de latitude Sul e ..... 
40° 45' 15" de longitude W.Gr. e dista 419 quilômetJõOs, em 
linha reta, no rumo E.N.E., da capital do Estado. 

A temperatura, em graus centígrados, é a seguinte: 
média das máximas: 38; das mínimas: 26; compensada: 32; 
a precipitação pluviométrica anual representa 75 mm. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, a população do município atingia 32 823 
habitantes. Segundo cálculos do Departamento Estadual de 
Estatística de Minas Gerais, sua população provável, em 
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31-XII-1955 era de cêrca de :!8 135 habitantes. A densida
de demográfica, na mesma é:;>oca, correspondia a 8 habi
tantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS- As prin
cipais aglomerações urbanas situadas na área do município, 
em 1.0 -XII-1950, eram as da sede e das vilas Epaminondas 
Otoni, Presidente Pena e Pereira. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - Segundo os dados 
do Recenseamento de 1950, a localização da população mu
nicipal era a seguinte: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ....................... 
Vila de Epaminondas Otoni. .. 
Vila de Presidente Pena ..... 
Vila Pereira ........... 
Quadro rural. ............ 

TOTAL GERAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -Vll -1950 

Total 

Hon1ens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sõbre 
o total 

geral 

I 919 2 308 4 227 12,87 
116 131 247 0,75 
226 261 487 1,48 
250 245 495 1,50 

14 090 13 277 27 367 83,40 

16 601 16 222 32 823 100,00 

Grande maioria da popui.ação está, assim, dispersa na 
zona rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a distribuição da população munici
pal, segundo os ramos de atividade, era a seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa.. . . . . . . 
Indústria de transformação ...... . 
ComErcio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e valores mobi-

liãrios, crEdito, seguros e capitali· 
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ................. . 
Profissões liberais...... . . . . . . . . . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas não relnu· 

neradaa e atividades escolares dis-
centes ........... . 

Condições inativas . . . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Hon1ens 

7 593 
41 

358 
244 

15 
233 

164 
14 
25 

42 
lO 

359 
I 850 

10 948 

Mulheres 

163 

2 
14 

312 

3 

27 

9 121 
I 033 

10 680 

Tota~ 

Números 
absolutos 

7 756 
41 

360 
258 

15 
545 

167 
14 
52 

47 
lO 

9 480 
2 883 

21 628 

% sõbre 
o total 
geral 

35,89 
0,18 
1,66 
1,19 

0,06 
2,51 

0,77 
0,06 
0,24 

0,21 
0,04 

43,86 
13,33 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 21 628 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta
bela resultam 9 265. 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as pes
soas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura 
representam mais de um têrço do total geral, sendo êsse o 
principal ramo de atividade econômica do município e o 
que congrega maior número de pessoas. 

Agricultura- A produção agrícola do município, em 1955, 
pode ser expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS Are a 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
!Quantidade Unidade Cr$ I 000 % sõbre 

o total 
---------- ----- --------------------
Batata-ingl!sa .. - Saco 60 kg 19 000 7 980 26,46 
Mandioca. - Tonelada 13 500 4 460 14,79 
Arroz .. - Saco 60 kg 14 000 3 500 11,59 
Feijão .... - Saco 60 kg 7 200 2 880 9,54 
Café ........ - Arrõba 8 300 2 234 7,40 
Cana-de-açúca~: .. - Tonelada 5 300 2 173 7,20 
Milho .. - Ssco 60 kg 8 000 I 280 4,24 
Fumo .. - Arrôba 13 000 I 235 4,09 
Outras .. - - - 4 434 14,69 

TOTAL. - - - 30 176 100,00 

A batata-inglêsa pode ser considerada, portanto, a 
principal cultura agrícola do município naquele ano e seu 
valor representa mais de % do total geral de sua produção. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município em 
31-XII-1955 era a seguinte: 

NÚMERO VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS (Cr$ 1 OOO) I % sõbre 

o total 
------------------ ------------- -------

Asininos .. . . . . . . . . . . 850 I 063 0,34 
Bovinos ... 145 000 232 000 74,96 
Caprinos .. 5 000 500 0,16 
Eqüinos. ............. 9 000 14 400 4,65 
Muares. ............. 4 800 10 080 3,25 
Ovinos .. 21 000 2 520 0,81 
Suinos. 70 000 49 000 15,83 

TOTAL. 309 563 100,00 

É interessante observar-se a grande predominância da 
população bovina do município cujo valor corresponde a 
elevado índice percentual em relação ao total geral. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955. 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre .. 

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$ %sObre N,o de Potencia 

o total motores em c.v. 
------------- ---- --------------·-

Indústria extrativa mi-
neral ........ 3 11 13000 0,07 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 14 21 68000 0,39 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. " 

16 126 17 067 300 99,54 13 302 

TOTAL .. ..... 33 !58 ,17148300 100,00 13 302 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 261 km de estradas de rodagem, dos quais 85 
sob a administração federal e 176 sob a municipal. 

É servido pela Estrada de Ferro Bahia e Minas. Dis
põe de um campo de pouso. 

981 
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Na Prefeitura Municipal, em 1955, achavam-se regis
trados 25 automóveis, 5 camionetas, 14 caminhões e 1 ôni
bus. 

Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
TRANSPORTE 

Municípios 
Limítrofes 

Águas Formosas ....... .. 124 Rodovia Não há emprêsa 
Atal~ia ......... · ..... 109 Rodovia Não há emprêsa 
Nanuque .............. .. 62 Ferrovia E.F.B.M. 
Te6filo Oton i. ........ ... 143 Ferrovia E.F.B.M. 
Capital Estadual. ..... ... 697 Ferrovia e 

Rodovia 
Capital Federal .......... I 044 Ferrovia e 

Rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e 152 estabelecimentos comerciais varejistas, 
dos quais 118 estão na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária e 2 correspon
dentes. 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação 
e Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramen
tos urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prildioa exiatentes ........................... . 

Logradouroa públicos 

Exiatentes ....... . 

Pavimentados ...... . 
{

Inteiramente ............... . 
Parcialmente ............... . 

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

Ajardinadoa ............................................ . 
Outros ................................................. . 

1/uminar;ilo pública e domiciliar • 

Louradouroa a'luma'nadoa {Nó mero de logradouros ..... . 
• · · · · · NC.mero de focoa ........... . 

Coneumo em kWh ... , ..... . 

Li~ar;aes domiciliares • 

De luz ... { 
NC.mero de li11açõea ......... . 

· · Conaumo em kWh ......... . 

De fôrça. ( 
NC.mero de ligaçõea ......... , 

· · Conaumo em kWh ......... . 

• Os dadoa ee referem ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!.RICOS 

I 348 

40 

39 

22 
170 

40 000 

140 
42 243 

A sede municipal conta com 2 hotéis, 5 pensões e 1 
cinem~: .. No referente à assistência médica, 1 hospital com 
22 leitos, 2 serviços de saúde e 3 médicos no exercício da 
profissão prestam assistência aos munícipes. 

INSTnUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 -- referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

OIS :::RIM INAÇÃO 
Números absolutos % sõbre o total· 

I Sabem Não Sabem Não sa-
Total ler e sabem ler e bem ler e 

escrever escrever(') escrever escrever(•) 
------------- ---- ------- -------------

romens 2 106 990 I 116 47,00 53,00 
·.rbano Mulheres .. 2 572 885 I 642 35,02 64,98 

TOTAL 4 633 I 875 2 758 40,47 59,53 

Quadro t 

romens li 557 I 190 10 367 10,29 89,71 
ural. . Mulheres .. 10 827 571 10 256 5,27 94,73 

TOTAL 22 384 I 761 20 623 7,86 92,13 

Quadro r 

{Homens .. 13 663 
,.., I 

11 483 15,95 84,05 
. . . Mulheres .. 13 354 1 456 11 898 10,90 89,10 

TOTAL 27 017 3 636 23 381 13,45 86,55 

Em geral 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, a situação do ensino primário no município, no período 

1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-~----------------- -------------------

Unidades escolares ........ . 
Corpo docente ...... . 
MatriculE. efetiva .......... . 

19 
33 

I 210 

14 
27 

1 120 

17 
31 

I 196 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximadamen

te 18,48%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

F IN ANCAS (Cr$ I 000,00) 

A:N os Receita arrecadada Saldo 
Deapeaa ou 

TributAria 
Realizada Deficit 

Total 
~----- ------- ------- ------- -------

883 326 828 55 ····· .. 
953 375 I 187 -- 234 ······. 1 318 522 2 003 - 685 .. . .... 

I 228 483 I 727 - 499 ······ I 583 797 I 632 - 49 ······· 

1951. ... ' 
1952 .... . 
1953 .... . 
1954 .... . 
1955 .. . 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrativas, 
sua situação no período 1951-55 era a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual I Municipal 
------~~-----~ ~-~--- ~~ . .....--~-~ -------- ~-~~~ ........... ~ 
1951 ... . 
1952 ... . 
1953 ... . 
1954 ... . 
1955. 

2 045 
2 668 
2 496 
5 004 
7 360 

3 318 
3 952 
6 028 
7 632 

11 365 

883 
953 
318 

I 228 
I 683 



DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO -- Carlos Cha
gas possui 39 ruas sem pavimentação e 1 calçada com pa
ralelepípidos. 

Entre as festas religiosas do município, destaca-se a de 
São Sebastião, que é o padroeiro da sede municipal, reali
zada no dia 20 de janeiro, dttrante a qual tem lugar uma 
procissão, e quando são instaladas barraquinhas. 

As principais culturas agrícolas de Carlos Chagas são: 
a batata-inglêsa, o arroz, o café, o feijão, a mandioca, a 
cana-de-açúcar, sendo Teófilo Otoni, Nanuque e Águas For
mosas os maiores centros consumidores dos produtos de sua 
lavoura. 

A pecuária é a maior fonte de renda do município e 
seu rebanho de bovinos representa grande parte do gado 
da região . Campos, Vitória e Governador Valadares são os 
principais mercados importadores do seu gado. 

Entre os ramos da indústria local, destacam-se os de 
laticínios, madeira e aguardet1.te. O município possui 4 fá
bricas. 

Carlos Chagas mantém transações comerciais com as 
cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Sal
vador etc. 

A sede municipal tem 3 bibliotecas, sendo 2 pertencen
tes a grupos escolares e 1 à pHróquia . 

Na eleição de 3-X-955, votaram 1 691 dos 4 265 elei
tores inscritos, elegendo os 11 vereadores que se encon
tram em exercício. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência de 
Estatística, órgão componentE! do sistema estatístico bra
sileiro. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Felipe Gonçalves Se.ntiago). 

CARMO DA CACHOEIRA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

ASPECTOS HISTORICO -- São desconhecidas as ori
gens mais remotas da cidade de Carmo da Cachoeira, cujo 
primitivo nome teria sido Espirito Santo de Varginha, igno
rando-se igualmente a causa da mudança do topônimo para 
o atual. 

Pela Lei provincial n.0 e:05, de 3 de julho de 1857, 
foi a povoação elevada a fregUE!sia, pertencente ao município 
de Varginha, com a denomine1ção de Carmo da Cachoeira 
e tendo como padroeira Noss~, Senhora do Carmo. Parece 
que a existência da povoação vem de época mais afastada, 
tendo-se em vista antiquíssima capela filial à do Carmo 
da Cachoeira, situada a 21 km de distância e construída 
sob a invocação de São Bentct, pelo Padre Bento Ferreira, 
que lhe doou um patrimônio em terrenos e cuja morte ocor
reu em 1784. 

Pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
foi confirmada a criação do distrito, que permaneceu sem· 
pre incorporado ao território do município de Varginha, até 
que, pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 

de 1938, foi desmembrado daquele município, para consti

tuir-se em município autônomo, com dois Ctistritos: Carmo 

da Cachoeira e São Bento, posteriormente denominado Ere-

mita. O distrito de Carmo da Cachoeira perdeu uma parte 
de seu território, para entrar na constituição do novo dis
trito de São Bento, que anexou por sua vez parte do terri
tório do distrito de Luminárias, do município de Lavras. 
O município de Carmo da Cachoeira continua com a mesma 
constituição, pertence·ndo, desde sua criação, à comarca de 
Varginha. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Car
mo da Cachoeira está situado na Zona Sul do Estado, em 
território montanhoso, banhado por vários cursos de água, 
tributários do rio Cervo, da bacia do Rio Grande. A su
perfície é de 583 km2 e a sede municipal, a uma altitude 
de 907 m, tem como coordenadas geográficas 21° 27' 40" 
de latitude Sul e 40° 13' 30" de longitude W. Gr., distando 
da capital do Estado, em linha reta, 217 km, no rumo S.S.O. 
A média de temperatura em graus centígrados é: das má
ximas: 24; das mínimas: 9; compensada: 15. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 982 habitantes a população do município, 
podendo ser estimada em 8 426 habitantes, em 31-XII-95 

Praça do Carmo 
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de acôrdo com os cálculos do Departamento Estadual de 
Estatística o A densidade demográfica é de 14 habitantes 

por quilômetro quadrado ( 1955) o 

Principais aglomerações urbanas - São a Cidade e a 

vila de Eremita, de acôrdo com o Censo de 1950 o 

Localização da população - Mais de 80% da popula

ção estão localizados na zona rural, de acôrdo ainda com o 
último Recenseamento Geral, conforme se vê do quadro 

abaixo: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
10 oo Vllo1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-- --------------- --- ----- ----------- -----

Cidade de Carmo da Cachoeira ... 494 546 1 040 13,02 

Vila de Eremita ................ 234 227 461 5,77 

Quadro rural. ......... ...... .... 3 323 3 158 6 481 81,21 

TOTAL GERAL ............. 4 051 3 931 7 982 100,00 

Com menos de 20% de sua população nos quadros 
urbanos, o município se revela pela sua feição ruralista, de 

economia com base principalmente na agricultura e na in

dústria pastoril. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 
Ramos de atividade - Outra característica econômica 

da população do município é a que mostra o quadro abaixo, 
calcado em resultados do Recenseamento de 1950, em que 
se consigna a distribuição numérica dos habitantes de 10 
e mais anos de idade, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 
geral 

__________ o ______ --------------------

Agricultura, pecu6ria e silvicultura 2 022 108 2 130 38,23 
Indúatrias extrativas ............. 5 - 5 0,08 
Indústria de transformação ....... 143 - 143 2,56 
Com6rcio de mercadorias . ........ 60 2 62 1,11 
Comf:rciQ de imóveis e valores mobi-

li6rios, cr~dito, aeguro e capitalio 
zaçio ......................... 30 - 30 0,53 

Preataçio de ser\•iços . . . . . . . . .... 58 207 265 4,75 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 52 5 57 1,02 
Profisaões liberai• ................ 1 - 7 0,12 
Atividades sociais ................ 15 22 37 0,66 
Adminiatraçlio pública, Legislativo 

e Juatiça ...................... 28 1 29 0,52 
Defeaa nacional e segurança pública 4 - 4 0,07 
Atividadea dom~aticas nlio remuo 

nersdas e atividades escolares dis-
centea ................... ..... 217 2 311 2 528 45,40 

c ondições inativas . ...... .. 201 75 276 4,95 

TOTAL ................ ..... 2 842 2 731 5 573 100,00 

Não contando as atividades domésticas, não remune
radas, etc. e as condições inativas, nota-se que, depois do 
ramo agricultura, pecuária e silvicultura, que concorre com 
38,23%, o ramo mais importante é o de prestação de servi
ços, com 4,75%. 

A~ricultura - A área cultivada do município é de 
aproximadamente 3 640 ha, correspondendo a 6,24% do 

38Ji. 

Trecho da Rodovia Perdões - Pouso Alegre 

território o As principais espécies cultivadas são as que fi
guram no quadro abaixo: 

CUL~rURAS AREÀ 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % aôbre 

o valor ----- -·----- ----- ----------
Car~ ............... 1 400 Arrôba 174 000 1 960 57,56 
Milho .............. 1 100 Saco 60 kg 23 350 3 502 25,32 
Feijão .............. 174 Saco 60 kg 4 350 1 173 8,48 
Arroz .............. 600 Saco 60 kg 11 125 334 2,41 

utras ... ········· 366 - - 1 199 8,74 o 
TOTAL .......... 3 640 - - 13 830 100,00 

Além das espécies acima, são cultivados o alho, a ba
tata-ing;lêsa, a cana-de-açúcar, a mandioca e outras, em me
nor escala o O café e o milho, concorrem, como foi visto dos 
números acima, com mais de 80% do valor total da pro
dução, sendo que, do primeiro, havia em 1955, plantados 
e em produção, 2 200 000 pés. A atividade agrícola parece 
conceno:rada em um número relativamente pequeno de pro
priedades rurais, dado o número pouco elevado com que 
aparecem nos registros, isto é, 183 recenseadas em 1950 e 
630 no lançamento de 1956 da coletoria estadual. 

PE~uária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 

dos rebanhos, no município: 

---------------~------~---------------
REBANHOS 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % aôbre 
o total 

--------·------------ ------- ------- -------
32 58 0,15 

21 650 32 475 85,67 
1 100 66 0,17 
1 600 2 400 6,33 

600 1 200 3,16 
430 43 0,11 

3 350 1 675 4,41 

Asininos . ............ . 
Bovinos ......... . 
Caprinos ............. .. 
Eqüinos ................. . 
Muares ..................... . 
Ovinos ...... :.. . ......... . 
Sulnos ....... . 

TOTAL 28 762 37 917 100,00 

---------------~----~------~-----
Ocupam os primeiro e segundo lugares, respectivamen

te, na ~~scala dos contingentes para o valor total dos reba
nhos, os bovinos e os eqüinos, com 85,67 e 6,33%. As aves 
domésticas constituem também elemento apreciável da 
indústria pastoril, com 21 500 cabeças, no valor de •...• • 
Cr$ 6!10 000,00, mais a produção de ovos, expressa em 
aproximadamente 50 000 dúzias, valendo Cr$ 500 000,00. 



Indústria - Foram registrados no inquérito de 1955 
27 estabelecimentos de transformação e beneficiamento de 
produtos agrícolas, com 73 empregados, 2 169 mil cruzeiros 
de capital e 25 motores elétricoB com 213 c.v. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - A 
rêde Je estradas de rodagem do município tem a extensão 
total de 284 km, sendo 20 km de estrada federal, 44 estadual 
e o restante sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

O município é servido pela Estrada de Ferro da Rêde 

Mineira de Viação. 

Veículos motorizados- H:~.via no município, em 1955, 
90 veículos a motor, sendo, pan:. passageiros, 41 automóveis 
e 3 auto-ônibus; e para carga, 2 4 caminhões, 19 camionetas 
e 3 veículos de outra natureza. 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes munici
pais limítrofes e às capitais do Estado e da União, os meios 
de transporte preferidos são: para Varginha - 36 km 
por rodovia e 75 km por ferrovia, passando por Três Cora
ções; para Nepomuceno - 40 km por rodovia; para Três 
Corações - 40 km por rodovia e 41 km por ferrovia; para 
Itumirim- 77 km por rodovia; para Lavras- 56 km por 
rodovia e 54 km por ferrovia; para Belo Horizonte - 382 
qu~lômetros por rodovia e 56 :l km por ferrovia; para o 
Rio de Janeiro- 412 km por rodovia e 422 por ferrovia. 

Correios, telégrafos e telefones - O município é ser

vido por uma estação postal-tdegráfica do Departamento 

Nacional dos Correios e Telégrafos, 2 estações postais do 

mesmo Departamento, 1 estaçiio telegráfica da Rêde Mi

neira de Viação e ainda pelo ~erviço de telefones interur

bano, com 16 aparelhos instala:los e um pôsto de telefone 

público. 

COMÉRCIO, BANCOS E CAIXA ECONôMICA - Ele

. va-se a 70 o número de estabelecimentos comerciais no 

município, todos varejistas, dos quais 29 na Cidade. Fun

cionam na Cidade uma agência e um escritório de Banco, 

assim como uma agência da Caixa Econômica Estadual, 
cujos depósitos, em 31-XII-1955, elevavam-se a ....... . 

Cr$ 973 233,00. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Nco quadro a seguir são conhe

cidos os índices de alfabetização do município, para os ha

bitantes de 5 e mais anos de idade, por sexo, nos quadros 

Sede do Clube Tabajara 

25- 24673 

Grupo Escolar 

urbano e rural, de acôrdo com os resultados do Recensea
mento de 1950: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Não 

Sabem sabem Sabem sabem 
Total ler e ler e ler e ler e 

escrever esC"rever, *) escrever escrever(*) 

----- ----- ----- ----- -----· 

{Homens, .. 601 355 246 59,06 40,94 
Quadro urbano Mulheres .. 673 336 337 49,92 50,08 

TOTAL 1 274 691 583 54,23 45,77 

{Homens ... 2 741 791 1 950 28,85 71,15 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 635 573 2 062 21,74 78.26 

TOTAL 5 376 1 364 4 012 25,37 74,63 

{Homens ... 3 342 I 146 2 196 34,28 65,72 
Em geral...... Mulheres .. 3 308 909 2 399 24,47 75,53 

TOTAL 6 650 2 o551 4 595 30,90 69,10 

(*) Inclusive pessoas de instrução não del:!àrada. 

Excede um pouco da metade o contingente de pessoas 

que sabem ler e escrever, no quadro urbano, com forte pre

ponderância do elemento masculino. No quadro rural é 
aproximadamente da quarta parte a proporção dos que pos

suem aquêle conhecimento, com grande vantagem, também, 

dos homens relativamente às mulheres. 

Ensino Primário - O ensino primário no Município 

tem, nos elementos abaixo, os índices de sua organização, 

no período de 1954 a 1956: 

DADOS NUM:ll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
---·-·----------- -------- --------------

Unidades escolares. 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva .. . 

18 
25 

948 

16 
23 

917 

16 
23 

894 

DIVERSÕES PúBLICAS - Há na Cidade um cinema, 

com capacidade para 192 lugares. 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 

registros referentes ao ano de 1954, havia na sede municipal 

341 prédios, distribuídos em 17 logradouros, 5 dos quais 

parcialmente pavimentados. 

Abastecimento de água - A rêde de abastecimento 

de água estendia-se, no mesmo ano de 1954, a 12 logra-
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douras, 10 dos quais servidos parcialmente, 2 totalmente 
e com 193 prédios servidos de penas de água. 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMli:RICOS 

-----------------------------~·---- ----~-----

Energia elétrica (dados de 1955) 

{

Logradouros iluminados .... . 

Iluminação pública . · · Número de focos .......... . 

Consumo em kWh ...... . 

.. 
{

Número de ligações .. 
Iluminação domiciliar .. 

Consumo em kWh .. 

.. {Nún1ero de ligações. 
Fôrça motriz ........... . 

Consumo em kWh .. 

27 

200 

45 069 

251 

61 224 

8 

11 833 

FINANÇAS PúBLICAS- Tem havido aumento na arre

cadação .do município, tanto na receita geral como na tri

butária, conforme se verifica do quadro abaixo, referente 

aos anos de 1951 a 1955: 

ANOS 

1951 ............ 
1952 ............ 
1953 ........... 
1954 ............ 
1955 ........... 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Trihutária 

503 162 
560 191 
921 219 
882 261 

1 211 366 

Despesa 
realizada 

349 
466 
936 
831 

I 296 

Saldo ou 
11deficit•· 

154 
94 
15 
51 
85 

A despesa municipal experimentou crescimento cons

tante durante o qüinqüênio, encerrando-se com saldo os 

exercícios de 1951, 1952 e 1954. 

A arrecadação do município, nas três esferas adminis

trativas, teve o seguinte movimento: 

1951. 
1952. 

ANOS 

1953. . ........ . 
1954 ................ . 
1955. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1000,00) 

Federal 

294 
342 
292 
399 
466 

Estadual 

2 172 
I 784 
3 460 
3 458 
8 343 

Municipal 

503 
560 
921 
882 

I 211 

Nota-se a grande preponderância da arrecadação esta
dual sôbre as demais, principalmente no último ano do 

Salão Paroquial 
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Prefeitura Municipal 

qüinqüênio, em que representou quase sete vêzes a muni
cipal .. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICA - O município conta apenas 

com 'Jm centro da saúde, sem internamento. 

CADASTRO PROFISSIONAL- Estavam registrados em 

31-XII-1955- 2 médicos, 2 farmacêuticos e 5 dentistas. 

MEIOS DE HOSPEDAGEM - Há na Cidade um hotel, 

em que é cobrada a diária individual de Cr$ 140,00. 

ASSOCIAÇÕES DE CARIDADE - Há no município duas 
entidades dêsse gênero, nas quais estão congregados 145 

assoc:.ados . 

REPl~ESENTAÇÃO POLíTICA - Compõe-se a Câmara 

Municipal de 9 vereadores e achavam-se inscritos 2 220 elei
tores em 31-XII-1955, dos quais 1156 votaram nas elei

ções de 3 de outubro do mesmo ano. 

CULTOS - O culto católico está organizado com uma pa

róquia em todo o município, 2 igrejas e 4 capelas. Há na 

Çidade um salão do culto protestante. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO -:- Entre os 

acidentes geográficos de importância no território do muni
cípio, salientam-se vários pontos a elevada altitude, tais co

mo o Alto do Bocaiúva, a 1 500 m, o Alto do Leme, com 
1 100 m, o Alto da Fazendinha, com 1 150 m e o Alto do 
Campo Redendo, a 1 100 m. Cita-se também a cachoeira 

de Pai Paulo, cujas águas se desprendem de uma altura 

de 1!) metros. 

A Cidade está colocada em uma encosta de lances dis

farçados, quebrados por pequenos outeiros adjacescentes. 

As principais relações econômicas e sociais são com a cidade 
de Varginha, de cujo município foi desmembrado o território 

do município de Carmo da Cachoeira. Os produtos de sua 

lavm:1ra e pecuária, principalmente o café e o gado, são ex

portados para os centros consumidores do Rio de Janeiro 

e São Paulo, através daquela cidade vizinha. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro . Casta, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Antônio Batista de Sant'Ana) · 



CARMO DA MATA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS -- Carmo da Mata foi, no sé
culo XVII, a região por onde transitavam, obrigatoriamen
te, aquêles que se dirigiam a Goiás, pela antiga "Picada de 
Goiás", que indicava o caminho do oeste aos bandeirantes. 

Inácio Afonso Bragança, como os demais aventurei
ros da época, também por ali passou e de tal forma seduziu

-lhe a região, que se decidiu nela instalar-se. 

A terra era fertilíssima, banhada pelo rio Boa Vista, 
com campinas imensas e inatas colossais. O clima, a água 
abundante e sobretudo a óti:na qualidade do solo torna

vam a região o sítio ideal pàt a uma sesmaria. 

O primeiro nome dado ao lugar foi Boa Vista, posteri
ormente trocado para Mata (,a Boa Vista, com o objetivo 

de diferenciar o lugar do rio. 
Inácio Afonso Bragança para lá se transferiu em 17 53, 

tendo de imediato requerido a concessão da sesmaria. 
Como demorasse o despacho de seu requerimento, sua es
pôsa fêz uma promessa à Senhora do Carmo, a qual foi 
cumprida quando, em 16 de julho de 1754 veio o despacho 
desejado e a antiga Boa Vist~, contando com uma capeli
nha em honra à Virgem do Carmo, passou a chamar-se Er
mida da Mata da Senhora do Carmo, posteriormente abre

viado para Mata do Carmo. 
Antes de Inácio, as terras não possuíam .habitantes 

permanentes, sabendo-se apenas que o local abrigou em al
gumas oportunidades elementos indesejáveis que fugiam à 
justiça da época, além de quilombos formados por negros 

fugidos das fazendas ao redor. 

Em 1884 por Lei provincial n.0 3 202, de 23 de setem
bro, o povoado passou à categoria de Distrito, com a desig

nação de Carmo da Mata da Ermida. 

Em 1938 foi elevado à categoria de município, com o 
nome de Carmo da Mata, sendo que de suas terras foram 
desmembrados os municípios de Oliveira e ltapecerica. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Foi o distrito cria
do com a denominação de Carmo da Mata da Ermida pela 
Lei provincial n.0 3 202, de 23 de setembro de 1884, e a 
estadual n.O 2, de 14 de setembro de 1891, confirmou-lhe a 
criação. 

A divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1911, os quadros de apura~ão do Recenseamento Geral 
do Brasil de 1-IX-1920, o fixado pela Lei estadual n.0 843, 
de 7 de setembro de 1923, e, ainda, a divisão administrativa 
de 1933 apresentam o distrito de Carmo da Mata como in

tegrante do município de Oliveira, permanecendo assim não 
só nas divisões territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, 
como também no quadro anexo ao Decreto-lei estadual nú
mero 88, de 30 de março de 1938. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, foi criado o Município de Carmo da 
Mata, com apenas o distrito d.a sede, que se desanexou do 
município de Oliveira, sendo acrescido de parte do territó
rio do Município de ltapecerica. 

Dêsse modo, segundo o quadro territorial fixado pelo 
já referido Decreto-lei estadual n.0 148, para vigorar no 
qüinqüênio 1939-1943, o município de Carmo da Mata 
compõe-se de um distrito - Carmo da Mata. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 

dezembro de 1943, o município de Carmo da Mata adqui

riu para o seu distrito-sede parte do distrito de Oliveira, do 

município de idêntica denominação. 

No quadro da divisão territorial judiciário-administra

tiva, em vigência no qüinqüênio 1944 .. 1948, fixado pelo 

mencionado Decreto-lei estadual n.0 1 058, o município de 

Carmo da Mata continua com apenas um distrito - o da 

sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O Decreto-lei estadual 

n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o quadro 

territorial vigente no qüinqüênio 1939-1943, criou o Mu

nicípio de Carmo da Mata, colocando-o sob a jurisdição do 

têrmo e comarca de Oliveira. 

De conformidade com o quadro territorial judiciário
-administrativo do Estado fixado pelo Decreto-lei estadual 

n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948, o município de Carmo da Mata 
continua subordinado ao têrmo de Oliveira e à comarca 
daquela cidade. 

Pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, foi cria
da a Comarca de Carmo da Mata, instalada a 13 de março 
de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso, cortado pelo rio Boa 
Vista. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 357 km:!. A sede municipal, situada a 
7 49 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 33' 10" de latitude Sul e 44° 52' 20" de longitude 
W.Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 120 km, 

no rumo O.S.O. 

A temperatura em graus centígrados é a seguinte: mé
dia das máximas: 32; das mínimas: 11, média compensa-
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da: 21 . A precipitação pluviométrica anual corresponde 
a l 000 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 9 453 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Ge~ais dão 10 307 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, enquanto a densidade demográfica, 
à mesma época, era de 29 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população -do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homene Mulheres 
Númer011 % o6bre 
aboolut011 o total 

geral 
----- ----- ----------

Sede ............................ 1 394 1 792 3 186 33,70 
Quadro rural. ..... : ............. 3 154 3 113 6 267 66,30 

TOTAL GERAL ............. 4 548 4 905 9 453 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS - Ramos 
de atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 
1---....-----

Homens Mulheres NúmerOII % e6bre 
absolutOII 0 total 

geral -------.,---·----- -------- --------
Agricultura, pecu6ria e silvicultura 
Inddatriaa extrativu ............ . 
Inddatrla de tranaformaç!o ...... . 
Co~cio de mercadorias ........ . 
Com&cio de im6veio e valores mobi· 

li6ri011, cr~ito, oegur011 e capitali· 
zaçlo ........................ . 

Prestaçlo de serviÇOII ............ . 
Tranaporte, comunicações a armaze-

nagem ....................... . 
Profiuõea liberaio ............... . 
Atividades oociais ............... . 
Adminiatraç!o pública, Legiolativo 

e Juotiça ..................... . 
Defeea nacional e oegurança pública 
Atividades dom&ticu nl!o remu· 

neradao e atividades escolares dio· 
centea ....................... . 

Condiçõeo inativu .............. . 

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

2 039 
12 

209 
84 

8 
97 

72 
7 

36 

22 
5 

250 
340 

3 181 

103 

40 

131 

1 
34 

4 

3 090 
150 

3 553 

2 142 
12 

249 
84 

8 
228 

72 
8 

70 

26 
5 

3 340 
490 

6 734 

31,85 
0,17 
3,69 
1,24 

0,11 
3,38 

1,06 
0,11 
1,03 

0,38 
0,07 

49,64 
7,27 

100,00 

Em Carmo da Mata a atividade principal se desenvol
ve na agricultura e na pecuária, que ocupam 32% de sua 

população econôrnicamente ativa. 

A~ricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 

foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGR!CQLAS (hal % o6bre Unid!ode Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------ ----- ------ -----

CafE ............... 612 Arr6ba 43 200 21600 62,50 
Milho .. ::: ......... 1 190 Saco 60 kg 27 500 4 125 11,93 
Feijio.::: .......... 518 . > . 4 076 1 888 5,45 
Arroz .....•........ 315 . . . 6 584 1 580 4,56 
Mandioca.::: ....... 333 Tonelada 3 264 1 476 4,26 
Cana-de-açúcar ..... 178 . 4 000 1 200 3,46 
Laranja ............ 12 Cento 47 250 1 181 3,41 
Outras ............. 90 -· - 1 533 4,43 

TOTAL ........ 3 248 - - 34 583 100,00 
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O café é o principal produto do município represen
tando 62,5% do valor de sua produção total. 

Pecuál'ia- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NOMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
REBANHOS 

Cr$ 1 000 % 86bre 
o total 

-------·---·-·- ---------------------
Aaininoa ............ . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ............. . 
Eqüinoa ..................... . 
Muares ........ . 
Ovinos ........ . 
Sufnoa ........ . 

T01'AL ........... . 

lO 
13 200 

40 
950 
350 
180 

3 200 

20 
21 120 

5 
1 710 

630 
29 

2 880 

26 394 

0,07 
80,04 

0,01 
6,47 
2,38 
0,10 

10,93 

100,00 

Da população pPcuária do município, 80% são repre

sentados pelo rebanho bovino, que em 1955 foi estimado 
no valor de 21 milhões. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

1 
IN 

'IPO DE 
DOSTRIA 

--------
Indústri 

neraJ. 
11 extrativa mi· 
............. 

11 de transforma-Indústri 
çio e 
da pr 

Ind6atri• 
e fabr 

beneficiamento 
oduçio agrfcola 
I manufatureira 
il. ............. 

TO' .rAL ........... 

N,o de 
esta-

Peeaoal 

beleci-
empre-
gado 

mentos 

--- ----

22 37 

14 27 

9 82 

45 146 

CAPITAL FORÇA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % 86bre N,o de Pot!ncia 
o total motoree em c.v. ---- ---- --------

297 5,81 3 63 

1 245 24,36 lO 80,5 

3 567 69,83 19 135,62 

5 109 100,00 32 279,12 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta

tística da Viação de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Numer" de pri>dios existentes ........................... . 

Lograd.,uros públicos 

Existentes . ...................................... · . · ... · · 

{

Inteiramente . .............. . 
Pavirnentados. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . .............. . 

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

Outro• .. 

Abaste<:imento d'água 

Pr~d;.,, servidoa. . . . . . . . . . . . Possuindo penas ........... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente . ............. . 

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

... 
{

De despejo ................. . 
Logredouroa oervidoa ..... 

De éguas superficiais . ...... . 

Pr~i011 esgotados ........... {Pela rede.········ 
Por fosaae ....... . 

Iluminação publica e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logntdouroa iluminados...... Número de focoa ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

837 

54 

6 
5 

11 

43 

337 

15 
21 

36 

u 
23 

134 

270 

37 
94 

16 285 



ESPECIFICAÇÃO 

Ligações domiciliares (") 

DADOS 
NUMS:RICOS 

De luz ..................... {N6mero de ligações ........ . 

Consum> em kWh ......... . 

438 

80 312 

13 

44 216 
De fllrça ......... . .... {N6mero de ligações ...... , .. 

Consum> em kWh ......... . 

(•) Os dados se referem ao ano de '1955. 

Conta ainda o Município com 1 aparelho telefônico, 
2 hotéis, 1 pensão e 1 cinema e 5 bibliotecas. A sede Mu
nicipal "possui 1 hospital com 130 leitos e 3 médicos exer
cendo a profissão . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 143 km de estrac.as de rodagem, dos quais 74 
sob a administração estadual, 61 sob a municipal e os res
tantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Rêde 
Mineira de Viação. Dispõe além disso de um campo de 
pouso. 

A Prefeitura Municipal, em 1955, registrou 25 auto
móveis, 5 camionetas e 17 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do· município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA TR~~SPg:TE OBSERVAÇÕES 

Municipios lim1troles 

Càrmópolis de Mi.1as .... . 65 Rodovia 
Cláudio ................ . 42 Ferrovia R.M.V. 
Cláudio ................ . 23 Rodovia 

SI Ferrovia R.M.V. 
43 Rodovia 

Itapecerica .............. . 
Itapecerica .............. . 
Oliveira ................ . 25 FerroVia R.M.V. 
Oliveira ................ . 23 Rodovia 
Capital Estadual. ....... . 215 Ferrovia R.M.V. 
Capital Estadual. ....... . 230 Rodovia 
Capital Federal. ........ . 672 Ferrovia R.M.V./E.F.C.B., 

via Barbacena 
Capital Federal. ........ . 590 Ferrovia R.M.V. via Barra 

Mansa 
Capital Federal. ........ . 523 Rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e ainda com 83 estabelecimentos comerciais 
varejistas dos quais 59 situadC>s na sede. 

. Dispõe também de 3 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetüação, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númer ls absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

·~screver 
ler e escrever ler e 

escrever(•) escrever(*) 
------------ ----- ··---· ---- - --- ----

{Homens ... I 182 758 424 64,12 35,88 
Quadro urbano Mulheres .. 1 561 836 725 53,55 46,45 

TOTAL 3 743 1 594 1 149 58,11 41,89 

{Homens ... 2 607 1 107 1 500 42,46 57,54 
Quadro rural. .. Mulheres .. 2 627 861 1 766 32,77 67,23 

TOTAL 5 234 1 968 3 266 37,60 62,40 

{Homens ... 3. 789 1 865 1 924 49,22 50,78 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 4 188 1 697 2 491 40,52 59,48 

TOTAL 7 977 3 562 4 415 44,65 55,35 

l") Inclusive pessoas dto instrução não dtoelarada. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: . 

DADOS NUMS:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 --
Unidades escolares ............. 12 13 14 
Corpo docentto ................. 26 30 30 
Matrícula efetiva ............... 1 038 1 082 1 090 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 46%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------- ------------
1951 ............ 740 ... 930 - 190 
1952 ............ • 824 365 817 7 
1953 ............ 1 147 331 1 1\15 u 
1954 ............ 1 130 331 1 163 - 33 
1955 ............ 1 220 454 1 374 - 54 

A arrecadação, nas três esferas da administtação, no 
mesmo período de tempo, foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual 'Municipal 

1951 ......................... . 654 1 552 740 
1952 ......................... . 643 1 865 824 
1953 ......................... . 741 3 405 1 147 
1954 ......................... . 1 322 4 079 1 130 
1955 ..... : ..... .............. . 1 561 6 562 1 220 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Carmo da Mata 
está situado em uma região bastante acidentada, possuindo 

uma série de montanhas e picos com altitudes que variam 
entre 1 000 e 1 150 metros. 

São dignas de relêvo as serras Bananal, Cuiabá, Que

bra Cangalha e Bandeira, sendo que esta últi!Jla possui al

titude de 1100 metros. 

O Pico do Pião é o ponto mais alto do município, com 

1 150 metros de altitude. 

Uma das atrações turísticas do município é a Gruta 
de Cuiabá, na serra de igual nome, com uma extensão de 
30 metros. 

Corta a sede municipal o rio Boa Vista que pràtica
mente a divide ao meio. 1tste rio tem normalmente 'uma 
profundidade máxima de 1,50 m e a largura do seu ·leito 
varia entre 8 e 20 metros. 

Está incorporada ao folclore local a festa de Nossa 
Senhora do Rosário, que se realiza tradicionalmente no mês 
de setembro. Nessa ocasião, na praça do Cruzeiro, aos pés 
da cruz lá existente, promovem-se congadas que até hoje 
ainda guardam os tradicionais ritos. 
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Outra festa marcante na vida municipal é a de Nossa 
Senhora do Carmo, padroeira da cidade. 

Na eleição de 3-X-955, votaram 1 637 dos 3 328 elei
tores inscritos, elegendo 9 vereadores que se encontram em 
exercício. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Antônio Teixeira das Chagas). 

CARMO DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Em 23 de março de 1812 e 24 de feve
reiro de 1814, foram doados a Nossa Senhora do Carmo, 
para a fundação do arraial e da freguesia do mesmo nome, 
os terrenos que constituem hoje a cidade de Carmo de 
Minas (ex-Silvestre Ferraz) e que, naquele tempo, perten
ciam ao município de Pouso Alto. A última das doações, 
segundo escritura lavrada em um dos cartórios de Baependi, 
comarca a que, então, se achava jurisdicionado o muni
cípio de Pouso Alto, foi feita por João Coelho Nunes, 
fazendeiro na redondeza . 

Ein 24 de fevereiro de 1814, reunindo-se no local 
muita gente dos arredores, celebrou-se missa onde, mais 
tarde, foi levantado o antigo Cruzeiro, e deu-se por fun
dado o arraial de Nossa Senhora do Carmo. 

Logo depois Vicente Ferreira, outro fazendeiro das 
vizinhanças, começou a construir as primeiras casas da 

novel povoação. 
A cidade de Carmo de Minas (ex-Silvestre Ferraz) 

sobressaiu extraordinàriamente entre suas congêneres do 
interior de Minas Gerais, pelos seus numerosos e renomados 
estabelecimentos de ensino - isto no princípio dêste século. 
Entre 1900 e 1918, possuiu, ao mesmo tempo ou sucessiva
mente: Ginásio masculino; Escola Normal feminina; Esco
las de Agricultura e de Farmácia e Odontologia. Tais esta
belecimentos atraíam numerosos estudantes de localidades 
longínquas - e mantiveram corpos docentes ilustres, com 
intelectuais de renome. Da sua projeção neste setor, diz 
bem a alcunha que lhe foi dada de "Atenas sul-mineira". 

No setor da pomicultura, foi a cidade pioneira na 
aclimação de espécimes exóticos, de onde partiram, em mu
das e enxertos, para formação de culturas em outros locais. 
Citam-se, entre as variedades cultivadas, oliveiras, tamarei-

Igreja-Matriz 
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ras, pereiras, caquizeiros, ameixeiras, macieiras, castas finas 
de parreiras e castanheiros, além de outras. O interêsse que 
despertou tal iniciativa foi de molde a atrair à cidade vul
tos ilm:tres na vida nacional, como Presidentes da Repú
blica, 1\~inistros de Estado e outras altas personalidades. 0 
estabelecimento chamado "Chácara da Conceição" recebeu 
numerosas láureas, e também subvenções e grandes prêmios 
na Exposição do Centenário ( 1922). O organizador dêstes 
dois setores da vida cultural da cidade (ensino e pomicul
tura) :'oi Jerônimo Guedes Fernandes. 

S~:o consideraqos beneméritos do lugar, entre outros, 
João Coelho Nunes, Vicente Ferreira, Dr. Silvestre Ferraz, 
Franci!:co · lsidoro da Silveira Pinto, Gabriel Ribeiro, Co
ronel J\ntônio Ribeiro, Capitão Antônio José, D. Ana Um
belina, Cônego Antônio Gomes de Faria Nogueira, Padre 
Joaquim Cardoso e Coronel Jerônimo Guedes Fernandes. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Car
mo do Pouso Alto foi criado pelo Decreto de 14 de julho 
de 1832, confirmado pela Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891. Tomou posteriormente o nome de Carmo 
do Rio Verde, passando a designar-se Silvestre Ferraz, por 
efeito da Lei estadual n.0 319, de 16 de setembro de 1901, 
que cr:iou o município com êsse nome. 

Segundo a divisão administrativa de 1911 e os qua
dros de apuração do Recenseamento Geral de 1920, o 
município de Silvestre Ferraz subdivide-se em 2 distritos: 
o da s:~de e o de São Lourenço. 

Pela Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, o muni
cípio perdeu para o de Pouso Alto o distrito de São Lou
renço e adquiriu o de Dom Viçoso do município de Cris
tina. 

Em face da Lei estadual n.0 893, de 10 de setembro 
de 19~:5, ganhou foros de cidade a sede do município de 
Silvestre Ferraz que, nos quadros de divisão territorial 
datados de 31-~11-1936 e 31-XII-1937, bem como no 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 
·1938, apresenta-se ainda subdividido em dois distritos. 

P:>r fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 · de · 
dezembro de 1938, que estabeleceu a divisão territorial 
do Es·:ado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o muni
cípio perdeu parte do distrito de Dom Viçoso para o dis
trito-sede do município de Maria da Fé, mantendo a mes
ma composição distrital no qüinqüênio 1944-1948. 

Pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953 o 
munic::pio tomou o nome de Carmo de Minas e ficou cons
tituídc apenas pelo distrito da sede com a emancipação 
de Dom Viçoso. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Silvestre 
Ferraz foi criada pelo Decreto-lei estadual n.0 155, de 29 . 
de julho de 1935. Nos quadros de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no anexo 
ao Decreto-lei n.O 88, de 30 de março de 1938, abrange 
apenaB o município de igual nome, vigorando a mesma 
compcsição nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948. 

De acôrdo com a Lei n.0 1 039, ·de 12 de dezembro 
de 19S3, a comarca, que passou a denominar-se Carmo de 
Minas, compõe-se de três municípios: Ca~mo de Minas, 
Soled~tde de Minas e Dom Viçoso. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na zona sul do Estado de Minas Gerais. 



• 

SITUAÇÃO A 
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Posição do Município em relaçéío ao Estado e sua Capital. 

Possui uma área de 336 km2• A temperatura medida 
em graus centígrados, apresenta os seguintes valores: mé
dia das máximas: 27,1; média das mínimas: 12,1; média 
compensada: 19,6. A precipitação pluviométrica anual cor
responde a 1 792,5 mm. A SE!de municipal, situada a 895 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
22° 07' 10" de latitude Sul e 4!i0 08' 15" de longitude W.Gr.; 
dista 275 km, em linha reta, no rumo S.S.O., da capital do 
Estado. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1920, a população do município era de 12 682 
habitantes. Segundo estimativ~:s do Departamento Estadual 
de Estatística de Minas Gerai~:, sua população provável em 
31-XII-1955 era de 10 556 habitantes. Não houve diminui
ção da população como parecE' à primeira vista, podendo o 
decréscimo ser explicado pelo desmembramento do distrito 
de Dom Viçoso, ocorrido depois de 1950. As mesmas esti
mativas dão 31 habitantes po:~ quilômetro qu.adrado como 
densidade demográfica, ainda àquela época. 

Principais a~lomerações - A~: principais aglomerações ur
banas situadas na área do mu:1icípio, em 1-VII-1950, eram 
as da sede e da Vila de Dom Viçoso. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do · 
Recenseamento de 1950, a localização da população era a 
seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.~vii-195o 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................. 1 492 1 249 2 741 21,61 
Vila de Dom Viçoso ............. 295 312 607 4,78 
Quadro rural. ................... 4 818 4 516 9 334 73,61 

TOTAL GERAL ........... 6 605 6 077 12 682 10/MO 

A maior parte da população, como se pode ver do 
quadro acima, está localizada na zona rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - De acôrdo ainda com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a distribuição da população muni
cipal, segundo os ramos de atividade, era a seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----

Agricultura, pecuária e silvicultura 2 806 104 2 910 33,59 
Indústrias extrativas .... 21 - 21 0,24 
Indústria de transformação .... , ., 164 I 165 1,90 
Com~rcio de mercadorias .... .... 122 10 132 1,52 
Com&-cio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ....... .............. 15 1 16 0,18 

Prestação de serviços. ......... 84 180 264 3,04 
Transporte, comunicações e annaze-

nagem .. ... . ... 70 2 72 0,83 
Profissões liberais .. lO 2 12 0,13 
Atividades sociais. ............. 37 39 76 0,87 
Administração pública, Legislativo 

e justiça. .... .... ........... ., 39 2 41 0,47 
Defesa nacional e segurança pública 6 - 6 0,06 
Atividades dom~sticas não remu~ 

neradaa e atividades escolares dia-
centes .. ..... ... . , ...... . .... 602 3 544 4 146 47,89 

Condições inativas .. ....... 528 277 805 9,28 

TOTAL. .... .... .... ..... 4 504 4 162 8 666 100,00 

Cine Marajoara 
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Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 8 666 

as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da 

tabela, resultam 3 715. 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as 
pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura 

representam cêrca de 33,59% sôbre o total geral, sendo 

êsse o principal ramo de atividade econômica do mum

cípio e o que congrega maior número de pessoas. 

Agricultura- A produção agrícola do município, em 1955, 

pode ser expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % sllbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Caf~. . . . . . . . . 2 979 Arrôba 84 000 46 200 78,57 

Milho .. ... 2 090 Saco 60 kg 41 980 8 396 14,27 

Arroz .. 192 > . > 4 176 I 754 2,98 

Feijão. 211 > . > I 810 I 037 1,76 

Outras. ..... 46 - - I 425 2,42 

TOTAL. ······· 5 518 - - 58 812 100,00 

O café pode ser considerado, portanto, a principal 

cultura agrícola do município naquele ano, e seu valor 

representa mais de % do total geral produzido pela comuna. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município era a 

seguinte em 31-XII-1955: 

REBANHOS 

Aaininos .................. 

Bovinos ................ 

Caprinos ... 

Eqüinos ..... 

Muareo ... 

Ovinos ... 

Sulnos ......... 

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

99:1. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

14 200 

600 

I 000 

550 

400 

4 500 

Edifício do Foru,.. 

VALOR 

Cr$ I 000,00 

25 560 

72 

I 600 

I 540 

60 

4 500 

33 332 

% oôbre 
o total 

76,69 

0,21 

4,80 

4,62 

0,18 

13,50 

100,00 

l~ interessante observar-se a grande predominância da 

população bovina do município, cujo valor representa mais 
de 314 do total geral. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados relativos a 1955: 

Indústri 
neral. 

Indúatri 
ção • 
da p1 

Indústri 
e fabJ 

TO 

:IPO DE 
IDOSTRIA 

a extrativa- mi. 
····· ..... 
a de transforma-

beneficiamento 
·odução agrlcola 
a manufatureira 
·il .... .... ······ 

TAL ... ... ····· 

N.0 de Peosoal 
esta- empre· 

beleci- gado 
mentos 

------

5 13 

15 22 

- -

20 35 

CAPITAL FORÇA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % oôbre N,o de Potência 
o total motores em c.v. 

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

199 11,83 - -

I 482 88,17 5 73 

- - - -

1 681 100,00 5 73 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 

registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e 

da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramen

tos u::banos, na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Numere> de prédios existentes ........................... . 

LoAraduuros públicos 

Exist<nteo ............................................. . 

{

Inteiramente . .............. . 
Pavirr.entados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outr011... .. . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 

Abastecimentos d'áAua 

{

Possuindo hidrômetros ...... . 
. . Possuindo penas ............ . 

P~dtc.J oervtdos . . . . . . . . . . . . Com ligaçõeo livreo ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente . ............... . 

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

Esgotos 

Logradouros servidos . . . . . . . I De despejo · ................ . 
\De águas superficiais ....... . 

Pr~dic•• eogotados .. {
Pela rêde ................... . 

· · · Por fossas ................. . 

Ilumin11ção pública e domiciliar (•) 

. {Número de logradouros ..... . 
Logradouros ilummados...... Número de foc.os ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (') 

De luz {
Número de ligações ......... . 

· · · · · · · · Consumo em kWh ......... . 

De fôrça ... J Número de ligaçõeo ......... . 
· · · \ Consumo em kWh ......... . 

(") Dados referentes a 1955. 

DADOS 
NUM1tRICOS 

626 

32 

7 
8 

15 

1 
16 

435 

435 

24 
1 

25 

24 

325 

25 
190 

41 600 

465 
167 457 

10 
22 689 

MEIOS DE TRANSPORTE O território municipal 

é cortado por 238 km de estradas de rodagem, dos quais 

17 estão sob a administração estadual e 71 sob a muni

cipal, pertencendo os restantes a particulares. É servido 

pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, mantinha a Prefeitura Municipal registrados 

54 at:1tomóveis, 15 camionetas, 21 caminhões e 1 ônibus. 

Tábua.s ltinerárias - Observemos nas tábuas itinerárias 



Largo do Motriz 

representadas no quadro as distâncias que separam Carmo 
de Minas dos diferentes municípios . 

ESPECIFICAÇÃO 
DIS- VIA DE 

TÃNCIA TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

-------------------·------ --------
Jesuània....... . .... 40 Rodovia 
Conceição do Rio Verde .. 51 Ferrovia R.M.V. 
Conceição do Rio Verde .. 71 Rcxlovia 
Dom Viçoso .... 24 Rodovia 
São Lourenço ....... 24 Ferrovia R.M.V. 
São Lourenço . ..... 9 Rodovia 
Soledade de Minas. 15 Ferrovia R.M.V. 
Soledade de Minas ... 20 Rodovia 
Pouso Alto .... 44 Ferrovia R.M.V. 
Pouso Alto .... 31 Rodovia 
Cristina ..... 23 Ferrovia R.M.V. 
Cristina .... 21 Rodovia 
Belo Horizonte. 697 Ferrovia R.M.V. 
Belo Horizonte . . 781 Ferro~ ia E.F.C.B. 
Belo Horizonte. 514 Rodovia 
Rio de Janeiro ... 357 Ferrovia R.M.V. - E.F.C.B. 
Rio de Janeiro . . 274 Rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS -- A população do município 
conta com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais· 4 estão situados na sede, e 56 varejistas, sendo que 
40 estão localizados na sede . 

Dispõe ainda de 3 agências bancárias. 

Prefeitura Municipal 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 

dados relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números 
DISCRIMINAÇÃO 

absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
e>crever(') escrevere) 

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

romens. I 558 1 129 429 72,46 27,54 
Quadro urbano Mulheres.· 1 342 845 497 62,96 37,04 

TOTAL. 2 900 I 974 926 68,06 31,94 

{Homens ... 3 919 I 018 2 901 25,97 74,03 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 659 685 2 974 18,72 81,28 

TOTAL. '7 578 1 703 5 875 22,47 77,53 

romens ... 5477 2 147 3 330 39,20 60,80 
Em geral...... Mulheres .. 5 001 1 530 3 471 30,59 69,41 

TOTAL. 10 478 3677 6 801 35,09 64,91 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos 

pelo Serviço de Estatística da Educação do Estado de 

Minas Gerais, a situação do ensino primário no município, 

no período 1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ......... .... lO 11 lO 
Corpo docente ..... ............ 22 22 23 
Matricula efetiva ............... 748 770 736 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 30,32%. 
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FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributflria 
realizada deficit 

------
1951 ............ I 198 410 I 468 - 270 
1952 ............ I 080 430 I 164 - 84 
1953 ............ I 450 427 I 318 132 
1954 ............ 1 384 340 I 431 - 47 
1955 ............ I 502 417 I 400 102 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrativas 
públicas, sua situação no período 1951-55 era a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

195i ......................... . 511 2 639 1 198 
1952 ......................... . 623 2 310 1 080 
1953 ........... : ······· ...... . 993 4 447 1 450 

'1954. ········ ......... ······ .. 928 6 163 1 384 
1955 ........ .. : ....... ....... . 1 499 8 377 1 502 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Para a elei
ção de 3-X~1955, o município mantinha um corpo de 
3 625 eleitores, quando votaram 1 899, escolhendo os 9 
vereadores que compõem a Câmara para o atual perío
do legislativo. A sede conta com os serviços profissionais 
de 3 médicos. Um hotel e uma pensão hospedam os visi
tantes, enquanto 1 cinema diverte os munícipes. Facilita as 
comunicações 1 aparelho telefônico. Completam os melho
ramentos urbanos 3 bibliotecas, 1 jornal e 3 tipografias. 

Entre os intelectuais do município, como representante 
· de seu setor literário, merece realce o romancista Godofredo 
Rangel. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística José Carlos Ferraz). 

CARMO DO CAJURU- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTORICO - Embora não tenha sido possível obter ele
mentos relativos à história de Carmo do Cajuru, tudo leva 
a crer que sua fundação sofreu inegável influência religiosa, 
que se reflete, aliás, na sua própria denominação. 

Segundo o que consta das fôlhas 39 do Livro Tombo 
n.0 1 da matriz local, acredita-se que a paróquia tenha sido 
fundada em 1841, estando arrolados, nas fôlhas 39 e 40 
dêsse mesmo livro, os nomes de seus diversos vigários. 

Entre os seus benfeitores figura em primeiro plano o 
padre José Alexandre de Mendonça, que, durante 47 anos, 
foi o guia espiritual dos cajuruenses e a quem deve Carmo 
do Cajuru a passagem dos trilhos da Rêde Mineira de Via
ção pelo seu território, a existência de uma linda igreja, 
uma usina hidrelétrica e o serviço de abastecimento de água 
local. 

Outro nome tradicional de Carmo do Cajuru é o de 
Maria Taveira, mulher paralítica, pobre, simples, porém, 
virtuosa que, mais ou menos em 1909, levou à localidade 
doentes de todo o território nacional, atraídos pela fama de 
seus milagres. 
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Em 1854 três padres missionários de origem italiana 
construíram o cemitério local, obra importantíssima, de al
venaria de pedra sêca . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Até 1901 o distrito 
era con:ilecido pelo nome de Cajuru, tendo sido criado por 
Lei provincial n.0 1196, de 6 de agôsto de 1864, confirmada 
pela Lei n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

De 1715 a 1856 pertenceu ao município de Pitangui. 
De 1856 a 1901 pertenceu ao município de Pará de Minas 
e dêsse último ano até 1948 ao município de Itaúna. 

O Município de Carmo do Cajuru foi criado pela Lei 
e~tadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948 e sua insta
lação se verificou no dia 1.0 de janeiro do ano seguinte. 
Compõe-se de dois distritos: o da sede e o de São José dos 
Salgados. 

FORMAÇÃO JURÍDICA- A comarca de Carmo doCa
juru fo:i criada pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 
1953, instalando-se no dia 26 de março de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado r..a zona Leste do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Pc·sição do Município em relação aQ Estado e sua Capital. 

Possui uma área de 454 km2 • A sede municipal, si
tuada a 7 43 m de altitude, tem como coordenadas geográ
ficas: :!0° 10' 42" de latitude Sul e 44° 46' 6" de longitude 
W. Gr. , e dista 93 km em linha reta no rumo O . S . O . , da 
Capital do Estado. 

A temperatura em graus centígrados, é a seguinte: 
média das máximas: 32; das mínimas: 8; média compen

sada: 20. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, a população do município era, naquela épo
ca, de 8 399 habitant~s. Segundo estimativa do Departamen
to Estadual de Estatística de Minas Gerais, sua população 
provável em 31-XII-955 era de cêrca de 8 859 habitantes. 
A dem;idade demográfica, na mesma época, correspondia a 
20 habitantes por quilômetro quadrado. 



Localização da população - Segundo os dados do Recen
seamento de 1950, a localizaçito da· população do município 
era a seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPUI.;ACÃO 

Total 

Hon•ena Mulheres 
N6meroa % a6bre 
absolutoa o total 

geral 

S~e ............................ 844 972 1 816 21,77 

Quadro rural .................... 3 351 3172 6 523 78,23 

TOTAL GERAL ........... 4 195 4 144 8 339 100,00 

Na zona rural se enco[ltra, portanto, grande maio
ria dos seus habitantes. 

PRINCIPAL ATIVIDADE H:CONOMICA - Ainda de 
acôrdo com os dados do RecE~nseamento Geral de 1950, a 
distribuição da população mu:1icipal, segundo os ramos de 
atividade, era a seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuéria e silvicultura 
Ind6atria extrativa .............. . 
lnd6atria de transformação ...... . 
Com&cio de mercadorias ........ . 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liérioa, crMito, seguros e capitali .. 
zaçio ........................ . 

Preatação de serviços ........... . 
Tranaporte, comunicação e armaze .. 

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas nio remu

neradas e atividades escolares dia~ 
centea ....................... . 

Condições inativas.· ............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Holltena 

1 960 
'31 
97 
63 

12 
34 

34 
3 

14 

15 
3 

252 
298 

2 816 

Mulheres 

37 

82 

14 

2 544 
174 

2 853 

Total 

N6meroa 
abaolutoa 

1 997 
31 
98 
63 

12 
116 

35 
3 

28 

15 
3 

2 796 
472 

5 669 

% aôbre 
o tdtal 

geral 

35,26 
0,54 
1,72 
1,11 

0,21 
2,04 

0,61 
0,05 
0,49 

0,26 
0,05 

49,34 
8,32 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 5 669 as 
parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da tabela 
resultam 2 448. 

Verifica-se pelo quadro a c:ima reproduzido que as pes
soas que se dedicam à agricl:tltura, pecuária e silvicultura 
representam 35,26% sôbre o total geral, sendo êsse o prin
cipal ramo de atividade econômica do município e o que 
congrega maior número de pessoas. 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola do municípk>, em 1955, pode ser expressa 
pelos dados constantes da seguinte tabela: 

AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRtCOLAS 

(ha) % aôbre Unid.lde Quantidade Cr$ 1 001) 
o total 

Milho .............. 730 Saco eo kg 15 000 2 250 36,23 

Arroz .............. 200 > . > 6 400 1 920 30,91 

Outraa ............. ... - - 2 041 32,86 

TOTAL ........ ... - - 6 211 100,00 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município, 
em 31-XII-1955, era a seguinte: 

NOME RO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
Eqüinos .....•................. 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnoa .... : .................. . 

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

10 
19 000 

300 
900 
360 
400 

7 000 

Cr$ 1 000 

10 
30 400 

39 
1 080 

540 
60 

6 650 

38 779 

% aôbre 
o total 

0,02 
78,41 
0,10 
2,78 
1,39 
0,15 

17,15 

100,00 

~ interessante observar-se a grande predominância da 
população bovina do. município, cujo valor corresponde a 
elevado índice percentual em relação ao total geral. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955. 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pesaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beloci- gado 
mentos Cr$1 000 % N.• de Potencia 

motores em c.v. 
---------------

Ind6atria extrativa mi-
neral. ............... 10 33 241 7,72 - -

Ind6atria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 60 126 187 5,99 3 27 

lnd6atria manufatureira 
e fabril .............. 68 129 2 690 86,29 44 105 

TOTAL ........... 138 288 3 118 100,00 47 132 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme os registros existentes nos serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACÃQ 

Número de p'T6dioa e~iatentea ........................... . 

Loflradouroa públicos 

Exiatentes ............................................. . 

#,jardinados ......................................... · · · · 

Outroa ........................................ · · · · · · · · · 

Abastecimento d' Aflua 

PrMios aervidos por penas .............................. . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidoa. . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

IluminaçAo pública e domiciliar (•) 

Log 
.1 . {Número de logradouros ..... . 

radouros • um1nados..... Número de focos ........... . 
· Consumo em kWh .......... . 

Liflaç6es domiciliares (•) 

De luz.............. f Número de ligações ......... . 
...... \Consumo em kWh ......... . 

De fOrça .................. {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Os dados se referem ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

740 

25 

25 

300 

12 
5 

17 

84 
18 400 

275 

69 824 

14 

93 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 123 km de estradas de rodagem, dos quais 15 
estão sob a administração estadual e 108 sob a municipal. 
~ servido também pela Estrada de Ferro Rêde Mineira 
de Viação. 
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Na Prefeitura Municipal, em 1955, achavam-se regis
trados 9 automóveis, 6 camionetas e 13 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município. 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Divin6polia ............. . 

Divin6polia .............• 

Ita6na .................. . 

Ita6na ................. . 
Silo Gonçalo ·do Pari ... . 

Slo Gonçalo do Pari ... . 
Itaguara ............... . 

Itaguara ................ . 
Cléudio .. ,. ............. . 

Cllludio ................ . 
Belo Horizonte .......... . 

Belo Horizonte .......... . 
Rio de Janeiro ......... .. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

18 F&rea 

18 Rodoviéria 

37 F&rea 

35 Rodoviéria 
46 F~rrea 

35 Rodoviéria 
87 F&rea 

117 Rodoviéria 
88 F&rea 

70 Rodoviéria 
137 F&rea 

128 Rodoviéria 
777 F~rrea 

Rede Mineira de Via
ção 

Empresa N. S.• do 
Carmo e Empresa 
Salim Souki 

Rede Mineira de Via
ção. 

Viação Cajuru 
Rede Mineira de Via

çilo. 

Rede Mineira de Via· 
ção. 

Rede Mineira de Via
ção. 

Rede Mineira de Via
ção. 

Viação Cajuru 
R.M.V. e E.F.C.B. 

Rio de Janeiro .......... . 668 Rodoviéria Viação Cajuru e outraa 

COMltRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 52 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 21 estão situados na sede . 

Dispõe ainda de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950- referentes à alfabetização- fornecem os seguintes 
dados relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroe abeolutoe % oôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Nilo Nilo Sabem Sabem 

Total ler e eabem ler e eabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(•) eocrever(•) 

romena ... 685 409 276 59,70 40,30 
Quadro urbano Mulheree .. 819 443 376 54,09 45,91 

TOTAL 1 504 852 652 56,64 43,36 

romena ... 2 760 1 063 1 697 38,51 61,49 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 588 821 1 767 31,72 68,28 

TOTAL 5 348 1 884 3464 35,22 64,78 

{Homens ... 3 445 1 472 1 973 42,72 57,28 
Em· geral...... Mulheree .. 3 407 1 264 2 143 37,10 62,90 

TOTAL 6 852 2 736 4 116 39,92 60,08 

(•) Inclueive penoae de inetruçilo nilo declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, a situação do ensino primário no município, no pe
ríodo 1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidadee eecolarea ........ ...... 19 20 20 

Corpo docente .... .. .... ... .... 37 36 34 

Matricula afetiva . . ..... ....... 1 272 1 263 1 347 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 66,12% . 
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FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac~ 
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

os Receita arrecadada Saldo 
Deapeaa ou 

Total Tributéria 
Realizada deficit 

AN 

1951. ... . ....... 496 194 468 28 
1952 ... .. ....... 576 189 636 - 60 
1953 .... . ....... 982 229 566 416 
1954 .... . ....... 875 222 759 116 
1955 .... . ....... 899 244 951 - 52 

Quanto à arrecadação em duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Eetadual Municipal 
------------------1-----1------
1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

700 
1 200 
1 000 
1 500 
1 700 

496 
576 
982 
875 
899 

DIVEJ~SOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Carmo do 
Cajuru possui, na sede, 1 hotel e 1 cinema. No tocante à 
assistência médica, há um serviço de saúde, com 1 faculta
tivo no exercício da profissão . 

Na eleição de 3-X-955, votaram 1840 dos 2 429 elei
tores inscritos, elegendo os 9 vereadores que compõem o 
LegislEttivo Municipal. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística José Dias Barbosa). 

CARMO DO PARANAíBA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Carmo do Paranaíba, a 
exemplo de muitos outros de Minas e do Brasil, nasceu 
sob os influxos da afamada Picada de Goiás. No desbra
vamento das matas, na procura do ouro e, muitas vêzes, 
do índio, para escravizá-lo, os paulistas iam criando nú
cleos de povoamento no roteiro de suas aventuras. 

Os primitivos habitantes dessas terras foram os índios 
da tribo dos Araxás, muito embora não haja vestígios de 
seus aldeamentos por essas paragens. 

Vieram os bandeirantes, também de passagem, porque 
não longe estava o diamante do Abaeté e, mais adiante um 
pouco, a garimpagem de Paracatu. Os terrenos não eram 
ricos E~m garimpos de diamante ou de ouro, no entanto, o 
latifúndio, pela fertilidade das terras, deu origem à funda
ção do município, o qual se situa na afamada Mata da Corda 
e na bacia do rio Paranaíba . 

Diz a história que os primeiros habitantes, cujos no
mes surgiram com destaque na região, foram Francisco 
Antôn:lo de Morais e Elias de Deus Vieira, os quais, estabe
lecendo-se ná região, agruparam-se econômicamente e fun
daram o arraial, que mais tarde seria a cidade de Carmo 
do Paranaíba. Com o tempo, ramificaram~se as famílias, 



Igreja de N. S a da Rasá rio 

aumentando a população, criaram-se novos povoados, o nú
cleo primitivo expandiu-se com:ideràvelmente, dando origem 
ao atual município. 

Francisco e Elias, quando se transferiram para essa re
gião, trouxeram alguns escravos em sua companhia, os quais 
iniciaram a vida agropecuária do município. 

A cidade nasceu em tôrno de uma humilde capela, cons
truída pelos compaqheiros e amigos Francisco Antônio de 
Morais e Elias de Deus Vieira . Ainda existe, ao lado da 
matriz, o primitivo Cruzeiro que deu origem ao lugar, e 
no qual se lia, ainda recentemente: "25 de dezembro de 
1835". 

Sôbre a construção da primitiva capela, em cujo local 

ergue-se hoje a matriz de NosBa Senhora do Carmo, o livro 

"História de Carmo do Paranaíba", de autoria do escritor 

Silveira Neto, diz o seguinte: "Francisco Antônio de Morais 

tinha inimigos em São Francisco, certamente por motivo 

de posse de terras, como era ~~ ainda é comum no interior 

do país. Uma noite, estando recolhido com a família, Fran

cisco foi vítima de tremenda assuada por parte dos seres

teiros. Vaias. Apupos. Palavrões. Francisco achou pru

dente evitar a briga. Mas d1~ixou imediatamente Campo 

Grande. Regressou ao Arraial Novo, com uma idéia fixa 

na cabeça. Francisco Antônio de Morais, homem de brio, 
resolveu tomar atitude. Conversou com Elias de Deus Viei-

ra . A idéia foi aceita . Era preciso construir uma capela . 
Por que continuar dependendo de Campo Grande, se já 
tinham recursos para viver por conta própria? A Capela 
tornou-se assunto obrigatório de tôdas as rodas, nas fazendas, 
nas casas dos colonos . 

O trabalho foi iniciado. Madeira não faltava. Nem 
barro. Nem capim. O importante era o esfôrço dos morado
res do Arraial Novo. E êsse não faltou. Porque, das tradi
ções lusitanas, traziam a fé tradicional em Nossa Senhora do 
Carmo, que marcou a formação de muitas l<;>calidades mi
neiras. Primeiro os alicerces. Pedras, barro socado. Depois, 
os esteios. Vieram dali de perto mesmo, das matas vizinhas. 
Não era preciso luxo. Urgia apenas erguer o templo, ter um 
lugar para a prece, para a reunião do povo. Por isso, a ca
pela era humilde, com a nave de capim e o teto de telha. 
Durou apenas dois anos a construção. 25 de dezembro de 
1835. O povo engalanou-se para celebrar o acontecimento, 
a bênção da capela do Carmo." 

No local da primitiva capela ergue-se hoje a matriz 
de Nossa Senhora do Carmo, a qual recebeu a bênção de 
D. Eduardo a 27 de fevereiro de 1900, lavrando-se a com
petente ata, com assinatura do prelado Goiano, vigário, 
autoridades e pessoas presentes. A matriz do Carmo está 
voltada para o poente, onde fica o cemitério, correndo, entre 
ela e o mesmo, o córrego do Tabuão. 

O primitivo nome de Carmo do Paranaíba foi Arraial 
Novo. Após c. construção da primeira capela, foi mudado 
para Arraial Novo de Nossa Senhora do Carmo da Ponte 
de Terra. Pela Lei provincial n.0 347, de 20 de setembro 
de 1848, foi criado o Município, com sede no povoado de 
São Francisco das Chagas de Campo Grande e essa desig
nação, tendo sido o seu território desmembrado do Muni
cípio de Araxá. Pela Lei provincial n.0 472, de 31 de maio 
de 1850, o Município foi suprimido, sendo restaurado pela 
Lei n.0 999, de 30 de junho de 1859. Em face da Lei pro
vincial n.0 1 639, de 13 de setembro de 1870, o Município 
foi novamente extinto. O distrito foi instituído pela Lei 
provincial n.0 1 713, de 5 de outubro de 1870. Pelo disposto 

na Lei provincial n.0 2 032, de 1.0 de dezembro de 1873, 

restabeleceu-se outra vez o Município, cuja sede, em virtude 
da Lei provincial n.0 2 306, de 11 de julho de 1876, foi 

transferida para o Arraial Novo do Carmo, sob a denomi· 

nação de Carmo do Paranaíba, que se estendeu ao referido 

Município. A Lei provincial n.0 3 464, de 4 de outubro de 

Trecho da Av. Aristides Melo 
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1887, elevou à categoria de cidade a sede do Município de 
Carmo do Paranaíba. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado na zona do Alto Paranaíba do Estado de Minas 
Gerais. O aspecto geral do seu território é plano. Orogrà
ficamente, a cidade está próxima àos morros da Mesa e 
Grande. A sede está ·localizada nas vertentes do riacho Lava 
Pés e do córrego Tabuão. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

A área do município é de 1481 km2
• Medida em graus 

centígrados, apresenta os seguintes valores a média de tem
peraturas: das máximas: 29; das mínimas: 20; compensa
da: 24. A sede municipal, situada a 1 067 m de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 18° 59' 30" de latitude 
Sul e 46° 20' 15" de longitude W. Gr. Dista da Capital do 

Estado, em linha reta, 2 71 km, no rumo O. N. O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 20 947 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 22 070 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, e 25 habitantes por quilômetro qua-

Igreja-Matriz de N. s.a do Carmo 
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drado para densidade demográfica, também àquela época. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -XII-1950, 
eram ns seguintes as principais aglomerações urbanas situa
das na. área do município: a sede e a Vila de Quintinos. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Re·=enseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
populEtção do município: 

LI 

Sede .... 
Vila de 1 
Quadro 1 

T01 

>CALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

-----------
························ 
~uintinos ........... , . , ... 
·ural. ................... 

'AL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.>•-VU-1950 

Total 

Homens Mulheres Números % s&bre 
absolutos o total 

geral 
--------- ---------

1 605 1 844 3 449 16,46 
157 157 314 1,49 

8 672 8 512 17 184 82,05 

10 434 10 513 20 947 100.00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 

Ramos de Atividade - Ainda de acôrdo com os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buição da população municipal, segundo os ramos de ati
vidadE~: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 
geral ------------ -------------------

Agricult"Jra, pecuêria e silvicultura 4 939 49 4 988 35,28 
Indústrias extrativas ............. 13 13 0,09 
Indústri.• de transformação ....... 225 225 1,59 
Com&cio de mercadorias .... _ .. __ 168 5 173 1,22 
Comércio de imóveis e valores mobi-

lilirios, cr~ito, seguros e capitali-
zação ..... _ .. _ ...... _ ... __ .. _ . 6 6 0,04 

Prestação de serviços .... __ ...... 102 277 379 2,68 
Transporte, comunicação e armaze~ 

nagerr1 ........................ 63 64 0,45 
Profissãt~ liberais ................ 8 8 0,05 
Atividades sociais ....... 19 55 74 0,52 
Administração pública., Legislativo 

e Justiça ...................... 21 7 28 0,19 
Defesa r.acional e segurança pública 6 6 0,04 
Atividades domi!sticas não remu-

neradas e atividades escolares disa 
centes ...... ·················· 627 6 430 7 057 49,96 

Condições inativas ............... 697 417 1 114 7,89 

TOTAL ..................... 6 894 7 241 14 135 100,00 

Excluindo, por motivos óbvios, do total de 14 135 pes
soas os efetivos correspondentes aos dois últimos ramos da 
tabel~1 (ao todo 8 171), resultam 5 964 pessoas. 

As pessoas ativas no ramo "agricultura, pecuária e sil
vicultura" representam 83,63% sôbre êsse último total. 

A.gricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tanteB da seguinte tabela: 

cu 
AG 

Milho .. 
Arroz .. 
Batata
Cafi! ... 
Outras. 

LTURAS 
RlCOLAS 

··········· 
············ 
inglêsa ...... 
....... ... 
......... ... 

TC •TAL ........ 

AREA 
(ha) 

-----
7 272 
2 lOS 

16 
235 

-
14 148 

PRODUÇÃO VALOR 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------ -----· ----------

Saco 60 kg 160 000 28 800 51,60 
' > > 40 000 16 000 28,66 
> ' > 15 300 2 754 4,93 
Arrôba 5 640 2 256 4,04 

- - 6 013 10,77 

-- - 55 823 100,00 



Igreja de Séio Francisco 

2 bastante aceRtuada a importância da agricultura na 
economia local. A cultura m~tis disseminada é o milho, que 
lidera também a safra carmense. :S:ste produto representa 
mais de 51 o/o da produção a1~rícola municipal. 

Ao milho, seguem-se as culturas de arroz, batata-inglêsa 
e café . Figuram em "outras" <lS seguintes produtos: chá-da
-índia, feijão,. laranja, amendoim, mandioca, cana-de-açúcar, 
batata-doce, fumo e alho. 

Os produtos agrícolas do Município são exportados para 
Belo Horizonte e algumas ccmunas vizinhas. 

Pecuária - Em 31-XIl-55, era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

A1ininoe ...................... . 
Bovia011 ...................... . 
Caprinoe ..................... . 
EqUinoa ...................... . 
.Muareto ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
9\llnoe .............. · .... · : · · · 

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

NúMERO 
DE 

CAIIEÇAS 

63 
45 000 

1 300 
4 200 
1 900 
2 100 

31 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

189 
72 000 

195 
4 620 
4 750 

315 
17 050 

99 119 

% abbre 
o total 

0,19 
72,66 
0,19 
4,66 
4,79 
0,31 

17,20 

100,00 

Ao lado da intensa atividade agrícola o Município ca
racteriza-se como centro criador de gado vacum e suíno. 
Constitui a pecuária grande Fonte econômica para Carmo 
do Paranaíba, sendo o gado eltportado para Belo Horizonte, 
Patos de Minas, Sacramento e Barretos, no Estado de São 
Paulo. 

Indústria- A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 

TIPO DE 
Petoanal EMPREGADO .MOTRIZ eata- emp1·e-INDÚSTRIA beleci· gado 

ment011 Cr$ 1000 % a6bre N.• de Potencia 
o total motorea em c.v. 

------------ ---- ----- ---- ---- ---- ----
Indúatria extrativa mi-

neral. ............... - - - - - -
Indúatria de transforma-

çio e beneficiamento 
da produçio agrlcola 1 1 550 100,00 1 8 

Indúatria manufatureira 
e fabril. ..... - - - - - -

TOTAL. . .... 1 1 550 100,00 1 8 

A indústria municipal é pouco desenvolvida, sobres
saindo as fábricas de telhas e tijolos, a indústria de cal
çados e a indústria de aguardente de cana. 

A produção industrial do Município atingiu, em 1955, 
o valor de 9 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NU.MitRICOS 

Número de pr6dioa existentea ...... . 

LoAradouros públicos 

Exiatentes ............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentadoa. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinados ..................................... . 
Outroe ............... . 

Abastecimento d'áAulf 

I 
Poasuindo hidr6metros ...... . 

. . Possuindo penas ........... . 
Pr6dtoa -vtdos .......... · · · Com Jigaçõea livres ........ . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros aervidos........ Parcialmente .............. . 

TOTAL ..•............... 

lluminar;ílo pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouroa iluminados...... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

{ 

Ndmero de ligaf;õea ........ . 
De lw: .................... . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Número de ligaf;õea ........ . 
De fdrÇA ................... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Oa dadoe se referem ao ano de 1955. 

1 143 

53 

52 
53 

237 
138 

375 

28 
6 

34 

22 
250 

20 000 

411 

74 800 

8 

1 200 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 359 km de estradas de rodagem; dos quais 
83 sob' a administração estadual, 228 sob a municipal e os 
restantes pertencentes a particulares. Dispõe além disso de 
um campo de pouso. Em 1955, a Prefeitura Municipal regis
trou 36 automóveis, 9 camionetas, 59 caminhões e 4 ônibus. 

Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itine

rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

1 - Patoa de .Minao ........................ . 
2 - Tiroe .................................. . 
3 - Rio Paranalba ........................... . 
4 - Serra do Salitre.. .. . .. . .. .. . . ........ . 

CAPITAL ESTADUAL ............... . 
CAPITAL FEDERAL ..... . 

DISTANCIA .MEIO DE 
(kml TRANSPORTE 

66 Onibua 
54 Onibus 
34 Onibua 
63 Onibua 

397 Onibua 
1 037 Onibua e E.F. 

Central Braail 

COM2RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 237 varejistas, dos quais 225 

localizados na sede . 

399 



Dispõe também de 1 agência e 3 correspondentes ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇAO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e eabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) 

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

{Homens ... 1 479 1 053 426 71,19 28,81 
Quadro urbano Mulheres .. 1 718 1 022 696 59,48 40,52 

TOTAL 3 197 2 075 1 122 64,90 35,10 

{Homens ... 7 097 2 695 4 402 37,97 62,03 
Quadro rural.. Mulheres .. 7 046 1 884 5 162 26,73 73,27 

TOTAL 14 143 4 579 9 564 32,37 67,63 

{Homens ... 8 576 3 748 4 828 43,70 56,30 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 8 764 2 906 5 858 33,15 66,85 

TOTAL 17 340 6 654 10 686 38,37 61,63 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 

Serviço de Estatistica da Educação do Estado de Minas 

Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇAO 

1954 1955 1956 
---------------·- -------- ------- -------

Unidades eacolares ............. . 
C«po docente ................ . 
Matricula eletiva .............. . 

39 
61 

2 205 

42 
64 

2 325 

47 
66 

2 457 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 48,40%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ........... 
1952 ............ 
1953 ........ - ... 
1954 ............ 
1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributllria 

1 616 561 
3 936 771 
2 230 895 
1 683 958 
2 248 1 070 

Despesa 
realizada 

1 835 
3 882 
3 344 
2 789 
2 987 

Saldo ou 
deficit 

do balanço 

219 
54 

1 114 
1 106 

739 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 .................... . 
1952 ..... - .............. . 
1953 .................. . 
1954 ............ . 
1955 ................ . 

lf.OO 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

564 
691 
724 
981 

I 285 

Estadual 

3 453 
4 542 
5 005 
5 619 

Municipal 

I 616 
3 936 
2 230 
I 683 
2 248 

Santa Casa 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A região onde se 
situa o município de Carmo do Paranaíba é de dois tipos: 
plana e montanhosa. Não há informação geológica sôbre a 
região. 

Os limites do município são: ao norte, Patos de Minas; 
ao sul, :rio Paranaíba; a leste, Tiros; a oeste Patrocínio. 

O município é banhado pelo rio Abaeté e pelos riachos 
Paraíso, São Bartolomeu, Córrego Fundo e outros. 

Existem pequenas florestas. São madeiras nativas no 
município: peroba, vinhático, óleo, cedro, angico, ipê, jequi
tibá e jabotá. 

A fauna é representada pelos seguintes animais: onça, 
lôbo, tamanduá, veado, rapôsa e jacaré. 

Nos seus rios encontram-se: surubi, dourado, traíras, 
bagre E' grumatás. 

Hú no município pequenas reservas de pedras calcárias, 
como galena, ocre e pedras para construção. 

PCir ser plana a topografia da cidade, as suas ruas apre
sentam um aspecto simétrico. 

Sempre predominou no município a Religião Católica. 
Há, entretanto, um templo presbiteriano na cidade e dois 
nas localidades denominadas Cachoeira e Cruzeiro. 

As festividades religiosas, sobretudo na Semana Santa, 
são realizadas com grande pompa. 

Quanto a festas folclóricas e populares, é tradicional no 
município a "Festa de Reis". 

Na sede do município, encontram os habitantes assis
tência :médica em 1 hospital com 28 leitos, 1 serviço de 
saúde E~ 2 médicos em atividade profissional. Quatro pen
sões hcspedam os visitantes, e 1 cinema diverte os muní
cipes. No setor da divulgação, dão prestimoso auxílio 
2 bibliotecas e 1 livraria . 

Ftmciona na cidade o Ginásio Alto Paranaíba, com 

curso ginasial fundado em 1955. 

Sendo de 8 555 o nó.mero de eleitores inscritos até 

3-X-19S5, nessa ocasião somente 3 912 cidadãos compare

ceram às urnas, sufragando os 11 vereadores que compõem 

o atual Legislativo do município. 

(Organizado por Moacir Andrade, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística José Sebastião de Almeida) . 



CARMO DO RIO CLARO - MG 
Mapa Municip~tl no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Atribui-se a :fundação do primeiro núcleo 
que mais tarde viria a ser a cidade de Carmo do Rio Claro, 
à presença de dois bandeirantes, José Barbosa de Arruda 
e Domingos Ferreira de Avelar, provàvelmente remanes
centes da bandeira do célebre Lourenço Castanho que, 
expulsando os temíveis Cataguazes de sertão de Tamanduá, 
hoje denominado ltapecerica, os perseguiu até às paragens 
denominadas Conquista, no atual município de Guapé, on
de, em memorável pugna, lhes infligiu decisiva derrota. 

Contam antigos relatos que José Joaquim Santana, 
vindo nos primórdios do nascente arraial da fazenda 
''Trombucas", que ainda existe nas imediações de Nepo
muceno, auxiliado pelos moradores do novel povoado, cons
truiu, em época ignota, uma pequena capela em pau-a-pi
que, coberta de palha, no local onde se acha localizada a 
atual Igreja Matriz de Carmo do Rio Claro, tendo as 
terras de seu patrimônio sid•> doadas pelo referido José 

Joaquim Santana. 
Segundo anotações existentes no livro do Tombo n.0 1, 

a freguesia de Nossa Senhora do Carmo do Monte do Rio 
Claro, foi criada em 2 de novembro' de 1810, sendo nomea
do seu primeiro vigário o padre João Rodrigues Penteado. 

O promissor arraial de Carmo do Rio Claro fazia então 
parte do território da Campài:tha da Princesa, passando a 
pertencer em.1814 ao município de Jacuí. 

Possuindo terras ubérrimas, em rápida sucessão, surgi
orc)sp,er~ls fazendas agrícoLas e pastoris, esteio da rique-

Igreja-Matriz 

28- 248'73 

za hodierna do município ae Carmo do Rio Claro que, em 
1848, passou a pertencer ao município de Passos. 

Criado o município em 1875, foi a vila de Carmo do 
Rio Claro elevada a cidade em 1877. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O Município foi 
criado pela Lei provincial n.0 2 143, de 29 de outubro de 
1875, tendo sido o seu territóric desmembrado do de Passos. 

Pela Lei provincial n.0 2 416, de 5 de novembro de 
1877, foi sua sede elevada à categoria de cidade. 

A criação do distrito deve-se à Lei estadual n.0 2, de 
14 de setembro de 1891. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, referen
te ao ano de 1911, o Município de Carmo do Rio Claro 
compõe-se de 2 distritos: Carmo do Rio Claro e Conceição 
da Aparecida, assim figurando nos quadros de apuração do 
Recenseamento Geral de 1920, no texto da Lei estadual 
n.0 843, de 7-IX-1923, e na divisão territorial do Brasil, re
ferente a 1933. 

Consoante as divisões territoriais de 1936 e 1937, bem 
como o quadro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30-111-1938, 
o Município forma-se ainda de 2 distritos: Carmo do Rio 
Claro e Conceição da Aparecida (Aparecida, simplesmen
te, em 1936 ). 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, adquiriu o Município o distrito de Itaci, 
desmembrado do Município de Boa Esperança. De acôrdo 
com o quadro territorial que êsse Decreto fixou para vigo
rar no qüinqüênio 1939-1943, o Município em aprêço sub
divide-se em 3 distritos: Carmo do Rio Claro, Conceição 

1/.01 



Vista Parcial - Ao fundo, a Serra da Tormenta 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de 
dezembro de 1943, o Município perdeu o distrito de Con
ceição da Aparecida, acrescido de parte do território de 
Carmo do Rio Claro, desmembrado para constituir o novo 
Município de Conceição da Aparecida. Dêsse modo, no 
quadro territorial para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o 
Município de Carmo do Rio Claro compreende 2 distritos: 
Carmo do Rio Claro e Itaci. 

Pela atual divisão territorial administrativo-judiciária 
aprovada pela Lei n.0 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar 
no qüinqüênio 1954-1958, o Município de Carmo do Rio 
Clar~ compreende 2 distritos: Carmo do Rio Claro e ltaci. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- A comarca de Carmo do 
Rio Claro foi criada pela Lei n.0 11, de 13 de novembro de 

1891, sendo instalada a 5 de maio do ano seguinte. 

De conformidade com as divisões territoriais de 1936 
e 1937, como também com o quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o Município de 
Carmo do Rio Claro compreende o têrmo judiciário único 
da comarca dêsse nome, assim permanecendo no quadro 
territorial vigênte no qüinqüênio 1939-1943, fixado pelo 
Decreto-lei estadual n.0 148, de 17-XII-1938. 

Consoante o quadro territorial vigente no qüinqüênio 
1944-1948, a comarca de Csrmo do Rio Claro mantém-se 
integrada unicamente pelo têrmo-sede, que, todavia, abran
ge 2 Municípios: Carmo do Rio Claro e Conceição da Apa
recida. 

Pela Lei n.0 1 039, de 12-XII-1953, que aprovou a di
visão territorial administrativo-judiciária vigente no qüin-

Hospital S. Vicente de Paulo 

qüênio 1954-1958, a comarca de Carmo do Rio Claro tem 
sob st::a jurisdição o Município de Conceição da Aparecida. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio ne. Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

f!:ua área é de 1 086 km2 • A sede municipal, situada a 
750 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 04'38" de latitude Sul e 46° 03' 41" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 257 ·km, no rumo 
O.S.O. Apresenta a seguinte média de temperaturas: das 
máximas: 36; das mínimas: 14; compensada: 27. 

SITUAÇÃO A 

o 

l'osição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 13 983 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Mina~: Gerais dão 14 835 habitantes, como sua população 
prová·ll'el em 31-XII-55. Na mesma época a densidade de
mogré.fica era de 14 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0-VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede e a Vila de ltaci. 

Local1zação da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

L 

Sede .•.. 
Vila de 
Quadro 

TO~ 

OCALIZACAO DA 
POPULACAO 

························ Itaci .................... 
rural. ................... 

rAL GERAL ........... 

POPULACAO PRESENTE 
1.•-.VII-.1950 

Total 

Homens Mulheres Números % o6bre 
absolutos o total 

geral 

1 596 1 865 3 461 24,75 
266 291 557 3,98 

5 067 4 898 9 965 71,27 

(i 929 7 054 13 983 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-



mento Geral de 1950, era a se~:uinte a distribuição da popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Horr.~na Mulheres Ndmeroa % sObre 
absoluto• o total 

geral 

---------------- ------ ----- -.....---· --------

Agricultura .• pecuária e silvicultura 3 152 31 3 183 32,84 
Indústrias extrativas ............. 4 4 0,04· 
Indústria de transformação ....... 257 8 265 2,73 
Com~rcio de mercadorias ......... 92 92 0,94 
ComErcio'de imóveis e valores mobi-

liárioo, crMito, seguroo e capitali-
19 0,19 zação: ........................ 19 

Prestação de serviços ............ 105 229 334 3,44 
Transporte, comunicações e armaze-

75 76 0,78 nagem ........................ 
Profiaaões liberais ................ 11 11 0,11 
Atividades sociais ................ 19 63 82 0,84 
Administração pública, Legislativo 

34 0,35 e Justiça ...................... 34 
Defesa nacional e segurança pública 7 7 0,07 
Atividades doméaticae, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centea ........................ 456 4 292 4 748 49,00 

Condições inativas ............... 513 328 841 8,67 

TOTAL ..................... 4 744 4 952 9 696 100,00 

A agricultura, pecuária e silvicultura constituem o ra
mo que congrega maior número de pessoas no Município, 
cuja percentagem atinge a 32,84%. 

Agricultura- A produção agrícola no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PHODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

%sObre Unida :te Quantidade Cr$ 1 000 
o total ---------------------------- -----

Arroz .............. 4 000 Saco 6~ kg 55 000 16 500 34,15 
CafE ............... ... ArrOla 36 000 14 400 29,80 
Milho .............. 4 600 Saco 60 kg 75 000 9 000 18,61 
Feijão .............. 950 . . . 7 500 3 000 6,20 
Alho ............... 20 ArrOba 6 000 1 080 2,23 
Mandioca .......... 320 Tonelada 5 000 1 000 2,06 
Outras ......... , ... ... - - 3 362 6,95 

TOTAL ........ ... - - 48 342 100,00 

A Zona do Estado, onde se acha Carmo do Rio Claro, 
tem na agricultura sua princi:pal atividade. A C':Jltura do 
arroz lidera a safra carmelitana. Ao arroz segue-se o café. 
2stes dois produtos, em conjunto, representam 63,95% da 
produção agrícola municipal. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas no município são: Varginha, Areado, Alfenas e Passos. 

Colégio Sagrados Corações 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
REJ3ANHOS 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total ----------------- -------- ------- --·-----

Aaininos ...................... . 

~;~~~:: :::::::::::::::::::: 
Eqüinoo ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoo ....................... . 
Sufnoo ....................... . 

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

30 
45 000 

600 
3 500 
1 300 
1 800 

28 000 

90 
85 500 

60 
5 250 
2 860 

180 
16 800 

110 740 

0,08 
77,22 
0,05 
4,74 
2,58 
0,16 

15,17 

100,00 

Como a agricultura, a pecuária tem grande significação 
econômica para o município, sendo o gado exportado para 
Cruzeiro e São Paulo, numa média de 5 000 cabeças (bo
vinos) anualmente. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.n de CAPITAL FORCA 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-

gado 
mentoa Cr$1 000 %sObre N.n de Potencia 

o total motores em c.v. 
----------- -------- ---·- -------- ----
Indústria extrativa mi-

neral ................ 11 31 
Indústria de transforma-

2 068 44,15 3 10,5 

ção e beneficiamento 
da produção a&rfcola 31 

Indústria manufatUreira 
64 1 268 27,05 7 36,5 

e fabril. ............. 5 41 1 350 28,80 14 39,5 

TOTAL ........... 47 136 4 686 100,00 24 86,5 

Carmo do Rio Claro conta, em seu território, com 2 
fábricas de laticínios, cerâmica para telhas, curtume, fábri
ca de mosaicos e uma intensa exploração extrativa de cas
cas taníferas, madeiras para construção, lenha e pedra cal
cária. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

, Números de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicoa existentes ..... . 

Abastecimento d'ásua 

PrMioo servidoo poosuindo penas. 

Logradouros servidos .... 
{

Totalmente ................. . 
. . Parcialmente.. .. . . . . . . . . . . . . 

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

Esgotos 

Logradouroo servidos. . .... I De despejo ............ . 
\ De águas superficiais ... . 

PrMioo esgotadoo. . . . . . . . . . . I Pela rêde ....... . 
\Por fooaas ..... . 

1/uminar;ão pública e domiciliar (*) 

d 
. . d {Número de logradouros ..... . 

Logra ouros tlumma os..... Número de focao ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

Lisar;ões domiciliares (*) 

De luz ... ....... { Número de ligações ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ...... . .. .. . { Número de ligações ......... . 
Consumo em kWh .......... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!tRICOS 

938 

50 

366 

28 
17 

45 

13 
15 

85 
74 

46 
385 

40 300 

305 
241 488 

34 
25 031 
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Colégio C6nego Leopoldo 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por 220 km de estradas de rodagem sob adminis
tração municipal. Dispõe de 1 campo de pouso. Em 1955, 
foram registrados na Prefeitura Municipal 30 automó
veis, 37 camionetas, 22 caminhões e 4 ônibus. 

. Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limltroles 

Alfenas ................. . 
Alpinópolis ............. . 
Conceição da Aparecida .. 

Campo do Meio ........ . 

Gua~ .................. . 
Nova Resende .......... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal ......... . 

DIS- VIA DE 
TANCIA TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

(km) 

78 Rodovifuio 
36 Rodoviário 
23 Rodoviário 

47 

44 Rodoviário 
56 Rodoviário 

450 Rodoviário 
601 Rodoviário 

Viação Sapucal Ltda. 
Empresa Santa Maria 
Auto Viação Cruzeiro 

do .Sul e Emprba 
Santa Maria 

Auto Viação Cruzeiro 
do Sul 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 90 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 51 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Ndmeroo 
DISCRIMINAÇÃO 

aboolutoo % ot.bre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Totlll ler e sabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) eocrever(*) 

------------------ ----- --------
{Homens ... 1 528 941 587 61,58 38,42 

Quadro urbano Mulheres. · 1 863 1 079 784 57,91 42,09 

TOTAL 3 391 2 020 1 371 59,56 4Q,44 

{Homens ... 4171 1 525 2 646 36,56 63,44 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 091 1 280 2 811 31,28 68,72 

TOTAL 8 262 2 805 5 457 33,95 55,05 

{Homens ... 5 699 2 466 3 233 43,27 56,73 
Em geral...... Mulheres .. 5 954 2 359 3 595 39,62 60,38 

TOTAL 11 653 4 825 6 828 41,40 58,60 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

B SPECIFICACÃO DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 ---- ---------- - ------------------ --------
U nidade1. escolares ....... . 
Corpo docente ............. . 
Matrlcuh efetiva ....... . 

23 
45 

1 458 

23 
50 

1 459 

23 
50 

1 471 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 43,11%. 

Outro.~ ensinos - Existiam na cidade de Carmo do Rio 
Claro, em 1956, os seguintes estabelecimentos de ensino 
não primário: Escola Normal Sagrados Corações (cursos 
ginasial e normal) e Colégio Cônego Leopoldo cursos gi
nasial e científico) . Contam-se 6 bibliotecas. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

AI ms Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

"deficit'' 
Total Tributária realizada do balanço 

----- ------- ------- ------- -------
1951. .. . ········ 643 367 653 - 10 
1952 ... . . . . . . . . . I 767 499 1 428 399 
1953 .. . . ........ 1 676 538 1 749 - 73 
1954 ... . . . . . . . . . 1 204 541 1 625 - 421 
1955 ... . ........ 1 688 738 1 812 - 124 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, s-..1a situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 
I RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 
--------·-------- -------------------
1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

792 
868 

1 061 
1 675 
2 263 

2 158 
2 280 
3 269 
3 808 
5 933 

643 
1 767 
1 676 
1 205 
1 688 

DIVI~RSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - O munici
pio está localizado na Zona Sul do Estado de Minas Ge
rais, ~~ tem o seu território banhado pelo rio Sapucai, aflu
ente do rio Grande. 

A cidade está . edificada na parte plana ao sopé da 
serra da Tormenta. 

Fóbrica de Laticinios 



Prédio onde funcic•no a Prefeitura 

A Câmara municipal é :Integrada por 9 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955, contavam-se ~ 042 eleitores 
inscritos. Dêsses, 1 697 compa1·eceram ao referido pleito. 

Com o prefixo ZYV-24, funciona na cidade de Car
mo do Rio Claro, a Rádio Dift1sora de Carmo do Rio Claro. 

No campo da assistência hospitalar, acha-se em ple
no funcionamento o Hospital :~ão Vicente de Paulo. Conta 
ainda a sede municipal, com ·11m Pôsto de Higiene e Pro
filaxia. A população se vale dos serviços profissionais de 
2 médicos. 

Quanto ao recursos naturais, o município possui várias 
quedas de água, dentre elas an Cachoeiras das Cruzes, Ita
picirica e dos Saltos, tôdas nc1 rio Sapucaí, e a Cachoeira 
Manoel Bento, no ribeirão da Santa Quitéria. 

A hospedagem é atendida por 2 hotéis. 
Na sede há 1 cinema. 

Acha-se instalada em Carmo do Rio Claro uma Agên
cia de Estatística, órgão inte.:rante do sistema estatístico 
brasileiro. 

(Organindo por Humberto Guimarães, com os dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Wilson l?aiva). 

CARMóPOLIS DI: MINAS - MG 
Mapa Municipul no 9,0 Vol. 

HISTóRICO - Reza a tradição ter o local, onde hoje 
se ergue a sede do município, recebido os primeiros bran
cos, portuguêses e paulistas, em demanda ao sertão goiano, 
aí por volta de 1700. 

Prosseguindo em sua avHntura, teriam êstes brancos 
deixado alguns remanescentes, cuidando de lavoura, para 
se garantirem de suprimento, durante o regresso. Real
mente, anos depois, ao voltarem, encontraram o local já 
désenvolvido, tendo-lhes sido oferecido até pão, manufa
turado com trigo de plantio local. E, tamanha foi a alegria 
e espanto dos viajantes, que t·~iam exclamado: - "Ja há 
pão", o que dito, ràpidamentt~ (como ocorre na prosódia 
lusitana) resultou numa forma que se transformou em 
topônimo - "Japão". 

Assim, se explica o primitivo nome do local. 

Em 1862, sendo Vice-Presidente da Província de Mi
nas o C.e1 Joaquim Camilo Teixeira da Mata, foi criada 

a freguesia de Japão, pela Lei provincial n.0 1144, de 
24 de setembro. 

A freguesia recém-criada abrangia as fazendas de Ca
tucá e Água Preta, que se localizavam aquém da Serra do 
Quilombo, e se extendia por quatro léguas no sentido leste
-oeste, por cinco no sentido norte-sul, com dezesseis de cir
cunferência. 

:tste, o núcleo inicial do município que, muito mais 
tarde, trocou o nome de "Japão de Oliveira" para o de 
Carmópolis de Minas. 

A igreja-matriz, teve sua construção iniciada no ano 
de 1807, pelo padre Domingos da Costa Guimarães, fale
cido logo depois. O segundo capelão foi o padre José 
Pereira Guimarães e o terceiro, padre José da Costa Ribei
ro, isto já no ano de 1873. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O povoado de "Ja
pão" pertenceu, inicialmente, a ''Passa-Tempo"; em 1862, 
pela Lei n.0 1 144, já era Têrmo da Vila de Oliveira, 
assim permanecendo até sua emancipação. 

O município foi criado a 27 de dezembro de 1948 
e instalado a 1.0 de fevereiro de 1949, com um único 
distrito, o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - :t Têrmo, jurisdicionado 
à Comarca de Oliveira. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 396 km2• A temperatura, medida em 
graus centígrados, apresenta os seguintes valores: média 
das máximas: 29; das mínimas: 15; médià compensada: 22; 
A sede municipal! situada a 959 m de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 20° 32' 18" de latitude Sul e 
44° 38' 12" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 100 km, no rumo O . S. O . 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 9 423 habitantes a população do município. 
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Praça Senhor dos Passos 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 10 359 habitantes, como sua população 
provável, e 26 habitantes por quilômetro quadrado, em 
31-XII-1955. 

Grupo Escolar 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homena Mulherea 
Números % o6bre 
abeolutoa o total 

geral 

Sede .......................... ·. 758 871 1 629 17,28 
Quadro rural. ................... 3 949 3 845 7 794 82,72 

TOTAL GERAL ............ 4 707 4 716 9 423 100,00 

Proça 27 de Dezembro 

J/.06 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultw·a, pecuéria e silvicultura 
Indúotrian extrativas ............ . 
Ind6otria de transformação ...... . 
ComErcio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e valorea mobi-

liArioa, cr6dito, seguros e capita· 
zaçio ........................ . 

Preataçio de serviços ........... . 
Tranaporte, cominicaçõeo e armaze-

na~~:em ....................... . 
Proriuõe1 liberaia . .............. . 
Atividades oociais ............... . 
AdministJ·açilo p6blica, Legislativo 

e juati•;a., ................... . 
Defesa nacional e segurança públiea 
Atividades dom~sticas nio remu

nerada• e atividadea escolares dis-
centes ....................... . 

Condiçõeu inativaa ....... . 

TOT"L .................... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

2 485 
2 

105 
63 

7 
57 

17 
3 
5 

44 
2 

247 
175 

3212 

Mulherea 

38 

2 
3 

137 

29 

2 988 
119 

3 319 

Total 

Números 
absolutos 

2 523 
2 

107 
66 

7 
194 

19 
3 

34 

45 
2 

3 235 
294 

6 531 

% o6bre 
o total 

geral 

38,67 
0,03 
1,63 
1,01 

0,01 
2,97 

0,29 
0,04 
0,52 

0,68 
0,03 

49,53 
4,50 

100,00 

Agricu.rtura- A produção agrícola no município, em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

'fURAS CUL 
AGRl :coLAS 

-
Caf~ .... . .......... 
Milho ... . .......... 
Feijio .. . . . . . . . . . . . 
Outraa .. . .......... 

TOT "L ........ -

ARKA 
(h a) 

600 
673 
285 
473 

2 031 

PRODUÇÃO VALOR 

% s6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Arr6ba 49 500 24 255 83,07 
Saco 60 kK 12 968 1 945 6,65 

> . > 3 495 1 573 5,38 
- - 1 433 4,90 

- - 29 206 100,00 

Outro Aspecto da Praça 27 de Dezembro 

Pecuál'ia- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
% s6bre CABEÇAS (Cr$ 1 000) o total 

------------------1-----1-----1-----
Alininos. . ............... · · · · · 

Bc:'VÍD~······················· 
Caprinos ...................... . 

Eqüinos .................. ·.···· 
Muares ...................... · . 

10 32 0,11 

12 000 20 400 73,39 

200 30 0,10 

1 500 2 550 9,17 

350 700 2,51 

Ovinos ..................... · .. 600 90 0,32 

Suinoa .................... · · ·. 5 000 4 000 14,40 

TOT~ ...... . 27 802 100,00 



Rua dos ln•:onfidentes 

Indústria - A organização bdustrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peuonl EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eeta· emprt!· 

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentoa Cr$1 000 % ollbre N.• de Pot!ncia 

o total motOI'el em c.v. 
------------------

lnd6otria extrativa mi-
neral. ............... 7 10 - - - -

lnd6otria de tranoforma· 
çlio e beneficiamento 
da produçlio agrlcola. 3 8 450 91,84 1 10 

lnd6otria manufatureira 
e fabril. ............. 3 8 40 8,16 - -

TOTAL ........... 13 26 490 100,00 I lO 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros nos serviços de Estatística da 
Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e1ristentes ........................... . 
Loflradouros públicos 

Exiotentee .............................................. . 
Pavimentado ........................................... . 
Outroe ............................. . 

Abastecimento d'IJflua 

Pr~ioa servidos por penaa ........... . 

Logradouros servidos .. 
{

Totalmente ................ . 
. . . Parcialm< nte ............... . 

TOTAl •.................. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

N6mero de ligações ................... . 
Consumo em kWh ................... . 

(•) Dadoe referente. ao ano de 195!i 

DADOS 
NUMitRICOS 

571 

52 
1 

51 

220 

20 
5 

25 

173 
23 071 

Um serviço de saúde e :l médico em exercício assis
tem a população. Na sede municipal, 2 aparelhos telefônicos 
facilitam as comunicações. Um hotel e uma pensão hospe
dam os visitantes, enquanto 1 dnema distrai a população. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 
é cortado por 102 km de estradas de rodagem, dos quais 
19 sob a administração federal, 19 sob a estadual, 32 sob 
a municipal e os restantes pertencentes a particulares. 

A Prefeitura Municipal, em 1955, mantinha registrados 
8 automóveis, 2 camionetas e 15 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

-------------·---1------1-------1--------
Municípios Limítrofes 

Clâudio ........... . 
Oliveira ................. . 
Paoaa Tentpo ........... . 
Itaguara ................ . 
Carmo da Mata ........ . 
Piracema ............... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal, via Belo 
Horizonte ............... . 

30 Rodoviârio 
39 Rodoviârio 
80 Rodoviârio 
31 Rodoviârio 
55 Rodoviârio 
30 Rodoviârio 

164 Rodoviário 

580 Rodoviário 

Automóvel 
Onibuo 
Onibuo e jardineira 
Onibuo 
Onibus 
Abtom6vel 
Onibus 

Onibus 

COM:tRCIO E BANCOS - O município é servido por 
treze estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais cin
co situados na sede; conta ainda com uma agência e um 
correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os .seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroo absolutos % oôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
eocrever(•) escrever(•) 

--------------
{Homens ... 637 421 216 66,09 33,91 

Quadro urbano Mulheree .. 750 447 303 59,60 40,40 

TOTAL 1 387 868 519 62,58 37,42 

{Homeno ... 3 252 1 389 1 863 42,71 57,29 
Quadro rural.. Mulheree .. 3 202 1 054 2 148 32,91 67,09 

TOTAL 6 454 2 443 4 011 37,85 62,15 

{Homens ... 3 889 I 810 2 079 46,54 53,46 
Em geral...... Mulheree .. 3 952 I 501 2 451 37,98 62,02 

TOTAL 7 841 3 311 4 530 42,22 57,78 

(•) Inclusive peeooas de instrução nlio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatistica da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

D.ADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-

Unidadee eecolaree .............. 20 19 20 
Corpo docente ................. 30 32 33 
Matricula efetiva ............... 1 274 I 325 I 318 

Rua Coração de Jesus 
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Outro Trecho da Rua Coração de Jesus 

A percentagem de alunos matriculados, em relação 
à população infantil em idade escolar, é de aproximada
mente 55,33%. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede do muni
cípio situa-se em região montanhosa. 

Possui o município uma cachoeira com 38 metros de 
desnível para a qual há o projeto de uma usina hidrelétrica 
para a produção de 800 kWh, o que permitirá o forneci
mento de energia elétrica aos municipios vizinhos, com a 
certeza de representar isto importante melhoramento eco
nômico para Carmópolis. 

Outro fator que será, em futuro próximo, decisivo 
para o desenvolvimento municipal, será a incidência da 
Rodovia Fernão Dias, que lhe atingirá o território. 

Até 3-X-1955, conseguira o município inscrever 2 420 
eleitores, dos quais apenas 1 237 compareceram às umas 
àquela época, votando nos 9 vereadores que mantêm em 
funcionamento o Legislativo Municipal. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de 'Estatística José Maria Rodrigues Costa). 

CARRANCAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Paulistas da Capital e de Taubaté, no iní
cio do século XVIII, eram os grandes bandeirantes que se 
rivalizavam, não somente nas descobertas do ouro das 
Gerais, como também no desbravamento de suas terras vir
gens. 

As margens do Rio Grande, no entanto, êles se encon
traram, mais ou menos, em 1720, segundo Saint-Adolph, 
e juntos se instalaram nas terras que hoje constituem o 
município de Carrancas, depois de atravessarem a Manti
queira, o registro de Capivari e Boa Vista. 

A bandeira era comandada pelo Capitão-mor João de 
Toledo Piza e Castelhanos, descendentes do Conde de 
Oreja. Compunham-na, além de seu irmão, o P. Lourenço 
de Toledo Taques, três dos seus genros: Salvador Corrêa 
Bocarra, Miguel Pires Barreto e José da Costa Morais, to
dos homens destemidos e experimentados. 
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Como a terra apresentasse perspectivas excelentes, tan
to na fertilidade, como na riqueza aurífera, decidiram con
quistá-1a, e, para tantq, iniciaram um povoado e mandaram 
que viessem de São Paulo as suas famílias, seus escravos e 
seus amigos. 

Já em 1721 existia uma capela edificada em honra a 
Nossa Senhora da Conceição e o lugarejo era conhecido 
como Nossa Senhora do Rio Grande. 

Pouco a pouco foram chegando mais paulistas e portu
guêses e, a par da mineração do ouro, a agricultura também 
foi se desenvolvendo . 

A história assinala o nome de várias fazendas como 
existentes entre 1724 e 1734, tais como sitio do ]aguara, 
sítio de: Cip~tiva, sítio da Barra do Ribeirão São João, sitio 
do Capão Perto, sítio do Cajuru, etc. 

Nascente do Rio Copivari 

A:; escavações que os procuradores de ouro fizeram 
em urna serra localizada perto de Nossa Senhora do Rio 
Grandfl, associadas a duas grandes pedras lá existentes, 
formaram, para quem as vê de longe, as fisionomias exatas 
de due.s caras. Daí o nome de "Carrancas" dado à referi
da serra. 

Com o passar dos anos, a denominação "Carrancas" 
foi se associando também à do povoado que passou a cha
mar-se Nossa Senhora das Carrancas, Carrancas de Baixo, 
Carrancas de Cá e, por fim, simplesmente Carrancas. 

A paróquià foi criada em 1736, sendo seu Vigário o Pa
dre Antônio Mendes, mais tarde 1.0 Vigário da de Cam
panha. 
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2sse fato veio proporcionar ao povoado um rápido 
crescimento. Várias capelas foram edificadas e, pouco a 
pouco, aumentou o número de habitantes no lugar. 

Constam dos arquivos eclesiásticos os nomes de Ma
teus Leme Barbosa, Diogo Ge.rcia, P. Bento Ferreira, Sal
vador Lourenço, Capitão-mor Matias Gonçalves Moinho e 
de José Antônio Gomes Freire de Andrade, que, dentre 
outros, obtiveram sesmarias lo.:ais. 

FORMAÇÃO ADMINISTRA'riV A - Como distrito, Car
rancas pertenceu, em 1840, à Comarca de São João dei Rei 
e depois pela Lei n.0 2 840, de 1878, foi desmembrado, indo 
pertencer a Turvo, hoje Andrelândia. 

Em 1901, foi anexado ao município de Lavras. 
Passou à categoria de vi1~1 por Decreto de 2 de março 

de 1938. 

Em 1948, a Lei n.0 336 elevou o distrito à qualidade de 
município, conservando o topônimo atual. 

Carrancas está subordinado judicialmente ao têrmo da 
Comarca de Andrelândia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICl'PIO - Situa-se o município 
na zona sul do Estado de Mbas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é semi-monta:r1hoso. 

Sua área é de 777 km 2 e a temperatura, expressa em 
graus centígrados, apresenta os seguintes valores: média 
das máximas: 28; das 1J1Ínimas: 10; média compensada: 19. 

A sede municipal, situada a 59 m de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 21° 28' 24" de latitude Sul e 

SITUAÇÃO A 
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44° 39' 06" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 190 km, no rumo S.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 990 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 5 241 habitantes, como sua população pro
vável em 31-XII-1955, quando a densidade demográfica 
seria de 7 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇA O 

Total 

Homens Mulherea N6meros % ebbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 245 292 537 10,76 

Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 222 2 231 4 453 89,24 

TOTAL GERAL ............. 2 467 2 523 4 990 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONOMICAS- Ramoo 

de atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Re-
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censeamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
popula1~ão, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Romena Mulherea 
N6meros % abbre 
absolutos o total ---------

Agricultun, pecuéria e ailvicultur~ 1 084 20 1 104 33,56 
Ind6atria de transformação ....... 110 - 110 3,34 
Com&cio de mercadorias ......... 26 - 26 0,79 
Preataçio de serviços ............. 16 90 106 3,22 
Transporte~, comunicações e armaze-

nagem ......................... 18 1 19 0,57 
Profiii8Õea liberais ................ 2 - 2 0,06 
Atividade!' eociaia ................ 5 9 14 0,42 
Adminiatr•açio p6blica, Legislativo 

e Juetiça ...................... 7 - 7 0,21 
Defeaa nac:ional e segurança p6blica 2 - 2 0,06 
Atividadetl domEsticas nio remu· 

neradae e atividades escolares dia· 
cente. ......................... 73 1 404 1 477 44,89 

Condições inativas ............... 291 133 424 12,88 

TOTAL ..................... 1 634 1 657 3 291 100,00 -
0:1 dados do Recenseamento de 1950 apontam o ramo 

de atividade "agricultura, pecuária e silvicultura" como o 
que ocupava maior número de indivíduos - 33,56% do 
total -- de 10 anos e mais, com atividade remunerada. 

Na atualidade a agricultura tem pequena influência na 
economia municipal. 

Agricu.'tura- A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CUL'rURAS AREA 
AGRl:COLAS (he) % at>bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
----
Milho .............. 1 400 Saco 60 kg 21 000 4 200 47,65 
Arr02 .............. 400 Saco 60 kg 9 000 2 160 24,49 
Caf~ ............... 64 Arrt>ba 3 500 1 575 17,86 
Outras .............. ... - - 882 10,00 

TOT.i\L ........ ... - - 8 817 100,00 

-
:M[ilho, arroz e café são os produtos mais importantes. 

As demais culturas entraram apenas com 10% do valor 

obtido em 1955 . 

p,~uária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 

dos re'banhos no município: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % atlbre 

o total 

Aaininos ...................... . 10 32 0,10 
Bovinos ....... · ............... . 15 000 27 000 87,01 
Caprinoe .................... . 
Rqlllnoe ...................... . 
Muares ....................... . 

100 9 0,02 
750 1 125 3,62 
200 460 4,48 

Ovinoe ....................... . 150 14 0,04 
Sillnos ........................ . 3 000 2 400 7,73 

TOTAL .................. . 31 040 100,00 

A população pecuária local não é muito significante. 

Os pecuaristas dedicam-se mais à criação do gado lei
teiro, c:uja produção se destina quase tôda ela ao consumo 

das indústrias locais . 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peao~ol, EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- emprc-

INDOSTRIA beleci- gado 
mentoa Cr$1 000 % a6bre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
---------------

Indeiatria extrativa mi-
neral. ............... 6. 11) 30 3,87 - -

Indeiatria de tranaforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 2 •I 245 31,61 2 18 

Indeiatria manufatureira 
e fabril. ............. 5 1" .. 500 64,52 - -

TOTAL ........... 13 3'' .. 775 100,00 2 18 

Escola ,,ural 

A indústria mais importante do município é a de lacti
cínios, onde.duas grandes unidades produzem queijo e man
teiga de conhecidas marcas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr6dios existentes ........................... . 

Lolfradouros públicos existentes ......................... . 

Abastecimento d'61fua 
Pr6dios aervidoa por penaa .............................. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros oervidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 
Es/lotos 

Logradouroa oervidoa . . . . . . . {De despejo ... · · ............ . 

De 6guaa auperficiaio ....... . 

Pr6dioa esgotados......... . . Pela rede ................... . 

lluminaçllo pública e domiciliar (•) 

{
Neimero de logradouroa ..... . 

Logradouros iluminadoo..... Neimero de focoa ........... . 
Conoumo em kWh .......... . 

LiiJaçi!Jes domiciliares (•) 

... {
Número de ligações ......... . 

De luz ..... 
Conoumo em kWh ......... . 

(•) Dadoa relativoo ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM&R~COS 

194 

12 

65 

5 
4 

9 

4 

12 

15 

15 
85 

19 159 

41 

9 159 

Instalados na sede, encontravam-se 2 aparelhos tele
fônicos. Assiste a população, na sede municipal, 1 serviço 
de saúde, com 1 médico exercendo a profissão. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 372 km de estradas de rodagem, dos quais 172 
sob a administração municipal e os restantes particulares. 
:É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, 13 auto
móveis, 12 camionetas e 2 caminhões. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICA CÃO DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

------
MUNIClPIOS LIMlTROFES 

Itutinga ............ . 41 Automóvel 

São João del Rei. ....... . 76 Automóvel 

Madre de Deuo de Minao ....... . 98 Automóvel 

Minduri. ......... . 52 Automóvel 

São Vicente de Minao .. 54 Automóvel 

Cruzllia ..... . 59 Automóvel 

Lumin6riao ...... . 54 Automóvel 

Minduri. ........ · 33 FeiTovia 

São Vicente de Minao. 59 Ferrovia 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 10 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 

3 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária e 1 correspon

dente. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 

dados, relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroa abaolutos % a6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nlo 
Total ler e .. bem ler e .. bem 

escrever ler e eacrever ler e 
escrever(•) escrever(') 

---
romeM .. 

207 146 61 70,53 29,47 

Quadro urbano Mulheres .. 242 141 101 58,26 41,74 

TOTAL 449 287 162 63,91 36,09 

{Romena ... 1 786 622 1 164 34,82 65,18 
Quadro rural. . Mulheres. · 1 883 450 1 383 24,54 75,46 

TOTAL 3 619 1 072 2 547 29,62 70,38 

{Homens ... 1 993 768 1 225 38,53 61,47 
Em geral...... Mulheres .. 2 075 591 1 484 28,48 71,52 

TOTAL 4 068 359 2 709 33,40 66,60 

(') Inclusive peuoaa de iMtruçilo nlo declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-

Unidades escolares .............. 14 14 13 
Corpo docente ................. 17 17 17 
Matricula efetiva ............... 534 515 475 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 39,41 o/o • 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita 
Saldo ou arrecadada Delpeaa 

realin.da deficit 
Total do balanço 

---------------
1951. .................. . 455 523 68 
1952 ....................... . 656 602 54 
1953 ......................... . 1 258 1 282 24 
1954 ......................... . 742 750 8 
1955 ......................... . 826 712 114 

Quanto à arrecadação em 2 esferas administt ativas, 

sua situação no mesmo período foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
-----------~-------1-----11----

1951. ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ....................................... .. 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

/112. 

508 
900 

1 067 
1 347 
1 712 

455 
656 

1 258 
742 
826 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade de Car
rancas está localizada perto do Rio Capivari, que corta 
grande parte das terras municipais. 

A Serra das Carrancas é a elevação mais notável do 
município, quer pela originalidade de apresentar a aparência 
de duan caras que se olham, quer pelas suas tradições liga
das às da própria comuna. 

A Cachoeira da Fumaça, de cuja fôrça se obtém a luz 
elétrica que ilumina a sede municipal, é outro acidente im
portante. :f! assim chamada, em virtude de suas águas pro-
vocarem uma espécie de fumaça que se desprende cons
tantem•mte. 

O Rio Grande, marco inicial da conquista de quase 
tôda a região, banha o município, servindo--lhe de divisa 
com Madre de Deus de Minas e São João dei Rei. 

Os nove vereadores que compõem o Legislativo Mu
nicipal foram eleitos em 3-X-1955, por 584 votantes, dos 
1 354 ir1scritos . 

o~: habitantes do município são chamados "carran
quense:;". 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, cam dados 
fornecidos pelo Agente de Estatistica Raimundo Atanásio de Car
valho). 

CARVALHOS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HIST<:•RICO - Conta a história que Antônio Corrêa de 
Lacerda, residente na comarca de Rio das Mortes, sertão 
da fre~~uesia de Aiuruoca, obtendo em fevereiro de 1744 
uma carta de sesmaria, estabeleceu-se no lugar deno-
minado Três Irmãos, junto às cabeceiras de um ribei
rão qut! depois foi chamado rio dos Franceses e aí, empre
gando escravos africanos, começou o trabalho de cultivo 
da ten·a. Posteriormente, estabeleceu-se no lugar um nú
cleo dt! estrangeiros oriundos da França, para a extra
ção de ouro ali existente. A presença dêsses estrangeiros é 
marcada pela existência de um ribeirão e no local em que 
se este1beleceram e que receberam o seu nome. Tempos 
depois quando já formado o povoado, para o mesmo se 
transferiu uma família procedente do município de Pouso 
Alto, composta de numerosos membros, muitos dêles habi
litados em ofícios diversos, como carpinteiro, pedreiro, mar
ceneiro, seleiro, ferreiro, oleiro, etc., despertando, como era 
natural, o interêsse dos moradores, que viram com simpatia, 
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naqueles forasteiros, elementCis úteis ao lugar. E assim per
maneceu no povoado aquela família, que passou a ser co
nhecida como Carvalhos, ali :;e radicando e dando afinal o 
seu próprio nome à localidade e à estação que foi inaugu
rada em 12 de agôsto de 1903, na antiga Estrada de Ferro 
Sul de Minas, hoje pertencente à Rêde Mineira de Viação. 
Anteriormente à Lei n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, já 
havia distrito criado, com sede, porém, na povoação de Gua
piava. ~ o que se infere do art. 6.0 da referida lei, que 
transferiu para Carvalhos a :;ede do distrito de Guapiava, 
do município de Aiuruoca. A criação do município e con
seqüente elevação da vila de Carvalhos à categoria de ci
dade verificou-se pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 
1948. O município então criado, constituído do distrito 
único do mesmo nome, perm~,neceu subordinado à comarca 
de Aiuruoca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Car
valhos, situado na zona Sul d.o Estado, tem suas terras ba
nhadas pelo rio dos Franceses, tributário do rio Aiuruoca, 
da bacia do rio Grande. A lirea total é de 287 km2 e a 
sede municipal, a uma altitude de 1 063 metros, tem como 
coordenadas geográficas 22° ·de latitude Sul e 44° 25' 30" 
de longitude W. Gr. Dista du Capital do Estado, em linha 
reta, 238 km, no rumo S. S. O. Temperatura em graus cen
tígrados: média das máximas: 28; das mínimas: 10; com
pensada: 21 . 
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POPULAÇÃO - Era de 5 214 habitantes, pelo Recensea
mento de 1950, sendo estimada, para 31-XII-1955, em 
5 510, pelo Departamento Estadual de Estatística. A den
sidade demográfica, então, seria de 19 hab ./km2 • 

Localização da população - De acôrdo com o Recensea
mento de 1950, a populaçã(1 do município estava assim 
localizada: no quadro urbanc,, isto é, na cidade, 757 habi
tantes, sendo 361 homens e 396 mulheres; no quadro ru
ral 4 457 habitantes, sendo 2 212 homens e 2 245 mulhe
res. A população do municípi() caracteriza-se pela sua forte 

Igreja de N. S.0 Aparecida 

concentração ruralista, a julgar pela percentagem de 85,49% 
na zona rural e apenas 14,51 o/o na zona urbana. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 

Ramos de atividade - A população do município, de 
10 e m·ais anos de idade, tem, no quadro abaixo, a sua dis
tribuição, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuêria e eilvicultura 
Ind6etria de transformação ....... 
Com&c:io de mercadoria• ......... 
Com&cio de im6veio e valores imo-

biliêrioa, crMito, oeguroa e capita-
lizaçio ........................ 

Prestaçlo de oerviçoa ............. 
Transporte, comunicaçõel e arma:re-

na&em ........................ 
Profiuõel liberai• ................ 
Atividades ooc:iaio ................ 
Adminiotração p6blica, Legiolativo 

e Juotiça ...................... 
Atividades dom&ticao, nio remu· 

neradao e atividades escolares di•· 
centeo ......................... 

Condiçõee inativao ............... 

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

POPULACÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homena Mulheres 
N6meroa 
absolutos 

%sObre 
o total 

geral 

1 338 72 1 410 37,90 
49 1 50 1,34 
39 1 40 1,07 

3 3 0,08 
26 61 87 2,33 

28 29 0,77 
5 5 0,13 
1 13 14 0,37 

10 2 12 0,32 

107 1 654 1 761 47,34 
196 115 311 8,35 

1 802 1 920 3 722 100,00 

A~ricultura - Embora com uma população rural 

superior a 85% do total recenseado em 1950, verifica-se 

que é bem reduzida a atividade agrícola do município, a 

julgar pela área cultivada registrada pelo inquérito de 1955, 
num total de 1 605 hectares, correspondente a 5,5% do 

Avenida Central 
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território. A agricultura, na qual são cultivadas as espécies 
comuns da lavoura mineira, tem como principais produtos 
os que figuram no quadro abaixo: 

PRODU CÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ba) % a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
--------------- ---·-----------
Milho .............. 1 410 Saco 60 kg 22 100 3 972 69,57 
Arroz .............. 6 Saco 60 kg 1 040 364 6,36 
Cana-de·aç6car ..... 46 Tonelada 1 044 292 5,10 
Feijão .............. 96 Saco 60 kg 762 284 4,96 
Outras .............. 477 - - 801 14,01 

TOTAL ........ 1 605 - - 5 719 100,00 

Nota-se que o milho absorve a maior parte da atividade 

agrícola, pois concorre com quase 70% da área total cul
tivada. O café, grande produto da lavoura mineira, deixa 
de figurar no quadro por ser reduzida a sua representação 
numérica. O número de cafeeiros era de 2 590, dos quais 
840 ainda novos. Isto se explica provàvelmente pelas con-

Grupo Escolar "N. S.0 da Piedade" 

dições do clima local, de grande altitude. O número de 
propriE~dades rurais recenseadas em 1950 era de 454,- con
tra 951 registradas em 1956 pela coletoria estadual. 

p,~ária - Ainda com base no inquérito agropecuário 
referer.,te ao ano de 1955, a pecuária do município estava 
represE~ntada pela existência de um rebanho total de 22 012 
cabeças, entre gado maior e menor, conforme se vê abaixo: 

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinoa .................... .. 
Eqllinoa ....................... . 
Muarea ....................... . 
Ovinoa .................... . 
Sulnos .......... . 

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

NOMERO 
DE 

CABECAS 

12 
13 600 

300 
1 780 
1 200 

200 
5 000 

22 012 

VALOR 

Cr$ 1 000 % a6bre 
o total 

36 
24 480 

21 
3 026 
2 520 

20 
4 750 

34 853 

0,10 
70,25 
0,06 
8,68 
7,23 
0,05 

13,63 

100,00 

Como se viu do quadro acima, predominam na pecuá
ria os rebanhos bovino e suíno. O rebanho bovino é criado 
com duas finalidades: a exportação do animal vivo e a pro
dução de leite. Dêste último produto, registra o inquérito 
referente ao ano de 1955 uma produção total de 2 850 000 
litros, ~~m natureza, no valor de Cr$ 11 970 000,00. O par
que avícola registra também a cifra apreciável de 31 000 
aves, no valor de Cr$ 1 345 000,00. 

savicultura - Produziu o município, em 1955, 1 300 
dorme::ttes para linha férrea, no valor de Cr$ 39 000,00; 
11 500 m3 de lenha, no valor de Cr$ 828 000,00; 18 000 
moirõe·s de candeia, valendo Cr$ 90 000,00. 

Indústria- A atividade industrial resume-se no bene
ficiamento de produtos de origem animal, de que foram re-
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gistrados em 1955 - 24 estabelecimentos, com 30 pessoas 
empregadas e um capital de Cr$ 769 567,00, com 7 motores 
de 10,5 c.v., destinados à fabricação de laticínios e bebi
das. Os dados coligidos mendonam ainda a existência da 
pequena indústria rural de transformação e beneficiamento 
de produtos agrícolas, tais corno a aguardente de cana, fa
rinha de milho, açúcar de engenho e rapadura, tudo em 
reduzida escala. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
município é servido por uma rêde de 77 km de estradas 
de rodagem, tôda ela mantida pela administração muni
cipal. É servido pela Estrad~1 de Ferro da Rêde Mineira 
de Viação e possui também um campo de pouso. 

Veículos motorizados - Em 31-XII-1955 havia no 
município 19 veículos a motor: 8 para passageiros, sendo 
7 automóveis e um veículo de outra natureza e 11 para car
ga, sendo 9 caminhões e 2 camionetas. 

Tábua itinerária - As c:omunicações da cidade com 
as sedes municipais limítrofes e com as capitais do Estado 
e da União são feitas pelas vi.as seguintes: para Aiuruoca, 
pela R. M. V., percurso de 33 km até a estação, que é afas
tada da Cidade 11 km, a serem feitos por automóvel; por 
estrada de rodagem, com o parcurso de 20 km . Para Li
berdade, pela R. M. V., 24 km e por estrada de rodagem, 
21 km; para Belo Horizonte ·- pela R. M . V., 593 km e 
pela estrada de rodagem, 438 km; para o Rio de Janeiro 
- pela R. M. V. até Barra Mansa e depois pela E.F.C.B., 
percurso de 283 km, pela estruda de rodagem, 355 km . 

Correios e telégrafos - 1'elefone - ~es serviços são 
executados por uma única estação postal-telegráfica exis
tente na cidade e por uma linba telefônica, com um só apa

relho, em ligação com a cidade de Aiuruoca. Há também 
o serviço telegráfico da Rêde Mineira de Viação. 

COMÉRCIO E BANCOS - Funcionam no município 25 
estabelecimentos comerciais, sendo 5 atacadistas e 11 va
rejistas, na sede municipal e os demais em outras locali
dades. Há também na cidade dois correspondentes de 
estabelecimentos bancários. A Caixa Econômica Estadual 
mantém uma agência, anexa à coletoria estadual, a qual 
tinha em depósitos em 31-XII-1955 Cr$ 634 029,10. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento de 1950 fornecem os neguintes dados referentes à 

alfabetização no município, das pessoas de 5 e mais anos de 
idade: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % s&bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e oabem ler e oabem 

~ever 
ler e escrever ler e 

eacrever(•) escrever(•) 
----- ----· ------------

{Homens ... 300 180 120 60,00 40,00 
Quadro urbano Mulheres .. 347 187 160 53,89 46,11 

TOTAL 647 367 280 56,72 43,28 

{Homeno ... 1 863 384 1 479 20,61 79,39 
Quadro rural.. Mulheres .. I 907 305 1 602 15,99 84,01 

TOTAL 3 770 689 3 081 18,27 81,73 

{Homens ... 2 163 564 1 599 26,07 73,93 
Em geral...... Mulheres .. 2 254 492 1 762 21,82 78,18 

TOTAL 4 417 1 056 3 361 23,90 76,10 

(•) Inclustve pessoas de instruçio não declarada. 

A proporção de pessoas de 5 e mais ános que sabem 
ler e escrever é bem superior à metade no quadro urbano, 
mas não atinge a um quinto no rural, aproximando-se de 
uma quarta-parte no território em geral. Quanto ao sexo, 
o que se nota é uma forte preponderância do elemento mas
culino na posse daquele conhecimento, apesar de serem 
as mulheres em maior número na população. 

Ensino Primário - Segundo dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Secretaria da Educação, o ensino pri
mário, no município, apresentou o seguinte movimento, no 
período de 1954 a 1956: 

DADOS NUM!.RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

19H 1955 1956 --------- --------- ------- -------
Unidades eacolares ............. . 
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva ............... . 

12 
21 

712 

12 
21 

732 

13 
21 

742 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, era aproximada,:nen
te de 58,56%, no último ano. 

Não há ensino de outros graus ou natureza. 

FINANÇAS PúBLICAS- No período de 1951 a 1955, a 
renda tributária do município manteve-se estacionária, com 
ligeiro aumento nos dois últimos exercidos, ao passo que 
a receita total experimentou, de ano a ano, apreciável au
mento, conforme se pode ver do quadro abaixo: 

ANOS 

1951 ............ 
1952 .· ........... 
1953 ........ 
1954 .......... 
1955 ......... 

FINANÇAS PÚBLICAS (Cr$1000) 

Receita arrecadada 

Total Tributãria 

402 130 
451 130 
788 131 
672 140 
722 147 

Despesa 
realizada 

407 
454 
873 
672 
697 

Saldo ou 
"deficit" 

do balanço 

5 
3 

85 

25 

Encerraram-se com deficit os três primeiros anos do 
qüinqüênio, para chegar ao equilíbrio da receita com a des
pesa no ano de 1954 e acusar em 1955 saldo apreciável. 

No quadro abaixo faz-se o confronto da arrecadação 
municipal com a estadual, sem possibilidade de cotejo tam-
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bém com a federal por falta de repartição arrecadadora no 

próprio município: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
---------·----------·------ ------- -------
1951 ........................................ . 

1952 .......................... . 

1%3 ......................... . 

1954 .......................... . 

1955 ....................................... . 

548 

867 

877 

1 058 

1 582 

402 

451 

788 

672 

722 

MELHORAMENTOS URBANOS - Conta a Cidade 221 
prédios, de acôrdo com os dados referentes a 31-XII-1955, 
sendo em número de 22 os logradouros. A administração 
municipal cuida no momento de fazer o calçamento de al
gumas ruas, a paralelepípedo, havendo já alguns trechos 

dotados dêsse melhoramento. 

O abastecimento de água estendia-se a 15 logradouros, 

com 116 prédios servidos. Não havia esgotos. 

Há iluminação pública e domiciliar em 9 logradouros, 
providos de 75 focos, com um consumo que foi, em 1955, de 
14 733 kWh. As ligações domiciliares eram, no mesmo ano, 
em número de 142, tendo consumido 44 044 kWh; para fôr

ça, havia 8 ligações, as quais registraram, no mesmo ano, um 

consumo de 5 561 kWh. O serviço de eletricidade está a 
cargo da Companhia Fôrça e Luz Aiuruoca. 

BIBLIOTECAS- Há pequenas bibliotecas, com reduzido 
número de volumes, anexas uma ao grupo escolar e outras 
a associações culturais . 

ASSOCIAÇOES CULTURAIS - Há na cidade duas asso
ciações artísticas, consagradas ao estudo da música. 

DIVERSOES PúBLICAS - Funciona na cidade um ci
ma, com a capacidade para 200 lugares. 

ASSIST:tNCIA M2DICO-SANITARIA - A cidade conta 
apenas, nesse sentido, com dois serviços de saúde sem in
ternamento. 

CADASTRO PROFISSIONAL - Estavam registrados em 
31-XII-1955 2 médicos, 2 farmacêuticos e 1 dentista. 

MEIOS DE HOSPEDAGEM - Há dois hotéis na cidade, 
com diárias individuais de Cr$ 90,00. 

Prefeitura Municipal 

1/.16 

Cachoeira do Funil - Rio dos Franceses 

REPF~ESENTAÇAO POLíTICA - A Câmara Munici
pal cem põe-se de 9 vereadores. Achavam-se inscritos em 
31-XH-1955 1 645 eleitores, dos quais 1 089 votaram nas 
eleiçõHs de 3 de outubro de 1955. 

CUL 1'0S - Para o culto católico há unia paróquia, com 
1 igreja e 5 capelas. Não há representação de outros cul
tos no município. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - O território 
do m1micípio está compreendido em região montanhosa, 
contando-se, entre os acidentes geográficos de mais impor
tância, o Morro dos Três Irmãos, com uma altitude de 1 734 
metro:; e cuja denominação se deve ao fato de ser constituí
do por três picos mais ou menos semelhantes; a cachoeira 
do Funil, com uma. queda de 25 metros de altura e o rio 
dos F:~anceses. 

Os terrenos; de um modo geral excelentes para a la
voura, caracterizam-se especialmente pelas condições mag
níficau de suas pastagens naturais, possibilitando a criação 
de numeroso rebanho leiteiro, o qual constitui o fator pre
domir.1ante da riqueza local, com elevada produção de la
ticínic's através de diversas fábricas estabelecidas no mu
nicípio e que exportam os respectivos produtos de preferên

cia pe.ra o Estado do Rio. 

l~ato digno de nota é a existência do Serviço Municipal 
de FCimento da Produção Vegetal e Animal, mantido pela 
Munidpalidade como órgão destinado a prestar orientação 

técnica aos criadores e agricultores. 

Mantém ainda a Municipalidade o Serviço Médico

-sanit:irio da Zona Rural, destinado a. prestar às populações 
desvalidas de recursos os meios necessários à preservação 

da saúde. 

() comércio local, relativamente animado, mantém suas 
transações com as praç{ls do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte, Barra Mansa e Itajubá. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Wilmar Nunes Salgueiro)· 



CASCALHO RICO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTORICO - Em 1743, o c.e1 Antônio Pires de Campos 
teria fundado três extensas ald,eias para a concentração de 
índios pacíficos. Denominavam-se "Santana", "Pissarão" e 
"Rio das Pedras". Essa última, exatamente a mais impor
tante, pelo número de habitantes, veio a ser, mais tarde, 
o núcleo-sede do município de "Cascalho Rico". 

Foi construído o aldeamento no tôpo de uma colina, 
visando a maior vigilância contra surprêsas desagradáveis, 
por parte de invasores. No centro da praça principal, for
mada por cabanas, localizava-ue a igreja, na qual, entro
nizava-se a imagem de São João Batista, trazida pelos 
índios de alguma parte de Ma.to Grosso. 

O arraial funcionava, tarr..bém, como pôsto de fisca
lização; contornado por valos que o faziam passagem obri
gatória para os que demandE1vam Goiás, vindo de São 
Paulo, ou vice-versa, possuía porteiras nas duas saídas. 
O Capitão-dos-índios, autoridade máxima no local, permi
tia ou negava a travessia do arraial aos viajantes. Além 
dêsse Capitão-dos-índios, os interêsses dos indígenas e sua 
proteção eram cuidados por um Curador dos índios, no
meado pelo Govêrno Imperial. O último Capitão-dos-ín
dios, de que a tradição guardo\;. o nome, chamava-se Vital; 
quanto ao Curador de índios, uabe-se que, em 1856, exer
cia êsse cargo 1\llanoel José de Carvalho e que, no dia 
quatro de janeiro dêsse ano, achando-se êle na fazenda 
do Bom Jardim, dêsse município, exarou .no livro de regis
tros eclesiásticos do vigário ele Bagagem, também pre
sente, uma decla.ração, segundo a qual, os indígenas pos
suíam, em Rio das Pedras, urna faixa de terra de Clnco 
léguas de comprido por três de largura, dando as res
pectivas divisas. Essa declamção foi dada em cumpri
mento de um Decreto imperial datado de 1854 e vigente 
até 1856, visando à proteção dos índios. 

Essa a orig•em da aldeia que, mais tarde, veio a ser 
sede do município de Cascalh•l Rico. 

FORMAÇÃO ADMINISTRA 'I'IV A - O topônimo foi tro
cado em 1923, pElla Lei n.0 843, de 7 de setembro, referente 
à Divisão Territorial. 

A elevação a município, com território desmembrado 
do de Estrêla do Sul, deu-se a 27 de dezembro de 1948, 
conservada a denominação de "Cascalho Rico". 

A instalaçãc1 do municípi•l deu-se a 1.0 de janeiro 
de 1949. 

Grupo Escolar 

27- 24673 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Por fôrça da Lei n.0 336, 
de 27-XII-1948, o município de Cascalho Rico está juris
dicionado ao Têrmo da Comarca de Estrêla do Sul, cuja 
disposição não foi alterada pela divisão territorial do Es
tado, relativa ao qüinqüênio 1954-1958, divisão esta regu
lamentada pela Lei n.0 1 039, de 12-XII-1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona do Alto Paranaíba do Estado de Minas 
Gerais. O aspecto do seu território é montanhoso. 

A sede municipal tem como coordenadas geográficas 
18° 31' 48" de latitude Sul e 47° 53' 12" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 443 km, no 
rumo O.N.O. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posiçao do Municipio em relaçao ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 5 105 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 5 439 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e 14 habitantes por 
quilômetro quadrado para possível densidade demográfica. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULACÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZACÃO DA 
POPULACÃO 

Total 

Homens Mulheres Ndmeroa % aôbre 
abaolutoa o total 

geral 
------------·- ---
Sede ............. .. ...... . ...... 373 388 761 14.90 
Quadro rural. ........... ...... 2 180 2 164 4 344 85,10 

TOTAL GERAL .... ....... 2 553 2 552 5 105 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen-
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seamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
N6meroa % aôbre 
absolutos o tot.al 

geral 

Agricultura, pecuéria e silvicultura 1 226 2 1 228 35,64 
Ind6atria extrativa ............... 
Ind6atria de transformação ....... 10 10 0,29 
Com~rcio de mercadorias ......... 20 20 0,58 
Com~cio de im6veia e valores mobi· 

liérios, cr~ito, seguros e capitali· 
zaçio ......................... 2 2 o.os 

Prestaçio de serviços ............. 16 62 78 2,26 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ... , .................... 6 7 0,20 
Profiaaões liberais ................ 4 4 0,11 
Atividades sociais ................ 2 3 5 0,14 
Administração p6blica, Legislativo 

9 e Justiça ...................... lO 0,29 
Ati\idadea dom&ticaa nio remu-

neradaa e atividades escolares dia-
centes ........................ 183 1 546 1 729 50,18 

Condições inativas ............... 237 115 352 10,21 

TOTAL ..................... 1 717 1 730 3 447 100,00 

A~ricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR!COLAS (ha) % aôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Arroz .............. 320 Saco 60 kg 8 000 2 240 52,62 

Feijio .............. .. Saco 60 kg 2 700 1 215 28,53 

Outras ............. - - - 803 18,85 

TOTAL ........ - - - 4 258 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % aôbre 

o total 
-------------1-----1-----1-----
Aaininos ...................... . 4 12 0,04 

Bovinos ....................... . 12 000 19 200 70,24 

Caprinos ..................... . 200 20 0,07 

Eqüinos ................. . 2 200 2 200 8;04 

Muares ................... . 500 1 100 4,02 

Ovinos ....................... . 100 10 0,03 

Sulnoa ...................... . 6 000 4 800 17,56 

TOTAL ................. . 27 342 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de 

Peaaoal 
EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta-
INDÚSTRIA beleci· empre· 

mentoe gado % aôbre N.• de Pot~ncia 
Cr$1 000 o total motores em c.v. 

--· ------------------
Ind6atria de traneforma· 

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 1 1 60 - 1 10 

TOTAL ............ 1 1 60 100,00 1 10 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
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em 1954, confQrme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMitRICOS 

Número de prédios existentes ..... ......................... . 169 

Logradouros públicos 

Existentes ....................................•.......... 11 
11 Outros ................................................ . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado 
por 58 km ·de estradas de rodagem dos quais 17 sob a ad
ministração estadual, 23 sob a municipal e os restantes sob 
a de particulares . 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou S automó
veis, 3 camionetas e 6 caminhões. 

Para conhecimento das distâncias e vias de comunica
ção da sede com os municípios vizinhos e capitais do Es
tado e da República, damos as seguintes: 

Tábua.~ Itinerárias 

ESPI tCIFICAÇÃO 

----------
Municíp ios limitrofes 

Araguari . . . . . . . . . . . . . ' . . . 

Catalio ( 
Estr~la d 

Estado de Goiâa) 
o Sul. .......... 

~stadual. ........ Capital I 
Capital I 'ederal. ......... 

DISTANCIA 
(km) 

52 

60 
42 

761 
1 401 

MEIO DE 
OBSERVAÇ0ES TRANSPORTE 

Onibue Expreuo N. Sa. Apa-
recida e Expreuo 
Cardoso 

- -
0nibUI Expreuo N. Sa. Apa-

recida e Expreuo 
Cardoeo, Emprba 
Irmios Resende e 
Emprba S. Crie· 
t6vio. 

- -
-- -

COMJtRCIO E BANCOS - Possui o município 18 esta
belecimentos comerciais varejistas, dos quais 11 situados 
na sede. 

Dispõe também de 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroa abeolutoa % aôbre o total 
DI ~ICRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e escrever escrever(') 

escrever escrever(•) 
-----------

{Homens ... 317 198 119 62,46 37,54 

·.ubano Mulheres .. 341 177 164 51,90 48,10 

TOTAL 658 375 283 56,99 43,01 
Quadro 

{Homens ... 1 810 638 1 172 33,93 66,07 
rural. . Mulheres .. 1 815 433 1 382 23,85 76,15 

TOTAL 3 625 1 071 2554 29,54 70,46 

Quadro 

{Homens ... 2 127 836 1 291 39,30 60,70 

1. ..... M;:::·~ 2 156 610 1 546 28,29 71,71 

4 283 1 446 2 837 33,76 66,24 

Em gera 

(') Inclueive pessoas de instrução nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-



Prefeitura N1unicipal 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

195~ 1955 1956 
-------------------· ----1----------
Unidadea escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ............. . 

13 
17 

650 

13 
19 

692 

14 
21 

734 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade es,:olar, é de aproximadamen
te 58%. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede do muni
cípio está localizada numa elev:~ção, a qual serviu, outrora, 
de caminho ao tradicional Anhangüera, e é banhada pelo 
"Ribeirão das Pedras", a cuja margem direita se localiza. 

Existe, na sede, a antiga imagem de São João Batista, 
trazida pelos índios de Mato llrosso, por volta de 1743; 
a festa dêste santo, que é o pac:i:roeiro da cidade, celebra-se 
a 24 de junho, com uma procil:são que se tornou tradicio
nal. 

A rêde hidrográfica é representada pelos rios Para
naíba e Bagagem, não sendo aproveitado o potencial hidre
létrico de suas cachoeiras . 

Na sede do município há uma pensão. O Orçamento 
para 1956 prevê uma receita de 758 mil cruzeiros, para 
uma despesa calculada em 767 mil cruzeiros. 

O município inscreveu 1 ~;61 eleitores para as elei
ções de 3-X-1955, quando compareceram às urnas 700 
votan~es. Foram sufragados 9 vereadores que têm assento 
na Câmara Municipal. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística João Batista Bacelar). 

CASSIA -- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1750 existia, entre o Distrito 
de Dores do Aterrado e o hoje Município de Ibiraci, uma 
estrada para carros de boi que servia como único meio de 
ligação entre os dois núcleos . 

Mais ou menos no meio dCI caminho existia um pouso 
de tropeiros que, passando os anos, foi pouco a pouco rece-

bendo novos moradores fixos, servindo assim de marco ini
cial do futuro povoado de Santa Rita de Cássia. 

2sse nome lhe foi dado quando mais ou menos na 
mesma época, Manoel Lourenço da Cunha, Roque Pontes 
Vieira, José Diogo Carrijo e João Batista da Cunha doa
ram uma gleba de terras para formação do patrimônio da 
futura cidade e a construção de uma capela, o que foi feito 
no mesmo lugar onde hoje se ergue o Santuário de Santa 
Rita. 

O povoado de Santa Rita de Cássia passou a distrito 
de Jacuí, pela Lei provincial 1271, de 2 de janeiro de 1866. 

Logo em 1890 teve a sua sede elevada à categoria de 
vila e o território municipal passou a constituir-se de ter
ras desmembradas dos municípios de Passos, São Sebastião 
do Paraíso e Sacramento. 

O município foi instalado no mesmo ano, a 15 de mar
ço e o primeiro presidente de sua Câmara de Vereadores 
foi Presiliano Ferreira Brito. 

A sede municipal foi considerada cidade pela Lei nú
mero 23, de 24 de maio de 1892. 

Em 1911 o município se compunha de 5 distritos: San
ta Rita de Cássia, Dores do Aterrado, Espírito Santo da 
Forquilha (hoje Delfinópolis), Dores da Ponte Alta e Ga
rimpo das Canoas. 

A Lei estadual n.0 747, de 20 de setembro de ~919, al
terou para simplesmente "Cássia" o antigo topônimo. 

O município de: Cássia é Comarca desde 1892, cuja 
instalação se verificou em 7 de abril de 1893, tendo sido 
seu primeiro Juiz o Dr. Cristiano Pereira Brasil. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muncípio 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral do 
seu território é montanhoso com algumas partes altas e 
planas. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 678 km2 • A temperatura registrada em 
graus centígrados apresenta os seguintes valores: média 
das máximas: 26,5; das mínimas: 19,5; média compensa-

1119 



Santuário de Santa Rita de Cássia 

da: 23. A sede municipal, situada a 680 m de altitude, tem 
como coordenadas geográficas 20° 34' 45" de latitude Sul 
e 46° 55' 45" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es

tado, em linha reta, 323 km, no rumo O.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 12 617 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 13 552 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, e 20 habitantes para possível den
sidade demográfica. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.o.VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
N6meroa I % a6bre 
absolutos o total 

geral 
----- ------ ----- ------· 

Sede ............................ 1 793 2 043 3 836 30,40 

Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 588 4 193 8 781 69,60 

TOTAL GERAL ........... 6 381 6 236 12 617 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da popu
lação :rnunicipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENT& 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

N6mcroa 
aboolutoa 

% a6bre 
o total 

geral ------·--------------------- ----- --·--- ----- ------
Agricultua, pccuãria c silvicultura 
Ind6striaa extrativas ........... . 
Ind6strio de transformação ... . 
Com&cio de mercadorias ........ ·. 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr6dito, seguros e capitali-
zação ................. . 

Prestação> de serviçoo ............ . 
TrallBpor te, comunicaç-ões e armaze--

nagem ...... . 
Profissões liberais. 
Atividades sociais ... 
Administração pdblica, L~gi~Í..:ti,;,;, 

e Justiça......... . .... 
Defesa n:u:'ional e segurança pública 
Atividades doméstkas não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ........ . 

Condiçõt::9 inativas .. 

T01'AL .. 

2 937 
18 

256 
128 

20 
149 

91 
11 
23 

34 
6 

214 
412 

4 299 

127 

6 
2 

300 

3 
3 

35 

3 429 
320 

4 226 

3 064 35,96 
18 0,21 

262 3,07 
130 1,52 

20 0,23 
449 5,26 

94 1,10 
14 0,16 
58 0,68 

35 0,41 
6 0,07 

3 643 42,75 
732 8,58 

8 525 100,00 

O Censo de 1950 revelou que a atividade produtiva 
princi:pal no município era "agricultura, pecuária e silvicul
tura", reunindo 3 064 pessoas, ou seja, 35,96%, do total 
das que, na época, tinham 10 anos ou mais. 

Asricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
n.o município, em 1955, é expressa pelos dados constan
tes da seguinte tabela: 

:~TURAS cu 
AGI llCOLAS 

·------

····· .... Caf4ó ... 
Arroz .. 
Milho .. 
Banana 
MandiO< 
Algodã<> 
Cana-de 
Outras. 

. .... ...... 
...... 
............ 
:a .......... 

······· 
·-aç6car ..... 

··········· 
TO 'rAL ........ 

AREA 
(ha) 

-----

2 550 
1 000 

80 
200 
110 

1 408 

... 

PRODUÇÃO VALOR 

Cr$' 1 000 I % s6brc Unidade Quantidade 
o total 

------- ------- ----- ------· 
Arr6ba 50 000 9 000 23,82 

Saco 60 kg 19 000 8 550 22,62 
Saco 60 kg 36 000 7 920 20,94 

Cacho 195 000 3 900 10,31 
Tonelada 1 600 2 400 6,34 

Arr6ba 10 600 1 378 3,64 
Ton.,lada 5 000 1 000 2,64 

- -· 3 667 9,69 

- - 37 815 100,00 

O café foi o produto agrícola cuja produção alcançou 
maior valor segundo as estimativas para 55. 

A agricultura é muito significativa para a economia 
munidpal e a sua produção serve para abastecer, em parte, 
o próprio Município e os vizinhos de Franca, no Estado de 
São Paulo e Uberaba em Minas. 

Praça Barão de Cambuí 



Vista tomada da Pr. Barão de Cambul 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 

rebanh~ do município: 

REBANHOS 
Núl\IERO 

DE 
CABI!!ÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % at>bre 
o total 

---------·----- -------- ------- ---------
80 96 0,12 

35 000 66 soo 89,22 
400 40 0,05 

1 500 1 500 2,01 
255 375 o.so 
300 45 0,06 

12 000 6 000 8,04 

Aaininoa ............. . 
Bovinos ...................... . 
Caprtnos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares .................. ······ 
Ovinos ...................... . 
Sulnos .................. . 

TOTAL ................... . 74 556 100,00 

A pecuária é orientada DI) sentido do maior desenvol
vimento do gado leiteiro, uma vez que a indústria de lati
cínios é bastante incrementada em tôda a região. 

Indústria - A organização industrial pode ser conheci
da em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pesao: ti EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- emprt~· 

INDÚSTRIA beleci- gad~ 
mentoa Cr$1 000 % at>bre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
----------- ---- ---- ---- ----- ---- -----
Ind6atria extrativa mi-

neral ................ - - -· -- - -
Ind6atria de transforma. 

çio e beneficiamento 
da produçio agrlcola 120 182 370 13,49 - -

Ind6atria manufatureira 
e fabril. ............. 20 120 2 371 86,51 27 124,5 

TOTAL ........... 140 3~2 2 741 100,00 27 124,5 

O beneficiamento e tranuformação do leite é o ramo 
industrial mais desenvolvido no município que conta com 
algumas fábricas de certa importância. 

Os produtos agrícolas são beneficiados e transformados 
no município, que para isso conta com bastantes unidades. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais. 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM2RICOS 

-·----------------------------------- ---------
Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes ........... . 

Pavimentados ..... . 

Ajardinados ........ . 
Outros ........... . 

Abastecimento d'água 

PrMios servidos. . . ... 

Logradouros servidos . 

Es~otos 

Logradouros servidos. 

{ 

Inteiramente ............... . 
. . . Parcialmente ................ . 

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

. . . Possuindo penaa .......... . 

{

Totalmente ................ . 
Parcialmente . ............. . 

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

. {De despejo ......... .. 

De águas superficiais .. 

PrMios esgotados .......... . {

Pela rede .... 

Por fOSllaa ... 

lluminaçllo pública e domiciliar (*) 

{ 

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros ilumin2dos..... N6mero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

_ . { N6mero de ligações ........ . 

Conaumo em kWh ........ . 
De luz ......... 

{ 
N6mero de Jigaçõea ......... . 

De fôrça .................. . 
Consumo em kWh .......... . 

(*) Os dados ae referem ao ano de 1955. 

I 074 

38 

5 
7 

12 

1 
25 

720 

21 
10 

31 

13 

28 

232 

20 

37 
533 

136 838 

I 301 

474 720 

37 

118 900 

A assistência médica é prestada por 1 hospital com 

50 leitos, J. serviço de saúde e 7 médicos em atividade. 
Dois hotéis e 7 pensões hospedam os visitantes, enquanto a 
diversão mais comum é proporcionada pelo único cinema 

existente. As comunicações são facilitadas pela rêde tele
fônica, com 85 aparelhos instalados. Um jornal, uma ra
dioemissora, duas tipografias, uma livraria e uma unidade 
de ensino pedagógico completam o quadro de melhoramen

tos urbanos. 

Instituto São Vicente de Paula 



Avenida Dr. Luciano de Melo Eatista 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 158 km de estradas de rodagem, sob a admi
nistração municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 57 automó
veis, 17 camionetas, 53 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICA CAO 

Municípios limítrolee 

1. a Capetinga: 
de Cállia a Capetinga 

2. a Delfin6polis: 
de Cássia a Delfin6-
polia, via P6rto da 
Praia Vermelha 
(28 km) ............. 

3. a Ibiraci: 
de Cásaia a Ibiraci... 

4. a Passos: 
de Cállia a Pa1101, via 
Bananal (24 km) ..... 
de Céssia a Panos, via 
P•·atápolia (22 km), 
Itaú de Minas (42 km) 

5. a Pratápolia: 
de Cáesia a Pratápolis 

CAPITAL ESTADUAL 
1 . a Belo Horizonte: 

por 6nibus, de Cáasia 
a Pratápolis (22), pela 
C.M.E.F., de Pratá
polis a Jur~ia (203), 
pela R.M.V:, de Ju
r~ia a Belo H01 izonte 
(792) .......... . 

DISTANCIA VIA DE OBSERVAC0ES 
(km) TRANSPORTE (1) 

18 Rodoviário 

34 Rodoviário 

36 Rodoviário 

42 Rodoviário 

66 Rodoviário 

22 Rodoviário 

Rodoviário e 
1 017 ferroviário 

No P6rto, paaaag.em 
em balsa a motor 

Devido à inundação, 
não hã mais a es-
trada. por Peixotoe 

Em Pratápolia pode-
-ee tomar o trem da 
Cia. Mogiana 

Em Pratápolis, Cia. 
Mogiana de Estra· 
das de Ferro, e Ju
r~ia, Rede M. Vi
ação 

ESI'ECIFICACAO DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

OBSERVAC0ES 
(1) 

--------------------------
2. a J3-elo Horizonte: 

Por 6nibus, de Cássia a 
Pauos (42) pela Real· 
Aer<>vias-Nacional (300) 

3. a Belo Horizonte: 

2. 

Por 6nibus, de Cáaaia 
a J3elo Horizonte, via 
Pauos (42), Formiga 
(236) , Divin6polia (284), 
Parlí de Minas (345) 

CAPI'r AL FEDERAL 

ao Rio de Janeiro: 
por 6nibua de Cánia a 
Pratãpolis (22), pela 
C.M.E.P.dePratápolis 
a Jur~ia (203), pela 
R.M.V., de Jur~ia a 
Cruzeiro (361) e pela 
E.F .C.B., de Cruzeiro 
ao mo de Janeiro (252) 

ao Rio de Janeiro: 
por ônibus de Cássia a 
Passos (42). Pela Real
Aer•>vias-Nacional (430) 

3. Ao Rio de Janeiro: 
por automóvel, de Cás
sia a Panos (42), via 
Varginha (242), Ca
xan•bu (360) - Rodovia 
Rio-São Paulo (458) 

342 Rodoviário e Em Panos, Real-Ae-
aeroviário roviae-Nacional 

440 Rodoviário 

838 

472 

Rodoviário 

Ferroviário 

Rodoviário 
Aeroviário 

612 Rodoviário 

Pelas Bstradaa de 
Ferro: Mogiana, 
Rede Mineira de 
Viação e Central do 
Brasil. em Cruzeiro. 

Em Passos pela Real 
at~ o Rio de Janeiro 

(I) Designação de emprbas de transporte que fazem o percurso. Quase 
todos ou todos os trajetos apontados são servidos por emprbaa de 6nibus. De Cássia 
aos mur~iclpios limitrofes, há 6nibus diários uma ou ·duas e at~ trb vbes. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 37 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 31 situados na sede. 

Dispõe também de 3 agências bancárias. 



INSTRUÇÃO PÚBLICA -· Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da

dos relativos à população do :município: 

PESSOA:S PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6met·oa abaolutoa % al>bre o total 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e aabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
eacrever(•) escrever(•) 

---------------- ---·--- ·---- ------ ----- -----

{Homens ... 1 546 1 014 532 65,56 34,42 
Quadro urbano Mulherea. · 1 783 1 081 702 60,62 39,38 

TOTAL 3 329 2 095 1 234 112,93 37,07 

{ Homena ... 3 826 1 247 2 579 32,59 67,41 
Quadro rural. . Mulherea .. 3 434 870 2 564 25,33 74,67 

TOTAL 7 260 2 117 5 143 29,15 70,85 

{ Homena ... 5 372 2 261 3 111 42,08 57,92 
Em geral...... Mulherea .. 5 217 I 951 3 266 37,39 62,61 

TOTAL 10 589 4212 6 377 39,77 60,23 

(•) Incluaive peaaoaa de inatruçi~ nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educat;ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-195fi, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICA CÃO 

Unidadea eacolarea ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM&RICOS 

14 
33 

1 016 

1955 

9 
31 

955 

1956 

11 
39 

1 071 

A percentagem de aluno.i matriculados - em relação 
à população infantil em idadE: escolar - é de aproximada
mente 34,37%. 

Outros ensinos - O município possui um estabelecimento 
de ensino secundário que co11tava em 1955 com 14 pro
fessôres e 117 matrículas efetivas . 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no perlodo de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINJ.NCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Deapeaa deficit 
Total TributAria realiaada do balanço 

-------- --·----- ------- ------ -------
1951. ........... 962 452 868 94 
1952 ............ 1 143 658 1 116 27 
1953 ............ 1 332 707 1 196 136 
1954 ............ 1 913 958 1 523 390 
1955 ............ 2 144 1 183 1 751 393 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 
RECJI.ITA ARRECADADA (Cr$ 1000,00 

Feoleral Eatadual Municipal ----------------- --------------
1951 ... ········ .............. . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ........................ .. 
1955 ......................... . 

900 
1 144 
1 622 
1 709 
2 149 

1 717 
2 392 
3 090 
4 538 
6 319 

962 
1 143 
1 332 
1 913 
2 144 

Edifício do Forum 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - O Município 
de Cássia está localizado em região bastante montanhosa 
mas que oferece grandes trechos planos situados em leves 
altitudes. 

Há uma série de pequenos ribeirões que, atravessando 
o município aqui e ali, dão nomes a diversos lugarejos tais 
como: Itambé, Tremembé, Cascavel, Água Limpa, etc. 

O mais importante é o Córrego da Olaria ligado à his
tória de Cássia. Foi em suas margens que os primeiros po
voadores da região edificaram suas casas, para tanto cons
truindo uma olaria em sua cabeceira, para que viesse a ser
vir às primeiras necessidades de construção. 

~ notável, e se constitui em motivo de admiração a 
pequenina capela edificada em homenagem à Santa Rita 
de Cássia, mais ou menos em 1755. 

~ um dos poucos templos católicos do país que tem o 
título de Santuário, considerado monumento de fé pela San
ta Sé e tem por vigário um Monsenhor, em vez de un1 padre. 

Pela sua forma arquitetônica e suas pinturas sacras, 
é considerado obra-prima das construções do Século XVIII. 

Na parte assistencial conta o município com o Insti
tuto São Vicente de Paula dedicado à ajuda e amparo à ve
lhice. 

Os habitantes locais são chamados cassienses. 
Dos 3 727 eleitores inscritos para a eleição de ..... 

3-X-1955, 1 672 compareceram às urnas, sufragando os 9 
vereadores que compõem o Legislativo Municipal. 

(Organizado ROr George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Luiz AntôniO Cusinato) • 

CATAGUASES - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A primitiva povoação de Meia Pataca, 
hoje cidade de Cataguases e sede do município do mesmo 
nome, foi fundada pelo francês Guido Tomaz Marliere, Co
ronel-comandante das Divisões Militares do Rio Doce, Di
retor-Geral dos lndios e Inspetor da Estrada de Minas aos 
Campos de Goitacazes, em terreno doado pelo Sargento das 
Ordenanças, Henrique José de Azevedo e por outros mo
radores do sítio, conhecido, então, por "Pôrto dos Dia
mantes". 

O fato deu-se a 26 de maio de 1826, havendo no local 
38 "fogos" (lares) de brancos e várias aldeias de índios co
roados, coropós e puris. 



Vista Geral Aérea 

Sôbre a denominação de ''Pôrto dos Diamantes", a mais 
antiga, admite-se tenha ela vindo do fato de, em 1809 ou 
1810, ali terem aportado muitas dignidades eclesiásticas, 
atraídas pela fama de ser abundante a produção de diaman
tes no loc-al, fenômeno, aliás, não confirmado. 

Quanto ao outro topônimo, "Meia Pataca", o Dicionário 
Geográfico do Brasil, de Moreira Pinto, afirma que, por 
volta de 1800, vários aventureiros, explorando a região Su
doeste de Minas, acharam um "rio", do qual extraíram meia 
pataca de ouro, dando ao curso d'água a denominação que, 
mais tarde, foi também adotada para a povoação erguida em 
sua margem. Os fatos confirmaram a existência de ouro num 
afluente dêsse ribeirão, denominado córrego das Lavras. 

Pela Lei provincial n.0 209, de 7 de abril de 1841, o 
novo arraial foi elevado à categoria de curato de Santa Rita 

do Meia Pataca e anexado à freguesia ou paróquia de São 

J anuário de Ubá. 

Nessa época, veio ali se estabelecer com sua família, 
em um latifúndio de 3 000 alqueires, o Major Joaquim Viei
ra da Silva Pinto. 

Em 1851, pela Lei provincial n.0 534, de 10 de outubro, 

foi elevado o curato à categoria de freguesia, à qual ene
xaram-se os curatos de São Francisco de Assis do Capivara 
e Nossa Senhora da Conceição do Laranjal, os dois, insignifi
cantes povoados, com benefícios eclesiásticos. 

E~m 1871, pela Lei n.0 2 180, de 25 de novembro, foi 
declarada em seu artigo 1.0 a criação do município, com
posto das freguesias de Meia Pataca, Laranjal e Empoçado, 
desmembradas, respectivamente, dos municípios de Leo
poldina, Santo Antônio do Muriaé e Ubá e mais a fregue
sia do Capivara, desmembrada do município de Muriaé. A 
sede do novo município seria o arraial "Meia Pataca", que 
passaria a denominar-se Cataguases. 

O vocábulo "Cataguases" é indígena e sua tradução 
mais aceita é a de Diogo de Vasconcelos e Napoleão Reys, 
que o traduzem por "Gente Boa", sendo sua forma original 
"catu-auá". João Mendes traduz a palavra por "terra das 
lagoas tortas" e Nogueira ltagiba afirma que a tradução cor
reta seria "povo que mora no país das matas". O que é cer
to, no entanto, é que o vocábulo servia, originàriamente, para 
denominar uma tribo indígena que, ao expirar o século XVII, 

vivia :numa extensa região e temor impunha ao branco in
vasor. Por isso ou por outras razões, todo o sertão aurífero 
foi, dE~ comêço, denominado sertão dos Catu-auá, ou como 
diziam os brancos, Cataguases, nome que se generalizou para 
todo e~ sertão ao norte da Mantiqueira, sem limites aponta

dos, para o interior do continente. 

E:sta denominação, que foi a primeira usada, de modo 
genérico para o território de tôda a Minas Gerais, persistiu 
até 17'21, quando se deu a nomeação do primeiro Governa-
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dor do território, D. Lourenço de Almeida, figurando já, 
então, a denominação de Capitania das-Minas Gerais. 

No entanto, a escolha do nome Cataguases para a anti
ga povoação do Meia Pataca d.eveu-se exclusivamente a uma 
razão sentimental, ditada por José Vieira, filho do Major 
Joaquim da Silva Pinto, a cujos esforços o local devia os 
maiores impulsos ao seu progresso; realmente, quando o 
Major Joaquim Vieira aportara com sua família no latifún
dio, seu filho José Vieira, qu1~ nascera na fazenda do Bom 
Retiro, a 20 de agôsto de 18:Z9, contava aproximadamente 
13 anos; quando da criação do município, o evento deu-se 
quase que exclusivamente por empenho e prestígio dêste en
tão Coronel José Vieira que sugeriu e batalhou pelo nome de 
Cataguases, a mesma denominação de um riacho que ba
nhava a fazenda do Bom Retiro, onde passara êle sua me
ninice, antes de vir para o latifúndio do M~ia Pataca. 

GUIDO TOMAZ MARLIEUE - Justifica-se, aqui, um 
parêntese para duas palavras sôbre o vulto ímpar de Guido 
Tomaz Marliêre, o primeiro desbravador da região onde 
hoje se ergue Cataguases, pHla importância que teve êle 
na história daqueles tempos. Era francês e chegou a Ouro 
Prêto, então Capital da Capitania, em 1811, sendo logo 
agregado com o pôsto de Tenente e graduação de Capitão 
ao Regimento de Cavalaria de Minas Gerais. Depois de ter 
sido até prêso, por suspeição de estar praticando espiona
gem para as fôrças bonapartistas, prova sua inocência e, 
13 anos após, chega a TenentE~-Coronel das Divisões do Rio 
Doce, nomeado por Decreto imperial Comandante daquelas 
Divisões e Encarregado da Civilização e Cataquese dos ín
dios, passando, no mesmo pôsto de Tenente-coronel, ao 
Estado-Maior do Exército. Niio foram, contudo, tantos pos
tos e distinções o que lhe marcou um lugar no coração dos 
mineiros daquela e das época!: posteriores, e lhe valeu o tí
tulo de "apóstolo das selvas mineiras", mas sim, sua ativi
dade pacificadora. 

Realmente, a par de uma atividade para o desenvol
vimento da região sob seu comando, arrebanhou para o con
vívio dos civilizados um sem·número de indígenas, mercê 
de um tratamento humanitário e paternal, desconhecido na
queles idos. 

Guido Tomaz Marliêre é nome integrado definitiva
mente na história mineira, através de publicações inúme
ras, tais como várias monografias e longos trabalhos de Re
vistas do Arquivo Público Mineiro e através de uma toponí
mica que o relembra e homem;,geia, tais as denominações de 
Guidovai, Estrada do Guido, Peteradorf e outros. 

Guido foi, ao que consagra a tradição, o primeiro en
carregado da catequese a se negar ao uso da violência con
tra o gentio, mandando dizer ao Govêrno, quando êste lhe 
exigia ação, que dispensava as balas de chumbo, pois pre
feria usar balas de víveres contra os infelizes. 

Morreu pobre e injustiçado pelos poderes da monar
quia, na fazenda da Serra da Onça, no atual município de 
Guidoval. Suas cinzas acham-se recolhidas num monumen
to erguido na divisa daquele município com o de Astolfo 
Dutra e erigido pelos governos dos municípios de Ubá e 

de Cataguases. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do com a denominação de Santa Rita do Meia Pataca pela 
Lei provincial n.0 543, de 10 de outubro de 1851. 

O município, teve sua criação determinada pela Lei 
n.0 2 180, de 23 ou 25 de novembro de 1875, ocorrendo a 
instalação a 8 de setembro de 1877. O território se cons
tituiu de desmembramento de Leopoldina, São Paulo de 
Muriaé (atual Muriaé) e Ubá, com a denominação de Ca

taguases. 
A vila de Cataguases foi elevada à categoria de cidade 

pela Lei provincial n.0 2 776, de 13 de setembro de 1881. 
A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, con

firmou a criação do distrito-sede do município. 
Cataguases, segundo a divisão administrativa do Bra

sil, referente a 1911, se compõe de nove distritos: -Cata
guases (sede), Vista Alegre, Laranjal, Cataguarino, Itama
rati, Pôrto de Santo Antônio, Miraí. S'ereno. e Santana de 
Cataguases. 

O mesmo número de distritos é constatado pelo Recen
seamento Geral de 1920. 

A 7 de setembro de 1923, perde o distrito de Miraí, 
que passa a constituir novo município, pela Lei estadual 
número 843. 

Pela mesma Lei estadual n.0 843, é criado, no municí
pio de Cataguases, o distrito de Astolfo Dutra, com territó
rio desanexado do de Cataguarino, continuando, portanto, 
inalterado o número de distritos. 

De acôrdo com as divisões territoriais de 31-XII-1936, 
e 31-XII-1937, bem como em o quadro anexo ao Decreto
-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município 
de Cataguases permanece com os nove distritos já enun
ciaaos. 

Pelo Decreto-lei 148, de 17-XII-1938, o município 
perdeu os distritos de Astolfo Dutra, Pôrto de Santo Antô
nio (agora D. Euzébia) e Laranjal, respectivamente, para 
os municípios de Astolfo Dutra e Laranjal, criados na mes-

Ponte Metálica sôbre o Rio Pomba 



ma data. Passa então o município de Cataguases a se in
tegrar de seis distritos: - sede, Cataguarino, Itamarati, 
Santana de Cataguases, Vista Alegre e Sereno, número com 
que figura no quadro territorial vigente no qutnquemo 
1944-1948 e Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, 
com que figura até a presente data. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De conformidade com as 
divisões territoriais de 31-XII-1937) como também pelo 
quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30-III-1938, 
o município de Cataguases compreende o Têrmo Judiciário 
único da Comarca dêsse nome, criada em data não apurada. 

No quadro territorial em vigência no qüinqüênio .... 
1939-1943, estabelecido pelo Decreto estadual n.0 148, de 
17-XII-1938, a Comarca de Cataguases apresenta-se, como 
anteriormente, por um só Têrmo, o da sede, que, todavia, 

abrange três municípios: o de Astolfo Dutra, o de Laran

jal e o antigo de Cataguases. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, 
que fixou o quadro territorial para o qüinqüênio 1944-1948, 

o Têrmo de Cataguases perdeu, para o Têrmo-sede da Co
marca de Muriaé, o município de Laranjal. No referido 

quadro, a comarca de Cataguases mantém-se integrada de 
um só Têrmo, o de igual nome, formado pelos municípios 
de Cataguases e Astolfo Dutra. 

Distritos Componentes 

1 Cataguases (sede) 
2 Itamarati 
3 Sereno 
4 Cataguarino 
5 Santana de Cataguases 
6 Vista Alegre 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona da mata do Estado de Minas Gerais. 

SIIUAÇÁO A .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Piscina do "Colégio Cataguases" 

StJa área é de 747 km2 • A sede municipal, situada a 
167 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 2~1' 10" de latitude Sul e 42° 41' 30" de longitude 
W. Gr . Dista da Capital do Estado, em linha reta, 209 km, 
no rumo S.S.E. Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 28,50; das mínimas: 21; compensada: 24,75. 
Precipitação pluviométrica anual: 1 200 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, ~~ra de 33 827 habitantes a população do município. 
Estim~ttivas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 35 987 habitantes, como sua população 
provável em 31-12-1955. Densidade demográfica na mes
ma época: 48 habitantes por quilômetro quadrado. 

Damos a seguir as principais aglomerações urbanas: 
Em 1.0 -VII-1950, eram as seguintes as principais aglo

meraçi5es urbanas situadas na área do município: a sede, 
a vila de Cataguarino, a vila de Itamarati, a vila de San
tana de Cataguases, a vila de Sereno e a vila de Vista Alegre. 

Localü:ação da população - De acôrdo com os dados do 
Recen:;eamento de 1950, era a seguinte a localização da 
populs.ção do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l,o-Vll-1950 

OCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

L 

....................... 
c:ataguarino ............. 

Sede .... 
Vila de 
'Vila de ' 
Vila deS 
Vila de I 
Vila de ' 
Quadro 1 

.:tamarati ................ 
antana de Cataguaoea .... 
;ereno ............. ..... 
lista Alegre ......... ... 
·ural .......... 

TO 'I AL GERAL ..... ... ... 

Homens Mulheres 

5 786 7 051 
162 147 
244 258 
446 463 
122 136 
282 298 

9 478 8 954 

16 520 17 307 

Escola de Aprendizagem - SENAI 

Total 

N6meroa I % sObre 
absolutos o total 

geral 
---

12 837 37,94 
309 0,91 
502 1,48 
909 2.68 
258 0,76 
580 1,71 

18 432 54,52 

33 827 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA 
Ramos de atividade - Ainda de acôrdo com os dados 

do Recenseamento de 1950, éra a seguinte a distribuição 
da população municipal, segu::1do os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuâria e silvicultura 
Indústrias extrativas .......... 
Indústria de transformação ..... 
Com~rcio de mercadorias ..... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liârioo, crMito, seguros e capitali-
zaçio ........................ 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaz~-

nagem ................. . . . . . . . 
Profissões liberais .. · .......... 
Atividades sociais ............... 
Administração pública, Lagiolativo 

Justiça ...... : . ................ 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom9ticao, não remu-

neradae e atividades escolares dia-
centes ........................ 

Condições inativas ............. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

s 635 148 
53 I 

I 946 I 304 
648 66 

107 2 
510 781 

381 J8 
46 8 
84 716 

81 11 
35 -

I 091 9 346 
I 117 629 

1L 734 12 550 

Total 

Números 
absolutos 

5 783 
54 

3 250 
714 

109 
I 291 

419 
54 

300 

92 
35 

10 437 
1 746 

24 284 

% sObre 
o total 

geral 

23,83 
0,22 

13,40 
2,94 

0,44 
5,31 

1,72 
0,22 
1,23 

0,37 
0,14 

43,00 
7,18 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi eli:pressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

I'RODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AO RI COLAS (h a) 

%sObre Unic.ade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Caf~ ............... 934 Arrllba 58 900 15 314 28,95 
Milho .............. 1 750 Saco •SO kg 45 000 9 000 17,01 
Cana-de-açúcar ..... 1 450· Tonelada 65 600 7 872 14,88 
Arroz .............. 2 000 Saco •SO kg 36 665 7 300 13,78 
Feijão .............. 830 Saco ·SO k&: 8 100 3 240 6,11 
Fumo .............. 550 Arrllba 16 200 3 240 6,11 
Mandioca .......... 125 Tonelada 1 500 2 250 4,24 
Laranja ............ . .. Cento 57 300 1 719 3,24 
Outras ............. ... -- - 3 011 5,68 

TOTAL ........ ... -- - 52 946 100,00 

Pecuária- Em 31-12-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚ:I.!ERO 

::>E 
CAIIEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %.Obre 
o total 

-----------------------1-------
Aaininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Çaprinoo ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnoo ....................... . 

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

30 
31 200 

850 
1 100 
1 450 

250 
13 200 

45 
49 920 

68 
1 100 
1 885 

25 
13 200 

66 243 

0,06 
75,38 
0,10 
1,66 
2,84 
0,03 

19,93 

100,00 

INDúSTRIA- A organiza~ão industrial pode ser conhe
cida, em parte, pelos seguint«!S dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 

TIPO DE 
N.0 de Peosual EMPREGADO MOTRIZ 
esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentoa Cr$ 1 000 % .Obre N.0 de Potência 

o total motores em c.v. 
------------------------- ----
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 54 157 5 802 3,96 55 185 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... ...... .... 64 2 529 140 607 96,04 2 043 7 482,5 

TOTAL ........... 118 2 6~6 146 409 100,00 2 098 7 667,5 

Ponte sôbre o Rio Pomba 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ... 

Lo~radouros públicos 

Existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

{

Inteiramente .............. . 
Pavimentos................ Parcialmente .............. . 

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

Outros ........................................ . 

Abastecimento d'á~ua 

PrMioo servidos, poosuindo penao ........................ , 

{

Totalmente ............ . 
Logradourco servidos . . . . . . . Parcialmente ........... . 

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

Es~otos 

L d 'd {De despejo .......... . ogra ouros serv• oo ..... . 
De ãguao superficiais .. 

PrMios esgotados pela rMe .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados . . . . . Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Li~açêJes domiciliares e> 

De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Número de ligações ......... . 
De fOrça ................. . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

"Colégio Cataguases" 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

2 628 

127 
59 

3 

62 

65 

661 

92 
5 

97 

97 

97 

684 

530 
179 885 

2 660 

784 015 

59 

4 901 468 



Contam-se 711 aparelhos telefônicos, 5 hotéis, 1 pen
são, 2 cinemas. 

MEIOS DE TRANSPORTE - São as seguintes as tábuas 
itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

----·---- ------1------·- ------

Municípios limítrofes 

Descoberto ............. . 

Astolfo Dutra ........... . 

Ubã ........... . 

Mirai. ..... . 

Muria~ ................ . 

Laranjal. ............... . 
Leopoldina .............. . 

CAPITAL FEDERAL 
Belo Horizonte .......... . 

CAPITAL ESTADUAL 
Distrito Federal. ........ . 

92 

27 
32 
67 
67 
32 
36 
94 

129 
50 
21 
29 

548 

4511 

359 

467 

315 
353 

Rodovia 

Rodovia 
Ferrovia 
Rodovia 
Ferrovia 
Rodovi!l 
Ferrovia 
Rodovia 
Ferrovia 
Rodovia 
Rodovia 
Ferrovia 

Ferrovia 

Ferrovia 

Rodovia e Aero
via 

Rodovia 

Rodovia 

Ferrovia 
Rodovia 
Rodovia e aero-

via 

Por automóvel, via 
Itamarati, 51 km. 

E. F Leopoldina 

E. F. Leopoldina 

E. F. Leopoldina 

E. F. Leopoldina 

E. F. Leopoldina 

Via juiz de Fora 
E. F. Leopoldina e 
E. F. Central do 
Brasil. 

Via Ponte Nova: E. F. 
Central do Brasi 

Rodovia at~ Leopol 
dina 21 km e aero 
via até o destino 
pela NAB 

Via Ubâ e Ponte 
Nova 

Via juiz de Fora 

E. F. Leopoldina 

Rodovia at~ Leopol 
dina 21 km. Aero· 
via ao destino pela 
NAB 

( •) O percurso é feito, via Leopoldina e São João Nepomuceno. Tam
bém, pode ser direto ao destino, pasaando pela vila de Itamaratí ( Cataauases) • 
Não há, entretanto, linha de ônibus para o fim. 

Registrados na Prefeitura Municipal em 1955, havia os 
seguintelS veículos: 130 automóveis, 2 camionetas, 119 ca
minhõe·s e 9 ônibus. 

COM:S:RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio C•Jm 8 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; conta, ainda, com 95 estabelecimentos comer
ciais varejistas, dos quais 66 situados na sede. 

Dispõe também de 4 agências bancárias e 3 corres
pondentes. 

INSTnUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sbbre o total 
•:RIMINAÇÃO Nilo 

Nilo Sabem sabem Sabem 
Total ler e ler e ler e eabem 

escrever escrever(•) escrever ler e 
escrever(•) 

OIS 

-

Quadro 
{Homens ... 6 014 4 735 1 279 78,73 21,27 

urbano Mulheres .. 7 393 5 475 I 918 74,05 25,95 
TOTAL 13 407 10 210 3 197 76,15 23,85 

{Homens ... 8 335 3 881 4 454 46,56 53,44 
1 ural. . Mulheres .. 7 292 2 773 4 519 38,02 61,98 

TOTAL. 15 627 6 654 8 973 42,58 57,42 

Quadro 

{Homens ... 13 849 8 116 5 733 58,60 41.40 

...... M~l:::·~ 14 685 8 248 6 437 56,16 43,84 

28 534 16 364 12 170 57,34 42.66 

Em geral 

(•) Inclusive pessoas de instrução nilo declarada. 



Piscina da "Pra~a de Esportes" 

Ensino primário - Segundo dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educa~:ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1!154 1955 1956 

Unidades escolares ......... ····· 42 30 45 
Corpo docente ............. .... 100 82 143 
Matricula efetiva ......... ...... 3 482 3 657 4 397 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 53,12%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecada da Saldo ou --- Deopesa 

Total realizada "deficit" 
Trib1t6ria do balanço ------- -----------

1951. ...... ... 2 487 1 362 2 106 381 
1952 ............ 2 847 1 396 2 553 294 
1953 ............ 3 128 1 563 3 842 - 714 
1954 ............ 3 001 1 614 2 744 257 
1955 ............ 3 673 1 945 2 916 757 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo pt~ríodo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 .. 
1952 ........... . 
1953 .............. . 
1954 .................... . 
1955 .................. . 

RECJ!:ITA ARRECADADA Cr($ 1 000,00) 

Federal 

11 592 
18 935 
20 150 
23 972 
31 112 

Estadual 

7 918 
9 249 

13 286 
14 911 
21 339 

Municipal 

2 487 
2 847 
3 128 
3 001 
3 673 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O 
município localiza-se numa r«!gião montanhosa, estando a 
sede municipal a 167 metros de altitude. A economia gira 
em tôrno da produção indus·:rial, sendo suas fábricas de 
tecidos acabados de algodão 11s mais importantes, algumas 
delas vendendo, diretamente, seus produtos ao estrangeiro. 
Além destas, há ainda fábricau de papéis diversos, de algo-

dão hidrófilo, de açúcar, de macarrão, de pregos, de móveis, 
de calçados, etc. e sacos em geral. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 13 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955, estavam inscritos 15 803 elei
tores. Dêsses, 8 019 compareceram àquele pleito. 

Sua igreja de Santa Rita de Cássia, em vias de con
clusão, é templo de proporções amplas e estruturação ar
quitetônica das mais modernas, sendo freqüente a publica
ção de notícias a seu respeito, com a transcrição de sua 
planta e características por revistas especializadas da Eu
ropa e dos Estados Unidos. Uma das particularidades dêsse 
templo é poder-se proceder a ofícios religiosos de natureza 
diversa - casamentos, funerais, batizados, reuniões pias 
etc. - ao mesmo tempo, sem que umas perturbem ou se 
misturem às demais, dadas as proporções e divisões inter
nas de suas naves. 

A assistência médica consta de 3 hospitais com 213 

leitos; 1 Centro de Saúde; 12 médicos 

Além do aspecto meramente urbanístico, Cataguases 

destaca-se das comunas mineiras pela sua vida cultural e 
artística, aspectos da vida social só possíveis em regiões 
onde o padrão econômico atinja um mínimo de desafôgo. 

Os principais festejos populares são os de fundo reli
gioso, fugindo a essa regra o denominado Boi-lé, realizado 
a 13 de maio, comemorativo da abolição da escravatura . 

Vários filhos do município se têm destacado nas diver

sas atividades públicas e administrativas, valendo citar o 
nome de Astolfo Dutra, que melhor será estudado quando 
se fale do que hoje traz o seu nome; o 

Hotel Cataguases 



C.''1 José Vieira, um dos impulsionadores máximos do muni
cípio em seus primórdios, duas vêzes Deputado à Assem
bléia. Legislativa Provincial, secretário da mesa da referida 
Assembléia, homem de renome nacional. 

Como aspecto cultural, registram-se: 3 unidades do 
ensino industrial, 1 do pedagógico, 1 jornal, 1 radioemissora, 
4 bibliotecas, 2 tipografias, 1 livraria . 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Grimaldo Vaz Martins). 

CAXAMBU- MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Desde as primeiras entradas que se veri
ficaram na região, os roteiros das bandeiras assinalavam 
com o nome de Caxambu determinada montanha, cujo 
característico - um truncado - constituía fácil ponto de 
referência. V árias são as versões da origem do topônimo. 
Segundo uns autores, a designaçãb de Caxambu teria rai
zes africanas e adviria da junção dos vocábulos cacha 
(tambor) e mumbu (música). Para outros estudiosos, o 
nome ter-se-ia originado de caa (mato), xa (ver), umbu 
(riacho) - que quer dizer mato que vê o riacho. 

Admite-se que, por fôrça da provisão firmada por Dom 
Fernando Martins Mascarenhas, datada de 30 de setem
bro de 1706, Carlos Pedroso da Silveira teria obtido, com 
seu genro Francisco Alves Correia, uma sesmaria na região, 
dando início à colonização. 

Entretanto, apesar da fertilidade do solo, muito tem. 
po se passou sem que a localidade atingisse grande desen
volvimento, o que só se verificou com a descoberta das 
fontes de ál!uas minerais . 

Visto Parcial 

1/.30 

Embora, nada se possa afirmar a respeito da autenti
cidade das versões correntes sôbre como teriam sido desco
bertas ~ls minas de águas minerais, parece certo colocar os 
primórdios do Município em 1748, quando Estácio da Silva 
solicitou ao Bispado de Mariana licença para a construção 
de uma capela nos terrenos onde morava. Sôbre datas, há 
os que admitem que as minas seriam conhecidas desde 
1762 ou 1772. O que parece fora de dúvida é que, em 
1814, q·uando começaram a espalhar-se as notícias da exis
tência é.as águas, existiam, na região, duas fazendas agrope
cuárias: uma, denominada "Fazenda das Palmeiras" e, outra, 
"Fazenda do Caxambu". A primeira dessas propriedades 
pertenc:a a D . Luiza Francisca Sampaio, enquanto que, a 
segunda era de propriedade do Sr. Francisco Medronho. 

Quanto ao primeiro residente da região onde se ergue 
a cidade, não há dúvidas tenha sido êle Feliciano Ger
mano de Oliveira Mafra, até então residente em Baependi. 

Nessa época, logo após o descobrimento das águas, a 
primitiva denominação do local foi "Águas Virtuosas de 
Baependy", naturalmente por pertencer a Baependi e para 
diferenç:ar do topônimo também dado à região de Lambari, 
cujas fc,ntes haviam sido encontradas por volta de 1780. 
Posteriormente, simplificou-se para "Águas Virtuosas de 
Caxambu", tornando-se simplesmente "Caxambu", ao final 
de algum tempo. 

Em 1881, Caxambu já gozava de prestígio como es
tância hidromineral junto à própria côrte, citando um tra
balho de J. Tinoco, editado naquele ano, em sua pág. 26, 
que havia, no local, 130 edificações e cêrca de 200 habi
tantes efetivos, fora os visitantes da Côrte que vinham para 
o uso das águas. O mesmo trabalho informa, páginas adian
te, que o local era iluminado por 21 lampeões a querosene, 
possuindo dois hotéis, o "Duble" e o "Caxambu". Há, con-
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tudo, controvérsias quanto ao número de hotéis pois, uma 
outra publicação uma planta publicada em anexo a um 
livro de autoria do Cel. Fulgêndo de Castro, dá a indicação 
de 4 hotéis em 1873, com os respectivos nomes: "Hotel Oli
va", "Hotel Fonseca", "Hotel União" e "Hotel Nogueira de 
Sá". De acôrdo com a mesma planta, estavam em uso e devi
damente batizadas, 6 fontes: ":(<'onte D. Leopoldina", ''Fon
te Duque de Saxe", ''Fonte D. lzabel", ''Fonte Conde D'Eu", 
"Fonte D. Pedro" e "Fonte D. Tereza", ignorando-se atual· 
mente, qual era e o que tenha acontecido a esta última. 

Quanto aos melhoramentos urbanos, Caxambu foi 
iluminado, primitivamente por lampeões a querosene, pos
teriormente por gás acetileno e, finalmente, por eletricidade. 
Quanto ao primeiro serviço público de esgôto e de água po
tável, ocorreu pitoresco fato li1~ado à doação de 80 contos 
de réis, por parte de um curi,,so personagem estrangeiro, 

um mexicano de nome Jimene z, residente num dos hotéis 
e que bancava o jôgo do bicho, por divertimento", em 1896. 
Era o banqueiro e o "sorteio" dE!pendia de escolha sua, tôdas 
as manhãs, escrevendo o nome de um "bicho" e colocando 
o papel com êsse qome em uma caixa, prêsa ao alto da 
porta de entrada do hotel; feito o jôgo, durante o dia, à tarde 
descia a caixa, efetuando os dHvidos pagamentos. Aconte
ceu, porém que um espertalhão subindo ao fôrro do quarto 
e lá dormindo, poude, por uma fresta, verificar na manhã 
seguinte, ser "jacaré" o nome escrito para aquêle dia. Claro 

está que houve apostas avultadus no bicho "sorteado" a pon
to de D. Jimenez desconfiar. l~as não se deu por achado: 
convidou pessoas idôneas para constatar que o fôrro de seu 

quarto fôra perfurado e doou todos os prêmios à comuni
dade, ao invés de pagar ao espertalhão e seus cúmplices. 
Instituiu mesmo uma comissão de melhoramentos a quem 
entregou a polpuda importância de 80 contos. Com êsse 

dinheiro foi construído um passeio que recebeu a denomi

nação de "passeio do jacaré" (hoje desaparecido), arrenda

da uma fonte para o abastecimento de água potável, pelo 

preço de oito mil cruzeiros, existindo ainda hoje tal re
prêsa com o nome de "Reprêsa do Jacaré"; também com 

essa estranha doação foi canalizado um pequeno curso de 

água para o primeiro esgôto. 

Ainda pertencendo ao município de Baependi, Caxam
bu era dirigido por um Conselho Distrital, independente, 

sendo dos presidentes dêsse Conselho (na gestão do qual 

se deu a doação a que acima nos referimos) o jornalista 

e professor Praxedes da Costa que, antes editara o pri

meiro jornal local, e figura das mais ·destacadas na luta, 

pelos interêsses locais. 

Em 1875, reconhecidas as virtudes curativas das águas, 

o Govêrno da então Província de Minas concedeu sua ex

ploração a emprêsas particulares: em 1893 sendo concessio

nário o Conselheiro Maiyrink, foi designada pela Academia 
Nacional de Medicina uma Comissão compn!!ta de químicos 

e médicos para o levantamento das caratcerísticas das águas. 

Essa comissão compunha-se dos professôres João Batista 

Lacerda, Cesar Diogo, Borges da Costa, Pinto Portela e 

Francisco de Castro. 
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Em 1875 foi criada a Freguesia de Nossa Senhora dos 
Remédios de Caxambu e, somente, em 1901, é que foram 
criados o Município e a Vila de Caxambu. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Distrito criado com 
sede na povoação de Águas de Caxambu por Lei provincial 
n.0 2 175, de 16 de novembro de 1875, tendo a Lei estadual 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891, confirmado sua criação. 
A Lei estadual n.0 319, de 16 de setembro de 1901, criou o 
município de Caxambu com território desmembrado dos 
municípios de Baependi, Ouro Fino e Cristina ou somente 
dos municípios de Baependi e Cristina. Sua instalação ocor
reu no dia 2 de janeiro de 1902. Em publicação oficial da
tada de 1911, o município de Caxambu se compõe de 2 
distritos: Caxambu e Soledade. A vila de Caxambu foi 
elevada à categoria de cidade por Lei estadual n.0 663, de 
18 de setembro de 1915. Publicação oficial de 1.0 -IX-1920; 
o texto da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923 
e publicação oficial de 1933, apresentam o município de 
Caxambu composto igualmente de 2 distritos: Caxambu e 
Soledade. Em publicações oficiais datadas de 31-XII-1936; 
31-XII-1937; bem como no quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município de 
Caxambu permanece com 2 distritos: Caxambu e Soledade 
- e pertence ao têrmo e comarca de Baependi. Pelo De
creto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o 
município de Caxambu perdeu o distrito de Soledade para 
o novo município de Soledade, e parte do território do dis
trito de Caxambu para o distrito da sede do município de 
Conceição do Rio Verde. Em 1939-1943, o município de 

Caxambu é composto de 1 distrito, Caxambu- e o muni
cípio c.e Caxambu é têrmo judiciário da comarca de Bae
pendi. Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943 que fixou o quadro territorial para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Caxambu 
ficou composto de 1 distrito, Caxambu - e continua a fi
gurar como têrmo judiciário da comarca de Baependi. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo os quadros de Di
visão Territorial datados de 31-12-1936 e 31-12·1937, como 
no anE~xo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março 
de 19~:8, o Município de Caxambu subordina-se ao Têrmo 
e à Comarca de Baependi. 

De conformidade com as "Divisões Territoriais" vigen
tes non qüinqüênios de 1939-1943 e 1944-1948, estabeleci
das pelos Decretos-leis estaduais n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, respec
tivamente, o mencionado Município é Têrmo judiciário da 
Comarca de Baependi, elevado a tal situação pelo primeiro 
dos D,ecretos acima mencionados. 

E, no ano de 1948 (15-XI-1948) foi instalada a Co
marca de Caxambu, ficando, assim, a partir dessa data, des
ligada completamente da Comarca de Baependi. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral do 
seu te:rritório é semimontanhoso. 

Sua área é de 115 km2 • A sede municipal, situada a 
904 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
21° 58' 40" de latitude Sul e 44° 56' 20" de longitude W.Gr. 



Dista da Capital do Estado, elll linha reta, 250 km, no ru
mo S.S.O. Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 32,2; das mínimlls: 7,5; compensada: 12,4. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do M11nicípio 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 791 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 9 545 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55. Densldade demográfica: 83 habi
tantes por quilômetro quadrad.o (1955). 

Côr - Em Caxambu há predominância das pessoas 
que se declararam de côr branc:a: 5 714. O grupo dos pretos 
era o segundo em número: 1 702. O total dos pardos as
cendia a 1 352 . Havia, ainda, 5 pessoas de côr amarela e 
18 pessoas não declararam a côr. 

Nacionalidade- Em 1950, os estrangeiros totalizavam 
115 e os brasileiros naturalizados, 30. 

Religião - Dentre os 8 791 habitantes recenseados, 
8 236 declararam-se católicos romanos, 299 protestantes, 
214 espíritas, 14 budistas, israE~litas ou ortodoxos; 8 pessoas 

não declararam a religião que professavam e 20 não tinham 
religião. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE· 
1.•--VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Romena Mulheres 
Númeroa % a6bre 
abaolutoa o total 

geral ----- -

Sede ............................ 3 748 3 937 7 685 87.41 
Quadro rural. ................... 577 529 I 106 12,59 

TOTAL GERAL ........... 4 325 4466 8 791 100,00 

28- 2t8'13 

De seus 8 791 habitantes recenseados em 1950, 73% 
localizavam-se no quadro urbano, 1 228 ( 14%) no qua
dro suburbano e 1 106 ( 13%) no rural. Como se vê, o 
Município é preponderantemente urbano, com 73% de 
sua população localizados nessa zona. Em todo o Estado 
de Minas Gerais 19% da população localizam-se no quadro 
urbano. 

Aglomerações urbanas - O Município, composto de 
um só distrito, possui uma única aglomeração - a cidade 
de Caxambu, com populacão de 7 685 habitantes (quadro 
urbano e suburbano) . 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA 
Ramos de Atividade - Ainda de acôrdo com os dados 

do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a dis
tribuição da população municipal, segundo os ramos de 
atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Númeroa % s6bre 
abaolutoa o total 

geral 
---------------

Agricultura, pecuãria e silvicultura 511 19 530 8,27 
Indústrias extrativas ......... 143 6 149 2.32 
Indústria de transformação ... .. 338 5 343 5.35 
Com&cio de mercadorias ...... 1815 22 208 3,24 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liários, crMito, aeguroJ e capitali-
zaçiio ...... ...... ····· 23 3 26 0,40 

Prestação de aerv iços. . . ..... 441 457 898 14,02 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........ 146 19 1155 2,57 
Pro f issõea liberais ..... 15 6 21 0,32 
Atividades aociais ...... ...... 1515 113 269 4,20 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .................. 90 9 99 1.54 
Defesa nacional e segurança pública 28 - 28 0,43 
Atividades dom~aticaa, niio remu-

netadaa e atividades escolares dia-
centea ......... ... . .... 1574 2 4159 3 143 49,18 

Condições inativas ... 403 120 523 8,115 

TOTAL .. ······ .. 3 154 3 248 6 402 100,00 

Indústria Extrativa Mineral - A indústria extrativa 
de água mineral constitui importante fonte econômica do 
Município. 

Caxambu é o terceiro produtor de água mineral do 
País. Em 1955, segundo dados do Serviço de Estatística 
da Produção, sua produção de mais de 5 milhões de litros 
representou 7% do total nacional: 

MUNICIPIOS QUANTIDADE VALOR 
(1 000) (Cr$ 1 000) 

---------------------------1----------
Siio Lourenço, MG ..... . 
Agua de Lindóia, SP ... . 
CAXAMBU, MG .. . 
Mag~. Rj ................... . 
Serra Negra, SP ............ . 
Aguas da Prata, SP ....... . 
Teres6polia, RJ. 
ljul, RS.. . ..... 
ltapecerica da Serra, SP. 
Outros (I) 

TOTAL 

9 573 
8 357 
5 217 
3 322 
3 050 
2 805 
2 610 
2 573 
2 083 

33 117 

72 707 

29 980 
15 9155 

215 955 
15 1543 
3 305 

14 054 
3 915 
4 889 
2 7315 

74 853 

174 295 

(1) Inclusive o Distrito Federal com lO 331 milhares de litros, no valor 
de 115 403 mil cruzeiros. 

A produção global dos 9 municípios enumerados -
cêrca de 40 milhões de litros - atingiu 54% do total do 
País. 

Assinale-se, ainda, que a produção de água mineral 
em Caxambu, no referido ano, correspondia a 44% e 27%, 
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respectivamente, das quantidades totais produzidas pelos 
Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

Em 1955, a produção de água mineral em Caxambu foi 
de 5 217 milhares de litros, alcançando o valor de 27 mi
lhões de cruzeiros, aproximadamente . 

Características das Aguas - No Parque das Águas 
encontram-se onze fontes com duas classes de águas mine
rais; alcalino-gasosas e alcalino-gasoso-ferruginosas. Do 
primeiro grupo são as fontes: Dom Pedro, junto ao prédio 
do engarrafamento; Viotti, Mayrink n.O 1, Mayrink n.0 2, 
Mayrink n.0 3, Venâncio e Leopoldina (chamadas Magne
sianas). Do segundo grupo são as de Dona Isabel, Conde 
D'Eu, Beleza e Duque de Saxe. 

Balneário 

Dentre as águas, as das fontes Dom Pedro, Viotti, 

Mayrink n.0 1 e Mayrink n.0 2 são radioativas. 

Nas fontes de Caxambu, encontra-se uma verdadeira 

escala de mineralização crescente, caminhando-se gradati

vamente das águas simplesmente carbogasosas até as sen

sivelmente alcalinas. As fontes Leopoldina e Duque de Saxe 

são fracamente bicarbonatadas mistas, assim como as fontes 
Dona Isabel, Conde D'Eu e Beleza incluídas entre as bicar

bonatado-ferruginosas. 

De acôrdo com as pesquisas médicas e análises de la
boratório são recomendadas sob prescrição para o tratamen
to das afecções dos aparelhos digestivo e gênito-urinário em 

casos de anemia e clorose, dispepsias, enterites, colites, doen
ças do fígado, do baço, rins e bexiga, etc. 

P1·e.stação de serviços - A economia de Caxambu gira 
em tôrno de suas águas minerais, não só em relação à sua 
industrialização, como também à afluência de veranistas 
decormntes das mesmas, intensificando as atividades liga
das à prestação de serviços, que constitui a maior fonte 
de renda do Município. Assim, como acontece com a maio
ria dal: cidades de veraneio, vemos que a base econômica 
de CaJ:ambu é o turismo, sendo a prestação de serviços o 
ramo ele atividade que congrega maior número de pessoas. 

Segundo os dados censitários existiam, em 1950, 91 
estabelecimentos dedicados à prestação de serviços. 

Em 1949, a receita auferida por êsses estabelecimentos 
foi de 13 milhões de cruzeiros. 

Fonte D. Pedro. 

P1·estavam serviços de alojamento e alimentação 43 
estabelecimentos com a receita anual de 11 milhões de 
cruzeiros: 

1.<>-l-1950 
CLAliSES E GRUPOS Receita 

DE SERVIÇOS 
Estabele· Pessoal 

(Cr$ 1 000) 

cimentos ocupado 
--------------
Serviços de alojamento e de ali· 

menta~iio .................... 43 386 11 243 
Servi~oa de higiene pessoal. ..... 14 34 300 
Servi~oa de diversão e radiodifusão 4 44 7U 
Servi~oa de confe~io. conaerva~o 

e reparação .... ....... . . . . . . . 30 78 (I) 1 144 

TOTAL ..... ....... 91 542 13 399 

(I) Inclusive renda avulsa de mercadorias e outras receitas. 

Como se vê, dos 898 habitantes que declararam exer
cer atividade no ramo "prestação de serviços", só 542 pes
soas, ou seja, 60% a exerciam em estabelecimentos devi-

Fonte Viotti 



demente instalados; os demais, ou se dedicavam a atividades 
particulares ou eram empregados domésticos. 

Predominam, econômicamente, os serviços de aloja
mento e de alimentação, cuja receita - 11 243 milhares 
de cruzeiros- representa 85% do valor total das receitas 
de todos os serviços. 

A ascendência dêsse ramo é justificada quando se sabe 
que Caxambu recebe durante a estação própria, aproxima
damente, 15 mil veranistas, que, em número de mais ou 
menos 3 mil pessoas de cada vez, aumentam a população 
em quase 50%. No período CCimpreendido entre meados de 
dezembro e fins de abril, a cidade hospeda as 5 levas de 
veranistas que ali vão em busca de cura e repouso. Por 
isto mesmo tem realce a indú!:tria hoteleira. Em 1954, ho
téis e pensões mais importantes havia 17, exceção feita do 
regular número de casas de fnmílias que, durante a época 
de veraneio alugam aposentos em suas residências. 

Agricultura, pecuária e siJ'vicultura - A agropecuária 
é pouco desenvolvida. Entretanto, na agricultura, a lavoura 
cafeeira apresenta algum realce, contribuindo o café, se
gundo os dados de 1955, cóm 51,83% do valor de tôda a 
produção agrícola local. Na PE~cuária, o gado é quase todo 
europeu, gado leiteiro. 

Em 1950 - data do Censo Agrícola - existiam no 
Município 123 estabelecimentos agropecuários: 65 explora
vam sàmente a agricultura, 3(i, dedicavam-se à exnloração 
mista e 12 à pecuária. 

Da área ocupada por êsses estabelecimentos, 8% cor
respondem às lavouras e 70%, às pastagens. 

Eram poucos os maquinismos agrícolas: 21 arados, 4 
grades, 2 semeadeiras e 19 pulverizadores e polvilhadeiras. 

Segundo os dados do Serviço c1e Estatística da Pro
dução, os produtos agrícolas e respectivos valores da pro
dução, em 1955, foram os seguintes: 

VALOR DA PRODUÇÃO 

PRODUTOS AGRICOLAS 
Númeroe % s6bre 
aboolutoe o total (Cr$ 1 000) 

23(14 44,05 
782 14,95 
455 8,70 
260 4,97 
216 4,13 
180 3,44 

1 034 19,76 

Caf~ ........................................ . 
Milho ....................................... . 
Figo ........................................ . 
Uva ........................................ . 
Tomate ..................................... . 
BaiUIIUl ..................................... . 
Outroe ...................................... . 

TOTAL ................................. . 5 231 100,00 

Quanto à pecuária, existiam, em 1955, 3 400 bovinos e 

1100 suínos; contavam-se, ainda, 520 eqüinos, 170 asininos 

e muares e 100 ovinos e caprin':>S. O valor do gado bovino 
foi estimado em 6 milhões de cruzeiros e o do suíno, em 
pouco mais de 1 milhão de cruzeiros. 

Como se assinalou, o gado bovino é selecionado, tendo 
o Município razoável produção de leite. 

Produção Florestal - Há grande consumo de lenha 
pelos hotéis de Caxambu, como também para uso domi
ciliar. 

Seglindo o Servtço de Estatística da Produção, em 1954 
foram produzidos no Município 18 000 metros cúbicos de 
lenha, no valor de pouco mais de 1 milhão de cruzeiros. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

NúMERO 
VALOR. 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % oôbre 

o total 

Asininoa . ..................... . 37 141 1,60 
Bovinos .................... . 3 400 6 120 69,90 
Caprinos ..................... . 50 lO 0,11 
Eqüinos ...................... . 520 988 11,27 
Muares ....................... . 130 390 4,45 
Ovinos ....................... . 50 lO 0,11 
Sufnos .................... . 1 100 1 100 12,56 

TOTAL ...... . 8 759 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser co
nhecida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1000 % s6bre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
--------------

Indústria extrativa mi-
neral ................ 9 67 7 500 57,77 29 57 

Indústria de transforma-
çlo e beneficiamento 
da produção agrfcola lO 14 2 263 11,42 14 65 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............ 26 87 3 223 24,81 53 205 

TOTAL ........... 45 168 12 985 100,00 96 327 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta .. 
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMJ!:RICOS 

---- -------

Número de priJdios existentes ....... .................... . 

Logradouros públicos 

Existentes ............ . 

{

Inteiramente . ............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinados ..................................... . 
Outros .................................... . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ........... . 
Pr~dios servidos........... . . Com ligações livres ........ . 

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

{

Totalmente ....... _ ........ . 
Logradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Esgotos 

{

De despejo ............ . 
Logradouros servidos ....... . 

De éguas superficiais . . 

{

Pela rede ..... . 
PrMios esgotados .......... . 

Por fos1as ................. . 

lluminaçiio pública e domiciliar (*) 

{
N~mero de logradouros .... . 

Logradour01 iluminados...... Numero de fot"os .......... . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

... 
{

Número de ligações ......... . 
De luz ......... -....... . 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ... 
.... {Número de ligações ......... . 

Con•umo em kWh ......... . 

(*) Dados relativos a 1955. 

1 823 

77 

20 
11 

31 

2 
44 

962 
20 

982 

56 
9 

65 

51 

44 

664 

500 

67 
650 

350 000 

I 453 

1 268 324 

152 

1 540 460 
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MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 
cortado por 68 km de estradas de rodagem, dos quais 13 
sob a administração federal, 10 sob a estadual, 36 sob a 
municipal e os restantes particulares. É servido pela Es
trada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Dispõe além disso 
de 1 aeroporto. Em 1955, estavam registrados na Prefei
tura Municipal os seguintes veículos: 80 automóveis, 15 
camionetas, 29 caminhões e 3 ônibus. 

Caxambu é servido pela Rêde Mineira de Viação, li
ga-se aos municípios vizinhos e às Capitais estadual e 
federal pelos seguintes meios de transporte: 

Baependi - 1) ferroviário: 8 km; 2) rodoviário: 6 km. 
Cambuquira- 1) ferroviário: 107 km; 2) rodoviário: 

65 km. 
Conceição do Rio Verde- 1) ferroviário: 60 km; 2) 

rodoviário: 28 km. 
Soledade de Minas- 1) ferroviário: 23 km; 2) rodo

viário: 43 km. 
Lambari- 1) ferroviário: 82 km; 2) rodoviário: 75 

quilômetros. 
São Lourenço - 1) ferroviário: 32 km; 2) rodoviário: 

34 km. 
Cruzília- 1) ferroviário: 18 km; 2) rodoviário: 24 

quilômetros. 
Capital Estadual - 1) ferroviário: 705 km ou via 

Cruzeiro (Rêde Mineira de Viação e Estrada de Ferro 
Central do Brasil): 788 km; 2) rodoviário: 477 km; 3) aé
reo: 250 km. 

Capital Federal - 1) ferroviário, via Cruzeiro (Rêde 
Mineira de Viação e Estrada de Ferro Central do Brasil) : 
363 km; 2) rodoviário: 280 km; 3) aéreo: 200 km. 

Grupo Escolar 

.1136 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 t•eferentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DI 
Númeroo aboolutoo % a6bre o total 

SCRIMINAÇÃO 

Sabem Nll.o Sabem Nll.o 
Total ler e oabem ler e aabem 

escrever ler e eacrever ler e 
escrever(•) ~crever(•) 

- -------

romena ... 3 228 2 179 I 049 67,50 32,50 
Jrbano Mulheres .. 3 367 1 984 1 383 58,92 41,08 

TOTAL 6 595 4 163 2 432 63,12 36,88 

Quadro 

{Homeno ... 481 138 343 28,69 71,31 
rural. . Mulheres .. 440 108 332 24,54 75,46 

TOTAL 921 246 675 26,71 73,29 

Quadro 

{ Homeno ... 3 709 2317 1 392 62,46 37,54 

1...... M~:e:~:·~ 3 807 2 092 1 715 54,95 45,05 

7 516 4 409 3 107 58,66 41,34 

Em gers 

(•) Inclusive pessoal de instruçll.o nio declarada. 

Fonte D. Pedro 11 

Ensino Primário- Segundo os dados fornecidos pelo 
Servi1;o de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

-

em escolares . ............. Unidad 
Corpo c 
MatriC\l 

locente .. , ............... 
la efetiva ............... 

DADOS 

1954 

7 
37 

1 140 

NUM1tRICOS 

1955 1956 

7 7 
39 37 

1 146 1 187 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
ment·~ 54,07%. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Ca
xambu é das mais antigas estâncias hidrominerais brasilei
ras. Recebeu e hospedou, primeiro em Baependi, depois 
mesmo na sede do Distrito de Caxambu, a Família Impe
rial, que mais de uma vez foi ali veranear. 

A estação das águas enche os hotéis, as pensões e até 
mesmo as residências das fa1;11ílias locais, de veranistas . 

O Parque é, sem dúvida, o eixo de atração de Caxam
bu. Desde a rua principal - Oliveira Mafra - pode-se 
apreciar a sua beleza; amplas avenidas sombreadas, jardins 
onde florescem lírios e rosas; quiosques rústicos e árvores 
seculares. Nêle encontram-se luxuoso balneário - com 
mode,rnas instalações para banhos carbogasosos, duchas, ina-



lações, massagens, etc. - e as famosas águas minerais que, 
engarrafadas, gozam de prestíuio no País e no estrangeiro. 

Além do balneário, e dos pavilhões que abrigam as fon· 
tes, possui o Parque um belo recanto na piscina de água 
mineral, pistas de patinação, campos de tênis, "play 
grounds", etc. 

A cidade apresenta asp1~ctos interessantes graças à 
topografia e à curiosa vegetaçã,o. Possui 3 avenidas, 19 ruas, 
4 praças, 1 jardim e 2 ladeiras, cuja pavimentação é esti
mada da seguinte forma: 30 ~'86 m2 com paralelepípedos; 
14 976m2 com asfalto e 10 091 m2 com concreto. 

Por ocasião do veraneio apresenta aspectos curiosos: os 
veranistas que, pela manhã e it tarde, se dirigem ao parque 
com os seus copos graduados ':! as garrafas protegidas pelo 
vime; os charreteiro8; os alugadores de cavalo; as vende
doras de bordados e rendas. 

A cidade dispõe de boas lojas, bons hotéis, bancos, ca
sas de curiosidades, cinemas, etc. Possui, ainda, 2 unidades 
do ensino industrial, 1 do p:!dagógico, 11 bibliotecas, 1 
tipografia, 7 livrarias uma estação de rádio, a ZYC-2 -
Rádio Caxambu S. A., Agência dos Correios e Telégrafos, 
Hospital da Santa Casa, Pôsto de Higiene, Pôsto Meteo
rológico, Caixas Econômicas Federal e Estadual, Aeroporto 
e Associação Rural. 

Há no município aspecto!: que constituem motivos de 
atração para os veranistas: chácaras de uvas e pêssegos, Re
ptêsa Nova, Lagoa Santo Antônio, Morro de Caxambu, Ex
posição Agropecuária e Reprêsa Jacaré. 

Acha-se instalada em C8ll:ambu uma Agência Munici
pal de Estatística, órgão componente do sistema estatístico 
brasileiro . 

Caxambu fica no Planalto da Mantiqueira, ao sul do 
Estado de Minas Gerais. Limita ao norte e leste com 
Baependi, ao sul com Pouso AI to e a oeste com Soledade de 
Minas e Conceição do Rio Verde. 

O Município acha-se configurado dentro de dois vales 
estreitos, formados pelos ribeirões Cachoeirinha e Bengo. 
que correm na direção S. N., pelo vale formado pelo ri, .. 

beirão João Prêto, (denominação do Cachoeirinha após sua 
confluência com o Bengo) .. 

Além dêsses cursos de água, possui ainda o rio Bae
pendi e o ribeirão Taboão .. 

Geologicamente, está assentado sôbre terreno arqueano, 
apresentando também, formação terciária, com um depósito 
de turfa e folhelhos betuminosos em pequeníssima quanti
dade.. A topagrafia é fortemente ondulada e os recursos 
econômicos constam de pegmatitos com pedras coradas, 
mica, quartzo e caulim .. 

A leste da cidade encontJ~a-se o morro de Caxambu, 
com a altitude aproximada de 1 290 metros. 

A sede municipal está situEtda a 904 metros de altitude; 
goza de clima sêco e ameno,. com temperatura média anual 
que oscila entre 12 e 15 graus. O período das chuvas vai 
de fins de novembro a princípios de março. 

O Legislativo Municipal É composto de 9 vereadores. 
Eram 3 161 os eleitores inscritos em 3-X-955 dos quais 
votaram 2 007, nas eleições daquele ano. 

(Organizado por Cesar de Olivuira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Joaquim Ferreira de Almeida) . 

CENTRALINA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O primitivo povoado de Centralina foi 
iniciado por Nicolau Antônio, de nacionalidade Sírio-liba
nesa e natural da Cidade de Sir Eldania, no ano de 1926, 
que, naquela época, adquiriu um pequeno estabelecimento 
comercial de secos e molhados à margem da autovia que 
liga Uberlândia a Itumbiara (Goiás) e alguns alqueires 
de terras em matas. 

A antiga denominação do local era "Lagoa Sêca". 
Com a instalação do estabelecimento . acima, constituindo 
ponto de parada para os que por ali transitavam, passou 
a ser conhecido por ''Vendinha". Em 1935, passou a deno
minar-se Centralina, nome êsse escolhido por João Elias 
um dos antigos moradores do povoado. Contava, então, 
com apenas 6 casas. Em 1940, por ocasião do Recensea
mento Geral, com 38; em 1945, com 105; em 1949, maio, 
com 231 construções; em 1950, foram registrados 252 
domicílios . 

O rápido progresso de Centralina se explica pela 
extrema fertilidade de suas terras, que atraíram, sem de
mora, os proprietários de terras das vizinhanças que pas

saram a cultivá-las diretamente, ou à meia, têrça ou por 
arrendamento. 

Trecho da Avenida Afonso Pena 

Dentre os que mais construíram em Centralina, des
tacam-se o Sr. Nicolau Antônio, com 50 casas e o Sr. José 
dos Santos, que edificou mais de 60 casas, tôdas muito 

boas. O prédio onde funciona o grupo escolar foi doado 
pela União. 

Foi o distrito de Centralina criado por fôrça da Lei 

estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, integrando 
o município de Canápolis. 

A Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, 
que fixou o quadro da divisão territorial para vigorar no 
qüinqüênio 1954-1958, criou o município de Centralina, 
com apenas o distrito da sede, subordinado ao têrmo e 

comarca de Canápolis. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. 
É banhado pelos rios Piedade e Paranaíba, havendo ainda 

pequenos córregos e lagoas. 
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SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 325 km2 • A sede municipal dista da 
Capital do Estado, em linha reta, 599 km, no rumo oeste. 
Temperatura: média das máximas: 30°C; média das míni
mas: 26°C; compensada: 28°C. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 908 habitantes a população do então dis
trito. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 5 406 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-1955, quando a densidade 
demográfica seria de 17 hab./km2• O município foi ins
talado em 1-1-1954. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1 . ._VII-1950 

LOCALIZAÇÃO 
POPULAÇÃO 

DA Total 

Homens Mulheres 
Números li a&bre 
abaolutos o total 

geral 
----------------------------- ---·--·-

Sede ............................ 620 611 1 231 25,08 
Quadro rural. ................... 1 990 1 687 3 677 74,92 

TOTAL GERAL ........... 2 610 2 298 4 908 100,00 

Segundo os dados do Recenseamento de 1950, era 
a seguinte a situação do distrito de Centralina núcleo em • 
tômo do qual se emancipou posteriormente o atual muni
cípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
Números li a&bre 
abaolutos o total 

geral 
------------------· 

Quadro urbano .......... 292 279 571 11,63 
Quadro auburbano ....... 328 332 660 13,44 
Quadro rural .... · ........ 1 990 1 687 3 677 74,93 

TOTAL ............. 2 610 2 298 4 908 100,00 

1/.98 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola no município em 1955, foi expressa 
pelos dados constantes da seguinte tabela: 

rURAS CUL 
AGR :I COLAS 

-----·---
ArrOJ: .. . ··········· Feijiio .. . 
Milho .. . 
Algodiio. 
Mandiocr 
Abacaxi. 
Outras .. 

TO "I 

··········· .. ........ 
··········· 
L , • • • • • • , • • , 

··········· .......... 

AL ........ 

AREA 
(h a) 

------

7 920 
558 

1 533 
470 

65 
85 

107 

10 738 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 li a&bre 
o total --------------- -----

Saco 60 kg 95 000 31 350 67,22 . . . 9 164 4 582 9,81 . . . 38 917 3 892 8,34 
Arr&ba 14 260 2 282 4,89 

Tonelada 1 756 1 756 3,76 
Fruto 1 105 000 1 105 2,36 

- - 1 693 3,62 

- - 46 660 100,00 

O arroz representa 67,22% sôbre o total do valor da 
prodw;ão no município. Além de outros de valor inex
pressivo, produz ainda, feijão, milho, algodão, mandioca, 
abacaJd e outros com 3,62% sôbre o total. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 li a&bre 
o total ------------ ----------·--------

2 3 0,01 ~::·:::::::::::::::::::::: 12 100 21 780 72,94 
Caprinou ...................... . 
Eqllinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ...................... . 
Sulnos ........................ . 

100 10 0,03 
1 000 1 600 5,35 

250 625 2,09 
70 9 0,03 

7 300 5 840 19,55 

TO'rAL .................. . 29 867 100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o de 
bovinos representando 72,94% do valor, seguido do de 
suíno!: com 19,55% sendo o de menor valor o de asininos 
com 0,01 o/o do total. 

Produção de origem animal- 1955 

PRODUTO uNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

(Cr$) 

----·-------1---·-·--------·----------
cera dr abelha .......... . 
Crina animal. .......... . 
Lii ..................... . 
Leite ................... . 
Ovos ................... . 

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

Quilo 

Quilo 
Litro 
Dúzia 

15 

70 
1 300 000 

32 000 

300,00 

2 100,00 
3 250 000,00 

320 000,00 

3 572 400,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite 
com 1 300 000 litros, no valor de Cr$ 3 250 000,00, se

guida pela de ovos com o valor de Cr$ 320 000,00, lã, 

Cr$ 2: 100,00 e cêra de abelhas, Cr$ 300,00, perfazendo o 
valor total de Cr$ 3 572 400,00. 

Indú~tria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

'riPO DE 
NDOSTRIA 

Indúatr 
çiio 
da I' 

Indúatr 
e rab 

TC 

·------
ia de tranaforma· 
• beneficiamento 
roduçiio agrlcola 
ia manufatureira 
ril. ............. 

•TAL ........... 

N,o de Peasoal 
esta· empre-

beleci· gado 
mentos 

---- ----

13 22 

8 34 

21 56 

CAPITAL FORCA 
EMP~EGADO MOTRIZ 

-
Cr$1 000 % a&bre N.• de Pot~cia 

o total" motores em c.v. 
---- ---- ---- ----

2 285 56,04 6 181 

1 792 43,96 8 57 

4 077 100,00 14 238 



MEIOS DE TRANSPORTE; - O território é cortado por 
121 km de estradas de rodagem, dos quais 42 sob a admi
nistração estadual, 17 sob a municipal e os restantes par
ticulares. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÃNCII\ MEIO DE OBSERVAÇÕES 
Km TRANSPORTE 

Municípios 
Limítrofes 

Centralina: 

A Canápolia - Por ôni· 
bua de Centralina a Ca· 
nápolis, via Moeda (15) 

2~ Onibua I h Entroncamento (20) .. 
A Monte Alegre de Mi-

nas - Por ônibus. via 
Entroncamento (20), 

Onibus 2 h 30m Avatinguera (30) .. 51 
A Tupaciguara - Por 

ônibus a Tupaciguara, 
via Garciaa (241, Bri· 
Jhante (51) ..... .... 7l Onibua 3 h 
Por ônibus ou automó· 
vel, de Centralina a Tu-
paciguara, via Arapori, 

8~· Onibus 3 h 30m (19) Brilhante (62) ... 
A Itumbiara (GO) -Por 

ônibus de Centralina e 
Itumbiara, via Ara· 

Onibus 0,45 pori (19) ............ 24 
A Capital do Estado ... 1 OU· Onibus, etc. 32 h 20m 
A Capital Federal ...... 1 65t Onibys, etc. 48 h 25m 

De um total de 117 v1~ículos a motor existentes no 
município em 31-XII-1955,- 19 eram para passageiros e 
98 para carga. Havia, aind!l, 6 bombas de gasolina e 2 
de óleo combustível no município. 

Vias de comunicação - P·Jssui o município uma agên
cia postal e serviço telefônieo urbano e interurbano, con
tando sua rêde 2 aparelhos de uso prtvativo. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros ex:,stentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da ProdtJ.ção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃ•J 

Número de prédios ·existentes ........................... . 

Loljradouros públicos 

Exiatentes ..................... . 

llumina~ão pública domiciliar (•i 

{

Númer<· de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados .. ·.. Númerc• de focos ........... . 

Conawro kWb ............. . 

C.iga~ões domiciliares (•) 

De luz ..................... { ~!::;:o d:O:ig:::" ·. ·. · .· .' .· : : : : 

De fôr { Númerc• de Jig_açõea ......... . 
ça · · · · · · · · · · · · · · · · · · Conaum o em kWh ....... · · · 

(•) Dados relativos ao ano de 19~·5. 

DADOS 
NUMitRICOS 

644 

22 

21 
248 

65 000 

171 
174 912 

14 
74 536 

Dos prédios existentes, «i35 estavam situados na zona 
urbana. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situado 
na sede; conta ainda com 102 estabelecimentos comerciais 
varejistas dos quais 100 também situados na sede. 

Dispõe de 1 correspond1mte bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA -· Os resultados do Censo de 
1950 -referentes à alfabetii'.ação - fornecem os seguin-

tes dados relativos à população do município, então dis
trito: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % oôbre o total 

Sabem Não Sabem Nüo 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) ----------------- ------ -·----- --·--- ----- ------· 

romena ... 518 262 256 50,57 49,43 
Quadro urbano Mulheres .. 530 209 321 39,43 60,57 

TOTAL 1 048 471 577 44,94 55,06 

c•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada no quadro urba
no era de 44,94%, sendo 50,57% para os homens, de 
39,43% para as mulheres. Os que não sabiam ler e escrever 
no quadro, ascendiam a 55,06% . A _percentagem de alfa
betização correspondente ao Estado, na mesma época era 
de 38,24%. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

U nidadea escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMitRICOS 

3 
15 

573 

1955 

8 
20 

795 

1956 

9 
23 

836 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 67,25%. 

Nove escolas, servidas por um corpo docente de 23 
professôres, ministravam o ensino primário a 836 alunos. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1954 .......... . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

Deapeaa 
realizada 

Saldo ou 
defict 

do balanço 

1955 ........... . 
827 

1 049 900 
827 
807 242 

Quanto à arrecadação em 2 esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1954 .............................. . 
1955 ...................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

314 
1 399 

Municipal 

827 
1 049 

Enquanto a receita estadual subiu de 314 mil cru
zeiros em 1954, para 1819 mil cruzeiros em 1956 a mu
nicipal aumentou de 827 mil cruzeiros ( 1954) para 1 049 
mil cruzeiros em 1955. 



DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Centrali
na é dos municípios criados pela Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, talvez o que mais tenha progredido, 
nesses últimos dez anos. Em 1935, contava apenas com 
seis casas; em 1945, ainda povoado, com 105 casas; em 
1955, já sede de município, com 635 casas, na zona urba
na e 12 na suburbana, ao todo 64 7 . 

O comércio é muito ativo, havendo 100 estabeleci-
mentos varejistas, 1 atacadista na cidade, isto, em ..... . 
31-XII-1955. 

A agricultura está bastante desenvolvida, destacando
-se arroz, feijão e milho. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores em 
exercício. Para as eleições de 3-X-955, foram inscritos 1 648 
eleitores, dos quais, compareceram às urnas 680 votantes. 

Há 1 médico no exercício da profissão, 1 hotel, 3 pen
sões e 1 cinema. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do Sistema Estatístico Nacional. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Libera to de Morais) . 

CHIADOR-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Em 1842, o português An
tônio Joaquim da Costa abandonou a Vila de Barbacena e, 
com sua família e pertences, deliberou instalar-se em terras 
virgens, procurando por isso as matas do Paraíba. 

Não se conhecem os detalhes de suas lutas para ocupa
ção das terras que escolhera . 

Diz a tradição que o mesmo se instalou no local onde 
hoje existe a Fazenda da Serra da Arriba, deliberando, pou
co depois, a construção, por êle próprio e seus escravos, de 
uma capela em honra a Santo Antônio. 

Concluída a capela, que hoje, depois ·de reformada, é a 
Igreja Matriz da Cidade, deu carta de liberdade aos escravos 
que trabalharam na construção, ao mesmo tempo que lhes 
permitiu construírem ranchos e cultivar a terra ao redor 
da capela. 

Iniciou-~e, dessa forma, o povoado que veio a tomar 
o nome de Santo Antônio dos Crioulos, posteriormente trans
formado em Santo Antônio do Chiador. 

Foram ainda figuras destacadas na evolução econômi
ca do povoado: Joaquim Barbosa de Castro, genro de An-

tônio Joaquim da Costa e pai de Joaquim Barbosa de Cas
tro, Bal'ão de Além Paraíba, Antônio Luiz de Carvalho e 
o Capitão Antônio Braga. 

O município foi instalado com o nome de Chiador, em 
1.0 de janeiro de 1954. 

A razão do novo topônimo deve-se ao fato de existir,· 
nas imEdiações da atual estação da estrada de ferro, uma 
correde:lra de água, formada pelo Rio Paraíba, e que pro
voca cbiador contínuo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso, entrecortado de gran
des valt~s. 

SITUAÇAO A 
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f'osição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 262 km2 • Em graus centígrados, a mé
dia de temperaturas é a seguinte: das máximas: 32; das 
mínimEts: 16; compensada: 22. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, E~ra de 5 085 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 7 498 habitantes, como sua população 
provável, e 29 habitantes por quilômetro quadrado para 
possível densidade demográfica, em 31-XII-55. 

Segundo os dados do Recenseamento de 1950, era a 
seguinte a situação do distrito de Chiador, núcleo em tôr
no do qual se emancipou posteriormente o atual município: 

-
TOTAL 

KSPKCIFICACÃO HOMENS MULHERES % a6bre Númeroa 
ab1olutoa o total 

&era I 

Quadro u:cbano .. 130 139 269 5,29 

Quadro 111burbano .... ... 44 53 97 1,90 

Quadro noral. . ... . . 2 395 :i 324 4 719 92,81 

TOT1U. ... ....... 2 569 2 516 5 085 100,00 

-



Vista Parcial 

AGRICULTURA E PECUÁRIA - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PltODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (h a) 

% a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Caf~ ............... 820 Arr6ba 20 000 8 000 51,87 
Arroz .............. 300 Saco 60 kg 6 150 1 845 11,95 
Tomate ............ 16 Quilogruma 352 000 1 760 11,40 
Outras ............. 708 - - 3 822 24,78 

TOTAL ........ 1 844 - - 15 427 100,00 

O café é o produto mais importante do município. Sua 
plantação foi largamente explctrada, tendo, no entanto, ce
dido terreno à pecuária logo a partir de 1940. 

Em 31-XII-1955 era a sE~guinte a situação dos reba
nhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muarea ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnoo ........................ . 

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

N'OM:!RO 
DIC 

CABEÇAS 

lS 000 
200 
950 
550 
150 

4 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

45 000 
24 

1 710 
1 650 

24 
4 000 

52 408 

%.a6bre 
o total 

85,89 
0,04 
3,26 
3,14 
0,04 
7,63 

100,00 

A pecuana é no municípi<l a atividade econômica de 
maior significado. A predominância é a criação do gado lei-

Vista Parcial, destacando-se a Igreja-Matriz e a Escola 

teiro para suprimento às indústrias de laticínios da redon
deza. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conheci
da em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peaooal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta~ empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % lbbre N.• de Potencia 

o total motarea em c.v. 
-------------------

Ind6stria extrativa mi-
neral. ............... 2 99 6 250 85,07 9 140 

Ind6stria de transforma-
çi!.o e beneficiamento 
da produçi!.o agrícola 15 39 335 4,55 7 44 

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............. 8 22 763 10,38 17 21,5 

TOTAL ........... 25 160 7 348 100,00 33 205,5 

A exploração industrial no Município ainda se encon
tra em fase inicial. 

Trecho da Estrada Chiador - Três Rios 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prildios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentea .... 

Outrm ... 

Abastecimento d' áAua 

PrMios servidos ...... . Pmsuindo penas ............ . 

Logradouros servidm totalmente ......................... . 

lluminaçilo pública e domiciliar (•) 

. . { N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros alumanados..... N6mero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAat;lfes domiciliares (•) 

De lw: ..................... { N6mero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

.......... 
{ 

N6mero de ligações ......... . 
De f-'rça ....... . 

Con•umo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM&RICOS 

80 

7 

60 

2 

24 
6 247 

42 

48 865 

2 

441 133 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território D'lunicipal é 
cortado por 125 km de estradas de rodagem, sob a admi-



Outro Aspecto da Cidade 

nistração municipal. lt servido pelas Estradas de Ferro Leo
poldina e Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 9 auto
móveis,. 2 camionetas e 22 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICACAO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municlpios 
Limitrofea 

Alem Pualba ............ 44,611 Ferroviário E. F. Central d 
Braoil. 

o 

88,000 RO!loviário Automóvel 

Mu de Eopanha ......... 97,000 Ferrovi6rio E. F. Leopoldina 

21,000 Rodoviário Automóvel. 

Santana do Deserto ..... 50,000 Ferroviério E. F. Leopoldina 

53,000 Rodoviério Automóvel 

Sapueaia - RJ ......... 16,878 Ferrovi6rio E. F. Central do 
Brasil 

76,700 Rodoviário Automóvel 

Tre. Rios - RJ ........ 20,000 Ferroviário E. F. Central do 
Brasil 

28,000 Rodoviário Automóvel 

Belo Horizonte ........... 462,000 Ferroviário E. F. Central do 
Brasil 

428,000 Rodoviério Automóvel 

Rio de Janeiro- DF .... 195,497 Ferroviário E. F. Central do 
Brasil 

165,000 Ferroviário E. F. Leopoldina 

166,000 Rodoviário Automóvel 

COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 29 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 12 situados na sede. 

DispÕe também de 1 correspondente bancário. 

Estação da E.F.C.B. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos n~lativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

SCRIMINAÇÃO 
Número• absolutos % s6bre o total 

DI 

Homena 
Mulherc 

-

............. .. 
~-. .... .. ...... 

... 

. .. 
TO 'rAL .... ...... ..... 

Total 

1421 167 

309 

Sabem Não Sabem Nio 
ler e sabem ler e ubem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) eocrever(') 

100 42 70.42 29,58 
106 61 63,47 36,53 

206 103 66,66 33,34 

(") InclustYe pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, :110 período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do en.sino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
!!:SPECIFICACAO 

--·-------

'"' escolares .............. Unidad 
Corpo c 
Matrfc~ 

locente ................. 
la efetiva ............... 

1954 

12 
12 

513 

1955 1956 

12 8 
12 13 

435 458 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mentt~ 26,56%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

A 

1954 ... 
1955 .. ' 

NOS 

---

········· 
' . . . . . . . . 

Receita 

Total 

651 
849 

FINANÇAS 

arrecadada 

Tributéria 

-
197 

(Cr$ 1 000,00) 

Saldo ou 
Despeu deficit 
realizada do balanço 

644 7 
1 217 - 368 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administrati
vas, ~;ua situação no mesmo período de tempo foi a se
guintt~: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
----------------------1-----
1954 ... ' .... ' .... ' ..................... '. 
1955 ... ' ........ ' ' ....... ' ... ' '' ..... ' .. . 

497 
1 465 

651 
849 

ASPJ:~CTOS DA VIDA MUNICIPAL - Os principais rios 
que banham o Município são: o Paraíba do Sul e o Pa
raibulla. Além dêsses dois rios, alguns ribeirões, como Kága
do, Louriçol é dos Alpes, contribuem com as suas águas para 
a irri1?;ação natural da comuna. 

A sede municipal está localizada ao sul de um grande 
vale e possui topografia mais ou menos plana. 

Três Rios, Mar de Espanha, Além Paraíba, Sapucaia, 
Juiz de Fora, Belo Horizonte e São Paulo são as cidades 
com que Chiador mantém maior intercâmbio comercial. 



Manancial que abaste•:e a cidade de ógua 

Em 3-X-1955, o município contava com 1 566 eleitores 
inscritos, dos quais 821 votaram no pleito daquela data, 
elegendo os 9 vereadores que compõem o Legislativo Mu
nicipal. 

Na sede, 1 médico exerce suas atividades; há ainda 
1 aparelho telefônico e uma pensão. 

(Organizado por George Byro n Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Ary Jcs,; dos Santos). 

CIPOTANEA ......; MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem do atual município de Cipo
tânea remonta ao ano de 1711, quando àquelas paragens 
chegaram os portuguêses Francisco Soares Maciel, Ma
noel de Medeiros Duarte, Tornaz José da Cunha, Fernando 
Soares Maciel e Narciso SoaJes Maciel. O grupo era che
fiado pelo alferes Francisco Soares Maciel que, por isso 
m~smo, é considerado como o fundador da cidade. 

Procedentes de Lamin, a.tual distrito do município de 
Rio Espera, desceram o rio que tem êsse nome até a com
fluência dêle com o rio Chap>tó. Era o dia 7 de agôsto de 
1711 . Não podendo atravessa r o rio Chopotó, ali permane
ceram lançando as bases de wn arraial a que deram o nome 
de São Caetano, em homenag1~m ao santo ·a quem é consa
grado o dia 7 de agôsto, acre·scentando o topônimo "Cho
potó", elemento tupi-guarani que significa "Rio do Cipó 
Amarelo". 

Dessa maneira, aquêle local foi batizado com o nome 
de São Caetano do Chopotó, tendo celebrado a primeira 
missa o capelão da comitiva, padre João Martins Cabrita 
Em 1755 foi construída a pdmeira capela, demolida em 
1829. 

Em 1857, no dia 6 de julho, a localidade foi elevada à 
categoria de Paróquia, tendo sido seu primeiro pároco o 
padre José Joaquim de Melo Alvim. 

Em 9 de julho de 1857, São Caetano do Chopotó foi 
elevado a Distrito e Freguesia. O Decreto-lei n.0 26, de 7 
de março de 1890, desmembrou São Caetano do Chopotó do 
município de Piranga, ao qual pertencia, transferindo-o 
para o de Alto Rio Doce. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o distrito em aprêço passou a denomi
nar-se Cipotânea. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, o distrito de Cipotânea ganhou parte 
do território do distrito de Alto Rio Doce. 

Finalmente, pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 
1953, o distrito obteve a sua emancipação, passando a cons
tituir o município de mesmo nome, formado apenas pelo 
distrito-sede. 

O município de Cipotânea está subordinado, ao têrmo, 
e comarca de Alto Rio Doce. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é levemente acidentado não havendo 
nos seus sistemas orográfico ou hidrográfico nada de im
portante. 

Sua área é de 150 km2• 

SITUAÇÂO A 

,o 

I .. 

Posição do Munidpio em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO- Trata-se de município instalado em 1954. 
Segundo os dados do Recenseamento de 1950, era de 

4 963 habitantes a população do distrito. Estimativas do 
Departamento Estadual de Estatística de Minas Gerais dão 
5 331 habitantes como sendo sua população provável em 
31-XII-55, quando a densidade demográfica seria de 36 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Cipotânea, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu
nicípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES % o6bre Números 
aboolutoa o total 

geral 

Quadro urbano .......... 285 368 653 13,15 
Quadro suburbano .... 6 8 14 0,28 
Quadro rural. ..... ...... 2 190 2 106 4 296 86,57 

TOTAL ... . ........ 2 481 2 482 4 963 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -
Agricultura- A produção agrícola no município em 1955 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUCXO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------· 
Milho .............. 3 892 Saco 60 kg 86490 14 705 62,95 
Feijão .............. 915 Saco 60 kg 9 130 3 822 16,36 
Arroz .............. 375 Saco 60 kg 9 375 2 344 10,03 
Cana:.de-açócar ..... 482 Tonelada 16 870 1 856 7,94 
Outraa ............. ... - - 630 2,72 

TOTAL ........ ... - - 23 357 100,00 

O milho representa 62,95% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda feijão, arroz, cana-de-açúcar, etc. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NOMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % a6bre 

o total 

Azininoe ...................... . 1 2 0,01 
Bovinoe ...................... . 6 850 8 905 58,98 
Caprinoa ...................... . 230 18 0,11 
EqQiDOII .•..••.......•......... 560 672 4,44 
Muarea ....................... . 450 990 6,55 
Ovinoe ........................ . :130 21 0,13 
Sulnoe ........................ . 9 000 4500 29,78 

TOTAL ................... . 15 108 100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o de 
bovinos, representando 58,98% do valor, seguido do de 
suínos, com 29,78%, sendo o de menor valor o de caprinos. 

Produção de origem animal- 1955 

PRODUTO 

~a de abelha ......... . 
LI ..................... . 
Leite ................... . 
Ovoe ................... . 

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

UNIDADE QUANTIDADE VALOR (Cr$) 

kg 
kg 

Litro 
D6zia 

20 
25 

1 790 000 
52 500 

440,00 
500,00 

3 580 000,00 
5 775 000,00 

9 355 940,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a de ovos 
com 52 500 dúzias e o valor de Cr$ 5 775 000,00 seguida 
pela de leite, com 1 '790 000 litros e o valor de ........ . 
Cr$ 3 580 000,00, além de outros menores, perfazendo o 
valor total de Cr$ 9 355 940,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos· seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL 

Peaoal EMPREG~DO 
TIPO DE INDOSTRIA ata- empre-

beleci- gado 
mentoe Cr$ 1 000 % e6bre 

o total 

Ind6atria de tranúonna-
çlo e beneficiamento 
da pn>duçAo agricola 

Indóatria manufatureira e 
28 29 266 59,78 

fabril ................. 43 45 179 40,22 

TOTAL ............. 71 74 445 100,00 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 57 km de estradas de rodagem dos quais 57 es
tão sob a administração municipal. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do mwaicípio: 

BSPB CIFICACXO DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVACOES 

Municlpios 
Limitrofes 

Alto Rio Doce ........... 21 Rodcn-ia Bmprfu Vieira • 
Rio Bapena .............. Filhoe 

19 Rodovia -
Senhora c.e Oliveira ...... 20 Rodovia -
Brú Pire1 ............... 18 Rodovia -
Capital Botadual ......... 261 Rodovia -
Capital Federal. ......... 393 Rodovia -

D~ um ·total de 3 veículos a motor existentes no muni
cípio em 31-XII-55, 2 eram para passageiros e 1 para carga. 

Vias <i'e comunicação - Possui o município 1 agência 
postal. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, c:onforme os registros dos Serviços de Estatística da 
Viação e da Produção de Minas Gerais. 

ESPECIFICACXO 

Número de prlldios ezietente• ........................... . 

Lo~radouros públicos 

Bxietentea .............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentada............... Parelalmente ............... . 

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

Outroe ................................................. . 

Abaateci•nento d' ~gua 

PrEdioe aervidoe............ Poeeuindo penaa ............ . 

Lograd•luroe eervidoe....... Totalmente ................ . 

Ea~otoa 

Lograd•luroe eervidoe. . . . . . . De deepejo ................ . 

PrEdioo eagotadoe........... Pela rede ................. .. 

llumina{1ão pública e domiciliar (•) 

• _ d .1 . d {N6mero de foc011 ........... . - .. a our01 1 umma 01. . . . . . 
Conaumo em kWh ......... . 

Li~açiJes domiciliares (•) 

{

Ndmero de ligações ......... . 
De Lwr. .................. . 

Coneumo em kWh ......... . 

(•) Dadoe referentea ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM biCOS 

224 

9 

2 
4 

6 

3 

141 

7 

28 

715 

1!1 900 

49 

9 478 

Duas ruas estavam ·calçadas com pedras irregulares 

Há serviço de iluminação pública e domiciliar. 

COM:Ii:RCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio corn 31 estabelecimentos comerciais varejistas dos quais 

20 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTUUÇÃO PúBLICA -:- Os resultados do Censo de 
1950 t'eferentes à alfabetização fornecem os seguintes da-



dos relativos à população de• então distrito, na zona ur

bana: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroa abaolutoa % a6bre o total 
DISCRIMINACXO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 

Total ler e ubem ler e ••bem 
eacrever ler e eacrever ler e 

eacrever(•) eacrever(•) 
-----------

{Homena ... 242 160 82 66,11 33,89 
Quadro urbano 'Mulherea .. 326 181 145 55,52 44,48 

TOTAL 568 341 227 60,03 39,97 

(•) Induaive peaoaa de inatruçllo nllo declarada. 

Ensino primário - Segundo t>S dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en

sino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
BSPECIPICACXO 

1!154 1955 1956 

Unidadea eKOiarea ............•. 15 1 16 
Corpo docente ................. 22 9 26 
Matricula efetiva ............... 669 316 927 

A percentagem de alunou matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 75,61%. 

Em 16 escolas o ensino primário era ministrado a 927 

crianças, por 26 professôres. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

li'INANCAS POBLICAS (Cr$ 1 000.00) 

ANOS Receita arr~tcaclada Saldo ou 
Deapeaa deficit 

Total Tributária 
rcaliuda do balanço 

1954 ..•......•.. 626 ( ... ) 936 - 310 

1!155 .....•...... 663 ( ... ) 640 - 23 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo pel'iodo de tempo foi a seguinte: 

~os 

1!154 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Batadual 

( ... ) 
593 

Municipal 

626 
663 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - No territó
rio do município não há acidentes geográficos dignos de 
registro. 

As atividades econômica~: estão ligadas à vida rural, 
especialmente à lavoura e pecuária, bastante desenvolvidas. 

Possui a cidade água encanada e iluminação elétrica, 
havendo ainda 2 ruas inteiramente calçadas com pedras ir
regulares e 4 parcialmente, ocupando uma área de 1 750 m2, 

cêrca de 30% dos logradourm. existentes. 

Modesta casa de caridade com 6 leitos oferece assis
tência hospitalar à população local. 

Um médico e dois dentistas prestam seus serviços ao 
povo, que no Legislativo municipal está representado por 
9 edis. Para as eleições de 3-X-955~ estavam inscritos 
1 969 eleitores, dos quais, 785 votaram naquele pleito. 

Conta o município 1 aparelho telefônico, 1 pensão. 
1· biblioteca . 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Carmelo Crisafuli). 

CLARAVAL- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Já nos fins do século XVIII as terras de 
Claraval eram habitadas por elementos civilizados, existin
do diversas fazendas, com seus senhores e escravos. 

A agricultura el'a, na época, a atividade principal. 
Foi aproximadamente em 1864 que o garimpeiro João 

Tertuliano Pinto Bispo, natural de Diamantina, vindo de 
Estrêla do Sul para o Sêrro, ao atravessar a região clara
valense, encontr~u diamantes, dando inicio ao garimpo, 
nas águas do rio das Canoas. 

A notícia espalhou-se ràpidamente e dentro em breve 
grande número de aventureiros, atraidos pela possibilidade 
de ganhos rápidos no· garimpo, ali se estabeleceram . 

Formou-se, assim, um pequeno núcleo às margens 
do rio das Canoas, tomando maior impulso quando, em 
1885, pelo fazendeiro José Garcia Lopes da Silva, foi 
feita doação de terras para o futuro patrimônio de Claraval. 

De inicio o povoado chamou-se Garimpo das Canoas, 
passando posteriormente a Divino Espírito Santo do Ga
rimpo das Canoas, isto porque, em terras doadas por José 
Garcia edificou-se uma capela em honra ao Divino Espírito 
Santo. 

Até 1923, Divino Espírito Santo do Garimpo das 
Canoas pertenceu a São Sebastião do Paraiso, quando pas
sou a integrar o municipio de lbiraci. 

Foi em 1953 elevado à categoria de município com o 
nome de Claraval, isto em homenagem a São Bernardo, 
Abade de Claraval, pelo fato de ter coincidido o ano d~ 
sua emancipação administrativa com o do 8.0 centenário da 
morte daquele Santo . 

. O município está subordinado judicialmente à comar
ca de Ibiraci . 

Vista Parcial. 



LOCALIZAÇAO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
ne zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso - entrecortado de vales. 

Sua tír"'a é de 292 km2 • Temperatura em grau cen
tígrado: média das máximas: 27; das mínimas: 18; com
pensada: 23. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Munidpio em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 6 628 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 7 O 17 habitantes como sendo 
sua população provável em 31-Xll-1955, quando a den
sidade demográfica seria de 24 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres N6meroe % allbre 
abaolutoe o total 

geral 
--- .. ----
Sede ......................... ,. .. 539 581 1 120 16,89 
Quadro rural. ................... 2 829 2 679 5 508 83,11 

TOTAL GERAL ........... 3368 3 260 6 628 100,00 

Mosteiro Cisterciense, em construção. 

Outro Aspecto do Mosteiro 

SE·gundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a neguinte a situação do distrito de Claraval, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPB CIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
N6meroe % ot>bre 
abaolutos o total 

----------- geral ---------
Quadro urbano ......... 290 318 608 9,17 
Quadro a~burbano ...... 249 263 512 7,72 
Quadro rual. .... ..... 2 829 2 679 5 508 83,11 

TOT.U. .. ··········· 3368 3260 6 628 100,00 -
AGRICULTURA, PECUARIA E SILVICULTURA- A 
produç;ão agrícola no município, em 1955, foi expressa 
pelos dados constantes da seguinte tabela: 

CUl 
AGR 

Caf~ ... . 
Arroz .. . 
Milho .. . 
Outras .. 

.TURAS 
!COLAS 

------

·········· 
··········· 
··········· 
.......... 

TO 'I 'AL ........ 

AREA 
(h a) 

140 
550 
300 

PRODUÇÃO VALOR 

Cr$ 1 000 Unidade Quantidade % a&bre 
o total 

-------
Arr&ba 16 000 7 200 61,31 

Saco 60 kg 9 000 3 150 26,81 
Saco 60 kg 9 000 1 080 9,19 

- - 317 2,69 

- - 11 747 100,00 

O café é o principal produto agrícola do mun1C1p1o, 
tendo alcançado uma produção, em 1955, de 16 000 arrô
bas nc• valor aproximado de 7,2 milhões de cruzeiros. 

PecUlkia - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % s&bre 

o total 

Aaininoe ...... . 
Bovinos ........ . 10 000 17 000 83,11 

150 23 0,11 
1 250 1 875 9,16 

400 1 000 4,88 

Caprinoe ...... . 
Eqüinoe .. . 
Muares. 

250 38 0,18 
7 500 525 2,56 

Ovinoa ....... . 
Suinoe .. 

TOTAL ... 20 461 100,00 

A pecuária é a principal atividade em Claraval. 

Embora com rebanhos diminutos, a produção de leite 
é muito representativa para a economia local. 

Franca é o mercado consumidor de maior importância. 



Ponte sôbre o Rio Agudo 

Indústria - A organização ·industrial pode ser conhecida 
em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de PrtiSO&l EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· empre· 
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentes Cr$ 1 000 % sóbre N.• de Potencia 
o total motores em c. v. 

------------------
Ind6otria extrativa mi· 

neral ................ - - - - - -
lnd6otria de transforma-

çlo e beneficiamento 
da produçlo agrícola 3 3 155 87,08 2 30 

Inddotria manufature ira 
e fabril .............. 2 3 23 12,92 - -

TOTAL ........... 5 6 178 100,00 2 30 

O município ainda se enc:ontra nos primeiros passos 
para a industrialização. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prlxlioe eziatentea ......... . 

Lo~radouroa públicos 

Exiatentea ............................ . 
Ajardiaadoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Outroe ................................................. . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

235 

12 

12 

MEIOS DE TRANSPORTE -- O território municipal é 
cortado por 58 km de estradas de rodagem, dos quais 44 
sob a administração mun~cipal e os restantes particulares. 
Em 1955, estavam registrados na Prefeitura local, os se
guintes veículos: 8 automóveis, 4 camionetas, 11 caminhões 
e 3 ônibus. 

Casa Paroquial 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA MEIO DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÔES 

------·-----------1-----·---1--------·- ----------
Municípios 
Limltrofes 

Ibiraci. ............. . 
Ibiraci. ............ . 
Franca ......... . 
Sacramento ....... . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

24 
63 
21 

132 

584 

894 

Automóvel 
Onibus 
Onibus 
Onibu, e fer

rovia 

Onibus 

Onibus 

Via Franca, SP 

De Claraval a França, 
por ônibus, 21 km; 
de Franca à eataçlo 
de Sacramento, por 
ferrovia, 97 km; da 
estaçlo de Sacra
mento à cidade, 
por 6nibuo, 14 km 

Via Franca, Paaoa, 
Formiga 

Via Franca e S. Paulo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 32 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 22 situados na sede. 

Dispõe também de 1 correspondente bancário. 

Outra Vista Parcial da Cidade 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE S ANOS E MAIS 

Ndmeros absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% s6bre o total 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

Homens ............... .... 443 291 152 65,68 34,32 
Mulheres ......... ..... .... 479 270 209 56,36 43,64 

TOTAL ............... 922 561 361 60,84 39,16 

(•) Inclusive pessoas de instruçã.o não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----------------1--·----1--------------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva .............. . 

7 
9 

I 116 

7 
11 

418 

lO 
16 

549 



Outro Aspecto da Ponte sôbre o Agudo 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 34,03%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS PúBLICAS (Cr$ l 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Deapeaa "deficit" 

_ _::~a_l __ l Tributãria 
realizada do balanço 

--------
1954 ............ 580 105 685 - 105 
1955 ............ 724 167 702 22 

A arrecadação, na esfera da administração estadual 
foi de 1 700 mil cruzeiros, em 1955. 

ANOS 

1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ......................................... . 
1954 ......................................... . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Eatadual 

1 700 

Municipal 

580 
724 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu

nicipal está localizada na confluência do ribeirão Agudo 

com o rio das Canoas, em região bastante acidentada. 

Devido à proximidade, mantêm seus habitantes um 

intercâmbio maior com a cidade de Franca, no Estado de 

São Paulo. 

A principal obra arquitetônica da cidade é o mos

teiro que está sendo construído pelas Obras Cistercienses 

de Claraval onde, no futuro, além do seminário, funcio

narão igreja, colégio e obras pias. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. Em 

3-X-955, havia 1 456 eleitores inscritos, dos quais 568 vo

taram no pleito daquela data. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Baptista Netto). 

CLAUDIO- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- Os primeiros moradores da região datam 
de 1758, época em que aportaram na localidade duas famí
lias portuguêsas, provàvelmente, em busca de ouro. Insta
laram-se, êstes primeiros moradores, em barracas às mar
gens do córrego que, então, tomou o nome de Lavapés. 

l~ram os chefes destas duas famílias João Ferreira An
tunes e Manoel Borges Homem do Rêgo. O escravo de 
um dêstes dois senhores, de nome Cláudio, saiu logo no 
primeiro domingo em sondagem pelos arredores e desco
briu, ao fim do córrego, um ribeirão. Comunicada. a nova, 
as du11s famílias resolveram ir ver o "Ribeirão do Cláudio". 
DesdE~ então, conservou-se o nome de Cláudio para tôda 
a reg::ão que veio a formar, mais tarde, o município ainda 
hoje .!issim denominado. 

Quando, pela Lei provincial n.0 134, de 16 de março de 
1836, foi criado o município de Oliveira, Cláudio foi elevado 
à categoria de distrito de paz e anexado ao recém-criado 
munidpio. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Só a 30 de agôsto 
de 1911 foi criado o município, cuja instalação se deu no 
ano seguinte, a 1.0 de junho. A primeira Câmara Munici
pal ficou constituída dos seguintes membros: - Presiden
te: Coronel Joaquim da Silva Guimarães; Vice-Presidente: 
Farmacêutico Clarimundo Agapito Pais; Secretário: Dr. Fe
lício :Brandi; Vereadores: Ascânio de Morais Castro, José 
Gonçalves Ferreira Primo e Geraldino José das Mercês. 

Igreja-Matriz 



Grupo Escolar Coronel Joa~ uim da Silva Guimarães 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Em 10 de setembro de 
1925, foi o município de Cláudio elevado à categoria de 
têrmo judiciário, subordinado it comarca de Oliveira e sole
nemente instalado em setembro de 1927. 

Pela Lei n.0 1 305, de 2{) de setembro de 1928, foi 
criado o distrito de ltamembé, desmembrado da sede do 
município; a sede do distrito, instalada a 20 de março de 
1930, denominou-se, sucessivB.mente Cachoeira de Santo 
Antônio, ltamembé e, finalm1mte, Vila Monsenhor João 
Alexandre. 

A comarca de Cláudio foi c:riada a 14 de julho de 1947 
e instalada, solenemente, a 15 de novembro de 1948. 

Além da sede, possui o distrito de Monsenhor João 
Alexandre. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de 
Cláudio localiza-se no oeste de Minas. Sua área é de .... 
627 km2, e a altitude, de 840 rn. As médias das temperatu
ras em graus centígrados apresentam-se assim: das má
ximas: 18,8; das mínimas: 11. As coordenadas geográficas 
da cidade são: - latitude l:iul: 20° 26' 37"; longitude 
W. Gr. 44° 46' 00". Posição ela cidade, relativa à Capital 

SITUAÇÃO A 

" 

Posição do Município em relaçãc' ao Estado e sua Capital 

29- 2t873 

do Estado: -Rumo S.O. Distância de 107 quilômetros, 
em linha reta. 

POPULAÇÃO - A população do município, recenseada 
em 1-7-50, era de 11892 habitantes. A estimativa oficial 
em 1-1-56 foi de 12 650, segundo dados oficiais fornecidos 
pelo Departamento de Estatística do Estado de Minas 
Gerais. A densidade demográfica para 1955 foi calculada 
em 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - As principais aglome
rações urbanas do município são a sede e a Vila Mon
senhor João Alexandre. 

Localização da população - O quadro que inserimos abai
xo fornece os dados referentes à localização da população 
do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•- VU-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres Ndmeroe % a6bre 
abaolut08 o total 

geral 
--

Sede ............................ 1 032 1 194 2 226 18,71 
Vila Monoenhor Joio Alexandre ... 157 188 345 2,90 
Quadro rural. ................... 4 620 4 701 9 321 78,39 

TOTAL GERAL .......... 5 809 6 083 11 892 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONOMICAS- As prin
cipais atividades econômicas do município são: a agricultu
ra, a pecuária e as indústrias manufatureira e fabril. 

Na agricultura, sobressaem-se, pelo volume, a cultura 
de café, a da cana-de-açúcar e a de mandioca. O município 
possui 1 123 900 pés de café, sendo 20 000 novos. A pro
dução agrícola, em 1955, foi de Cr$ 17 898 000,00. 

Ramos de atividade - Ainda de acôrdo com os dados 
do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buição da população municipal, segundo os ramos de ati
vidade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Ndmeroe % o6bre 
aboolutoe o total 

geral 

Agricultura, peCuária e silvicultura 2 814 180 2 994 35,61 
Indúotriao extrativa• ............. 70 - 70 0,83 
Indústria de tranoformaçio ... ... 195 9 204 2,42 
Comfrcio de mercadorias . ........ 73 I 74 0,87 
Com~rcio de imóveio e valoreo mobi-

liérios, cr&!ito, seguros e capitali· 
zaçio .................... ' .... 7 - 7 0,08 

Preotaçio de oerviços ............ 88 94 182 2,16 
Transporte, comunicações e arma&e-

nagem ......... ········· 76 - 76 0,90 
Profissões liberais .. ....... , ······ 7 1 8 0,09 
Atividade• oociais ................ 9 30 39 0,46 
Adminiotraçlio pública, legislativo 

e Justiça ...................... 25 2 27 0,32 
Defesa nacional e oegurança pública 4 - 4 0,04 
Atividadn dom&ticao não remu-

neradaa e atividades eacoJares dia-
centes .. ........... ... ... .... 366 3 775 4 141 49,28 

Condições inativas. .............. 339 245 584 6,94 

TOTAL ... ...... ....... 4 073 4 337 8 410 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Na agricultura, 
destacam-se, pela importância, o café, com a área cultivada 
de 1 037 ha; a cana-de-açúcar, com 380 ha; a mandioca, 
com 220 ha e o milho, com 1 000 ha. 

Na pecuária, destaca-se o rebanho bovino, com 29 200 
cabeças, no valor de Cr$ 43 800,00. Pode-se ter uma 



Santa Casa de Misericórdia 

idéia exata da situação agrícola e pecuária do município 
pelos quadros apresentados até aqui e a seguir: 

PRODUCAO VALOR 
CULTURAS AREA 
AO RI COLAS (ha) % sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

CafE ............... 1 037 ArrOba 18 192 9 865 55,13 
Cana-de-açúcar ..... 380 Tonelada 9 500 2 850 15,92 
Mandioca .......... 220 . 7 800 2 340 13,07 
Milho .............. 1 000 Saco 60 kg 10 800 1 296 7,24 
Outras ............. 459 - - 1 547 8,64 

TOTAL ........ 3 096 - - 17 898 100,00 

Pecuária - Quanto à população pecuária, na mesma 
data, sua situação era a seguinte: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sObre 

o total 
------

Aeininoa ...................... . 15 53 0,10 
Bovinos ...................... . 29 200 43 800 83,15 
Caprinos ..................... . 140 17 0,03 
Eqüinos ...................... . 1 800 2 700 5,12 
Muares ....................... . 300 600 1,13 
Ovinos ....................... . 230 35 0,06 
Suinos ....................... . 6 100 5 490 10,41 

TOTAL .................. . 52 695 100,00 

Indústria - Pelo registro efetuado no quadro abaixo, 
demonstra-se o valor econômico da indústria no município:· 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta-
Peuoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci-
empre-
{lado 

mentos Cr$ 1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ----------------------------Indústria Clltrativa mi· 

neral ..•............. 4 12 1 - - -lndúatria de tranaforma-
çio e beneficiamento 
da produção agricola 164 176 

Indústria manufatureira 
305 2,93 - -

e fabril. ............. 24 196 10 090 97,07 39 424,75 

TOTAL ........... 192 384 10 396 100,00 39 424,75 

Cadeia e Forum 

J/.50 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era" a seguinte a 
situaç.iio dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es
tatísti::a da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

Número de prédios existentes ... 

LoAraduuros públicos 
Exist<·ntes ........ . 

Abastecimento d'água 

PrMi<"' aervidos possuindo penas ... . 
Logra:louros aervidos totalmente ... . 

Esgoto• 

{
De despejo ... · ....... . 

De águas superficiaia .. 

Logradouros aervidos. 

PrMi•>a esgotados .. ..... {Pela rede. 

Por fossas 

llumin •ção pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados .. 
{

Número de logradouros ..... . 
Número de focos .......... . 
Consumo em kWh ......... . 

LigaçÕ<•S do-miciliares (•) 

De luz ... .. {Número de ligações .... . 

Consumo em kWh ..... . 

De fl>rça ................... {Número de ligações ........ . 

· Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

582 

3!1 

298 
24 

3 

18 

45 

30 
348 

190 103 

360 

33 844 

11 

12 300 

:Dotado de 1 serviço de saúde e 3 médicos no exercí
cio da profissão, o município podia assistir sua população. 
A hospedagem era suprida por 1 hotel e uma pensão, en
quanto o único cinema existente propiciava alguma dis
tração aos habitantes. Completavam os melhoramentos 4 
bibliotecas e uma tipografia . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Cláudio 
é servido pelas seguintes vias: - Estrada de rodagem e 
Rêde Mineira de Viação. A rêde rodoviária conta com 
120 l:m de estradas, dos quais, 115 sob administração muni
cipal e os restantes sob administração particular. 

Os veículos automotores registrados na Prefeitura Mu

nicipal eram 23 automóveis, 3 camionetas, 35 caminhões e 

3 ônibus. 

"Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itine

ráriall do município: 

"PECIFICACAO 

--

Municípios 
Limítrofes 

Divin6 polia .............. 

Carmo da Mata ........ 

Divinó :~olis ...... ········ 

Carmo 

Itapec~ 

Capita I 

I 

I 

Capita 

Capita 

Capita I 

da Mata ......... 

rica ............. .. 

Estadual. ...... .. 
Estadual. ........ 

Federal. ......... 

Federal. ......... 

DISTANCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES (KM) TRANSPORTE 

49 Rodovia Automóvel 

22 Rodovia Automóvel 

69 Ferrovia R.M.V. 

41 Ferrovia Idem 

67 Ferrovia Idem 

180 Rodovia Onibus 

225 FerroVia R.M.V. 

546 Rodovia Automóvel 

714 Ferrovia R.M.V. • B.F.C.B. 



Grupo Escolar "ln~cêncio Amorim" 

COM2RCIO E BANCOS - A cidade possui um estabeleci
mento comercial atacadista, situado na sede; conta, ainda, 
com 62 varejistas, dos quais 3 2 na sede. Dispõe, também, 

de sete correspondentes bandtrios. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, no tocante à alfabetização, oferecem os seguintes 

dados referentes à população do município: 

~ESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númerns absolutos % sObre o total 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Nilo Sabem Nio 

Total ler e sabem ler e sabem 
4~crever ler e escrever ler e 

escrever(•) eecrever(•) 
--- ---------

r- 1 006 687 319 68,29 31,71 

Quadro urbano Mulheres .. 1 181 691 490 58,50 41,50 

TOTAL 2 187 1 378 809 63,00 37,00 

r- 3 854 1 760 2 094 45,66 54,34 

Quadro rural. . Mulheres .. 3 945 1 434 2 511 36,34 63,66 

TOTAL 7 799 3 194 4 605 40,95 59,05 

r- 4860 2 447 2413 50,34 49,66 

Em Gerai..... Mulheres .. 5 126 2 125 3 001 41,45 58,55 

TOTAL 9 986 4 572 5 414 45,78 54,22 

(•) Inclusive peaaoa1 de inetruelo nl.o declarada. 

Ensino primário - De acôrcio com os elementos forne
cidos pelo Serviço de Estatíntica da Educação do Esta
do de Minas Gerais, no período compreendido entre 1954 

Coletorias Estad~ ai e Federal 

e 1956, foi a seguinte a situação do ensino primário no mu
cípio: 

DADOS NUMS:RICOS 
ESPECIFICA CÃO 

1954 1955 1956 

Unidades e•cohires .............. 25 25 26 
Corpo docente ....... : .. ........ 44 43 46 
Matricula efetiva ............... 1 443 1 410 1 468 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 50%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas do município, no período de 1951 a 1955 é perfeita
mente caracterizada pela tabela que estampamos a seguir: 

FINANCAS (Cr$ 1.000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

--------- --
1951. ........... 564 543 499 65 
1952 ............ 685 665 552 133 
1953 ............ 1 004 963 816 188 
1954 ............ 874 828 1 004 -130 
1955 ............ 1 097 1 014 1 679 -582 

Ainda, relativamente à receita arrecadada no município, 
no mesmo período, no âmbito federal, estadual e municipal, 
o resultado foi o seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Eatadual Municipal 
------------- -------1---::...__-
1!151 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

458 
567 
645 
!136 

1 832 

1 223 
1 610 
2 414 
2 574 
4 084 

564 
685 

1 004 
874 

1 0!17 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Como assegura 
a tradição oral, houve, há coisa de cem anos, uma certa 
influência da mineração de ouro na vida econômica do 
município. Contudo, nos últimos tempos, o ouro deixou de 
ter qualquer influência. As lavouras cafeeira e canavieira 
passaram a ser a melhor fonte de renda e as atividades 
mais lucrativas da região se prendem tôdas à lavoura ou à 
pecuária, como se poderá verificar pelos quadros aqui apre
sentados. O município produz, também, minério de ferro, 
cujas reservas ainda não foram devidamente exploradas. 

Entre os festejos populares, os de fundo religioso são 
os mais comuns, ressaltando-se a denominada Festa do Ro
sário, com danças características do elemento negro, quan
do os fazendeiros, a cavalo, acompanham os cortejos e Tro
nos improvisados que são adornados de côres vivas, nas prin
cipais praças da cidade. Pela Semana Santa, várias procis
sões são organizadas, sobressaindo-se a denominada Procis
são do Encontro, para a qual são convocados os mais conhe
cidos oradores sacros da Província. O ponto pitoresco e 
lendário da cidade denomina-se Serra da Capela Velha e 
dista apenas dois quilômetros da cidade. Conta a lenda 
que, nesse local, foi encontrada uma imagem de Nossa Se
nhora da Conceição. O povo, em grande cortejo composto 
de senhores e escravos, foi ao local e trouxe a imagem para 
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a antiga Igreja do Rosário, templo construído pelos escra
vos e ainda hoje existente. Dias depois, misteriosamente, 
voltava a Santa Imagem para o alto da serra, onde era 
encontrada por um escravo. Novo cortejo, novas festivida
des e a imagem retornava à Igreja dos pretos, para, nova
mente, daí há poucos dias, desaparecer do altar e ser en
contrada no alto da serra, sôbre a mesma pedra. . . Daí 
a deduzir que a Santa Imagem preferia ficar no local onde 
se achava, isto é, no alto da serra. E começou-se a cons
trução de uma capelinha, no tôpo da serra. . . O estranho 
é que, mal terminada a capela, a imagem de lá desapareceu 

e jamais foi encontrada . 
Para a eleição de 3-X-1955, o município inscreveu um 

corpo com 3 662 eleitores, dos quais 1 982 votaram elegendo 
os 9 vereadores que compõem o Legislativo da cidade . 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Mário Martins de Barros Amorim). 

COIMBRA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 VOl. 

HISTóRICO - O topônimo Coimbra dado ao antigo po
voado e hoje município do mesmo nome é uma home
nagem ao imigrante luso, Sr. Manoel Coimbra, proce
dente de Coimbra, velha cidade portuguêsa . 

Sitiante à margem de antiga estrada que ligava as 
cidades daquela região ao Rio de Janeiro, ficou conhecido 
de todos quantos transitavam por aquêle local da estrada, 
que passaram a denominá-lo "Coimbra". 

O patrimônio que ainda hoje constitui o perímetro 
urbano da cidade é resultado de generosa doação feita 
pelo benemérito português Manoel Coimbra à paróquia 
de São Sebastião, criada de acôrdo com o artigo 1.0 da 
Lei provincial n.0 1 103, de 16 de outubro de 1861. O 
distrito foi criado com a denominação de São Sebastião do 
Coimbra por fôrça da Lei provincial n.0 2 031, de 1.0 de 
dezembro de 1873, e por Lei estadual n.0 2, de 14 de 
setembro de 1891, após ter sido desmembrado do muni

cípio de Ubá. 

ogreja-Matriz (velha e nova) 

S:egundo o quadro da divisão administrativa do Bra
sil, referente ao ano de 1911, apresenta-se o distrito figu
rando no município de Viçosa. 

Entretanto, o distrito de São Sebastião de Coimbra 
só tomou a denominação de Coimbra por Lei estadual 
n.0 843, de 7 de setembro de 1923, figurando, ainda, no 
-munidpio de Viçosa. 

'lrambém de acôrdo com as divisões territoriais judi
ciário·administrativas datadas de 1933; 31-XII-1937; no 
quadro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 
1938; bem como no quadro fixado pelo Decreto-lei n.0 148, 
de 1';' de dezembro de 1938, para vigorar no qüinqüênio 
1939-1943, permanece o distrito figurando no município de 
Viçosa. 

() Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
que fixou o quadro da divisão territorial para vigorar no 
qüinqüênio 1944-1948, manteve o distrito de Coimbra in
tegrado no município de Viçosa. 

Finalmente, por fôrça do Decreto-lei n.0 336, de 27 de 
dezembro de 1948, foi criado o município, após seu des
membramento de Viçosa. Em 1.0 de janeiro de 1949 foi 
solem~mente instalado o município, que assim começou 
sua vida autônoma. 

Segundo a divisão administrativa atualmente em vi
gor, o município de Coimbra está subordinado ao têrmo 
e comarca de Viçosa . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 

na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

geral do seu território é montanhoso, sendo, contudo, ba
nhado pelos córregos: São Roque, São Venâncio, Sucanga, 

Quartéis e São João. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 

Bua área é de lOS km2 • A sede municipal, situada 
a 7 W m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 50' 30" de latitude Sul e 42° 48' 30" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 159 km, no 



Grupo Escolar 
"Emilio Jardim" 

Praça Juca Valadares 

rumo E.S.E. Temperatura em grau centígrado: média das 
máximas: 32; das mínimas: 9; compensada: 15. 

POPULAÇÃO - Segundo o:; dados do Recenseamento 
de 1950, era de 5 854 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 6 195 habitantes como sendo 
sua provável população em 31.-XII-1955, quando a densi
dade demográfica seria de 59 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - O município, com
posto de um só distrito, possuía uma única aglomeração 
- a cidade: Coimbra. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.•-Vll-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
N6meroo % sóbre 
absolutos o total 

gn-al 
---

Cidade ...................•...... 1157 1 033 1 890 32,28 
Quadro rural. ................... 2 1112 1 952 3964 67,72 

TOTAL ..................... 2 1169 2 985 5 854 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -Ainda de 
acôrdo com os dados do Rec1mseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a distribuição da população municipal se
gundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuflria e oilvicultura 
Ind6stria de trantformaçio ....... 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liérioe, crl!dito, seguros e capitali-
zaçio ....................... 

Prestaçio de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ........................ 
Profiooões liberais ...... ........... 
Atividades sociais ................ 
Administra'"io publica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e eegurança p6blica 
Atividades dom&ticas niio remu-

neradas e atividades escolares dis-
centea ........................ 

Condições inativas . .............. 

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

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

% sóbre 
Tot1.l Homens Mulheres o total 

1 '·25 1 
73 
69 

1 
90 

26 
3 

32 

9 
2 

1 1:90 
'·27 

4 (147 1 

332 
70 
68 

I 
44 

25 
3 

10 

8 
2 

117 
262 

942 

geral 

!J3 35.22 
3 1,80 
1 1,70 

0,02 
46 2,22 

0,64 
0,07 

22 0,79 

0,22 
0,04 

1 773 46,75 
165 10,55 

2 105 100,00 

A base econômica do munxc1p1o está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predomi-

nância do ramo agricultura, pecuária e silvicultura na ati
vidade da população. 

Por motivos óbvios, do total de 4 04 7 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 2 317 pessoas. Das p~ssoas restantes, 1 425 
dedicavam-se ao ramo da agricultura, pecuária e silvi
cultura, representando mais de 90% sôbre o total da popu
lação ativa . 

.A4ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município em 1955 é expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR DA 
PRODUÇÃO 

AREA 
CULTURAS (ha) · 

N6meros % sóbre 
Unidade Quantidade absolutos o total 

Cr$ 1 000 
-----------
Caf~ ............... 489 Arróba 26 052 7 816 53,50 
Milho .............. 1 040 Saco 60 kg 22 440 3 366 23,04 
Feijiio .............. 310 . . . 5 130 1 269 8,68 
Outras •............ 164 - - 2 IA51 14,78 

TOTAL ........ 2 003 - - 14 612 100,00 

O café representa 53,50% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inex
pressivo, produz ainda milho, feijão e arroz. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

DADOS NUM!:RICOS 

REBANHOS NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

Valor 
Cr$ 1 000 

% oóbre 
o total 

--------·---------1------1------1------
Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

13 
3 960 

250 
460 

1 100 
110 

6 000 

39 
6 336 

33 
690 

2 750 
17 

5 700 

15 565 

0,25 
40,71 

0,21 
4,43 

17,68 
0,10 

36,62 

100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o 
de bovinos, representando 40,71% do valor, seguido do 
de suínos, com 36,62%, sendo o de menor valor o de 
ovinos com O, 10% do total. 

Produção de ori~em animal- 1955 

PRODU1'0 UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

(Cr$) 

----------
Leite .................... Litro 1 084 050 3 252 150,00 
Ovos .................... D6zia 211 750 2 117 550,00 

TOTAL ............. - - 5 369 700,00 

Rua São José Delegacia de Polícia 
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Da produção de origem animal destaca-se a do leite 
com 1 084 050 litros e o valor de Cr$ 3 252 150,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peuoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDOSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 

o total motores em e.v. 
--- ---~ ------------
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 3 8 28 1,40 - -
Indúotria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 16 26 233 11,67 6 40 

Indústria manufatureira 
e fabril ............. 8 19 I 725 86,93 12 69 

TOTAL ........... 27 53 I 996 100,00 18 109 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 35 km de estradas de rodagem, dos quais 15 
sob a administração estadual e 20, sob a municipal. É 
servido pela Esrtada de Ferro Leopoldina. Em 1955, a Pre
feitura local registrou os seguintes veículos motorizados: 5 
automóveis; 2 camionetas e 7 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICA CÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

------------
Municlpios 
Limítrofes 

Ervélia .............. .... 24 Rodovia -
São Geraldo ......... .... 27 Ferrovia E.F. Leopolrlina 
Viçosa ............... .... 18 Rodovia -

25 Ferrovia E.F. Leopoldina 
Paula Cândido ........... 36 Rodovia -
Capital Estadual. ........ 334 Ferrovias E.F. Leopoldina e 

E.F. Central do 
Brasil 

257 Rodovia -
Capital Federal. .... ..... 380 Ferrovia E.F. Leopoldina 

408 Rodovia -

Vias de comunicação - Possui o município uma agên
cia postal e o telégrafo da E. F. L. Está servido por serviço 
telefônico urbano e interurbano, contando a sua rêde 8 
aparelhos. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatistica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACÃO 

Número de prédios existentes ............... . 

Logradouros públicos 

Exiotentes ................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................. . 

Abastecimento d'ág'}a 

l 
Po01uindo hidrômetros ...... . 

PrEdics servidos.. . . . . . . . Poosui?"do pen!'s. · · · · · · · · · · · 
· · · · Com hgações hvres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos........ Parcialmente .............. . 

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

DADOS 
NUMl!:RICOS 

12 

3 

2 
7 

247 

247 

lO 

10 

ESPECIFICACÃO 

Esgotos 

L d 'd {De despejo ................ . ogra ouros serv1 oa ....... . 
De iguas superficiais ....... . 

P u• tad {Pela r~de ................. . 
r<Niotl CIIO . OI .•..••...•• 

Por f01sas ................. , 

llumina ;tio pública e domiciliar (•) 

L d .1 . d {Número de logradouros .... . 
ogra ouros I umtna 01. · · · · · Número de focos ..... .' .... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAar;õe• domiciliares (•) 

De luz ..................... {Número de ligações ........ . 

Consumo em kWh ......... · . 

De fôrça ................... {Número de ligações ........ . 

Comumo em kWh ......... . 

(•) Dad01 referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

10 

10 

53 

230 

10 
122 

31 700 

223 

54 100 

8 

16 500 

E[á 2 logradouros inteiramente pavimentados, 1 par
cialmente e 2 ajardinados; 247 prédios são servidos de 
água, 280 esgotados por fossas ou rêde e 223 domicílios 
possuíam luz. O número de focos nos logradouros públi
cos era de 122 e o consumo foi de 31700 kWh em 1955. 

COMJ;:RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas, situa
dos na sede; conta ainda 86 estabelecimentos comerciais 
vareji:;tas dos quais 69 também na sede. 

Dispõe de 1 correspondente bancário . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DI BCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) e•crever(•) 

·-

{Homens ... 733 459 274 62,61 37,39 
urbano Mulheres .. 900 505 395 56,11 43,89 

TOTAL 1 633 964 669 59,03 40,97 

Quadro 

{Homens ... 1 634 705 929 43,14 56,86 
rural. . Mulheres .. 1 602 517 1 085 32,27 67,73 

TOTAL 3 236 1 222 2 014 37,76 62,24 

Quadro 

{Homens ... 2 367 1 164 1 203 49,17 50,83 

•1. ..... M~:::·~ 2 502 1 022 1 480 40,84 59,16 

4 869 2 186 2 683 44,89 55,11 

Em ger 

(•) Inclusive peaaoas de instrução nilo declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge 59,03% 
do tc1tal no quadro urbano, 37,76% no quadro rural e 
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Prefeitura Municipal 

em geral 44,89%. Dos que sabem ler e escrever no muni
cípio, os homens somavam maior número. Em números 
absolutos, assim se expressa a população presente em 1950, 
de cinco anos e mais: de um total de 4 869 pessoas, 2 786 
sabiam ler e escrever e 2 68~l não sabiam ler e escrever, 
representando êsses últimos 5~;,11 o/o da população de mais 

de 5 anos. 
A percentagem de alfabetização correspondente ao Es

tado, na mesma época, era de· 38,24%. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educa~·ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954 a 15156, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

H54 1955 1956 
-------------- -------1-----~--------

Unidades escolares ............ . 
Corpo docente.... . ........ . 
Matricula efetiva ............. . 

9 
22 

743 

9 
21 

711 

7 
18 

727 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idadl~ escolar - é de aproxima
damente 51,05%. Para um total de 727 alunos matricula
dos em 7 unidades escolares, l:.avia 18 professôres em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças publi

cas no município no período de 1951-1955 é bem ca

racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS PúBLICAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita a r r e c a C. a da Saldo ou 
Despesa defidt 

Total Trib1tllria 
realizada do balanço 

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

1951 ............ 445 160 697 252 
1952 ............ 527 178 917 390 
1953 ............ 931 192 839 92 
1954 ............ 862 184 831 31 
1955 ............ 821 211 847 26 

l:stação da E. Ferro Leopoldina Beco da Estação 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal --------------·--1---------------
1951 ......................... . 
1952 .................... ' .... . 
1953 ......................... . 
1954 ...................... . 
1955 ...................... ' 

1 111 
1 103 
1 719 
1 818 
1 777 

445 
527 
931 
862 
821 

Enquanto a receita estadual subiu de 1 111 mil cru
zeiros em 1951, para 1 777 mil cruzeiros em 1956, a muni
cipal aumentou de 445 mil cruzeiros para 821 mil cru
zeiros no mesmo período. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - As terras do 
município são banhadas pelos córregos São Roque, São 
Venâncio e outros. 

O comércio é bastante desenvolvido. Contam-se 8 te
lefones, 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema. 

A sede municipal está servida de rêde d'água, ha
vendo, ainda, rêde de esgôto, na qual 53 prédios são esgo
tados; 122 focos de luz iluminavam, em 1955, 10 logra
douros, consumindo 31 700 kWh. 

Os vereadores em exercício são em número de 9. 
Inscritos para as eleições de 3-X-955, havia 2 463 eleitores, 
dos quais, 1 205 compareceram para votar. 

A população dispõe de um Centro de Saúde. No setor 
cultural há 1 biblioteca e 1 tipografia. 

Há instalada em Coimbra uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatístico Bra
sileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Galdino Rodrigues de Andrade) . 

COLUNA-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Data do ano de 1885 a doação de uma 
área de terreno, medindo aproximadamente 280 litros, para 
aí se edificar um povoado que recebeu o nome de Santo 
Antônio da Coluna. 

Os doadores foram Manoel Gonçalves Prudente ( tam
bém conhecido pelo nome de Manoel Pena) e sua mulher 
D . Delfina Maria da Conceição. 

No mesmo ano de 1885, no dia 15 de agôsto, em vi
sita pastoral, o bispo D. João Antônio dos Santos benzeu, 
no terreno doado, um cruzeiro em lugar do qual, mais tarde, 
foi erigida a igreja matriz que ocupa, hoje, o ponto central 
da cidade. 

Em 1888, três anos após, portanto, foi iniciado o des
bravamento da mata na gleba doada, para início das cons
truções; as primeiras edificações tiveram início no ano de 
1889, sendo, Manoel Gonçalves Prudente, Herculano da 
Silva Tôrres, Joaquim Marques da Fonseca, Teófilo Pereira 
de Oliveira e Joaquim Gomes de Oliveira os primeiros mo
radores da localidade. 

O topônimo "Coluna", veio de igual designação de uma 
serra existente nas proximidades . 
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Em 1890, a povoação, já bem desenvolvida, foi eleva
da a Distrito Policial, subordinado ao municipio de São 
João Batista de Minas Novas, elevado também, no mesmo 
ano, a Distrito de Paz. 

A primeira escola de ensino primário foi criada ern 
1892 e instalada em 1893 . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de San
to Antônio da Coluna, criado pelo Decreto estadual n.0 192, 
de 20 de setembro de 1890, apresenta-se na Divisão Admi
nistrativa de 1911 como distrito do município de Peçanha. 

Em face da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, anexou-se ao município de São João Evengelista, 
quando passou a denominar-se "Coluna", ao invés de "Santo 
Antônio da Coluna". 

Por fôrça da Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezem
bro de 1953- Divisão Administrativa- foi criado o mu
nicípio de Coluna, com território desmembrado do municí
pio de São João Evangelista, sendo a instalação solene no 
dia 1.0 de janeiro de 1954. Na Divisão Administrativa 
e Judiciária do Estado, fixada pela referida Lei 1039, para 
vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o município de Coluna 
aparece integrado por um só distrito, o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - De acôrdo com a Divisão 
Territorial do Estado, fixada pela Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 
o município de Coluna, criado por essa Lei, jurisdiciona-se 
à Comarca de São João Evangelista. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona do rio Doce, Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 383 km2 • 

SITUAÇÃO A 

'o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 516 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 7 946 habitantes como sendo sua popu-
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Aspecto Parcial da Cidade 

lação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo
gráfica seria de 21 hab./km2 • 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Coluna, núcleo em 
tôrno élo qual se emancipou posteriormente o atual muni
cípio: 

TOTAL 

ESPE CIFICAÇXO HOMENS MULHERES 
% a6bre N6meroo 

aboolutoo o total 
&.era! ---------- ------ -----------------

Quadro w·bano .......... 220 306 526 6,99 
Quadro a<~burbano ....... 198 222 420 5,58 
Quadro n1ral. ........... 3 267 3 303 6 570 87,43 

TOTI~L ............. 3 685 3 831 7 516 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - As principais atividades econômicas do muni
Cípio, de acôrdo com os dados obtidos em 1955, podem 
ser ob:;ervadas através dos quadros que apresentamos a 
seguir. 

Ai~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955 é expressa pelos dados cons.; 
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CUL'fURAS AREA 
AGRl:COLAS (ha) 

% a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

-------- ----- ------· ----- ----- -----
Feijio .... ········· 2 027 Saco 60 kg 16 400 7 801 40,51 
Milho .............. 1 790 Saco 60 kg 45 000 6 075 31,52 
ear~ ............... 256 Arr6ba 4 500 1 350 7,00 
Cana-de-1.ç6car ...... 392 Tonelada 7 000 1 260 6,53 
Banana ............. 130 Cacho 140 000 1 120 5,81 
Outras .............. 368 - - 1 664 8,63 

TOTA.L ........ 4 963 - - 19 270 100,00 -
E:rn 31-XII-55 era a seguinte a situação dos rebanhos 

do mw:ticípio: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % a6bre 
o total 

---------------- ------- -------- -------
10 30 0,18 

7 000 1 200 67,87 
80 6 0,03 

I 100 I 870 11,32 
400 I 000 6,05 

50 4 0,02 
3 030 2 400 14,53 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...........•........... 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovino• ...................... . 
Sulnos ........................ . 

TOTAL .................. . 16 510 100,00 



Indústria- A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL 
Cita• Pet~soal EMPREGADO 

TIPO DE INDÚSTRIA beleci- enipre-
mentoe gado 

% a6bre Cr$ 1 000 
o total 

-- ------- -~----- ------ ------
Ind6atria de tranaforma-

çilo e beneficiamento 
da produçilo qr!cola 8 20 248 33,92 

Ind6atria manufatureira e 
fabril. ................ 31 71 483 66,08 

TOTAL ............. 39 91 731 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a. seguinte a si· 
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produçiio de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de préd_ios existentes ........................... . 

Lo/lradouros públicos 

Existentetl .............................................. . 

lluminar;llo pública e domiciliar• 

Log d .
1 

. d {N6mero de logradouros ..... . 
ra ouroa I umma oa..... N6mero de focos.: ......... . 

Conaumo em kWh ......... . 

Li/lar;ões domiciliares• 

De !UI { N6mero c.e ligações ......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 195 5 

DADOS 
NUMB.RICOS 

208 

15 

15 
72 

5 100 

69 
8 443 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
.lcortado por 90 km de estradas de rodagem, sob a adminis

tração municipal. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ITINERARIOS E MEIOS 
DE TRANSPORTE 

AO RIO DE JANEIRO 
Por 6nibua, via Baguari (28) Paulistas (40) Ca

nabrava (58) Silo João Evangeliota (117) 
Guanhila ............................... . 

Por llnibua de Guanhilet1 a Belo Horizonte, via 
Senhora do P6rto (24) Morro do Pilar (101) 
Pal6cio (143) Lagoa Santa (228) Vespasiano 
(240) Venda Nova (258) Belo Horizonte pe· 
la E. F. C. B. de Belo Horizonte ao Ri•• de 
Janeiro ................................. . 

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

A BELO HORIZONTE 
Por 6nibua, via Baguari (28) Paulistaa (40) Ca

nabrava (58) Si.o Joilo Evangeliata (67) 
Guanhila ............................... . 

Por 6nibua de Guanhilet1 a Belo Horizonte, via 
Senhora do P6rto (24) Morro do Pilar (101) 
Pa16cio (143) Lagoa Santa (228) Vet~pasiano 
(240) Venda Nova (258) Belo Horizonte ... . 

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

AS SEDES MUNICIPAIS LIM!TRO:t•ES 

A ITAMARANDIBA 
Por auto, via Santa Lusia (15) ............. . 

A SÃO JOSB. DO JACURI 
Por auto, via Baguari (28) Nelson Sena (-14) .. 

A SÃO JOÃO EVANGELISTA 
Por llnibua, via Baguari (28) Pauliatas (40) 

Canabrava (58) .......................... . 
Por auto, via Baguari (28) Nelson Sena (44) .. . 

A PAULISTA 
Por 6nibua, via Baguari (28) ............ . 

A RIO VERMELHO 
Por auto, via Santa Luzia (15) ......... . 

TEMPO 
EXXENSÃO Ml!.DIO 

km GASTO 

lOS 

640 
1 013 

lOS 

268 
373 

57 

68 

67 
63 

40 

51 

EM VIAGEM 

Sh30m 

7h 

27h 

Sh30m 

7h 
12h30m 

2h 

2h30m 

2h30m 
2hOOm 

1h30m 

2h 

Vista Parcial 

COMÉRCIO- O Município é servido por quarenta e um 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais, vinte e 
oito, situados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % a6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

et1crever ler e eac:rever ler e 
escrever(") etlcrever(•) -------------------

Homens ................... 371 164 207 44,20 55,80 
Mulheret1 .................. 457 167 290 36,54 63,46 

TOTAL ............... 828 331 497 39,97 60,03 

(•) Incluaive pessoas de instruçilo niio declarada. 

$nsino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
D.ADOS NUMltRICOS 

1954 1955 1956 ----------------- ---------------------
Unidades etiCO!ares ............. . 
Corpo docente ............... . 
Matricula efetiva .............. . 

5 
14 

512 

4 
14 

538 

14 
26 

1 064 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 58,23%. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - A sede mu
nicipal possui melhoramentos urbanos condizentes com seu 
desenvolvimento econômico. A hospedagem é atendida por 
1 pensão. 

As principais atividades que sustentam a economia mu
nicipal são: agricultura e pecuária. 

Na agricultura, o principal produto é o feijão, cuja 
safra em 1955 atingiu 16 400 sacos de 60 kg. Em seguida, 
vem· o milho, com quarenta e cinco mil sacos. Em quanti
dade menos importante, quanto ao valor, produz ainda o 
município o seguinte: café (com 197 500 pés dos quais 
181400 frutificando, em 1955); cana-de-açúcar, banana, 
arroz, mandioca, etc. 
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Na pecuária, o principal rebanho é o bovino com 7 000 
cabeças que produziu, ein 1955, 815 000 litros de leite e 
69 600 kg de queijo tipo Minas. 

A Câmara Municipal cqmpõe-se de 9 vereadores. Ha
via, em 3-X-955, 1 054 eleitores inscritos. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio do Amaral Gonçalves). 

COMENDADOR GOMES - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Comendador Gomes per
tenceu ao município de Frutal como distrito. 

Desde que foi elevado a distrito, recebeu o nome de 
Comendador Gomes, mantido ao ser transformado em mu
nicípio autônomo. Essa denominação representa homena-

. gem ao Comendador Joaquim Antônio Gomes da Silva, na
tural de Pitangui, Estado de Minas Gerais, onde nasceu ·~m 
1838, tendo falecido em Frutal aos 77 anos. Foi jornalista, 
escritor, musicista. Era um espírito lúcido e empreendedor, 
tendo, com o seu espírito público, prestado relevantes s<er
viços a Frutal, que foi, graças a seus esforços, elevado' à 
Vila em 1885. Comendador Gomes, que foi Senador, fun
dou em Uberaba, cidade onde redigiu dois jornais, o Co
légio da Piedade. Frutal guarda a sua memória como a de 
um benemérito do município e da região. 

A totalidade das terras que constituem o município 
de Comendador Gomes pertenceram a três pessoas: João 
Claudino, Cristina de Freitas e Ildefonso de Freitas, que 
nelas criavam gado. Construíram nas suas propriedades as 
primeiras casas. Por volta do ano de 1900, êsses três fa
zendeiros deliberaram doar suas terras aos padres que se 
achavam em Campina Verde, então Campo Belo. Os padres, 
recebendo a grande doação, construíram uma capela no lo
cal, que assim ensaiava os primeiros passos para ser povoa
do. Ao patrimônio foi dado o nome de São Sebastião do 
Entre Morros. Como o local era muito arenoso, o povo o 
denominou Areias. Os padres aderiram à denominação es
pontânea do povo e mudaram o nome da área do patrimô
nio para São Sebastião das Areias de Frutal. Antes daque
les três criadores de gado, a área não fôra habitada. NãCI se 
encontram nela vestígios de indígenas. 

As terras eram ótimas para a engorda do gado. DE~vi
do a isso o lugarejo começou a atrair habitantes. O gado 
zebu valorizava-se o que incrementou a construção de ca.sas 
no lugar. Já se preocupavam no povoado em construir ruas, 
e duas surgiram. 

Frutal crescia e o povoado passou a ser visto com in
terêsse pelos políticos, dado o seu natural desenvolvimento. 

Em 1903 foi instalada em São Sebastião das Areias uma 
serraria, o que serviu para preparar madeira para as pri
meiras casas. Era tal serraria um evidente sinal de progres
so. Em 7 de setembro de 1923, pela Lei 1).0 843, São Sebas
tião das Areias passou a distrito do município de Frutal c:om 
o nome, então, de Comendador Gomes. Nessa situação, foi 
prosperando, até que, pelo desenvolvimento apresent1:1do, 
os legisladores de Minas entenderam de justiça dar-lhe au
tonomia. Foi criado o município de Comendador Gomes 
pela Lei n.0 336 de 27 de dezembro de 1948, desmembrao-
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do-se assim a sua área do município de Frutal. Deu-se a ins
talação do município em 1.0 de janeiro de 1949. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIC!PIO - Comendador Gomes 
é um município da Zona do Triângulo, situado em planal
to, na bacia do Rio Grande. Terreno arenoso, caracterizado 
por "furnas". Essa denominação é dada no local ao encon
tro de duas serras, em cortes verticais máximos dividindo a 

' vegetarão em dois tapêtes verdes: o superior e o inferior. O 
ponto intermediário tem a semelhança de paredes sem o re-
b A ·r A d "f " A I oco. o as as urnas tem nascentes de agua e o capim 
é da melhor qualidade para a engorda do gado. 

SITUAÇÃO 

I A 
e 

I " 
I~ 

... 

o 

" 

t1. 
s ~ 

() 

P~sição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

S·ila área é de 1 058 km2• A sede municipal tem como 
cocrde nadas geográficas 19° 41' 3 0" de latitude Sul e 
49° o~;· 00" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, Hm linha reta, 541 km, no rumo O.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 3 594 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 3 790 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, ocasião em que a densidade demo
gráfica deverá ser de 4 habitantes por quilômetro quadrado. 

Locali:eação da população - Constitui-se o município ape
nas da sede. 

De acôrdo com os dados do Recenseamento de 1950, 
era a seguinte a localização da população do município: 

L 

Sede ... 
Quadro 

OCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

--

························· 
rural .................... 

T01 :AL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.•·VII·l950 

Total 

Homens Mulheres 
N6meros % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-----

240 251 491 13,66 
1 623 1 480 3 103 86,34 

I 863 1 731 3 594 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE l~CONOMICA -Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdc' com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a s:!guinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indúatriaa extrativas . ............ 
Indústria de tranoformação ....... 
Com~rdo de mercadorias . ........ 
Comircio de imóveis e valores mobi-

liárioa, cridito, seguros e capita-
lização .................... 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e arma-
zena~em ...................... 

Profiao es liberais ................ 
Atividade• oociaio ................ 
Administração pública, Legislativo 

~ Justiça ...................... 
Defeoa nacional e oegurança pública 
Atividadeo domfaticao não remu-

neradao e atividades eocolareo dia· 
centea ........................ 

Condiçõew inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Honoeno Mulheres 
Números 
absolutos 

% ollbre 
o total 
geral 

868 869 36,85 
7 7 0,29 

28 29 1,22 
11 11 0,45 

lO 35 45 1,90 

2 3 0,12 
1 1 0,04 
6 7 0,29 

15 16 0,67 
2 2 0,08 

77 969 I 046 44,36 
205 119 324 13,72 

1 225 I 135 2 360 100,_00 

Por motivos evidentes, do total de 2 360 pessoas é 
conveniente sejam subtraídos os efetivos correspondentes 
aos r'ois últimos ramos discriminados (ao todo ·1370). Re
sultam 990 . As 869 pessoas ativas no ramo "agricultura, 
pecuária e silvicultura" representam 88% sôbre êsse último 
total. 

Agricultura, pecuária e silvicuJtura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

Arroz ......... . 
Feijão ............. . 
Milho ............. . 
Outras ............ . 

TOTAL ....... . 

ÁREA 
(ha) 

PRODUÇÃO VALOR 

UnidiLde Quantidade Cr$ 1 000 % ot.bre 
o total 

Saco 6') kg 45 000 
6 000 

12 000 

11 250 
2 700 
I 800 
1 056 

16 806 

66,94 
16,07 
10,71 
6,28 

100,00 

Ao lado da intensa atividade pecuária, o município 
caracteriza-se como grande produtor de arroz além de dedi
car-se, em escala apreciável, às culturas de feijão e milho. 

Havendo em pequena es,:ala, as de mandioca, banana, 
café e abacaxi. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do Município são Frut::al e Barretos. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos .............. . 
Bovinoa .............. . 
Caprinos ...... . 
Eqüinos ............. . 
Muares ........... . 
Ovinos ...... . 
Sutnoa ...... . 

TOTAL ..... . 

NÚMERO 
I> E 

CAEEÇAS 

10 
45 000 

180 
1 300 

400 
150 

9 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

20 
72 000 

22 
I 950 

880 
23 

8 100 

82 995 

% ollbre 
o total 

0,02 
86,78 

0,02 
2,34 
1,06 
0,02 
9,76 

100,00 

Constitui a pecuária a principal fonte econômica para 

o município. A criação de gado bovino em Comendador Go

mes coloca-o em posição de destaque no quadro estadual 
como grande centro criador. 

O gado mais comum é o zebu, com sua variação gir. 

O principal centro importador de gado do Município 

é a cidade de Barretos, no Estado de São Paulo. 

Quanto à produçáo de leite, que em 1955, atingiu 

6 000 000 de litros, parte é consumida pela população local 

e parte é transformada em creme para exportação. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintt!s dados, relativos a 1955: 

N de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE esta· 

Pesooal EMPREGADO MOTRIZ 
INDúSTRIA beleci· 

empre-
gado 

mentos Cr$ 1 000 % ollbre N.• de Potencia 

------------- o total motores em c.v. ---- ---- ---- ---- --··-- ----
Indústria msnufatureira 

e fabril. ..... ········ 2 3 23 100,00 - -
TOTAL ........... 2 3 23 100,00 ·- -

O valor da produção industrial do Município atingiu, 

em 1955, 800 mil cruzeiros, assim distribuídos: indústrias 

de transformação - 180 mil cruzeiros, indústrias extrati

vas - 440 mil cruzeiros e indústrias manufatureiras - 180 
mil cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção .de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM&RICOS 

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

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo/lradouros públicos 

Existentes . .... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

I 
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminado•... Número de focos ............ . 

Consumo em kWh. . . . . . . ... . 

Li~ações domiciliares (*l 

De luz .... 
.... {Número de ligações .......... . 

Con•umo em kWh .......... . 

(') Dados relativos a I 955. 

127 

10 

8 

50 

4 100 

65 

10 400 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 412 km de estradas de rodagem, dos quais 97 
sob a administração federal, 180 sob a municipal e os res
tantes sob a de particulares . 
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Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES: 

(km) TRANSPORTE 
-·-----------i------·1------1-------·-

Municlpios 
Limitrofes 

Campina Verde ......... . 
Fruta!. ............ :····· 
Itàpaaipe ............... . 
Campo Florido .......... . 
Prata ....•.............. 
Itapagipe ............... . 
Campo Florido .......... . 
Prata .................. . 
Uberaba ................ . 
Belo Horizonte .......... . 

Rio de Janeiro .......... . 

Rio de Janeiro, via São 
Paulo ................ . 

66 Onibua 
55 Onibus 

115 Onibuo 
80 Onibus 
80 Onibus 
52 Automóvel 

115 Onibuo 
70 Automóvel 

150 Onibua 
902 Onibuo/E.F. 

1 253 Onibuo/E.F. 

1 156 Oni bua/E .F. 

Diário e direto 
Via Fruta! 

Direto 
Via Fruta( 
Direto 

R.M.V. a partir de 
Uberaba 

R.M.V. a partir de 
Uberaba, a~ Barra 
Mansa. E.F. C·~
tral do Brasil a par
tir de Barra Manaa. 

Onibus at~ Colômbia; 
C.P .E.F. de ColOm· 
bia a São Pa":lo, 
E.F.C.B. ao Rio de 
Janeiro 

COM:tRCIO - Conta a população do município com 18 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 9 situ.a-

dos na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAl s 

Número• aboolutoo 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não 
Total ler e sabem 

escrever ler e 
eocrever(') 

{Homeno ... 196 123 73 
Quadro urbano Mulheres .. 211 101 110 

TOTAL 407 224 183 

{Homeno ... 1 333 358 975 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 216 260 956 

TOTAL 2 549 618 1 931 

{Homeno ... 1 529 481 1 048 
Em geral...... Mulheres .. 1 427 361 1 066 

TOTAL 2 956 842 2 114 

( 0) Incluoive peuoas de instrução não declarada. 

% oôbre o tot ai 

Sabem 
ler e 
escrever 

62,75 
47,86 

44,96 

26,85 
21,38 

24,24 

31,45 
25,29 

28,48 

Não 
sabe< 
ler e 

escreve r(') 
--

37,a 
52,1 

5 
4 

55.·~ 4 

73,1 
78,1 

75,7 

68,5 
74,7 

71,5 

5 
7 

6 

5 
1 

2 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo S·er
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956 foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS 
ESPECIFICA CÃO 

1954 

U nidadeo eocolareo .............. 6 

Corpo docente .................. 11 

Matricula rfetiva ............... 229 

NUMl!:RICOS 

1955 

6 

9 

229 

1956 

6 

16 

20 

17 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 70,83%. 

1160 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no :nunicípio no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pE~la tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANCS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizado deficit 

1951. ..... ' 485 392 93 
1952 ...... ' 217 190 27 
1953 ....... I 204 636 568 
1954 ... 785 1 886 1 101 
1955 ...... ' 980 1 981 1 001 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no período de 1951-1955 foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 
----------------·(------

1951 ..... ' ' .................. . 991 485 
1952 ......................... . 1 266 217 
1953 .................... .. 1 308 1 204 
1954 ..... ' 1 911 785 
1955 .... . 2 333 980 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A criação do gado 
zebu é a principal fonte de renda do município. O gado 
procede·nte de Comendador Gomes encontra seu melhor 
mercado em Barretos, no Estado de São Paulo. 

A exportação de suínos e de arroz constitui também 
fonte d·e renda, porém menos importante que a do zebu. 

Em 1951 houve tentativa da indústria de açúcar de 
cana e de aguardente. Os proprietários dessa indústra eram 
fazende·iros, os quais, entretanto, preferiram não continuar 
com a :indústria entregando-se então exclusivamente à cria
ção do gado. Houve relativo abandono da cultura da cana. 

A tendência da agricultura é de concentrar-se no arroz, 
milho E! feijão. 

Predomina a Religião Católica, havendo, porém, in
cursão do Espiritismo. 

Niío há bancos ou casas bancárias. As atividades eco
nômicas do município são financiadas pelo Banco do Bra
sil, de :Barretos, Estado de São Paulo. 

Sendo de 765 o contingente eleitoral em 3-X-1955, 
época da última eleição, a ela compareceram 515 votantes, 
escolhendo os 9 vereadores que formam o atual Legislati
vo do Município. 

E~.tavam instalados na sede municipal 43 telefones, 
encontrando-se ainda 3 pensões e 1 cinema. 

(Organizado por Moacir Andrade, cqm dados fornecidos pelo 
Agente :I e Estatística Roberto Chaves Souto) . 

COMERCINHO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- Comercinho surgiu em 1860, quando, vin
do do Norte com grande comitiva à procura de outras ter
ras onde fixar-se, Bueno Rezende foi despertado pela ri
queza de seu solo e abundância da caça. Aí se fixando 
com sua comitiva, incentivou logo a lavoura e a criação 
de gado, denominando o lugarejo, que logo se desenvolveu, 
de "Comercinho do Bruno", como ainda hoje é conhecido. 



Vista l'arcial 

Apaixonado político e m~mbro que era do Partido Li
beral, viu-se Bruno intensamente perseguido pelos con
servadores que lideravam àquela época, sendo obrigado a 
refugiar-se com sua família na Serra da Canela, onde veio 
a falecer 30 anos mais tarde. Contudo, mesmo de seu re
fúgio, continuava Bruno a in11uflar os seus correligionários 
a prosseguirem na luta e foi, portanto, num clima agitado e 
controvertido que, em 1873, vindo da Bahia, encontrou 
o padre Emiliano. Conquanto animado de grandes pro
pósitos, pois chegou a lançar as bases para a primeira igreja 
do povoado, que teve por seu intermédio a primeira Missão, 
não conseguindo suportar o clima político reinante, regres
sou à Bahia. 

Alguns anos mais tarde, t!m 1882, os habitantes de Co
mercinho passaram a receber, amiúde, a visita do padre Vi
cente dos Santos Bastos, que e~~:ercia as suas funções em Me
dina (Santa Rita). Influencie.dos por seus trabalhos, exem
plos e sermões, os comerciens·~s tiveram os ânimos acalma
dos, passando a viver em clima de harmonia e serenidade. 

Durante uns trinta anos mais ou menos, prestou o re
ferido missionário seu exercíc:io religioso a Medina e Co
mercinho, até que, atacado de uma paralisia geral, foi subs
tituído pelo padre Manuel Soares Rebelo, que chegou àquela 
cidade a 15 de agôsto de 1913 e foi o primeiro vigário no
meado para a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
de Comercinho, cuja data de criação é ignorada. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Tendo sido elevado 
à categoria de vila em 1938, a 27 de dezembro de 1948, 
pela Lei n.0 336, emancipou-se· de Medina, passando a cons
tituir só o município de Comercinho, fixando-se a sede 
no distrito de mesmo nome, único no município. 

O novo município foi solenemente instalado a 1.0 de 
janeiro de 1949, com a presença de diversas pessoas e au
toridades. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Comercinho pertenceu ao 
município de Medina até 1948. Pela divisão judiciário-admi-

nistrativa em vigor, o município de Comercinho é jurisdicio
nado ao Têrmo e Comarca de Medina. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Mucuri, do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é bastante montanhoso e 
acidentado, conquanto não existam acidentes geográficos 
dignos de menção. :S: cortado pelo rio Itinga, de muito 
pequeno volume de água. Limita-se com os municípios dt> 
Salinas, Medina e Itinga. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 617 km2• Medidas em graus centígrados, 
as médias máxima e mínima de temperatura são 30 e 21 
respectivamente. A sede municipal, situada a 628m de 
altitude, tem como coordenadas geográficas 16° 17' 36" 
de latitude Sul e 40° 47' 12" de longitude W. Gr. Dista 
da Capital do Estado, em linha reta, 463 km, no rumo 
N.N.E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 955 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 9 537 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-1955, ocasião em que a densidade de
mográfica deverá ser de 15 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados 
do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização 
da população do município: 

POPULACAO PRESENTE 
1.•- VII-1950 

LOCALIZACAO DA 
POPULACAO 

Total 

N6meroe Homens Mulheres 
absolutoe % aObre 

o total 
geral 

Sede ............................ 440 542 982 10,96 
Quadro rural. ................... 4 037 3 936 7 973 89,04 

TOTAL GERAL ....... .... 4 477 4 478 8 955 100,00 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 
Ramos de atividade - Ainda de acôrdo com os dados 

do Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a distri
buição da população municipal, segundo os ramos de atilvi
dade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o to1:al 

gerul 
------------------------1-------
Agricultura, pecullria e silvicultura 

Indústrias extrativao ..... . 

Indúotria de tranoformaçio ...... . 

Com&cio de mercadorias ..... . 

Com&cio de im6veio e valores mo-
bilillrioe, cridito, seguros e capita-
lização ......... . 

Prestação de oerviçoa ..... 

TraDBporte, comunicações e arma-
zenagem ..................... . 

Profi2oõeo liberaio ............... . 

Administração pública, Legislativo 
e Juotiça ..................... . 

Atividades oociaio .............. . 

Defeoa nacional e oegurança pública 

Atividadeo dombtieao não remune
rada• e atividade• eoeolareo dio-
centeo ........... : ........... . 

Condiçõro inativao .............. . 

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

2 456 

65 

34 

64 

35 

1 

2 

2 

102 

111 

2 946 

55 

3 

41 

6 

2 722 

68 

2 898 

2 511 

65 

37 

65 

76 

8 

8 

2 

2 824 

245 

5 844 

4:1,99 

:1,11 

0,63 

11,11 

1.,30 

0,03 

0,01 

0,13 

0,13 

0,02 

411,34 

•1,19 

100,00 

Como se pode notar pelos dados computados no q,lla
dro reproduzido, a agricultura, pecuária e a silvicultura 1são 
os ramos de atividades que congregam maior número de 
pessoas. A êste ramo dedicam-se 43% da população, co:nsi
derando-se o total das pessoas (homens e mulheres de 10 

anos e mais) . 

Isto vem demonstrar a predominância da pecuári.a. e 
agricultura, especialmente, na economia do município, aque

la, mais do que esta, como poderemos observar pelas ta· 
belas que se seguem. 

A~icultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí· 
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cc•ns
tantes da seguinte tabela: 

PRODU CÃO 
CULTURAS ARBA 
AGR!COLAS (ha) 

Unidade Quantidade 

Fumo ........... ... 220 ArrObe 4 400 

Mandioca ...... .... 10 Tonelada 8 400 

Outrao ............. 296 - -

TOTAL ........ 586 - -

VALOR 

Cr$ 1 000 

2 640 

I 260 

1 642 

5 542 

%elo bre 
tal o to 

4 

2Z 

7,63 

,73 

~.64 

,00 

2• 
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~ o fumo o forte agrícola no mumc1p1o. Sua produ'
ção é já bem desenvolvida e seu mercado atinge preços ele
vados no sul da Bahia. 

Além do fumo e da mandioca, há também pequena 
produção de arroz, feijão e milho, produção esta que, ,em
bora insuficiente para o próprio consumo, é ainda truns
portada para Salinas e Teófilo Otoni. 

. F'ecuária- Em 31-XII-955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

VALOR 
REBANHOS 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS Cr$ I 000 % oObre 
------------------- _________ 

1 
___ o_t_ot_•_l __ _ 

Aainino. ······ ··········· 150 180 0,50 
Bovinos ....... .... ··········· 18 500 27 750 78,30 
Caprinoo ..... ·········· 
Eqüinos .... 2 100 2 730 7,69 
Muares. I 100 1 540 4,34 
Ovinos .......... 100 15 0,04 
Sufnoa .......... 3 600 3 240 9,13 

T01:AL ... ················ 35 455 100,00 

Conquanto seja importante para o município a pecuá·· 
ria, predominando nesta o gado bovino representado pela 
raça hindu-brasil, seus reprodutores são adquiridos no Triân
gulo Mineiro. 

:Não há em Comercinho qualquer Pôsto de fomento 
da pe,:uária, sendo esta desenvolvida, não sem alguma di
ficuldade, através de financiamentos do Banco do Brasil. 

Como se verifica do quadro transcrito, representa a popula

ção bovina mais de 78% do valor da população pecuária 
do município, sendo o seu efetivo estimado em 18 500 ca
beças no valor de 27 milhões e 750 mil cruzeiros. 

A produção total de leite fornecida por êsse efetivo 
foi de 400 000 litros, no valor de Cr$ 640 000,00. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

BSPECIFICACÃO 

Número do pr6dio• existentes ............................ . 

Lo~radcuros públicos ................................... . 

lluminlçfio pública e domiciliar (•) 

L l Úbl
. {Número de focos ........... . 

oarat ouroa p tcoa ...... . 
Conaumo em kWh ......... . 

f,.i~açlSeu domiciliares (•) 

DI! lua .................... {Número de ligações ......... . 

Conoumo l!m kWh ......... . 

(•) Dados referente• a 1955. 

DADOS 
NUM&RICOS 

277 

11 

200 

16 800 

61 

5 812 

Na sede municipal estava instalada a Câmara de Ve-

readores, com 9 membros em exercício, eleitos em ..... . 
3-X-1955, por 889 dos 1 995 eleitores inscritos àquela data. 

Ainda na sede havia uma pensão. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 47 km de estradas de rodagem, dos quais 28 

sob a administração municipal e os restantes sob a de 

particulares . 

7'ábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itine

rárias do município: 



DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limítrofes 

A It~~~~~tomóvel de Comercinho a Itinge .. · 

A Medina: . Med' 
Por automóvel de Comercmho a ma 

A S~~~:~~omóvel, de Comercinho a SaliDila, 
via Medina (42), Pajeú (102) ....... . 

Capital Eotadual. ............ · · . · · · · · · · · · · 
Capital Federal. ............. · · · · · · · · · · · · · 

52 Automóvel 

42 Automóvel 

216 Automóvel 

769 Automóvel 
1 021 Automóvel 

Na Prefeitura Municipal, em 1955, achavam-se re
gistrados 1 camioneta, 3 caminhões e 3 jipes. 

COM:ftRCIO E BANCOS - Possui a sede municipal 1 
estabelecimento de comércio atacadista e 44 varejistas. 
As transações bancárias se fa:~em através de 2 correspon-

dentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA 

Ensino Primário - Segu::tdo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1~l'56, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1!154 1955 1956 
----

Unidades eacolarea ............ 10 10 9 
Corpo docente ................. 15 15 15 
Matricula efetiva ............... 565 565 594 

A percentagem de aluno~: matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 27,08%. 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística René Gontijo) . 

CONCEIÇAO DA APARECIDA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - O primitivo nome do povoado que deu 
origem ao atual município dE' Conceição da Aparecida foi 
Cachoeira do Espírito Santo·, por causa do córrego do 
Espírito Santo, que passa pe:lo seu território. 

Conta-se que certa vez o vigário de São Joaquim 
da Serra Negra dirigia-se para o povoado, a cavalo, a fim 

de celebrar sua costumeira missa, e, logo na chegada, o 

animal caiu, ficando o sacerdote, em conseqüência, sujo 
de barro prêto. Os moradoreB da localidade souberam do 
fato e, dentro de pouco tempo, o povoado passou a ser 
conhecido pelo nome de Barro Prêto. 

Em 1871 passou a denominar-se Conceição da Apare
cida em virtude de uma prom4~ssa feita a N. S.n da Apareci
da por um dos doadores doa terrenos que constituem o 
território do município. 

Os seus mais antigos habitantes conhecidos foram An
tônio Ferreira Peixoto, Antônio Jacinto, Carlos José de 
Almenda, Felisberto Antônio Borba, Joaquim F. Carvalho 

Praça 1. 0 de Agôsto 

e outros que se dedicaram inicialmente à agricultura e à 
pecuária. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - De 1871 até 1879 
o povoado se conservou na categoria de freguesia, sendo 
elevado a distrito pela Lei n.0 2 544, de 6 de dezembro de 
1879, recebendo, então, oficialmente, o nome de Concei
ção da Aparecida; sua instalação se deu em 6-XII-1882. 

Em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-lei esta
dual n.0 1 058, foi criado o município de Conceição da 
Aparecida, verificando-se sua instalação em 1.0 de janeiro 
de 1944. 

É constituído de um único distrito: o da sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Possui uma área de 327 km2 • A sede municipal, si
tuada a 850 m de altitude, tem como coordenadas geográ
ficas 21° 05' 45" de latitude Sul e 46° 12' 15" de longi
tude W. Gr. e dista 272 km, em linha reta, no rumo O.S.O. 
da capital do Estado. Apresenta como temperaturas mé
dias as seguintes: das máximas 25°C; das mínimas: 12°C; 
compensada: 20°C. 
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POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Re,~:en
seamento Geral de 1950, a população do município era 
de 8 317 habitantes. Segundo cálculos do Departame1nto 
Estadual de Estatística de Minas Gerais, sua população 
provável, em 31-XII-955, era de 8 900 habitantes. Na 
mesma época, a densidade demográfica era de 27 habi
tantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, a localização da população do 
município era a seguinte: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ........................... . 
Quadro rural. .................. . 

TOTAL GERAL ........... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres Números % abbre 

I 072 
3 083 

4 155 

1 149 
3 013 

4 162 

absolutos o total 

2 221 
6 096 

8 317 

geral 

2t5,70 
H,30 

10tJ,OO 

A maior parte da população se localizava, portanto, 
na zona rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, a distribuição da população mu
nicipal, segundo os ràmos de atividade, era a seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

A(Vicultura, pecuária e silvicultura 
Ind6atriaa extrativa• ............ . 
Ind6atria de tranaformaçio ...... . 
Com&cio de mercadorias ........• 
Com&cio de imóveia e valores mobi-

li6rioa, cr~dito, aeguroa e capita-
lizaçio ....................... . 

Prestaçio de aerviços ........... . 
Tranaporte, comunicaçõea e armaze .. 

nagem ....................... . 
Profillõea liberaia ............... . 
Atividades aociaia ............... . 
Adminiatraçio p6blica, Leg_iolativo 

e Juatiça ..................... . 
Defesa nacional e aegurança p6blica 
Atividades dom&tkas nio remu

neradas e atividades escolares dio-
centes ....................... . 

Condiçõea inativas .............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres N6meros % s4lbre 

2 054 
1 

117 
63 

3 
70 

37 
5 

12 

16 
2 

190 
319 

2 889 

12 

92 

23 

2 520 
202 

2 852 

absolutos o tcttal 
geral 

2 066 36,00 
I 0,01 

119 2,07 
63 1,09 

3 0,05 
162 2,82 

38 0,66 
5 0,08 

35 0,60 

16 0,27 
2 0,03 

2 710 47,25 
510 9,07 

5 741 100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 5 741 
habitantes as parcelàs correspondentes aos dois últimos 
ramos da tabela, resultam 2 510 . 

Trecho da Praça 1.0 de Agôsto 

Grupo Escolar "Tiradentes" 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as pes
soas <tue se dedicavam à agricultura, pecuária e silvicul
tura 1·epresentavam 36% sôbre o total geral, sendo êsse 
o principal ramo de atividade econômica do município 
e o que congregava maior número de pessoas. 

AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
do município, em 1955, pode ser expressa pelos dados 
consta.ntes da seguinte tabela: 

LTURAS cu 
AG RI COLAS 

-------

. ··········· Caf~ ... 
Arroz .. 
Batata-c 
Milho .. 
Fumo .. 
Outras. 

·~~~:::::::: 
············ . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

TO TAL ........ 

AREA 
(ha) 

-----

... 
700 
14 

465 
50 

... 

... 

PRODUÇÃO 

Unidade Quantidade 

------ -----
Arróba 40 000 

Saco 60 kg 12 800 
Tonelada 160 

Saco 60 kg· 9 200 
Arróba 1 460 

- -

- -

VALOR 

Cr$ 1 000 % oóbre 
o total 

----- -----
18 000 65,77 
3 200 11,69 
1 920 7,01 
1 104 4,03 
1 022 3,73 
2 127 7,77 

27 373 100,00 

O café pode ser considerado, portanto, a principal 
cultura agrícola do município naquele ano e seu valor é 
superior à metade do total geral de sua produção. 

Pecuiiria - A situação dos rebanhos do município era a 
seguinte em 31-XII-55: 

REBANHOS 

Aaininot ...................... . 
Bovinoe ...................... . 
Caprino• ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ............ . 
Ovinos ........................ . 
Sulnos. 

TOfAL ..... 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

18 000 
180 

1 680 
350 
890 

12 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

25 200 
27 

2 352 
700 
134 

6 000 

34 413 

% sóbre 
o total 

73,26 
0,07 
6,83 
2,03 
0,38 

17,43 

100,00 



:S; interessante observar-se a grande predominância da 
população bovina no município, cujo valor percentual é 
superior a 2/3 do total geral. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativo.; a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDOSTRIA eata- empre-

beleci- gado Potencia mentos Cr$1 000 % s6bre N.• de 
o total motorea em c.v. 

---------- ---- ----- ---------------
nd6atria extrativa mi-

oeral. _ ............... 15 21 208 14,84 - -I 

nddstria de transforma-
ção e beneficiamento 

45,7 da produção agrfcola 41 73 1 193 85,16 6 
nddstria manufatureira 

e fabril .............. - - - - - -

TOTAL ........... 56 94 1 401 100,00 6 45,7 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviçc's de Estatística da Viação 
e da Produção do Estado de Minas Gerais, a situação 
dos melhoramentos urbanos na. sede municipal, em 1954, 
era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prt.dios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Exiatentea .............................................. . 

Abastecimento d'água 

I 
Poaouindo bidr6metros ...... . 

Pr4!dios servidos....... Possuindo penaa ............ . 
· · · · · Com Jigaçla Jivrea ......... . 

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

{ 

Totalmentc• ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Iluminagllo pública e domiciliar (•) 

• _ d .
1 

. d {Ndmero dt• IOIP'adouros ..... . 
....,..a ouros t umtna os.···· Ndmero dt• focos ........... . 

Consumo cm kWh ......... . 

Lígar;ões domiciliares (•) 

De luz .................... { Ndmero d" ligações ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

De f6rr;a .................. I N6mero d" ligações ......... . 
\ Conilumo c•m kWh .......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

666 

40 

210 

210 

11 

11 

23 
183 

58 000 

326 
79 500 

16 
17 500 

MEIOS DE TRANSPORTE-- O território municipal é 
cortado por 171 km de estrada~ de rodagem, dos quais 161 
estão sob a administração mwticipal, pertencendo os res
tantes a particulares. Em 19!i5, estavam registrados na 

Festa Cí,ica. 

30- 246'73 

Prefeitura Municipal os seguintes veículos: 20 automóveis, 
14 camionetas, 7 caminhões. 

Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 

Conceição da Apa
recida ao Rio de 
]ane~ro 

1.•) DeConceiçãodaApa
recida, via ALTE
ROSA, (24 km), a 
Areado (54), a Al
fenas (78), a Fama· 
(91), Paraguaasu 
(118), Eacarlimusaa 
(130), El6i Mendes 
(148), Buenos (158), 
Varginha (170),Pal
mela doa Coelhos 
(208), Campanha 
(216)S. Bento (222), 
Cambuquira (236), 
TriAng_ulo (247), 
Conceição Rio Ver
de (273), Contendas 
(281 ), Caxambu 
(301), Boa Vista 
(316), Vidinha (322), 
Pouso Alto (331), 
Capivari (338), I ta
monte (349), Cape
linha do Picu (372), 
Quelw: (393), Areais 
(405). o o o •• o. o o ••• 

Daf a Rodovia São 
Paulo - Rio com 

2.•) De 6nibus 

De Conceição Apare
cida a Movimento, 
via Alterosa (24), a 
Movimento ...... . 

Daf pela R.M.V. a 
Cruzeiro ......... . 

Pela E.F.C.B. de Cru
zeiro ao Rio .... 

TOTAL (km) ... 

3,•) De Conceição da 
Aparecidà a Belo 
Horizonte 

Por 6nibus: de Con
ceição da Aparecida, 
via Carmo do Rio 
Claro, at~ o Ri
beirão da 9ta. Qui
t&ia (14), Campo 
do Meio (45). Boa 
Esperança (90), La
vras (160), Oliveira 
(298), Belo Hori-
zonte ......... . 

4.•) Conceição da Apare
cida a Carmo do 
Rio Claro 

Por 6nibua: De Con
ceição Aparecida a 
Carmo do Rio Claro 

(Via Sta. Quit~ria) 
';;. (14 kml. ......... . 

5.•) De Conceição da 
Aparecida a Alte
rosa 

Por 6nibua: Con· 
ceição da Aparecida 

6.") De Conceição da 
Aparecida a Nova 
Resende 

De Automóvel: de 
Conceição da Apa
recida a Nova Re-
sende ............ . 

DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

405 Automóvel 

219 Onibua 

31 Onibus 

331 Ferrovia 

252 Ferrovia 

614 

435 Onibus 

23 Onibua 

24 Onibua 

30 Automóvel 

OBSERVACOES 

23 horas 

lh SOm 

12h 4011,1 

5h 30m 

19h 15m 

17h 

Oh 45m 

Oh 45m 

Ih 20m 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 50 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 12 estão situados na sede. Existem 4 correspon
dentes bancários. 

JJ65 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os segu:lntes 
dados relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES DE 5 ANOS E 1111 AIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não 
Total ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 

---------------- ---- ----
romem ... 

931 526 405 
dro urbano Mulheres.· 982 476 506 

TOTAL 1 913 I 002 911 

Qua 

{Homens ... 2 557 958 1 599 
dro rural. . Mulheres .. 2 417 747 1 670 

TOTAL 4 974 1 705 3 269 

Qua 

romena ... 3 488 1 484 2 004 
m geral...... Mulheres .. 3 399 I 223 2 176 

TOTAL 6. 887 2 707 4 180 

E 

(•) Inclusive peaaoas de instrução não d~larada; 

% sôbre 

Sabem 
ler e 

escrever 

----

56,49 
48,47 

52,37 

37,46 
30,90 

34,27 

42,54 
35,98 

39,30 

o total 

r 
sa 

lã o 
bem ... ,. e 
.ver(•) eatt•. 

--
43,51 
1,53 5 

4 7,63 

•5 
•5 

2,54 
9,10 

·5 5,73 

7,46 
54,02 
5 
I 

•5 0,70 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatistica da Educação do Estado de Minas 
Gerais, a situação do ensino primário no município, no 
período de 1954-1956, era a seguinte: 

ESPECIFICACÃO 
DADOS NUMl!:RICOS 

Unidades escolares ... , ......... . 
Corpo docente ...... ·I· ........ . 
Matricula efetiva ............... . 

1954 

11 
24 

811 

1955 

9 
24 

727 

1951i 

9 
25 

776 

A percentagem de alunos matriculados -em relação 
à população mfantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 37 ,90%_. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no municí-pio, no período de 1951-1955, é bem c:arac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951 ............ 
1952 ............ 
1953 ............ 
1954 ............ 
1955 ............ 

-!166 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

'Receita arrecadada 

Total Tributãria 

591 242 
641 248 

1 013 263 
989 373 

1 190 430 

Trecho da Rua Cristo Rei 

Despesa 
realizada 

629 
585 
879 

1 210 
1 289 

Saldo ou 
"defi<:it'' 

~8 
13

6 

22
4 

91 
9 

Reservatório d'água de Conceição da Aparecida 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administra
tivas, sua situação no mesmo período de tempo foi a 
seguinte: 

ANOS 

1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
l955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Estadual 

1 441 
1 493 
2 066 
2 330 
3 487 

Municipal 

591 
641 

1 013 
989 

1 190 

DIVl!:RSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O legis
lativo municipal é integrado por 9 vereadores. Em ..... 
3-X-955, 2 167 eleitores estavam inscritos, dos quais 1194 
foram às umas no pleito daquele ano. No setor cultural 
contam-se 2 bibliotecas. A hospedàgem se resume em 
1 hotel. A população se vale dos serviços profissionais de 
2 médicos. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 
de Eutatística Geraldino Paiva). 

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HIS~róRICO - As primeiras penetrações brancas na re
gião em que se localiza o município foram feitas pelos 
componentes da "Bandeira" de João Batista Siqueira em 
1811, tendo delas persistido na regiãó onde propriamente 
se localiza o município uma fazenda denominada "Alagoas". 
Em 1851, José de Souza Lima, um dos condôminos da
quelll fazenda, encontrou próximo a uma cachoeira do 
rio Uberaba valioso diamante. A noticia do achado divul
gou-He com rapidez, tendo em conseqüência afluído ao 
local numerosos grupos que se dedicaram ao garimpo, o 
qual, segundo se dizia, era bastante compensador. Um dos 
prindpais exploradores dêsse garimpo foi o Padre Francisco 
Rocha que organizou um povoado de garimpeiros à mar
gem esquerda daquele rio, próximo à cachoeira, que hoje 
tem o seu nome, e onde se fêz o primeiro achado de 
diamantes. 

Em 1858, Antônio Corrêia de Morais, com o auxílio 
de moradores do povoado, que então já era conhecido 
por "Garimpo das Alagoas", iniciou a construção de uma 
capela, posteriormente concluída pelo Padre Felício Joa
quim da Silva Miranda; ao seu redor, no alto da colina, 



foram se juntando casas de pdmitiva construção, forman
do um núcleo no local onde hc1je se encontra a cidade. 

Em 1869 era o povoado E,ntão pertencente ao distrito 
de Campo Formoso, elevado à categoria de distrito poli
cial. Nove anos mais tarde, pela Lei estadual n.0 2 464, 
de 21 de outubro, foi o distdto elevado à freguesia de 
N. S." da Conceição das Ala~;oas, passando a integrar o 
município de Uberaba. 

A 17 de dezembro de :l938, por Decreto-lei esta
dual n.0 148, foi criado o município, tendo sua instalação 
se verificado em 1.0 de janeir·:> de 1939. 

O garimpo de diamantes que atraiu tantos aventu

reiros àquelas terras teve sua época gloriosa mas pouco 
duradoura na vida econômica da nova população. Esque
cida durante alguns anos aque,la atividade, novo surto de 

interêsse irrompeu por volta de 1932 e retornaram aos 
garimpos alguns milhares de indivíduos à procura das 

riquezas escondidas no subsolc•. Já em 1945, escasseando 
os achados preciosos, voltou-se a população fixada naquele 

local para a agricultura e a ::riação de gado, atividades 
quase tão antigas como o garimpo, e que contribuíram 

mais que aquêle para o progresso do novo núcleo de 

população. 

Hoje, na vigência da Divisão Administrativo-judiciá
ria estabelecida para o qüinqüünio 1954-1958, o município 
de Conceição das Alagoas compõe-se dos distritos da sede 
e de Poncianos, tendo sido elevado à categoria de Comarca 
pela Lei n.0 1 039, que estabeleceu a referida Divisão e 

à qual está subordinado o município de Pirajuba . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. Seu 

sistema hidrográfico é representado pelo rio Grande que 
divide o município com o Esta .do de São Paulo. Sua área 

é de 1 272 km2 • A sede municipal, situada a 525 m de 
altitude, tem como coordenadas geográficas 19° 57' 18" de 

SITUAÇÃO 

Posição do Município em relaçã~ ao Estado e sua Capital 

latitude Sul e 48° 23' 16" de longitude W. Gr. Dista da 

Capital do Estado, em linha reta, 4 70 km, no rumo O.S.O. 
Temperatura média das máximas: 29°C; das mínimas: 
17°C; ponderada: 25°C. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 15 769 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 14 610 habitantes, como sua população 
provável em 31-VII-1955. Explica-se o decréscimo por 

haver sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de 
Pirajuba. Na mesma data a densidade demográfica era 
de 11 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, era 

a Vila de Pirajuba a única aglomeração urbana situada 
na área do município, não contando a sede. 

Localização da população - Os dados seguintes, obtidos 
através dos resultados do Censo de 1950, mostram que 
80,52% da população de 15 769 habitantes se achavam, 

naquela época, localizados no quadro rural: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% o6bre 
o total 

geral 
---------------------- ------ ------1----1----
Cidade .......................... 1 061 1 160 2 221 14,08 
Pirajuba ........................ 404 446 850 5,40 
Quadro rural. ................... 6 657 6 041 12 698 80,52 

TOTAL ..................... 8 122 7 647 15 796 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Como principal atividade econômica, assina
lam-se as do ramo agrícola e da pecuária. O quadro abaixo 

é bem expressivo neste particular, pois das 10 686 pessoas 
de 10 anos e mais, 4 023 se dedicavam a essa espécie de 
atividade, representando a maioria da população ativa. 

RAMOS DE ATIVIDADE 
(1.•-VII-1950) 

Total 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

%sObre 
Homens Mulheres o total 

geral 
-----·------------ ---------1----1----
Agricultura, pecuária e silvicultura 4 023 3 990 33 37,67 
Indústrias extrativas ............. 43 43 0,40 
Indústria de transformação ....... 194 192 2 1,81 
Com~rcio de mercadorias ......... 130 128 2 1,21 
Com~rcio de imóveis e valOI'es mobi-

lillrios, cridito, seguros e capitali-
zação ......................... 5 5 0,04 

Prestação de serviços ............ 321 133 188 3,00 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 59 56 3 0,55 
Profiaaões liberais ................ 13 13 0,12 
Atividades sociais .......... 71 26 45 0,66 
Administração p6.blica. Legislativo 

e Justiça ...................... 26 23 3 0,24 
Defesa nacional e segurança pública 8 8 0,07 
Atividades dom~aticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
cente• .. ...................... 4 883 401 4 482 45,72 

Condições inativas ........ 910 531 379 8,51 

TOTAL ................ 10 686 5 549 5 137 100,00 

Agricultura - O município possui 12 083 hectares apro

veitados em diversas culturas. Destas se destacam as de 
arroz, feijão e mandioca com 11000, 180 e 310 hectares 

cultivados, respectivamente, que produziram, em 1955, 

1/.67 



Praça Helvécio Prata 

110 000 sacos de arroz, 2 700 sacos de feijão, ambos em 
sacos de 60 quilos, e 1 200 toneladas de mandioca. 

PRODUÇÃO 

CULTURAS Area 
(1955) (h a) 

Unidade Quantidade 

Arroz ..... ......... 11 000 Saco 60 kg 110 000 
Feijão .............. 180 . . . • 2 700 
Mandiocas .......... 310 Tonelada 1 200 
Outros ............. 593 - -

TOTAL ........ 12 083 - -

VALOR 

Números 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

33 000 
1 350 
1 200 
1 258 

36 808 

%: sObre 
otal o t: 

1 

89,67 
3,66 
3,26 
3,41 

00,00 

Pecuária - O rebanho municipal estimado para ...... . 
31-XII-1955, foi avaliado em Cr$ 82 940 000,00, surg:indo 
como principais os de bovinos, com 35 000 cabeças e de 
suínos, com 15 000 cabeças. 

O quadro seguinte indica melhor a sua distribuição: 

DADOS NUM~RICOS 

REBANHOS 
(31-XII-1955) Número 

de 
cabeças 

Valor 
% sObre 
o total 

-·------------1-----------------
Bovinoe ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL ......... . 

35 000 
2 000 

300 
15 000 

66 500 80;19 
2 400 2,89 

540 0,65 
13 500 16,27 

82 940 100,00 

Produção de origem animal - Na produção de origem 
animal, destaca-se a do leite, com 1 000 000 de litro~: e o 
valor de Cr$ 2 000 000,00, seguido pela de ovos, com 
300 000 dúzias e o valor de Cr$ 2 400 000,00, perfazendo 
um total de Cr$ 4 400 000,00. 

Fazenda Agropastoril 

/168 

Indúatria - A organização industrial do município pode 
ser conhecida pelos dados abaixo: 

ESF·ECIFICAÇÃO 
(1955) 

N.• de 
esta

beleci
mentos 

CAPITAL 
Pessoal EMPREGADO 
empre-
gado 

Cr$1 000 % 

FORCA 
MOTRIZ 

N.• de Potencia 
motora em c.v. --------------------------

Indústria extrativa mi· 

In~:S~i~. d~ ·t,.~~{~.:.;,;,: 
ção " beneficiamento 
da produção agrlcola 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............ . 

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

29 

8 

11 

48 

74 375 

16 2 616 

28 452 

10,89 

75,99 

13,12 

118 3 443 100,00 

2 

3 

5 

28 

13 

31 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Conceição 
das Alagoas dispõe de uma rêde rodoviária de 739 km 
de e:,tensão, sendo que dêstes, 339 são de rodovia muni
cipal e os restantes de rodovias particulares. Não é ser
vido por estradas de ferro. Em 1955, estavam registrados 
na Prefeitura Municipal os seguintes veículos: 32 automó
veis, 33 camionetas, 45 caminhões, 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DIST.ÂNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE 

Municipios Limitrofes 

Gua!ra (Estado de S. Paulo) .................. . 
Água Comprida .............................. . 
Uberabn ..................................... . 
Fruta! (Via Planura) ......................... . 
Verlssimo .................................... . 
Campc Florido (Via Pirajuba) ................ . 
Pirajuloa ..................................... . 
Capita I Estadual. ............................ . 
Capita I Federal. ............................. . 

35 
26 
56 
77 
38 
66 
48 

660 
1 159 

Rodoviãrio 
Rodovi6rio 
Rodoviãrio 
Rodoviãrio 
Rodoviãrio 
Rodoviãrio 
Rodoviãrio 
Rodoviãrio 
Ferroviãrio 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes .................................. , ........... . 

llumi.r1ação pública· e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligaçéles domiciliare8 (•) 

De :.uz ... 
{

Número de ligàções ......... . 

Consumo em kWh .......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

683 

.43 

26 
242 

61 000 

432 

82 684 

VIAS DE COMUNICAÇÃO - Possui o município 1 agên

cia postal-telefônica. 

COMÉRCIO E BANCOS - O Comércio de Conceição 
das Alagoas dispunha em 31-Xll-1955 de 1 estabeleci
men•:o comercial atacadista situado na sede; dispõe ainda 
de 76 estabelecimentos comerciais varejistas dos quais 69 
situa.dos na sede . 

Contava em 31-XII-1956 1 agência e 1 correspon
dente bancários. 



Ponte sôbre o ltio Uberaba 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetiza~:ão, fornecem os seguintes 
dados relativos à população de· municipio: 

PESSOAS :E'RESKNTKS, DE 5 ANOS R MAIS 

N6meroo abeolutoa % ellbre o total 
DISCRIMINAÇÁO 

~:&bem Nio Sabem Nio 
Total ler e eabem ler e eabem 

e.aever ler e eecrever ler e 
eecrever(•) eecrever(•) 

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

{Romeu ... 1 223 725 498 59,28 40,72 
Quadro urbano Mulherea .. 1 384 680 704 49,13 50,87 

TOTAL 2 607 1 405 I 202 53,89 46,11 

{Romeu ... 5 549 2 038 3 511 36,72 63,28 
Quadro rural.. Mulherea .. 4 925 1 510 3 415 30,65 69,35 

TOTAL 10 474 3 548 6 926 33,87 66,13 

{Romena ... (i 772 2 763 4 009 40,80 59,20 
Em geral...... Mulherea .. 6 309 2 190 4 119 34,71 65,29 

TOTAL 13 081 4 953 8 128 37,86 62,14 

(•) Incluaive peuoaa de inatruçio uio declarada. 

KSPKCIFICACAO 
(1-VII-1950) 

PESSOAS PRESENTES 
DE 5 ANOS E MAIS 

N6mero % allbre 
o total -----------------------------· 

Sabem ler e escrever .......... c .............. . 

Nlo aabem ler e escrever ..................... . 

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

4 953 

8 128 

13 081 

37,86 

62,14 

100,00 

Ensino primário- O exame dos dados relativos ao ensino 
primário em Conceição das Alagoas, nos anos de 1954, 
1955 e 1956 nos mostra a ~:eguinte situação: 

KSPKCIFICAÇAO 19S4 1955 1956 

Unidadea eac:olarea .............. 25 26 29 
Corpo docente .................. 36 41 32 
Matricula eletiva ............... 1 372 1 466 1 601 

A percentagem de alunoH matriculados, em relação 
à população infantil em idade escolar, é de aproximada
mente 47,64%. 

Em 29 escolas primárias, 32 professôres ministravam 
o ensino a 1 601 crianças, em 1956. 

FINANÇAS MUNICIPAIS - O quadro abaixo ilustra 
a situação das finanças mllnicipais, nos anos de 1951 a 
1955: 

FINANÇAS PÚBLICAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa deticit 
Total Tributária realizada do balanço 

1951 .......... 939 437 1 408 469 1952 ....... 1 098 539 I 895 797 1953. ...... 1 623 590 2 383 760 1954 .. .... I 259 501 . 1 671 412 
1955 ... . . . . . . . . I 439 529 2 762 I 323 

A situação da receita arrecadada pelas três esferas 
administrativas, no mesmo periodo foi: 

ANOS 

1951 ........ . 
1952 ....... . 
1953 ......... . 
1954 ......... . 
1955. 

RECIÚT A ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

392 
462 
456 
612 
758 

Estadual 

1 920 
2 787 
3 339 
2 965 
4 499 

Municipal 

939 
1 098 
I 623 
1 259 
1 439 

Enquanto a receita federal subiu de 392 mil cruzeiros 
em 1951, para 995 mil cruzeiros em 1956 e a estadual 
de 1 920 mil cruzeiros em 1951, para 4 644 mil cruzeiros 
em 1956, a municipal aumentou de 939 mil cruzeiros para 
1 862 mil cruzeiros em igual periodo, representando pouco 
mais de 30% dos totais arrecadados no municipio em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Conceição 
das Alagoas é municipio de vida essencialmente rural, com 
mais de 80% da sua população fixados nos campos e com 
misteres agricolas e pastoris . Suas propriedades agricolas 
somavam 1 066 em 1950 e em 1956 se elevavam para 
1 596. Mesmo nos dois núcleos urbanos se nota a des
centralização no sentido da formação de granjas urbanas 
e suburbanas. 

Para assistência social à sua população, conta o muni
cipio com 12 profissionais; 1 advogado; 1 agrônomo; 7 den
tistas, dos quais 6 práticos licenciados; 2 farmacêuticos e 
1 médico. Há 1 hospital com 12 leitos. 

A cidade dispõe de 1 cinema com capacidade de 230 
lugares; de 2 praças para a prática de esportes; e de 3 
estabelecimentos de hospedagem (pensões). 

Entre outras festas religiosas que se realizam no mu
nicipio, destaca-se a da padroeira, N. s.a da Conceição, 

Olarias para fabricação de tijolos. 



celebrada a 8 de dezembro. Outras festividades popula1res 
de caráter folclórico-religioso se realizam no município, 
entre as quais a dos Reis Magos. 

São 9 os vereadores em exercício e o colégio eleitoral 
contava 4 136 eleitores inscritos em 3-X-955, dos quais 
1 850 compareceram ao pleito daquele ano. 

Encontra-se instalada no município uma Agência de 
Estatística, órgão integrante do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística . 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Belchior Guimarães Silva). 

CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - Data de 1850, segundo se conhece, o 
início do povoado que mais tarde veio a transformar-se 
na hoje cidade de Conceição de lpanema, sede do muni
cípio de igual nome. 

Naquela época, Francisco Inácio Fernandes Leão man
dou construir, em sua fazenda, uma capela em honra de 
Nossa Senhora da Conceição, edificando também ao h1do 
algumas casas. 

A fazenda foi vendida várias vêzes, até que, em 1920, 
um grupo de moradores locais, chefiados por Laudelino 
José da Luz, adquiriu suas terras para doação à Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição. 

Formou-se então o Distrito que, pertencendo ao mlmi
cípio de Ipanema, veio a emancipar-se administrativa
mente, em 1953. 

A sede municipal acha-se localizada nas margens do 
rio José Pedro e apresenta topografia acidentada. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municíipio 
na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O as
pecto do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 
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Sua área é de 245 km2 • Em graus centígrados, as 
temperaturas médias constatadas são: das máximas: 37; 
das m::nimas: 15; compensada: 25. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 888 habitantes a população do município. 
Estimntivas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 9 371 habitantes, como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-1955. Nessa mesma ocasião a 
densidade demográfica era de 38 habitantes por quilô
metro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Conceição de lpa
nema, núcleo em tômo do qual se emancipou posterior

mente o atual município: 

TOTAL 

ESP :a:CIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
%.Obre 

Quadro 

Quadro 

Quadro 

urbano .......... 

ouburbano ....... 

rural ............ 

.rAL ............ TO' 

400 420 

18 20 

4 058 3 972 

4 476 4 412 

Números 
absolutos o total 

1eral 

820 9,22 

38 0,72 

8 030 90,36 

8 888 100,00 

AGRICULTURA, PECUARIA E SILVICULTURA- A 
produo;ão agrícola no município em 1955, foi expressa 
pelos dados constantes da seguinte tabela: 

l~TURAS cu 
AGI !!COLAS 

............ Caf6 ... 
Milho .. 
Feijio .. 
Banana 
Arroz .. 
Cana-de 
Mandioc 
Outras. 

........... 
············ ............ 
. . . . . . . . . . . . 
-açúcar ..... 
:a .......... 
. . . . . . . . . . . . 

TO 'rAL ...•..... 

AREA 
(ha) 

1 440 
2 178 

677 
24 

484 
193 
gg 

... 

... 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %.Obre 
o total 

·Arr6ba 108 000 31 320 58,74 
Saco 60 k1 49 500 8 910 16,70 

12 100 3 630 6,80 . . . 
Cacho 75 000 3 000 5,62 

Saco 60 kl 9 500 2 850 5,34 
Tonelada 10 000 2 100 3,93 
Tonelada 1 090 1 308 2,45 
~ - 226 0,42 

- - 53 344 100,00 

A agricultura é, no mumctpto, a principal atividade 
econômica, muito embora a sua produção não apresente 
índices ponderáveis. 

O café tem sido o produto de maior plantio e que, 
pelo quadro acima, concorreu com 58,74% do valor total 
da produção em 1955 . 



Pecuária- Em 31-XII-1955 t!ra a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NúMERO 
D.Et 

CABI:CAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1 000,00 % e6bre 

o total 
--------------------------1-----
Aaininoe ...................... . 
Bovinoe ...................... . 
Caprinoe ...................... . 
Eqüinoe ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovini>e ....................... . 
Sutnoe ......•............. :. 

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

5 
5 000 

320 
750 
500 

20 
8 500 

13 
7 500 

29 
1 050 
1 150 

4 
4 250 

13 996 

0,09 
53,61 
0,20 
7,50 
8,21 
0,02 

30,37 

100,00 

A pecuária local ainda s1~ encontra muito pouco de
senvolvida. 

A estimativa que se fêz para 1955 foi de um valor 
de cêrca de quatorze milhões, entrando o rebanho bovino 
com 53,61% dêsse total. 
Indústria - A organização ir.dustrial pode ser conhecida 
em parte pelos seguintes dadon, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Penoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eata· empre· 

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentoe Cr$1 000 % e6bre N.• de Pot!ncia 

o total motorea em c. v. 
----------------

Ind6stria extrativa mi .. 
neral. ............... 2 •f 30 3,34 - -

Ind6atría de tranaforma-
çllo e beneficiamento 
da produçllo acrlcola 20 3'' 867 96,66 10 67 

Ind6atria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 22 3'' ·' 897 100,00 10 67 

A diminuta atividade indn1strial do município é repre
sentada por pequenas unidadE*I que produzem queijo, man
teiga, rapadura e aguardente. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1.954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Frodução de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr,dios existentes ................ , ........... . 

Logradouros públicos 

Exiatentea .......................... . 

Abastecimento d'água 

PrEdioe servidoe ............ {Pouuíndco penas.············ 
. TOTAl •.................. 

{

Totalmente ................ . 
Logadouroe servidoe . . . . . . . . Parcíalmc nte ............... . 

TOTAl •................... 

lluminat;llo pública e domiciliar (•) 

L d .1 . d {N6mero ole logradouroe ..... . 
ogra ouros I umlna oe..... N6mero ole focos ........... . 

Coneumo em kWh. , ....... . 

Ligat;lles domiciliares (0 ) 

De lus .................... {cN6mero ole liga~: ........ . 
onaumo em kWh ......... . 

De f6rça .................. {Nc6mero ole lígaçõea ......... . 
onaumo em kWh ... : ..... . 

(•) Dadoe relativo. ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

265 

9 

72 

72 

5 
2 

7 

5 
85 

22 300 

192 
46 497 

8 
38 375 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 122 km de estrndas de rodagem, dos quais 
42 sob a administração municipal e os restantes partícula-

Outro Aspecto Parcial da Cidade 

res. Em 1955, foram registrados os seguintes veículos na 
Prefeitura Municipal: 16 automóveis e jipes, 2 camionetas 
e 14 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA MEIO DE 

OBSERVACOES (km) TRANSPORTE 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Ipanema ................. 20 Onibue -
Mutum .................. 44 Automóvel -
Simon&ia ............... 91 Onibue -
Lajínha ................. 38 Onibue -
Capital Estadual. ........ 486 Automóvel -
Capital Federal. ......... 540 Automóvel -

COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 18 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 16 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES. DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 

omet11 ................... H 

M ulherea .................. 

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

Nó meros absolutos 

Sabem Nilo 
Total ler e aabem 

ler e eacrever eacrever(•) 

340 212 128 

359 162 197 

699 374 325 

(•) Inclusive peuoas de inetruçllo nilo declarada. 

% sObre o total 

Saben Nilo 
ler e aabem 

ler e eacre1(er 
eacrever(•) 

62,35 37,65 

45,12 54,88. 

53,50 I 46,50 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 7 6 11 

Corpo docente ................. 15 14 20 

Matricula efetiva ............... 660 586 885 

11-71 



A percentagem de alunos matriculados em rela~;ão 
à população infantil em idade escolar é aproximadame:nte 

41,06%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das.finanças públi
cas no municípto nos anos de 1954-1955 é bem caraete
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributâria 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit" 

do balan!:c> 

--·--------- -------- ----··---·-------------

1951. .......... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 

888 
983 403 

646 
774 

'142 
'109 

Quanto à arrecadação, em 2 esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADA:DA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipll 
------------------------1-----·-
1954 ........................................ . 

1955 ........................................ . 

884 

3 048 

:!188 

·~83 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O legillla
tivo municipal é composto de 9 vereadores. Para as elei
ções de 3-X-955, foram inscritos 1 273 eleitores, dos qu:ais, 
692 compareceram ao referido pleito. 

A população se vale dos serviços profissionais de 
1 médico. A hospedagem se resume em 2 hotéis. Como 
local de diversão há 1 cinema. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Joaquim Teodoro Neto). 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Conceição do Mato Dentro, outrora um 
dos maiores municípios da região Central do Estado, abran
gia com seu território tôda a Serra do Cipó, da cordilht!ira 
Espinhaço ou Serra Geral, numa extensão de mais de <:em 
quilômetros em linha reta, do rio Paraúna ao ·Tanque, 
alongando-se ainda para o nascente até o atual municíipio 
de Guanhães. Essa imensa região era habitada pelos ft!ro
zes botocudos e foi à custa de duros combates por i;les 
oferecidos que os audazes bandeirantes, descobridores do 
Ivitiruí ou Sêrro Frio, vieram descobrir também o sítio 
onde surgiu o arraial que se transformou mais tarde na 
étual Cidade. 

A descoberta do Ivitiruí havia descortinado uma re
gião imensa cujos indícios denunciavam grande abundân
cia em lavras auríferas e que os bandeirantes entenderam 
de sondar em tôdas as direções. Organizaram, assim, duas 
caravanas com direções opostas - norte e sul, ficaJrtdo 
a caravana sulina sob a chefia de Gaspar Soares, Manoel 
Corrêa de Paiva e Gabriel Ponce de Lion. Logo no pri
meiro pouso, que foi no Itapanhoacanga, encontraram ouro 
em abundância e a notícia chegou até o Sêrro, aiJnda 
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pouco distante, atraindo novos aventureiros que vieram 
engroSIIBI' ainda mais a já numerosa bandeira. 

P:~osseguindo em sua caminhada, sempre em direção 
ao sul, chegaram às nascentes de um ribeirão, bastante 
mais r i co do precioso metal e a que deram o nome de 
ribeirão de Santo Antônio. Aí foi erguida a primeira capela 
em terras do município, consagrada a Nossa Senhora Apa
recida, em tômo da qual se formou o arraial de Córregos, 
onde ficaram alguns dos bandeirantes na exploração das 
lavras que lhes foram concedidas. Um pouco desfalcada 
de seus componentes, continuou a caravana pelo curso do 
mesmo ribeirão, para enfrentar, algumas léguas abaixo, 
os bot•)cudos e com êles entrar em renhido combate, até 
que, a:proveitando a trégua da noite e desviando-se caute
losamE!nte das margens do ribeirão, viu surgir, na manhã 
seguin1l:e, entre os espigões do Campo Grande e Cotocori, 
de um lado, e a Serra da Ferrugem, do outro, uma das 
mais ricas regiões auríferas que já havia encontrado. Re
partidas as lavras e iniciada a mineração, surgiu dentro 
em pouco o arraial, cujas primeiras casas se agruparam 
em tô:rno à capela que Gabriel Ponce de Lion mandou 
construir em honra a Nossa Senhora da Conceição. Gaspar 
Soares, um dos componentes da bandeira, não permane
ceu nc• povoado. Reunindo companheiros, continuou pelo 
Santo Antônio abaixo e foi descobrir o sítio que ficou cha
mado Morro do Pilar do Gaspar Soares, sendo aí erguida 
uma capela em honra a Nossa Senhora do Pilar. 

Dos três arraiais assim fundados como primeiros nú
cleos de povoação do município, destacou-se o de Concei
ção do· Mato Dentro, tanto pela amenidade do clima como 
pela produção do ouro que aflorava incessantemente nas 
bateia:J dos mineradores. 

Ocorreram êsses fatos em 1702 e já em 1709, com o 
desenvolvimento do arraial, gozava Conceição os foros de 
Fregu•*lia, apesar de não possuir esta o título de colatícia 
e não ser de criação régia, medida que só foi efetivada em 
1752. Em 1717 foi criado no distrito o Têrço de Auxi
liares, sob o comando do sargento-mor Alexandre Gomes 
Teixeira e em 1720, por iniciativa do primeiro guarda-mor, 
capitã•) Manoel Corrêa de Paiva, estabelecia-se no arr~ial 
um regimento de homens pardos, seguindo-se em 1723 
a instalação de um corpo de cavalaria de homens brancos. 

A elevação do arraial a distrito verificou-se por Alvará 
de 16 de janeiro de 1750. Mesmo anteriormente a essa 
época, dado o incremento da população, não somente nos 
três primeiros arraiais, como em outros que foram surgindo, 
já pela abertura de novas lavras auríferas, já pela explo
ração da agricultura, teve a Freguesia grande expansão 
territorial, abrangendo numerosas capelas e oratórios, que 
passaram por sua vez a distritos e alguns a cidades. A 
partir de 1791 foi iniciado o movimento pela elevação do 
arraial! à categoria de vila, mas essa pretensão, depois de 
vários pedidos, sõmente fo\ atendida em 1840, pela . Lei 
provin.cial n.0 171, de 23 de março, em cujo art 2.0 se 
declarava elevada a vila a povoação de Conceição, com
preendendo no seu município a freguesia do mesmo nome, 
a do Morro do Gaspar Soares e a de São Miguel e Almas. 
O noV'o município foi instalado a 11 de março de 1842 . 
Pela Lei provincial n.0 553, de 10 de outubro de 1851, 
foi a ~;ede municipal elevada à categoria de cidade, com o 
nome de Conceição do Sêrro, verificando-se a respectiva 
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instalação a 26 de junho do ano seguinte Com a criação 
do município de Guanhães em 1875, cujo território foi 
em parte desmembrado do d,~ Conceição; e transferência 
do distrito de Riacho Fundo para o município de Santa 
Luzia em 1901, ficou o munic·ípio de Conceição do Sêrro, 
a partir dêsse ano, com a seguinte composição distrital: 
Conceição do Sêrro, Córregos, Tapera, São Domingos do 
Rio dE' Peixe, Brejaúba, Sar.,to Antônio do Rio Abaixo, 
Morro do Pilar, Nossa Senhora do Pôrto, São Sebastião 
do Rio Prêto, ltambé do Mato Dentro, Paraúna, Congo

nhas do Norte e Fechados. Pela Lei n.0 556, de 30 de 
agôsto de 1911, foi criado o distrito de Passabém, com 
território desmembrado do de São Sebastião do Rio Prêto; 
e em 1923, pela Lei n.0 843, de 7 de setembro, foi criado 
o distrito de Viamão (hoje Carmésia), com território des
membrado do de São Doming•>S do Rio de Peixe, perden
do o município o distrito de Nossa Senhora do Pôrto, 

transferido para o município d.e Guanhães. Pelo Decreto
-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, foram desmem
membrados os distritos de São Domingos do Rio de Peixe 
e Viamão, para entrarem na constituição do novo muni
cípio de Dom Joaquim, criado com sede no primeiro. 
Pela Lei n.0 336, de 27 de de·zembro de 1948, foi criado 
o distrito de Itacolomi, com sede no povoado do mesmo 

·nome, desmembrado do distrito da Cidade e, finalmente, 
pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, foi des
membrado o distrito de Morro do Pilar, elevado à catego
ria de município. A sede muni;:ipal, que, pela Lei n.0 843, 
de 7 de setembro de 1943, havia voltado a denominar-se 
Conceição, teve êsse nome mudado finalmente para Con

ceição do Mato Dentro, restabelecendo-se dessa forma o 

primitivo topônimo, pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943. De acôrdo com a divisão territorial 
vigente no qüinqüênio de 1954 a 1958, tem o município 
a seguinte composição: Conceição do Mato Dentto, Bre
jaúba, Congonhas do Norte, Córregos, Costa Sena ( ex-Pa
raúna), Fechados, Itacolomi, Santo Antônio do Norte (ex
-Tapera), Santo Antônio do Rio Abaixo e São Sebastião 
do Rio Prêto. 

O município de Conceição do Mato Dentro pertenceu 
inicialmente à comarca do Sêrro, assim se mantendo até 
1870, ano em que, pela Lei n.0 1 740, de 8 de outubro, 
foi incorporado à comarca de Piracicaba, composta dos 
municípios de Conceição, Santa Bárbara e Itabira. Pela 
Lei n.0 2 002, de 15 de novembro de 1873, foi criada a 
comarca do Rio Santo Antônio, constituída pelos têrmos 

de Sêrro e Conceição; e pela Lei n.0 2 204, de 1.0 de junho 

de 1876, a comarca de Rio Santo Antônio passou a com
preender somente o município de Conceição, sendo-lhe de

pois anexado o têrmo de São Miguel de Guanhães, pela 

Lei n.0 2 273, de 8 de julho do mesmo ano, têrmo êsse 
que passou depois, sucessivamente, à jurisdição da co

marca do Sêrro e da do Rio Santo Antônio, até ser ele

vado a comarca. Pelo Decreto n.0 202, de 9 de outubro 

de 1890, o têrmo de Santana de Ferros foi incorporado à 

comarca do Rio Santo Antônio. Pela Lei n.0 11, de 13 
de novembro de 1891, foi substituída a antiga denomina

ção da comarca pelo nome do próprio município que lhe 

serve de sede. A comarca de Conceição do Mato Dentro 
compreende atualmente o seu próprio município e o de 

Morro do Pilar. 

1/.79 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O mumc1p1o e:stá 
situado na zona Metalúrgica do Estado, na vertente ori•~n
tal da Serra do Cipó da cordilheira do Espinhaço ou Se;rra 
Geral. O território, geralmente montanhoso, abrange duas 
grandes bacias hidrográficas, a do rio Doce e a do rio São 
Francisco e tem como rio principal o Santo Antônio, pelo 
qual é banhado em grande extensão, na direção N.O.-S:.E. 
A superfície é de 2 938 m2 e a sede municipal, a uma 
altitude de 771 m, t.em como coordenadas geográficas 
19° 01' 43" de latitude Sul e 43° 25' 31" de longitude W.Gr., 

distando da capital do Estado, em linha reta, H2 km, no 

rumo N.N.E. 

SIIUAÇÃO A 

o 

1 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 dá para o 
município a população total de 38 133 habitantes. Com a 
perda do território do distrito do Morro do Pilar, des
membrado para constituir município autônomo, pela Lei 
n.0 1 039, .de 12 de dezembro de 1953, foi diminuída a 
população, a qual é estimada, para 31-XII-1955, em 36 S50, 
de acôrdo com os cálculos do Departamento Estadual de 
Estatística. Na mesma época a densidade dE-mográfica 
era de 12 habitantes por quilômetro quadrado. 

AAiomE,rações urbanas - São as constituídas pela Cidade . 
y pelas vilas de Congonhas do Norte, Santo Antônio do 
Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Prêto, Córregos, Bre- . 
jaúba, Costa Sena, Santo Antônio do Norte, Itacolomi, Fe
chad<;>s e Morro do Pilar, esta última já excluída por 
haver sido elevada a município. 

No quadro abaixo vão relacionadas as aglomerações 
urbanas, com a sua população, e ainda a dos quadros 
rurais do município: 

LO 

Cidade < 
Dentro 

Vila de C 
Vila de 

CALIZACÃO DA 
POPULAÇÃO 

I e Conceição do Mato 
' ..................... ~ 
:ongonhaa do Norte ..... 
Santo Antônio do Rio 
························ 
iio Sebaatiio do Rio Preto 

Abaixo 
Vila de S 
Vila de~ 
Vila de! 
Vila de ( 
Vila de ( 
Vila de I 
Vila de I 
Vila de I 
Quadro r 

ionto Antônio do Norte .. 
Jrejaúba ................. 
:6rreg011 ................. 
:oeta Sena .............. 
tacolomi ................ 
'echadoa ................ 
{orro do Pilar .......... 
ural. ................... 

TOT AL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Total 

Romena Mulheres 
Númer011 % a6bre 
abaolut011 o total 

geral 

I 262 I 846 3 108 8,15 
236 275 511 1,34 

219 249 468 1,22 
200 237 437 1,14 
171 192 363 0,95 
129 154 283 0,74 
134 163 297 0,77 
132 140 272 0,71 
82 124 206 0,54 
63 66 129 0,33 

421 556 977 2,56 
15 058 16 024 31 082 81,55 

18 107 20 026 38 133 100,00 

De acôrdo com o quadro, a população rural repre
senta 81,55%, contra 18,45% atribuídos à população ur
bana. Com o desmembramento, porém, do distrito do 
Morro do Pilar, modificou-se um pouco a situação, c;ubin
do a 82,22% a taxa da população rural e descendo a 
17,78% a da urbana, tudo com base nos resultados do 
Recen:seamento de 1950. De qualquer modo, o muni
cípio é daqueles que mais concentram a sua população 
fora dos quadros urbanos. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
ativid11de - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, oferece o quadro abaixo a distribuição da 
população do município, de 10 e mais anos de idade, se
gundo os ramos de atividade: 

RAM os DE ATIVIDADE 

U'B, pecu6ria e silvicultura 
os extrativas ............. 
1 de tranúormação ....... 

Agriculto 
Indúatrio 
Indúatri• 
Com&ci 
ComErei• 

•> de Mercadorias ......... 

li6rioe 
zaçio . 

Prestaçi 
Tranap01 

nagem 
Profiaaõ< 
Atividad 
Adminis 

e Just 
Defeoa n 
Atividad 

neradt 
centes 

Condiçõ· 

T 

> de imóveis, valores mobi-
crEdito, 'aegurol capitali-
........................ 
<>de aerviçoe ............ 
·te, comunicaçõe. e armaze-
. ······················· 
'" liberais ................ 
es sociais ................ 
traçio pública, Legislativo 
iça ...................... 
acionai e eegurança p6.blica 
es dom~sticas, nio remu-
Ls e atividades escolares dia-
......................... 
:s inativas ... ............. 

OTAL ................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

Total 

Romena Mulheres 
Númeroe % 16bre 
abaolut011 o total 

geral 

9 133 501 9 634 35,80 
124 I 125 0,46 
328 24 352 1,30 
287 6 293 1,08 

4 1 5 0,01 
203 595 798" 2,96 

64 9 73 0,27 
21 - 21 0,07 
47 115 162 0,60 

94 9 103 0,38 
7 - 7 0,02 

953 12 404 13 357 49,64 
I 265 733 I 998 7,41 

12 530 14 398 26 928 100,00 

Ocupa o mumcípio 35,80% de sua população de 10 
anos •e mais na agricultura; pecuária e silvicultura; os ou
tros ramos de certo vulto são os dos que se ocupam na 
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indústria de transformação, no comércio de mercadorias 
e na prestação de serviços. 

Agricultura - De acôrdo com o inquérito referente ao 
ano de 1955, a situação da agricultura pode ser conhe
cida através dos elementos ~:.baixo: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % e6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
-------------------- ----- ---------
Caf~ ...... ......... 1 408 Arr6l1a 30 800 41 580 47,76 
Milho .............. 4 000 Saco 611 kg 65 000 10 400 11,94 
Feijio .............. 3 410 Saco 611 kg 20 100 10 128 11,63 
Mandicca ........... 2 100 Toneh.da 26 820 8 772 10,06 
Cana-de-açt'icar ..... 2 000 Tonelada 50 000 5 000 5,73 
Algodio (em caroço) 1 225 Arr6l1a 30 750 3 690 4,23 
Batata-inglba ...... 100 Saco 611 kg 12 000 2 880 3,30 
Outras ............. 757 - - 4 665 5,35 

TOTAL ........ 15 000 - - 87 115 100,00 

As culturas do café, de que havia 920 000 pés, do 
milho, do f~ijão e da mandioca, representam em seu valor 
mais de 80% do valor total da produção, embora não 
aconteça o mesmo quanto ao volume físico, para o qual 
concorrem ainda, com destaque, a cana-de-açúcar e o al
godão. É interessante assinalar também a área total cul
tivada, que corresponde a 5% da superfície do município, 
do qual foram recenseadas em 1950 1315 propriedades 
rurais, achando-se registradas no lançamento de 1956 da 
coletoria estadual 5 850 . 

Pecuária - A pecuária estava representada, em 
31-XII-1955, pelos seguintes l!fetivos: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS Dg 
CABE:ÇAS Cr$ 1 000 

Aoininoa ...................... . 220 330 
Bovinoa ...................... . :15 000 52 500 
Caprinoa ...................... . 800 120 
Eqüinos ...................... . 7 500 6 750 
Muareo ....................... . 5 000 9 000 
Ovinoa ........................ . 400 -72 
Sulnoa ............ . :15 000 13 500 

TOTAL ........ . li3 920 82 272 

%sObre 
o total 

0,40 
63,84 

0,14 
8,20 

10,93 
0,08 

16,41 

100,00 

O valor do rebanho bovino abrange quase duas têrças 
partes do valor total da pecuária, figurando ainda como 
elementos preponderantes os suínos, os eqüinos e os muares. 
Os asininos, assim como os caprinos e ovinos, aparecem 
como fatôres de reduzida significação na economia da in
dústria pastoril, para a qual contribui ainda de modo apre
ciável a avicultura, com um «!fetivo de 131 200 aves, no 
valor de Cr$ 4 319 000,00 e uma produção de ovos esti-

mada em 210 000 dúzias, valendo Cr$ 1470 000,00. O 
rebanho bovino destina-se ao abate no município, para 
abastecimento local, à exportação do animal vivo e à pro
dução de leite, todo êste absorvido pelo consumo interno, 
principalmente com o fabrico de queijos, de que é o mu
nicípio grande produtor. 

Indústria 

N.0 de CAPITAL FORCA 
TIPO DE esta· 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDúSTRIA .beleci-

empre-
gado 

mentoe Cr$1 000 % e6bre N.o de Potencia 
o total motoreo em c.v. ---------------

Indústria extrativa mi-
neral ................ 

Indúotria de transforma-
5 17 1 000 31,96 - -

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 310 

Indústria manufatureira 
670 1 527 48,83 - -

e fabril. ............. 25 47 601 19,21 6 11 

TOTAL ......... 340 734 3 128 100,00 6 11 

A indústria extrativa mineral compreende principal
mente a fabricação de telhas e tijolos, que foi de 430 mi
lheiros, no valor de Cr$ 142 000,00. Na indústria de trans
formação e beneficiamento incluem-se a aguardente de 
cana, com uma produção de 150 000 litros no valor de 
Cr$ 1800 000,00; a fabricação de rapaduras 1100 000 kg 
no valor de Cr$ 6 600 000,00 e a fabricação de fubá de 
milho, farinha de milho e farinha de mandioca, com uma 
produção global de 210 800 kg no valor de ........... . 
Cr$ 3 129 000,00. Finalmente, na indústria manufatureira 
e fabril, apresentam-se a fabricação de pães - 45 260 kg 
no valor de Cr$ 461 600,00; torrefação e moagem de café 
- 3 600 kg Cr$ 139 000,00; bebidas (vinhos de uva e de 
frutas) - 14 750 litros Cr$ 350 000,00; calçados-
Cr$ 50 000,00 e brinquedos - Cr$ 20 000,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - É 

o território do município cortado por uma rêde de 239 km 
de estradas de rodagem, sendo 66 km de estrada estadual 
e o restante sob administração municipal. Há na Cidade 
pequeno campo de pouso para aviões. 

Igreja-Matriz, quando da realização da tradicional festa do 
Divino Espírito Santo. 
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Veículos motorizados - De acôrdo com os regi~;tros rt~fe
rentes ao ano de 1955, havia no município 25 veículos a 
motor, sendo 2 automóveis, 2 auto-ônibus, 7 jipes, 11 ca
minhões e 3 camionetas. 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes mumc1pais 
limítrofes e às capitais do Estado e da União, os meio's e 
vias de transporte adotados são: para Diamantina - por 
ônibus, via Sêrro, onde há baldeação, - 163 km em 6 ho
ras; para o Sêrro - por ônibus, 60 km em 2 horas; para 
Dom Joaquim - por ônibus, 33 km em 1 hora; para 
Morro do Pilar.- por ônibus via entroncamento do Pa
lácio, 95 km em 3h e 20m; montaria, 27 km em 5 horas; 
para ]aboticatubas, por estrada de rodagem, 171 km em 
5 horas (não há linha regular direta de ônibus, devendt:>-se 
baldear de ônibus em Lagoa Santa); para Cordisburgo, 
por ônibus até Vespasiano, 150 km em 4h e SOm, pros

seguindo-se pela E.F.C.B., mais 116 km em 3h e 410m; 
para Curvelo - a) por ônibus até Vespasiano, 150 km 

em 4 h e 50 m, prosseguindo-se pela E.F.C.B., mais 170 Jlan, 
em 5 h e 40 m; b) por ônibus via Sêrro e Diamantina, 
321 km em 10 horas; c) por ônibus via Sêrro e Diaman
tina, 163 km em 6 horas, pros~eguindo pela E.:F.C.B. via 
Corinto, mais 202 km em 9 horas; para Santa Maria. de 
Itabira, por ônibus, via entroncamento Palácio, Morro do 
Pilar, Ferros, 218 km em 7h e 40m, com baldeação em 
entroncamento Palácio e Ferros; pode-se ir em auto e:spe
cial ao Morro do Pilar, 43 km em 1h ~ 20m e aí to:mar 
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o ônibus e prosseguir como acima, com encurtamento de 
52 km e 2 horas; para Ferros - por ônibus, via entron
camento Palácio e Morro do Pilar, 170 km em Sh e SOm, 
com baldeação em entroncamento Palácio; pode-se ir de 
auto especial ao Morro do Pilar, com o encurtamento 
acusado no itinerário para Santa Maria de Itabira; para 
Gouvê11 - a) por ônibus via Sêrro e Diamantina, 209 km 
em 7 horas, com baldeação em Sêrro e Diamantina; b) por 
auto .especial, via Sêrro e Datas, 153 km em 5 horas; 
para Belo Horizonte- a) por táxi-aéreo em 45m; b) por 
ônibus, 178 km em 5h e 30m; para o Rio de Janeiro -
a) por ônibus via Belo Horizonte (onde há baldeação), 
630 km em 13 horas e 30m; c) por ônibus até Belo Hori
zonte, como acima, daí prosseguindo pela E.F.C.B., mais 
640 km em 15 horas ou por avião em mais 1h e 30m. 

COM~:RCIO - BANCOS - CAIXA ECONOMICA -
Estavam registrados, em 31-XII-1955, 171 estabelecimen
tos comerciais, todos varejistas, sendo 52 na sede. Para 
o serv:iço bancário operam na Cidade um escritório e um 
correspondente. Funciona também ali uma agência da 
Caixa Econômica Estadual, que tinha em depósitos, em 
31-XII-1955, Cr$ 675 774,70. 

INSTUUÇÃO PúBLICA- No quadro abaixo estão con
signadJs os índices de alfabetização no município, para os 
habita:tttes de 5 e mais anos de idade, por sexo, nos qua
dros urbano e rural, de acôrdo com os resultados do Re
censeamento de 1950, incluída a população do distrito do 
Morro do Pilar, posteriormente desmembrada da comu
nidadE! municipal: 

PÉSSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroa absolutos % o6bre o total 
CRIMINAÇÃO DIS 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e ubem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 
-----------

Quadro 
{Homens ... 2 560 1 657 903 64,72 35,28 

urbano Mulheres .. 3 507 2 117 1 390 60,36 39,64 

TOTAL 6 067 3 774 2 293 62,20 37,80 

romena ... 12 596 3 761 8 835 29,85 70,15 
I:Ural. . Mulheres .. 13 572 3 136 10 436 23,10 76,90 

TOTAL 26 168 6 897 19 271 26,35 73,65 

Quadro 

{Homens ... 15 156 5 418 9 738 35,74 64,26 

1 ...... M~::e:·~ 17 079 5 253 11 826 30,75 69,25 

32 235 10 671 21 564 33,10 66,90 

Em gera 

(• • Inclusive pehoaa de instrução nio declarada. 

Verifica-se inicialmente pelo quadro a grande dife
rença entre os contingentes de alfabetizados dos quadros 



urbano e rural - 62,20% para o primeiro e 26,35% 
para o segundo. Quanto ao sexo, estão em vantagem os 
homens, tanto no quadro urbano como no rural, o mesmo 
acontecendo no resumo gera:!, em que, para uma percen
tagem de alfabetizados, homens e mulheres, de 33,10%, 
estão estas com 30,75% e aquêles com 35,74%. 

Ensino primário - A situ~1ção do ensino primário, no 
período de 1954 a 1956, foi a seguinte, de acôrdo com 
elementos fornecidos pelo Se:rviço de Estatística da Secre
taria da Educação: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

69 
111 

4 273 

1955 

69 
107 

4 332 

1956 

59 
119 

3 807 

Ensino médio - É representado por uma escola normal 
(ginásio e curso de formaçãc· de professôres), um ginásio 
e uma escola de comércio, ao todo quatro unidades, com 
um corpo docente e matrícula efetiva, que foram, em 1955, 
de 27 professôres e 346 alunos. 

BIBLIOTECAS - Funcionam na Cidade 3 bibliotecas, 
entre as quais a Biblioteca Municipal, com mais de 1 000 
volumes. 

IMPRENSA - Há duas tipografias na sede. É editado 
o jornal "Santuário do Bom Jesus", de periodicidade men
sal. 

DIVERSOES PúBLICAS -· Conta a população com um 
Cinema, cuja capacidade é d•~ 200 lugares. 

ASSOCIAÇõES ESPORTIVAS E CULTURAIS - Há 
três sociedades artístico-liter1irias, três de cultura física, 
contando a Cidade ainda 4 pequenos campos para a prá
tica de futebol e volibol. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Conta a Cidade 788 
prédios, distribuídos em 63 logradouros, dos quais, 6 pa
vimentados inteiramente e 4 parcialmente, sendo 2 ajar
dinados. 

Abastecimento d'állua e rêde de esllatos - A rêde de 
abastecimento d'água estende-se a 21 logradouros, que são 

Prefeitura Municipal. 

inteiramente servidos, sendo em número de 225 os pré
dios com penas d'água. 

A rêde de esgotos de despejo serve a 23 logradouros, 
e a de águas superficiais a 7, havendo 17 prédios esgotados. 

Enerllia elétrica (Dados de 1955) ,-O serviço de energia 
elétrica pertence à Municipalidade, que construiu recen
temente nova Usina Hidrelétrica com potência de 200 c.v. 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Iluminação pública· · · · · · · · · · · Número de focos na via pública 
{

Logradouros iluminados ..... . 

Consumo em kWh ......... . 

Iluminação domiciliar ........ {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

39 
320 

46 500 

400 

98 100 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação financeira do mu
nicípio pode ser conhecida através dos elementos constan
tes da tabela abaixo: 

FINANÇAS PÚBLICAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 6 'deficit" 
Total Tributária 

realizada do balanço 
---------

1951 ............ 915 381 995 - 80 
1952 ............ 2 242 406 2 208 34 
1953 ............ 1 865 432 1 948 - 83 
1954 ............ · I 391 378 2 360 - 969 
1955 ............ I 468 456 1 652 - 184 

Manteve-se pràticamente estacionária a renda tribu
tária, enquanto a arrecadação geral acusou aumentos sens
síveis, principalmente em 1952, fenômeno que se explica 
pelo fato de haver sido êsse um período de grandes reali
zações da Prefeitura no setor das obras públicas, tal como 
demonstram as cifras referentes à despesa realizada. 

Pelos dados a seguir é conhecida a arrecadação geral 
do município nas três esferas da administração, durante 
o qüinqüênio 1951-55: 

RECEITA 
ANOS 

ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 379 1 651 915 
1952 ......................... . 434 I 876 2 242 
1953 .......................... . 544 2 646 1 865 
1954 ......................... . 691 2 509 1 391 
1955 ......................... . 671 2 971 I 468 

Manteve-se em ascenção constante a arrecadação es
tadual, o mesmo ocorrendo em referência às rendas da 
União. 

ASSIST2NCIA MÉDICA - Conta a Cidade com um 
hospital com 60 leitos e um centro de saúde. 

CADASTRO PROFISSIONAL - Exerciam a profissão 
no município em 1955 - 2 médicos, 3 farmacêuticos, 
6 dentistas, 5 advogados e 1 engenheiro. 

MEIOS DE HOSPEDAGEM - Funcionam na Cidade 
3 pensões, cobrando diária individual de Cr$ 70,00. 

ASSOCIAÇõES DE CARIDADE - Funcionam na Cida
de duas associações dêsse gênero. 
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REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Municipal 
é composta de 13 vereadores. Eleva-se a 11 84 7 o número 
de eleitores inscritos em 31-XII-1955, dos quais 5 084 
votaram nas eleições de 3 de outubro do mesmo ant>. 

CULTOS - A organização do culto católico compreelllde 
6 paróquias, 10 igrejas e 34 capelas. Além de outras fes
tas religiosas do ano, realiza-se anualmente na Cidade, no 
período de 14 a 24 de junho, o Jubileu do Bom Jesus de 
Matozinhos, promovido pela Irmandade de igual nome, 
desde fins do XVIII século, havendo sido a mesma cons
tituída com licença régia de D. João VI, de 19 de novo~m
bro de 1812 e indulgências concedidas em Breves do Papa 
Pio VI, no ano de 1787. A realização do Jubileu do Eiom 
Jesus atrai todos os anos à Cidade milhares de pesst>as, 
procedentes das cidades e localidades vizinhas e de vários 
pontos do Estado e do país. 

Não há no município representação de outros cultos. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO- No longo 
período de sua existência já de mais de dois séculos, Con
ceição do Mato Dentro tem passado por diversas fases 
em sua vida social e econômica. Foi a primeira a da 
grande expansão da indústria extrativa do ow·o, en<:on
trado quase à flor dos areais de seus córregos e ribeiros, 
com o enriquecimento de muitas famílias e formação de 
apreciáveis fortunas. Seguiu-se a depressão resultante da 
paralisação progressiva das lavras pelo empobrecime~nto 

das minas de mais fácil exploração. Conceição, mostrando 
embora nos antigos edifícios e em suas igrejas os sinais 
da riqueza de outros tempos, caiu em decadência, o mes
mo acontecendo com os arraiais de Morro do Pilar e Cór
regos, do que dão no~ícia as memórias de naturalistas 
estrangeiros que em princípios do século XIX visitaram o 
município- John Mawe, Saint Hilaire, John Spix e Carlos 
von Martius. 

Com o correr dos tempos, o aumento da popula•;ão, 
· pelo clima benéfico e as condições propícias ao desen
volvimento da agricultura e da criação nas terras banha
das pelo baixo Santo Antônio e rio de Peixe, desenvol
veu-se· de modo apreciável a economia rural E! o muni
cípio experimentou épocas de animação e progresso. Dois 
outros fatôres terão influído também para isto: o Jubileu 
do Bom Jesus de Matozinhos e a situação da Cidade em 
um ponto que foi, durante muitos anos, passagem preferida 
dos viajantes, do norte para o sul da província e vice-vE~rsa 
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O Jubileu do Bom Jesus, que se realiza há mais de cento 
e cinqüenta anos, de 14 a 24 de junho, atrai muitos mi
lhares de romeiros, que vêm animados pelo sentimento 
religim:o, mas dão interêsse, também, ao comércio local 
e fazem da Cidade um centro de interêsse de populações 
de vários pontos do país. Antes do prolongamento da 
Estrada de Ferro Central do Brasil ao norte do Estado, 
era a Cidade constantemente movimentada pela presença 
de viajantes e tropeiros, tinha mais freqüentados os seus 
hotéis e os tradicionais ranchos de tropas a emprestarem 
aos vérios bairros os aspectos característicos da chegada 
e saída constante de bêstas de carga. O prolongamento 
da Central do Brasil para o norte diminuiu sensivelmente 
êsse movimento, só restabelecido muitos anos depois, com 
a construção das estradas de rodagem que ligam atualmente 
a Cidade a Belo Horizonte e às cidades vizinhas de Dia
mantina, Sêrro, Guanhães e outras. Melhoraram conse
qüentemente as condições do comércio local; a Cidade 
sentiu 'renovar-se o seu aspecto urbanístico e outros setores 
de sua atividade tiveram também os benefícios da nova 
fase que se abriu em sua existência. 

População católica em sua totalidade, sem o apareci
mento, até hoje, de outras seitas no município, as festas 
religiosas constituíram em todos os tempos o motivo quase 
exclus:lvo da vida social, revestidas como sempre de gran
de brilhantismo, com o complemento tradicional dos fol
guedo:~ populares de cunho folclórico, principalmente nas 
festas de Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espírito 
Santo, em que saem os préstitos do ''reinado" e do "im
pério",, tendo como figuras centrais "rei" e "rainha", "im
perador" e ''imperatriz", precedidos da respectiva "côrte", 
com l:rande policromia de fitas, capas e brocados, sob 
arrojada foguetaria e ao som, num só tempo da banda de 
música, do estridular dos pífanos, do rufar de tambores 
e das cantigas dolentes dos marujeiros e catopês (ou can
domblês), representados, êstes últimos, em sua maioria, 
por descendentes ainda relativamente próximos da raça 
africana. 

E:ntre os folguedos populares já desaparecidos, fize
ram época as "cavalhadas", "jogos de argolinha", o "entru
do", o carnaval com a saída de préstitos representativos 
de figl.U'as alegóricas conduzidas em andores artisticamente 
ornamentados e a "serração das velhas", esta última bem 
diversa da que descreve Luiz Edmundo em "O Rio de 
Janeiro no Tempo dos Vice-Reis". Tratava-se, em Con
ceição, durante o período da quaresma, de brincadeira nem 
sempre de bom gôsto, promovida a horas mortas em frente 
a detE!l'minadas residências, com a representação de diálo
gos de cunho humorístico e galhofeiro sôbre episódios ·da 
vida doméstica da "vítima" escolhida, aberta e encerrada 
por lamuriante gritaria ao som do "reco-reco". 

Apesar de somente a partir de 1910 haverem apare
cido •em Conceição os estabelecimentos permanentes de 
ensino secun'dário, o interêsse pela cultura se revelou sem
pre no meio social e muitos jovens conquistaram, pelo 
autod:[datismo, posição de destaque na vida pública. Há 
muitos anos passados floresceu em Conceição o teatro de 
amadores e a cultura da boa música foi e ainda é a nota 
brilhante das reuniões familiàres, com modinhas e recita
tivos ao som do violão. Entre os filhos do município que 
alcan~;aram destaque na vida pública podem ser meneio-



nados os irmãos José e Joaquim Candido da Costa Sena, 
grande médico o primeiro, inspirado poeta e deputado à 
assembléia provincial, e diretor, o segundo, durante mui
tos anos, da Escola de Mimls de Ouro Prêto e ainda o 
Dr. Pedro Luiz de Oliveira, médico e deputado à Câmara 
Federal e o Dr. Joaquim &~nto de Oliveira Júnior, que 
foi deputado e governador de uma das províncias no tem
po do Império. Entre os poetas de Conceição, que ela 
os teve de bom quilate, merec:e lembrado o nome de Seve
riano de Campos Rocha, vi::-tuoso sacerdote e brilhante 
escritor, que, a exemplo dos ele outras terras, também can
tou as belezas da terra natal em inspirados versos, como 
êstes aqui transcritos: 

Minha terra tão querida 
É a cidade mais g1mtil. 
Mais formosa e pi1:oresca 
Não há outra no Brasil. 

Tem a fonte da Saudade 
E também do Cuiahá. 
Ah! quem bebe dessas águas 
Não se esquece mais de lá. 
Essa amena região, 
Feiticeira e peregrina, 
Faz inveja ao próprió Rio, 
A Ouro Prêto e Diamantina. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística José Pedro da Silva) . 

CONCEIÇAO DO RIO VERDE - MG 
Mapa Municipd no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A versão muis aceitável, porque apoiada 
por vários historiadores, inclusive pelo ministro Alfredo 
Valadão, ilustre membro do Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro, é a de que foi. Inácio Carlos da Silveira o 
fundador de Campina do Rio Verde, primitivo nome da 
povoação onde hoje se localiza Conceição do Rio Verde. 

Inácio Carlos da Silveira, em petição encaminhada à 
Secretaria do Govêmo, suplicc'u e recebeu, aos 12 de julho 
de 1732, certidão de batismo da localidade. A revista de 
nome "A Evolução", editada ~~m Baependi em 1890, afir
ma que Inácio Carlos da Silveira recebera doação de lé
gua e meia de terras de testada, com outro tanto de ser
tão para a parte do poente, iniciando-se as delimitações 
no rio Baependi e pelo rio Verde acima até onde se achava 
um varreiro denominado Antas Verde, e para a parte di
reita do mesmo rio, acompanh.:mdo a dita testação de légua 
e meia do rio Baependi, correndo pelo rio Verde acima. 
No perímetro acima descrito, encontra-se parte do atual 
município de Conceição do Rio Verde. 

Campina do Rio Verde, mais tarde Rio Verde de 
Baependi, pontilhando de ca:;as e criações a pedraria e 
o altiplano do formoso vale, começou a povoar-se e a cres
cer impulsionada pelo braço •:!Scravo e transformou-se na 
atual cidade sul-mineira. 

O distrito foi criado peln Lei provincial n.0 114, de 
9 de março de 1839, sendo Hua criação confirmada pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 319, de 16 de setembro 
de 1901, o distrito de Concei·;ão do Rio Verde foi trans-

ferido do município de Baependi para o de Águas Virtuosas 
(atual Lambari) . 

Finalmente, foi o município criado pela Lei estadual 
n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, com território desmem
brado do município de Águas Virtuosas. A instalação do 
município verificou-se no dia 1.0 de junho de 1912. 

Permaneceu inalterada a sua constituição territorial, 
com um único distrito, até o advento do Decreto-lei esta
dual n.0 148, que fixou o quadro da divisão territorial em 
vigência no qüinqüênio 1939-1943, quando adquiriu para o 
distrito da sede parte do território do município de Bae
pendi e parte do território dos distritos-sedes dos municí
pios de Caxambu e Cambuquira; a Lei 336, de 27 de de
zembro de 1948, criou o. distrito de Águas de Contendas, 
anexando-o ao município. 

Apesar de criado, não foi ainda instalado o referido 
distrito. 

De acôrdo com as divisões territoriais de 31-XII-1936 
e 31-XII-1937, como também com o quadro anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30-III-1938, o município se 
subordina ao têrmo e à comarca de Lambari. 

Foi criada a comarca de Conceição do Rio Verde por 
fôrça da Lei 1039, de 12 de dezembro de 1953, e instalado 
em 29 de março de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso não havendo quedas 
dágua. O rio Verde banha a região onde se localiza o 
município. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 358 km2 • A temperatura, em graus 
centígrados, é a seguinte: média das máximas: 28; das 
mínimas: 8; média compensada: 18. A sede municipal, 
situada a 853 m de altitude, tem como coordenadas geo
gráficas 21° 52' 50" de latitude Sul e 45° OS' 15" de lon
gitude W. Gr. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 987 habitantes a população do município. 
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Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 574 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demográ
fica seria de 24 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a§Iomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, e1ram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: sede e Vila de Águas de Contendas. 

Lacalização da população- De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

--------------~-------------,------

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Vila de Águas de Contendu ..... 
Quadro rural. ................ 

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

POPULAÇÃO PRESil:NTE 
1.0 -VII-1950 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
ab•olutos 

% solbre 
o tcotal 

ger·al 

1 442· 1 616 3 058 38,28 
98 103 201 2,51 

2 451 2 277 4 728 59,21 

3 991 3 996 7 987 100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, de seus 7 987 
habitantes recenseados em 1950, 40,79% localizavam-se 
nos quadros urbano e suburbano, e 59,21%, no rural. 
Verifica-se, assim, que prepondera a população rural. Em 
todo o Estado de Minas Gerais, 70% da população loca
liza-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Re<:en
seamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

AgrilcÚltura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............. 
Indústrias de transformação ...... 
Com&cio de mercadorias ......... 
Com&cio de imóveis e valores imo-

biliérios, cr~ciito, seguros ·e capi· 
talizaçio ....................... 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 
ProfiiiiiÕell liberais ............... 
Atividades sociais ................ 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom&ticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ........................ 

Condições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
ab•olutos 

% sllbre 
o tcotal 

ge1al 

1 727 42 1 769 31,60 
13 1 14 0,24 

303 6 309 5,51 
81 6 87 1,55 

7 7 0,12 
114 240 354 6,31 

94 10 104 1,85 
11 3 14 0,24 
24 41 65 1,16 

19 3 22 0,39 
11 11 0,19 

206 2 399 2 605 46,54 
167 74 241 4,30 

2 777 2 825 5 602 100,00 

-------------J----J-------~-----------
A base econômica do município está bem caracteri

zada na tabela que vimos, onde se observa a predomi
nância do ramo agricultura, pecuária e silvicultura, nas ati

vidades da população. 

Por motivos óbvios, do total de 5 602 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 2 846 pessoas. Das restantes 1 769 dedica
vam-se ao ramo da agricultura e pecuária, representlmdo 

a maioria da população ativa do município. 
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A§ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes· 
da se?;uinte tabela: 

L.TURAS cu 
AG RI COLAS 

CafL. 
Milho .. 
Outra•. 

TO 

-------··· 

. . . . . . . . . . . 
............ 
······ ..... 

TAL ........ 

AREA 
(ha) 

-----

2 000 
300 
254 

2 554 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidadt Cr$ 1 000 %sObre 
o toa! 

------ ----- -----· -----
ArrOba 100 000 600 000 99,29 

Saco 60 kg 8 200 1 640 0,27 
-- - 2 682 0,44 

- - 604 322 100,00 

O café representa 99,29% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda milho, arroz, feijão e outros. 

Pecuiiria - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprino• ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ...................... . 
Suinos ....................... ·. 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 000 
350 

1 500 
730 
300 

4 600 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

36 000 
53 

2 700 
1 460 

54 
4 600 

44 867 

%sObre 
o total 

80,26 
0,11 
6,01 
3,25 
0,12 

10,25 

100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o 

de bc•vinos, representando 80,26% do valor, seguido do 

de su.ínos, com 10,25%, sendo o de menor valor o de 
ovino:;, com 0,12% do total. 

Produção de ori§em animal - 1955 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite, 
com 9 200 000 litros e o valor de Cr$ 36 800 000,00, se
guido pela de sola (couro de gado bovino), no valor de 
Cr$ 3 350 000,00, e a de ovos, com 55 000 dúzias, no valor 



Colégio Sagrado Cmação de Jesus 

de Cr$ 660 000,00, perfazendo o valor total de ..... . 

Cr$ 40 810 000,00. 

PRODUÇÃO 

cera de abelha .... . 
Crina animal ...... . 
Li ...... . 
Leite .............. . 
Ovoo ....... . 
Seda em casulos ................ . 
Sola (couro de gado bovino) ... . 

TOTAL ........ . 

UNIDADE 

Quilo 
Quilo 
Quilo 
Litro 
D(azia 
Quilo 
Quilo 

QUANTI
DADE 

VALOR 

9 200 000 36 800 000,000 
55 000 660 000,00 

3 350 000,00 

40 810 000,00 

INDúSTRIA - A organizaçã,J industrial pode ser conhe

cida em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Peasoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre 

INDOSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sóbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. ------------------- -------- ---- ----

Ind6atria extrativa mi-
aeral. ............... 6 13 ... ... - -

Ind6atria de tranaforma-
çio e beneficiamento 
da produçio agrfcola 16 23 1 951 16 181 

Ind6atria manufatureira 
e fabril ....... ...... - - - - - -

TOTAL .... ..... .. 22 36 100,00 16 181 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 

é cortado por 154 km de estr~tdas de rodagem, dos quais 
29 sob a administração estadu~tl, 25 sob a municipal e os 
restantes particulares. É serv:.do pela Estrada de Ferro 

Rêde Mineira de Viação. Em 1955. a Prefeitura Muni-

Rua Pôrto Feliz 

31-24673 

cipal registrou 34 automóveis, 23 .camionetas, 48 cami
nhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município. 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA MEIO DE OBSERVAC0ES 
(km\ TRANSPORTE 

Municípios 
Limítrofes 

A Caxambu ... . ... 
A Caxambu .......... ... 
A Carmo de Minas (Silves-

tre Ferraz) . . ........ 
A Carmo de Minas .... .. 
A Soledade de Minas ... 

A Soledade de Minas ... 

A Três Corações .. 

A Três Corações .... .. .. 
A Cambuquira. . ......... 

A Cambuquira. .... .. . .. 
A Baependi. ... ... ... .. .. 

A Baependi. .. ····· .. 

59 R.M.V. 4 horas de viagem 
28 Rodoviário I hora de viagem 

51 R.M.V. 4 horas de viagem 
71 Rodoviário 2 horas de viagem 
36 R.M.V. I horas e 10 minu-

to!l de viagem 
51 Rodoviário 1 hora e 40 miÍlutoo 

de viagem 
44 R.M.V. 1 hora e 20 minutos 

de viagem 
58 Rodoviário 2 horas de viagem 
89 R.M.V. 6 horas e cinqüenta 

minutoa 
37 Rodoviário 2 horas de viagem 
67 R.M.V. 4 horas e trinta mi-

nutos 
34 Rodoviário 1 hora e 20 minutoo 

A Belo Horizonte ....... 645 R.M.V. 22 horas de viagem 
A Belo Horizonte ...... .. 505 Rodoviário 13 horas de via {tem 
Ao Rio de janeiro ...... 378 RMV e EFCB 
Ao Rio de janeiro .. ... . . 308 Rodoviário 6 hora• de viagem 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes . ... 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
{ 

Inteiramente ................ . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'IJ~ua 

P •d· "d {Possuindo penao ............ . 
fç toa servt os . .......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Es~otos 

{

De despejo ................ . 

De águas superficiais ....... . 
Logradouros servidos . 

P •d· d ..... {Pela rede ................. . rc 1os esgota os ..... . 
Por fossas ................ . 

Iluminação pública e domiciliar 

L d .1 . d { N6mero de logradouros .. : .. . 
ogra ouros 1 umtna os..... N6mero de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

Li~ações domiciliares 

De luz........... . .. {N6mero de ligações ......... . 

• Consumo em kWb ......... . 

De fôrça. . ........ {N6mero de ligações ......... . 

Consumo em kWb .. , ...... . 

DADOS 
NUM1!:RICOS 

727 

46 

5 
6 

11 

3 
32 

348 

348 

28 
1 

29 

9 

2 

157 

485 

38 
399 

122 724 

573 

240 849 

29 

102 249 

Dos prédios existentes, 629 estavam situados na zona 
urbana. Os logradouros em sua maioria estão servidos 
pelas rêdes de água e esgotos, havendo iluminação pública 
e domiciliar . 

Na sede municipal, a assistência é prestada por 1 ser
viço de saúde com 3 médicos em exercício, 6 dentistas e 
3 farmacêuticos. Conta ainda com serviço telefônico ur-
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bano e interurbano, tendo 118 aparelhos instalados, e uma 

agência postal-telegráfica. Os forasteiros encontram hospe

dagem pos 2 hotéis existentes, enquanto a diversão públi
ca é bu11cada em 1 cinema . Dois advogados e 1 veterinário 

exercem suas atividades profissionais. Completam o qua

dro de melhoramentos urbanos 3 bibliotecas, 1 tipografia 

e bombas de gasolina. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas, si1tua

dos na sede, e ainda com 32 estabelecimentos ~:omerciais 
varejistas, dos quais 2 7 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E M AIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio 
Total ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 

------·--------- ----- ----- ----

{Homem .. I 312 803 509 
Quadro urbano Mulheres .. I 483 840 634 

TOTAL 2 795 I 643 1 152 

{Homens ... 2 025 568 1 457 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 859 432 1 427 

TOTAL 3 884 1 000 2884 

{Homens ... 3 337 1 371 1 966 
Em geral...... Mulheres .. 3 342 1 272 2 070 

TOTAL 6 679 2 643 4 036 

(•) Inclusive pessoas de instrução nio declarad&. 

Praça Getúlio Vargas 

% s6bre o t o tal 
-----

Sabem 
ler e 

escrever 

------
61,20 
56,64 
58,78 
28,04 
23,23 
25,75 
41,08 
38,06 
39,57 

N i o 
em sab 

I e•· e 
ver(•\ eecre 

--· 

3 
4 
4 

7 
7 

7 

5 
e. 

8,80 
3,36 
1,22 
1,99 
6,77 
4,26 
8,92 
1,94 

6 0,43 

C:.mo se vê, a populaçao attabet1zae1a attnge :uS,llS'ro 

do total no quadro urbano, 25,74% no quadro rural, e 
em geral 35,57%. Dos que sabem ler e escrever no muni
cípio, :.s homens somavam maior contingente. Em núme
ros absolutos, assim se expressa a população presente em 
1950, de 5 anos e mais: de um total de 6 679 pessoas, 
2 643 sabiam ler e escrever e 4 036 não sabiam ler e 
escrever, representando êsses últimos 60,43% da popula
ção de mais de 5 anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao 
Estado, na mesma época, era de 38,24o/o. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário no município: 

DADOS NUMS:RICOS 
:SPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidade: ·• escolares .......... .... 9 8 8 
Corpo d <lcente ... .......... .... 25 25 24 
Matrlcul a efetiva ............ 810 784 665 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 33,72 o/o • 

Hospital de São Francisco 

Um 1956, ditas unidades escolares do ensino primário 

fundamental acolhiam 665 alunos, sendo o ensino minis

trado por 8 professôres. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

A:t~ros 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00\ 

Receita arrecadada 

Total Trabutária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit" 

do balanço 

---------- -------------- ------- ------:---

1951. ........... I 206 268 1 392 186 

1952 ............ 909 396 995 5 

1953 ............ 1 501 400 I 656 155 

1954 ............ I 056 418 1 032 24 

1955 ........ I 202 447 926 276 



Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo perÍ•:>do de tempo foi a seguinte: 

REC:EITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Estadual Municipal 

1951. ......... 554 2 975 1 206 
1952 ..... 615 2 387 990 
1953 .... 692 4. 650 1 !i OI 
1954 .... 888 5 046 :i. 056 
1955 .... .. .. ······ 1 435 9 879 I 202 

Enquanto a receita fedet al subiu de 554 mil cruzeiros 
em 1951 para 1 515 mil cru;~eiros, em 1956, e a estadual 
de 2 975 mil cruzeiros em 1951 para 5 920, em 1956, a 
municipal aumentou de 1 206 mil cruzeiros para 1 553 mil 
cruzeiros em igual período, re·presentando, apenas, 21,00% 
dos totais arrecadados no município em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - As terras 
do município são banhadas t:elo rio Verde, um dos maio
res da região. A cidade loc:aliza-se em terreno elevado, 
apresentando-se com aspecto admirável. 

A Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde 
trabalha com o objetivo de instalar um parque em Águas 
de Contendas, onde há grandes mananciais de águas mi
nerais, transformando aquela localidade em centro de tu
rismo. 

O Legislativo Municipal é composto de 9 vereadores, 
eleitos em 3-X-1955 por 1 21() votantes que compareceram 
às urnas, quando era de 2 12 7 o total dos inscritos. 

Acha-se instalada no município uma Agência Muni
cipal de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatístico 
Brasileiro . 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Luiz de Pádua Pereira). 

CONCEIÇÃO DOB OUROS - MG 
Mapa Municip:il no 8.0 VOI. 

HISTóRICO - Na região do município de Conceição dos 
Ouros foi em outros tempos ·~ncontrado "machado de pe
dra", que era instrumento iiJdígena; daí a impressão de 
que índios tenham sido os seus primeiros habitantes. Não 
há, porém, notícia dêles nos 1::sos e costumes, nem se sabe 
a que tribo teriam pertencido. A região foi desbravada 

Vista Pnrcial 

Praça da Matriz 

por aventureiros que cuidavam da agricultura e seus escra
vos. A história local menciona como desbravadores dois 
fazendeiros vizinhos e amigos: o major Félix da Mota 
Pais e Inácio da Costa Rezende . Resolveram ambos fun
dar um povoado no Ribeirão dos Rezendes, dando o res
pectivo patrimônio para a construção de uma capela . 
Entretanto, a espôsa de Inácio não aprovou a idéia . O 
propósito do major Félix da Mota Pais foi, contudo, rea
lizado em 1854, quando êle e sua espôsa, Lucinda Maria 
de Jesus, fundaram o povoado de Conceição dos Ouros 
e construíram a desejada capela, com a invocação de Nossa 
S·enhora da Conceição. 

Em 13 de dezembro de 1854, a Câmara Eclesiástica 
de São Paulo dava a provisão, autorizando a bênção da 
Capela. Por escritura de 26 de abril de 1854, o major 
Félix e sua mulher doaram o patrimônio de Nossa Se
nhora dos Ouros. 

íl:sse homem, que foi legitimamente o fundador do 
município, era natural de Pouso Alto, onde nasceu em 
1794, tendo morrido na terra que fundou em 2 de março 
de 1872 . Sua espôsa, que com êle fundou Conceição dos 
Ouros, morreu seis ou oito anos depois. O venerando 
casal deixou vários filhos, entre os quais os barões de Ca
manducaia e Mota Pais. 

Em 14 de maio de 1860, o povoado foi elevado a 
Distrito de Paz . 

Pertencia Conceição dos Ouros ao município de Pa
raisópolis como distrito, quando a Lei estadual n.0 336, de 
27 de dezembro de 1948, elevou o distrito a município. 

O nome do município deve-se à invocação à Nossa 
Senhora da Conceição e ao fato de ser o local banhado 
pelo ribeirão dos Ouros. 

Em 1954, Conceição dos Ouros comemorou o cente
nário de sua fundação, com expressivas solenidades. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Con
ceição dos Ouros foi criado pela Lei provincial n.0 1 270, 
de 2 de janeiro de 1866. 
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.Por fôrça da Lei estadual n.0 336, de 27 de d,ezembro 
de 1948, que instituiu a divisão judiciário-administrativa 
do Estado de Minas Gerais, a vigorar no qüinqüênio de 
1949 a 1953, criou-se o município de Conceição dos Ouros, 
desligando-o do Município de Paraisópolis. O Município 
de Conceição dos Ouros figura na divisão acima referida 
com um só distrito (sede) . 

Na divisão territorial do Estado, por fôrça da Lei 
estadual n.0 1 039, de 12 de dezemoro de 1953, que esta
belece a divisão administrativa e judiciária do E:stado de 
Minas Gerais a vigorar no qüinqüênio de 1954 a 1958, o 
Município de Conceição dos Ouros continua com suas 
divisas inalteradas, bem como o seu número de distritos. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O Município de Conceição 
dos Ouros está subordinado judicialmente à Comarca de 
Paraisópolis, situação esta que foi mantida nas divisôes 
territoriais do Estado . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. A região 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

é montanhosa, sendo o terreno do mumc1p1o acidentado. 
A cidad1~ foi construída num espigão. O município é limi
tado pe:.os municípios de Cachoeira de Minas, Brasópolis 
e Parai!:Ópolis. 

Su~1 área é de 176 km:!. A sede municipal, situada a 
830 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
22° 24' 12" de latitude Sul e 45° 47' 54" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 340 km, no 
rumo S.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 195(), era de 5 460 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 5 799 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demográ
fica seria de 33 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
-------
Sede ..... .......... ............ 702 723 1 425 26,09 

Quadro rua! .................... 2 132 1 903 4 035 73,91 

TOTAL GERAL ........... 2 834 2 626 5 460 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 
geral 

-------------- ··-----1--·----------

AgricultuJ a, pecuâria e silvicultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Indústria de transformação . ..... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
Com&'cio de imóveis e valores mobi-

liários, .:rédito, seguros e capitali-
zação ................... . 

Prestação de serviços ......... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profissões liberais ....... . 
Atividades sociais ...... . 
Administt·nção pública, Legislativo 

e juati1;a ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividadu domésticas, não remu

neradat e atividades escolares dia· 
centes ....................... . 

Condiçõeu inativas . ......... . 

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

1 258 
20 

115 
57 

1 
38 

59 
2 
6 

15 
1 

143 
136 

1 851 

43 
1 
1 

33 

2 
1 
8 

1 616 
73 

1 778 

1 301 
21 

116 
57 

1 
71 

61 
3 

14 

15 
1 

1 759 
209 

3 629 

35,88 
0,57 
3.19 
1,57 

0,02 
1,95 

1,68 
0,08 
0,38 

0,41 
0,02 

48,50 
5,75 

100,00 

Do total de 3 629 pessoas, convém subtrair os dados 
relativos aos dois últimos ramos. Resultam 1 661 pessoas. 
As 1 301 pessoas ativas no ramo "agricultura, pecuária e 
silvicultura" representam 78,32% sôbre êsse último total; 
as ativas no ramo "indústrias de transformação", 6,98o/o. 

Predomina, como foi assinalado, o ramo "agricultura, 

pecuária e silvicultura". 



Outro Aspecto ela Praça da Matriz 

Agricultura, pecuária e silvi,;ultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRlCOLAS 

AREA 
(ha) 

Ur 

--------- -------
Caf~ .......... . 
A;rroz ............ . 
Cana de aç6car .... . 
Milho ............. . 
Outras ............ . 

546 A; 
I 030 Sac< 

600 To 
400 Sac< 

387,833 

TOTAL........ 2 963,833 

PRODUÇÃO 

1idade Quantidade 

---- -----
T0ba 13 780 
• 60 kg 22 600 
>elada 30 000 
• 60 kg 9 000 
- -
- -

VALOR 

Cr$ I 000 % sObre 
o total 

7 235 32,18 
7 232 32,17 
3 600 16,01 
2 070 9,20 
2 348 10,44 

22 485 100,00 

As principais culturas agrícolas do Município são o 
café e o arroz, ambas coiJtribuindo tom 32% do valor 

Avenida Barãc, do Rio Branco 

total da produção agrícola municipal. A mais disseminada, 
porém, é o arroz, com 1 030 ha cultivados. 

Ao café e ao arroz, seguem-se a cana-de-açúcar e o 
milho. Há culturas, em pequena escala, de banana, bata
ta-inglêsa, feijão, fumo, mandioca e cebola. 

Os principais centros compradores dos produtos agrí
colas de Conceição dos Ouros são: Cachoeira de Minas, 
Pouso Alegre, Brasópolis, Paraisópolis e São Paulo. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininoe ...................... . 
Bovinos ............... . 
Caprinos ................. . 
Eqüinos ................. . 
Muares ................. . 
Ovinos ................. . 
Sulnoa .................. . 

TOTAL .. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 
11 000 

20 
650 
560 
410 

5 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

44 
16 500 

2 
I 105 
I 120 

621 5 000 

23 833 

% sObre. 
o total 

0,18 
69,25 

4,63 
4,69 0,26 

20,99 

100,00 

A pecuária tem grande significação econômica para 
o Município, sendo o gado exportado para Paraisópolis, 
Brasópolis e vários municípios paulistas. 

Outro Aspecto da Av. Barão do Rio Branco 

A produção de leite, que, em 1955, atingiu 700 mil 
litros, é quase tôda exportada para os municípios vizinhos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peaaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Pot!ncia 

o total motores em c. v. 
---------------

Ind6atria extrativa mi· 
neral. .......... ..... - -- -·- -- - --

Ind6stria de transforma-
çilo e beneficiamento 
da produçllo agrlcola 33 116 1 868 100,00 25 190 

Ind6stria manufature ira 
e fabril .............. - -- - - - -

TOTAL ......... 33 116 I 868 100,00 25 190 



As "indústrias de transformação" constituem ramo de 
relativa importância nas atividades da população do Muni
cípio. 

Conceição dos Ouros produziu, em 1955, 260 000 li
tros de aguardente de cana, no valor de pouco mais dle 

2 milhões de cruzeiros. 

Rua Dr. Carolina 

No mesmo ano, a produção de polvilho- 5 500 000 
quilos - atingiu a quase 1,4 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais:: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número ·de prédlos existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes ............. . 

Pavimentados .......... . 
{

Inteiramente ............... . 
Parcialmente ............... . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................. . 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos ............ ~ Com ligações livres ......... . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Esgotos 

Logradouros servidos ....... { De despejo ......... · ........ . 
De águas superficiais ....... . 

Pr~dios esgotados ........ , .. { Pela réde .................. . 
Por fossas .................. . 

l/uminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ............ . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

De luz ...... . ....... I Número de ligações ....... . 
\Consumo em kWh ......... . 

De fOrça .................. I Número de ligações .... . 
\Consumo em kWh ..... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

I:IADOS 
NUMJ;;RICO:S 

24-1 

4 
3 

7 

2 
15 

210 

13 
3 

16 

2 
5 

5 
205 

!!O 
1!i3 

65 6:16 

2117 
48 21)0 

l7 
46 1•12 

Há na sede municipal 1 cinema, 1 pensão, 2 apare
lhos telefônicos e 1 biblioteca. 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 
é cortado por 70,5 km de estradas de rodagem, sob a admi
nistração municipal. A Prefeitura Municipal registrou 12 
automóveis, 1 camioneta e 8 caminhões, em 1955. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Municípios 
Li:nítrofes 

Paraisópoliu .... ....... 18 Rodoviário --
Brasópolis. .... .... . ... 32 Rodoviário -
Cachoeira de Minas. .... 6 Rodoviário -
Capital Es·:adual. ········ (•)651 Rodoviário -
Capital Federal. (•)430 Rodoviário -
Capital Es·:adual. ( .. )830 Ferrovia R.M.V. 

Capital Federal. ( .. )508 Ferrovia R.M.V. e E.F.C.B· 

(*) Dados sujeitos a retificação. 
(*•) Considerando ponto de partida a estação ferroviária de Paraisópolis. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 1 situado na sede, e ainda com 34 estabelecimentos 
comerciais varejistas sendo 25 situados na sede. 

DiHpõe também de 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 -- referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) eserever(•) 

{Homens ... 567 348 219 61,37 38,63 
Quadro ur'~ano Mulheres· · 595 333 263 55,87 44,13 

TOTAL. 1 163 681 482 58,55 41,45 

{Homens ... 1 709 515 1 194 30,13 69,87 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 570 287 1 283 18,28 81,72 

TOTAL. 3 279 802 2 477 24,45 75,55 

{Homens ... 2 276 863 1 413 37,91 62,09 
Em geral...... Mulheres .. 2 166 620 1 546 28,62 71,38 

TOTAL. 4 442 1 483 2 959 33,38 66,62 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades •:acolares .............. 8 8 7 

Corpo doeente ................. 15 15 15 

Matricula efetiva ..........•.... 635 580 571 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 42,83%. 



FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa "deficit" 

Trib1tãria 
realizada do balanço Total ------

1951 400 121 318 82 
1952. . . . . . . . 513 145 583 --- 70 
1953. ······· .... 923 167 423 500 
1954 ...... 728 176 783 --- 55 
1955 ....... 938 301 692 246 

Quanto à arrecadação em duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1951. 
1952 .. 
195:!.-. 
1954 .. 
1955 ... 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

736 
654 
996 

1 731 
2 184 

Municipal 

400 
513 
923 
728 
938 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - O municí
pio de Conceição dos Ouros pertence judicialmente à Co
marca de Paraisópolis. 

Não é o município servido por estrada de ferro. A 
mais próxima encontra-se a 1.8 quilômetros de distância: 
a Rêde Mineira de Viação -- estação de Paraisópolis. 

O comércio local mantém suas transações com Pa
raisópolis, ltajubá e a Capital de São Paulo. 

Dos 1 077 eleitores inscritos em 3-X-1955, 683 ele
geram os 9 vereadores que compõem o Legislativo Muni
cipal. 

Possui muitos hectares dE~ matas e pedras para parale
lepípedos. 

É banhado o município pelos rios: Sapucaí-Mirim e 
Capivari, ribeirão dos Ouros e Ribeirão Pequeno. 

Não há aproveitamento hidrelétrico de cachoeiras. 

Como animais típicos da região, podem ser citados: 
capivara, lontra, lôbo, tatu, rapôsa, cachorro-do-mato, ja
caré. 

Na flora, distinguem-se: jacarandá, canela, pereira, 
sucupira, ipê, aroeira, copaíbu, angico, sapucaia. 

Há no município uma floresta de cêrca de 2 500 hec
tares. 

(Organizado por Moacir An<l rade, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Paulo Prad~ ) . 

CONGONHt\L - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Perto de p,>uso Alegre, mais ou menos 
a uns quinze quilômetros, ,existia, nos meados do sé
culo XIX, uma fertilíssima planície banhada pelo rio Cer
vo, onde medrava em abunditncia uma planta nativa cha
mada "congonha" e onde também já se formara pequeno 
núcleo populacional. 

José Ferreira de Matos era proprietário de uma fa
zenda nas redondezas e por motivos que a história não 
registrou, deliberou doar uma área de 25 alqueires para 
patrimônio de uma capela que deveria ser construída em 
honra a São José. 

A autorização foi dada pelo Bispo de São Paulo, em 
1869, sendo que doze anos depois instituía-se, canônica
mente, a Paróquia, tendo sido seu primeiro Vigário o 
Padre Bernardo Cardoso de Araújo. 

O povoado, com o nome de São José do Congonhal, 
passou a prosperar ràpidamente, e em 1900, segundo esti
mativa da época, já contava com uma população de cêrca 
de 2 400 almas. 

Em 1939 passou a chamar-se Vila de Congonhal, to
pônimo êste que, em 1953, quando obteve sua independên
cia administrativa, transformou-se em Congonhal. 

O Município é atualmente composto de dois Distritos: 
Congonhal - sede e Senador José Bento, ambos saídos 
do Município de Pouso Alto. 

Congonhal é judicialmente subordinado à Comarca de 
Pouso Alto. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o muni· 
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é plano com pequenas partes ele

vadas. 

Sua área é de 288 km2 • 

o 

I .. 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 447 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 655 habitantes, como sua população 

provável em 31-XII-1955. Densidade demográfica: 30 ha
bitantes por quilômetro quadrado (1955). 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Congonhal, núcleo 
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em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
% sôbre 

N6meros o total 
absolutos geral 

----- ----- ------
Quadro urbano .......... 320 319 639 14,36 
Quadro suburbano ....... 170 166 336 7,55 
Quadro rural. ........... 1 804 1 668 3 472 78,09 

TOTAL ............. 2 294 2 153 4 447 100,00 

AGRICULTURA - A produção agrícola no município 
em 1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 
tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidad~ Cr$ 1 000 
o total 

-- ·----- ------ ----- ---------
Caf~ ...... ..... .... 540 Arrôba 16 000 8 000 37,53 
Milho ........... ... 1 450 Saco 60 kr. 30 200 5 738 26,90 
Arroz .............. 640 Saco 60 kg 11 000 3 520 16,50 
Feijão .............. 265 Saco 60 kg 2 500 1 360 6,37 
Outras ....... ... 310 - - 2 709 12,70 

TOTAL ....... 3 205 - - 21 327 100,00 

A produção agrícola do mumc1p1o é baseada pràtica
mente em dois produtos: café e milho. São êstes os mais 
representativos, muito embora ainda com índices insig
nificantes . 

lf.88 

PECUARIA- Em 31-XIl-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

-------------·--- -------- ----·---- -------

Asininoa .... ......... . 
Bovinos ............... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ..................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ........................ . 
Sulnos ........................ . 

TOTAL ... 

8 
21 000 

500 
1 500 

500 
800 

9 000 

20 
35 700 

50 
2 100 

900 
112 

8 100 

46 982 

Praça Comendador Ferreira de Matos 

0.04 
76,01 
0.10 
4,46 
1,91 
0,23 

17,25 

100,00 



Outro Aspecto da Praça Com11ndador Ferreira de Matos 

A pecuária constitui atividade importante para a eco
nomia local e vem sendo incrEmentada com grandes espe
ranças. 

Pouso Alto e o Estado de São Paulo são os centros 
abastecidos pela ainda modesta exportação do Município. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

TIPO DE 
INDÚSTRIA 

lndlistria extrativa mi-
nerál. ............... 

Indlistria de transforma· 
•çilo e beneficiamento 
da produçilo agricola 

lndlistria manufatureira 
e fabril. .... 

TOTAL ........ 

N.• de 
esta· 

beleci· 
mentos 

15 

61 

20 

96 

Pessoal 
empre
gado 

2~ 

15~ 

24 

20~ 

CAPITAL FORCA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$1 000 % sôbr~ N.u de Potencia 
o total motores em c. v. 

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

115 6,54 - -

1 353 76,97 8 77 

290 16,49 4 5 114 

1 758 100,00 12 82 1/4 

Pequenas indústrias, funcionando em bases precárias, 
vêm atendendo em parte às necessidades locais. 

Encontra-se em organização grande sociedade indus
trial para exploração de uma mina de bauxita de exce
lente qualidade e localizada em terras do município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

Grupo Escolar "Mendes de Oliveira". 

em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACAO 

Numero de prádioa exiatentes . . 

Lo~radouros públicos 

Bxietentee ... 

Abastecimento d'átlua 

Pr~dios servidos ... 

Logradouroe servidos . 

Possuindo penas. 

Parcialmente . . 

Iluminaç6o pública e domiciliar (") 

{

Niimero de logradouroe . 

Lotlradouros iluminadose . Nlimero de focoe . 

Consumo em kWh 

Li~ações domiciliares (•l 

............... {Niimero de ligações .. . 

Consumo em kWh ..... . 
De luo .. 

De f6rça ..... . 
. . { Nlimero de ligações. 

Consumo em kWh. 

( 0 ) Dados relativos ao ano de 1955. 

Rua Prudente de Morais 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

210 

15 

98 

9 

18 

109 

29 714 

550 

34 986 

9 

21 732 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
.cortado por 70 km de estradas de rodagem, dos quais 
30 sob a administração estadual e 40 sob a municipal. 
É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 
Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou os seguintes 
veículos: 8 automóveis, 1 camioneta, 5 caminhões e 2 
ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICACAO 
DISTÂNCIA VIA DE 

OBSERVACOES. (km) TRANSPORTE 

Municipios 
Limítrofes 

lpuilina ...... ........ .... 30 Rodoviário 
Silvian6polia .. ··········· 54 Rodoviário 
Pouoo Alegre .... .... . .... 18 Rodoviário 
Borda da Mata. ..... 42 Rodoviário Via Senador Joe~ 

Bento 
47 Rodoviário Via Pouoo Alegre 

Capital Bltadual. ....... 405 Rodoviário -
864 Ferroviário R.M.V. - Via Pouao 

Alegre 
Capital Federal. .... 463 Rodoviário -

524 Ferroviário R.M.V. - E.F.C.B. 
IVia Pouoo Alegre) 



COMÉRCIO - Conta a população do município com 
28 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais, 15 
situados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sjlbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

ler e ler e escrever 
escrever(•) 

escrc:ver 
escrever(•) 

romem ... 415 211 204 50,84 49,16 
Quadro urbano Mulheres .. 419 176 243 4:!,00 58,00 

TOTAL 834 387 447 46,40 53,60 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
______________ _c __ ,----------------·-------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente .. , ....... , ...... . 
Matricula efetiva .......... . 

13 
18 

747 

8 
19 

700 

19 
29 

1 020 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 51,25%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1951 a 1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS PÚBLICAS (Cr$ 1 000,001 

Receita arrecadada 

Total Tributâria 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit'' 

do balanço 
---.----- -------- ------- ------- -------

1951 ........... . 
1952. " " . " ... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 

490 

800 
994 

791 
423 

Rua Silviano Brandão 

814 
868 

14 
126 

Rua Coronel Evaristo 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administrati
vas, sua situação no período de 1954 a 1955 foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

1951 ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

Estadual 

423 
3 040 

Municipal 

800 
994 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A repre
sentação política é feita através de 9 vereadores em exer
cício. Para as eleições de 3-X-955, havia 1 483 eleitores 
inscritos. Entretanto, nesse pleito, foram às urnas 868 
eleitores. 

Duas pensões atendem a hospedagem. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Chagas Ladislau). 

CONGONHAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Congonhas ( ex-Congonhas do Campo) 
tem a origem do seu topônimo em um arbusto (chá), 
muito abundante na região. Não se conhece outro nome 
dado ao muni::ípio, mas, diz a história, que Congonhas do 
Campo era uma área de terras localizada na região das 
Congonhas e limitava com o Campo Alegre dos Carijós, 
aldeamento indígena situado na Vila de Queluz. 

Os primitivos habitantes de Congonhas, dizem, foram 
os mesmos portuguêses que, por volta de 1691 a 1700, 
povoaram a Vila Real de Queluz, hoje Conselheiro Lafaie
te, e seguiram a bandeira de Bartolomeu Bueno em des
bravamento e exploração auríferos pela região do Parao
peba e seus subafluentes: Varginha, Ouro Branco, Sole
dade, Gagé e Maranhão. Entre êsses aventureiros, existia 
um, de nome Feliciano Mendes. :1tste minerador, depois 
de muitos anos de trabalho, adoeceu gravemente e, fican
do impossibilitado de continuar na extração do ouro, pro
meteu ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos que, se lhe 
restituísse a saúde, se dedicaria, exclusivamente, ao seu 
serviço. Concedida a ambicionada cura, Feliciano Mendes 



Vista Parcial 

principiou por colhêr esmolas p!lra a construção do San
tuário que perpetuasse a história do seu reconhecimento à 
misericórdia divina. 

Em poucos anos a nave ma.ior da capela já se acha
va edificada no local da cruz primitiva ali colocada pelo 
próprio Feliciano e que se acha atualmente, no corredor 
do Santuário. 

Quando Feliciano Mendes morreu, em 1765, as obras 
iam bem adiantadas. No entanto, a celebridade de Con
gonhas e seu Santuário é devida menos à obra de Feliciano 
do que à que realizou ali, mais tarde, Antônio Francisco 
Lisbôa, o Aleijadinho. 

A Paróquia de Nossa Senhc,ra da Conceição de Con
gonhas do Campo foi criada em 6 de novembro de 1746. 

O distrito foi elevado à categoria de município em 
1938. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do por Alvará de 6 de novembro de 1746, confirmado 
pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

A divisão administrativa do Brasil, concernente ao 
ano de 1911, e os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1920, apresentam o distrito de Congonhas do 
Campo subordinado ao município de Ouro Prêto. 

Em virtude da Lei estadualn.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o distrito de Congonhas do Campo foi transferido 
do município de Ouro Prêto para o de Queluz (hoje Con
selheiro Lafaiete), assim aparect~ndo no quadro anexo a 
essa lei e ainda na divisão administrativa do Brasil refe
rente a 1933. 

De acôrdo com as divisões territoriais de 1936 e 1937, 
bem como o quadro anexo ao Dt!creto-lei estadual n.0 88, 

de 30 de março de 1938, o distrito em aprêço figura no 
município de Conselheiro Lafaiete. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, foi criado o município de Congonhas 
do Campo, com os distritos de Congonhas do Campo e 
Lôbo Leite, desmembrados, respectivamente, dos municí
pios de Conselheiro Lafaiete e Ouro Prêto. Segundo o 
quadro territorial fixado pelo referido Decreto-lei n.0 148, 
para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de 
Congonhas do Campo é formado de Congonhas do Campo 
e Lôbo Leite. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, o município de Congonhas do Campo 
passou a abranger o distrito de Alto Maranhão, transferi
do do município de Conselheiro Lafaiete. Assim, no qua
dro territorial em vigor no qüinqüênio 1944-1948, esta
belecido pelo citado Decreto-lei estadual n.0 1 058, o mu
nicípio de Congonhas do Campo figura composto de 3 dis
tritos: o da sede, Alto Maranhão e Lôbo Leite. 

Em 1948, teve o município alterado o seu topônimo 
para Congonhas, simplesmente. 

De acôrdo com a divisão administrativa aprovada pela 
Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para 
vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o município de Con
gonhas é constituído de 3 distritos: Congonhas, Alto Ma
ranhão e Lôbo Leite. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - O Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17-IX-1938, que fixou o quadro territorial 
vigente no qüinqüênio, criou o município de Congonhas 
do Campo colocando-o sob a jurisdição do têrmo e da co
marca de Conselheiro Lafaiete. 
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De .conformidade com os quadros territoriais para vi
gorar nos qüinqüênios 1944-1948, 1949-1953,, Congonhas 
do Campo (Congonhas, a partir de 1948), continua a 
pertencer ao têrmo e à comarca de Conselheiro Lafaiete. 

A Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-195:3, que apro
vou a nova divisão judiciária e administrativa, para vigo
rar no qüinqüênio 1954-1958, criou a comarca de Con· 
gonhas, cuja instalação se deu a 9 de outubro de 1955. 

VULTOS ILUSTRES - José Pereira Ribeiro, formado 
em Direito pela Universidade de Coimbra, foi poeta lírico 
e escritor, nascido em 1764. 

Vicente Coêlho de Seabra Silva e Teles, professor de 
Zoologia, Mineralogia, Botânica e Agricultura na Univer
sidade de Coimbra em 1888. 

Lucas Antônio Monteiro de Barros (Visconde de Con
gonhas), nascido em 18 de outubro de 1852, formado em 
Direito pela Universidade de Coimbra, foi o primeiro 
presidente da Província de São Paulo, Presidente do Su
premo Tribunal de Justiça, Intendente do Ouro no Rio 
de Janeiro e de vários outros cargos de relêvo. 

Dom Silvério Gomes Pimenta, nascido em 12 de de
zembro de 1840 e falecido aos 30 de agôsto de 1922, 
como Arcebispo de Mariana. 

Dom Rodolfo das Mercês de Oliveira Pena, atual 
Bispo de Valença no Estado do Rio. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 
O seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 302 km2 • A sede municipal, situada 
a 870 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 30' 05" de latitude Sul e 43° 51' 39" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 66 km, no 
rumo S.S.E. Temperaturas em graus centígrados: média 
das máximas: 26; das mínimas: 17; compensada: 21. Pre
cipitação pluviométrica anual: 39,2 mm. 

Santuário e a Estátua do Profeta Joel 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 9 350 habitantes a população do municí
pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 10 102 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-1955. Densidade demográ
fica nesta mesma época: 33 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de Alto Maranhão e a 
vila de Lôbo Leite. 

Profeta Naum Profeta Ozéas 



Localização da população - DE! acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

FOPULAÇÃO PRESENTE 
J.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ I 815 I 726 3 541 37.87 

Vila de Alto Maranhão .......... 224 220 444 4,74 

Vila de Lôbo Leite .............. 111 116 227 2,42 

Quadro rural. ......... .... . ..... 2 662 2 476 5 138 54,97 

TOTAL ........... .......... 4 812 4 538 9 350 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- A principal 
atividade econômica é a indústria extrativa mineral. 

Ramos de atividade - Ainda de acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, ~~ra a seguinte a distribui
ção da população municipal, se1~undo os ramos de ativi
dade: 

FOPULAÇÃO PRESENTE 
I>E 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 

Indústrias extrativas ............ . 

Indústria de transformação ...... . 

Comércio de mercadorias ........ . 

Comércio de imóveis e valores mobi~ 
liários, crédito, seguros e capitali· 
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 

Transporte, comunicações e armaze· 
nagem ....................... . 

Profiasões liberais ............... . 

Atividades sociais . .............. . 

Administração pública, Legislativo 

Homens 

89(· 

91!1 

40(1 

8:! 

18(1 

e Justiça......... . . . . . . . . . . . . . I!• 

Defesa nacional e segurança pública (. 

Atividades dom~sticas, não remu-
neradas e atividades escolares dis-
centes ........................ . 44~ 

Condições inativas .............. . 351 

TOTAL .................... . 3 42~ 

Mulheres 

11 

11 

13 

161 

4 

42 

2 855 

129 

3 230 

Total 

Números 
absolutos 

907 

921 

411 

95 

lO 

227 

184 

8 

81 

19 

15 

3 303 

480 

6 652 

% sôbre 
o total 
geral 

13,64 

13,85 

6,17 

1,42 

0,15 

3,41 

2,76 

0,12 

1,21 

0,28 

0,09 

49,68 

7,22 

100,00 

As principais atividades econômicas dos habitantes de 
Congonhas - agropecuária e indústria extrativa - são 

identificadas pelas quotas de pes!:oas que exercem a ocupa

ção principal nos ramos "agricu:ltura, pecuária e silvicul· 
tura" e "indústria extrativa". 

Considerando-se, dentre os habitantes do município 
o total das pessoas de 10 anos e mais e, dentre estas, o 
contingente dos que exercem atividades econômicas, po
de-se estimar a quota dos que estão em atividades nos 
ramos "agricultura, pecuária e silvicultura" e "indústria 
extrativa", em 31,61% e 32,10%, respectivamente (per
centagens calculadas sôbre o referido total, exclusive os 
habitantes inativos, os que exercem atividades domésticas 
não remuneradas e atividades discentes e os que não pude· 
ram ser incluídos em algum dos ramos. 

Aspecto do interior do Santuário do Senhor Bom Jesus 

Agricultura -A produção agrícola no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (h a) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

Batata-inglesa ...... 91 Saco 60 kg 11 120 2 852 31,05 
Milho ............. 545 Saco 60 kg 13 940 2 370 25,80 
Outras ............. 337 - -- 3 963 43,15 

TOTAL ........ 973 -- - 9 185 100,00 

Em virtude de os terrenos do município serem, quase 
na sua totalidade, sobrecarregados de minerais, a produção 
agrícola municipal é pequena e tôda ela consumida no 
próprio município. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ I 000 % sôbre 

o total 

Asininos .. . 7 27 0,18 
Bovinos ........... . 5 100 8 690 58,75 
Caprinos. 550 83 0,56 
Eqüinos. 580 986 6,67 
Muares .. 700 I 960 13,27 
Ovinos. 200 36 0,24 
Sulaos. 3 000 3 000 20,33 

TOTAL. 14 762 100,00 
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Conquanto não possua o município grandes: efetivos de 
gado, produz o necessário e bastante para a sua subsistência. 

Da produção de leite, que em 1955 atingiu a 880 mil 
litros, parte é consumida pela população local e parte é 
industrializada nas pequenas fábricas de queijo e manteiga. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peoaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$ I 000 % sObre N.• de Potencia 

o total rnotores em c.v. 

Indústria extrativa mi-
neral. .............. 6 1 131 211 570 99,68 81 1 079 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agr{cola - - - - - -

Indústria manufatureira 
e fabril. .. ...... ..... 11 44 667 0,32 9 174 

TOTAL .... .... 17 1 175 212 237 100,00 90 1 253 

A atividade econômica predominante no município 
é a extração do minério de ferro. As 5 emprêsas que se 
dedicam à indústria extrativa mineral extraíram, em 1955, 
cêrca de 800 mil toneladas de minério de ferro, no valor 
de 80 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUMl!:RICOS 

-----------
Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

{

Inteiramente . .............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros .............................. ·.················· 

Abastecimento d'áAua 

I 
Possuindo hidrOmetros ...... . 

. . Possuindo penas ............ . 
PrMtos servtdos........ . . . . Com ligações livres ...... · ... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

EaAotos 

Logradouros servidos. 
{

De despejo ................ . 

De éguas superficiais ....... . 

... {Pela rMe .................. . 

Por fossas ................. . 
PrMios esgotados. 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

Logradouros servidos. 
{

Número de logradouros ..... . 
Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz .. . {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh .......... . 

. . . . . . {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 
De fOrça ....... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

943 

57 

13 
11 

24 

33 

322 

322 

31 
5 

36 

23 

12 

268 

25 

47 
263 

67 400 

380 

112 965 

12 

121 919 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 
é cortado por 146 km de estradas de rodagem, dos quais 

Oratório da Sacristia do Santuário do Senhor Bom Jesus 

42 sob a administração federal, 33 sob a estadual, 33 sob 
a municipal e os restantes particulares. É servido pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1955, foram 
registrados, na Prefeitura Municipal, os seguintes veículos: 
23 automóveis, 1 camioneta, 64 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA 

(km) 
MEIO DE 

TRANSPORTE OBSERVAÇOES 

----------1------1-------1--------
Municípios 
Limítrofes 

Belo Vale .......... . 

Conselheiro Lafaiete ..... . 

jeceaba ................ . 

Ouro Prêto ............. . 

Ouro Branco. 

São Brás do Suaçul. ..... 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal . 

43 Ferroviário 

19 Rodoviário 

18 Ferroviário 

71 Ferroviário 

61 Rodoviário 

26 Rodoviário 

24 Rodoviário 

153 Ferroviário 

73 Rodoviário 

486 Ferroviário 

377 Rodoviário 

E.F.C.B. 

E.F.C.B. 

E.F.C.B. 

Via Ouro Branco 

E.F.C.B. 

E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e mais 70 estabelecimentos comerciais vare
jistas, dos quais 35, na sede. 

Dispõe de 2 agências e 3 correspondentes bancários. 



Igreja São José 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetizaçiío - fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PJ~ESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total l~r e sabem ler e sabem 

esc~ever 
ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(*) 

{Homens ... 2 122 I 602 520 75,49 24,51 
Quadro urbano Mulheres .. I 773 I 114 659 62,83 37,17 

TOTAL 3 895 l 716 I 179 69,73 30,27 

{Homens 2 209 I 202 I 007 54,41 45,59 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 008 832 I 176 41,43 58,57 

TOTAL 4 217 l 034 2 183 48,34 51,66 

{Homens .. 4 019 ' 492 I 527 62,00 38,00 
Quadro geral. . Mulheres .. 3 781 I 946 I 835 51,46 48,54 

TOTAL 7 800 4 438 3 362 56,89 43,11 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município : 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
---------------·-- ------·--------------· 
Unidades escolares ..... · ...... . 

Corpo docente .............. . 

Matricula efetiva .......... . 

15 

36 

I 348 

16 

39 

I 370 

16 

38 

I 507 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idude escolar - é aproxima
damente 64,87%. 

Outros ensinos - Congonhas possui 2 semmanos para a 

formação de Padres Redentoristas, sendo a maioria de seus 

alunos procedentes de outros municípios do Estado. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada ''deficit'" 

1951. ... .... 633 288 627 6 
1952 ... 678 336 664 14 
1953 ....... .... I 030 360 860 170 
1954 ........ 2 657 2 109 2 398 259 
1955 ........ ... 2 048 1 414 2 122 - 74 

Quanto à arrecadação, na esfera estadual e municipal, 

sua situação no período de 1951-55 foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ..... , ................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 .........................•............... 

RECEITA 
ARRECADADA 

(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 

787 
I 092 
I 300 
3 873 
3 650 

633 
678 

I 030 
2 657 
2 048 

Imagem de N. S. Jesus Cristo no Passo da Agonia 



DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A 
cidade de Congonhas acha-se localizada no dorso gracio
so de duas colinas, cortadas pelas águas do rio Maranhão 
e seus afluentes, o Santo Antônio e o Goiabeiras. 

No município são editados dois jornais: "Senhor Bom 
Jesus", de periodicidade quinzenal; "Liga Católica Jesus, 
Maria e José", de publicação mensal e, ainda, o boletim 
"Prefeitura Municipal. de Congonhas", de edição trimes
tral. Contam-se 5 bibliotecas, 1 tipografia e 1 livraria. 
Há 4 aparelhos telefônicos, 3 hotéis, 1 pensão e 1 cinema. 

Congonhas é célebre, porém, pelo seu Santuário e 
pelas obras do "Aleijadinho" e notável pelas suas riquezas 
minerais. Anualmente, na primeira quinzena de setembro, 
realiza-se em Congonhas a tradicional festa do "Jubileu", 
com afluência de romeiros de diversos pontos do Estado 
e do país . Durante essas festividades Congonhas hospeda 
para mais de 150 mil pessoas. 

O Santuário do Senhor Bom Jesus possui a mais bela 
coleção escultu.ral do Estado, os 12 profetas, trabalho em 
pedra sabão, e as 66 figuras representando a paixão e 
morte de Jesus, trabalhadas em cedro. São de autoria de 
Antônio Francisco Lisboa, trabalhos executados no período 
de 1796 a 1805. 

Além do Santuário e das obras de Antônio Francisco 
Lisboa, Congonhas possui atrativos naturais bastantes para 
justificarem, por si sós, a visita do forasteiro: situação 
geográfica invejável; clima salubérrimo; confôrto urbano; 
hotéis bem instalados; magníficos locais para excursões ( mi
neração da "Casa de Pedra", cachoeira do Faria, serra do 
Mascate, "Água Santa" e outros) . 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. 
Em 3-X-1955, havia 4 412 eleitores inscritos. Dêsses, 
2 365 compareceram às urnas naquele pleito. 

No setor de assistência médica, Congonhas possui um 
Pôsto de Higiêne e um La.ctário, um hospital com 9 leitos, 
e 5 médicos no exercício da profissão. 

Acha-se instalada no município uma Agência Muni
cipal de Estatística, órgão integrante do sistema estatís
tico brasileiro . 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Guilherme Santana). 

CONQUISTA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 VOl. 

HISTORICO - O nome de Conquista se liga ao da Fa
zenda de Conquista - propriedade do Coronel Domingos 
Vilela de Andrade - um dos primeiros estabelecimentos 
humanos da comunidade. 

Ao que tudo indica, a fixação do desbravador no ter
ritório do atual município resultou da expedição que, em 
1803, partiu do povoado de Desemboque em viagem de 
exploração pelo Triângulo Mineiro. 

O território explorado foi dividido em sesmarias, con
cedidas - pelo govêrno de Goiás, que então controlava o 
Triângulo Mineiro - aos exploradores e aventureiros da 
expedição. 

Coube ao português Manuel Bernardes Nazianzeno da 
Silveira, as terras de Conquista, que situadas em excelente 
posição, eram ponto de pouso para quem demandasse o pôr-
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to de Ponte Alta, por onde se fazia o escoadouro dos sorti
mentos dos mascates dos sertões de Minas, Goiás e Mato 
Grosso. 

A fazenda passou por muitos donos, fragmentando-se, 
em parte. Por volta de 1888 o Coronel Francisco Meireles 
do Carmo se estabeleceu ali com um armazém, para for
necimento de artigos necessários às turmas que trabalha 
vam na construção da linha da Estrada de Ferro Mogiana. 

Muitos forasteiros provenientes em grande parte da 
Bahia se internaram então pela região a fim de obter 
trabalho, quer na construção da Estrada de Ferro quer na 
extração de látex de mangabeira, altamente valorizado na 
ocasião. Pouco a pouco se formou o povoado. Foi con
tratado na ocasião para fazer sua planta o engenheiro 
Crispiniano Tavares, que a terminou em 1894. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Con
quista foi criado pela Lei municípal n.0 7, de 23 de no
vembro de 1892, confirmada pela de n.0 28, de 10 de 8&

tembro de 1901. Por efeito da Lei estadual n.0 556, de 
30 de agôsto de 1911, criou-se o município de Conquista, 
com território desmembrado do de Sacramento. Consoante 
a divisão administrativa do Brasil, referente ao ano de 
1911, o município, cuja instalação se verificou a 1.0 de 
junho de 1912, compõe-se de 2 distritos: Conquista e São 
Francisco da Ponte Alta. Segundo os quadros de apura
ção do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, o município 
em aprêço forma-se igualmente de 2 distritos: Conquista 
e Jubaí (antigo São Francisco da Ponte Alta). Em vir-
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tude da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
o município de Conquista, passou a abranger o novo dis
trito de Guaxima, .criado por Hsta lei, com território des
membrado do seu distrito-sedE~. De acôrdo com o texto 
da citada lei, o município de Conquista subdivid~se em 
3 distritos: Conquista, Jubaí e Guaxima. Em face da Lei 
estadual n.0 893, de 10 de seterr..bro de 1925, concederam-se 
foros de cidade à sede do município de Conquista, que na 
divisão administrativa do Brasil, relativa a 1933, perma
nece com os 3 distritos citado:; no parágrafo precedente. 
De acôrdo com as divisões terri·:oriais datadas de ....... . 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, E' com o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, dE· 30 de março de 1938, o 
município de Conquista, formu-se ainda dos distritos de 
Conquista, Jubaí e Guaxima. Dá-se o mesmo nos quadros 
territoriais em vigor nos qüinqüênios de 1939-1943 e 
1944-1948, fixados, respectivamente, pelos Decretos-leis 
estaduais n.0

" 148, de 17 de de~:embro de 1938 e 1 054, de 
31 de dezembro de 1943. Conforme publicações do VI 
Censo Demográfico de 1.0 de j'Jnho de 1950, o município 
de Conquista, ainda se constitui de 3 distritos: Conquista, 
Jubaí e Guaxima. 

Santa Casa de Misericórdia 

FORMAÇÃO JUDICIARIA -· De conformidade com as 
divisões territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, e tam
bém com o quadro anexo ao De::reto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938, o munic'ipio de Conquista, compre
ende o têrmo judiciário único da Comarca de igual desig
nação, .criada em 1935. Tal Hituação mantém-se inalte
rada no quadro territorial vigente no qüinqüênio 1938-1943, 
estabelecido pelo Decreto-lei e:;tadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, também no qüinqüênio 1944-1948 
Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 
1943, continuando com a mesma formação até à época 
atual. 

32- 24673 

Distritos componentes 

1 Conquista (sede) 

2 Jubaí 

3 Guaxima 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o mumct

pio na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. 

O aspecto geral de seu território é acidentado com pequenas 
elevações. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de 589 km2• A sede municipal, situada a 

658 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 55' 58" de latitude Sul e 47° 32' 39" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 380 km, no 

rumo O.S.O. Temperatura em graus centígrados: média 

das máximas: 35; das mínimas: 10; compensada: 22. 

POPULAÇÃO - Os dados do Recenseamento de 1950, 

apontam o número de 11 627, para os habitantes do muni

ctplo. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística do Estado de Minas Gerais dão 12 489 habitantes, 

como sua população provável em 31-XII-1955. Nessa 

data a densidade demográfica era de 21 habitantes por 

quilômetro quadrado. 

Rua Zacarias Borges 



Principais a~Iomerações urbanas- Em 1.0-VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de Guaxima e a vila de 

Jubaí. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede .......................... 
Vila de Gua.xima ............. 
Vila de Juba!. .................. 
Quadro rural. ................... 

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

POPULAÇÃO PRESJ~NTE 
1."-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres Númer,os %sObre 
9 total 

geral 
absolutos 

1 103 1 174 2 2:77 19,58 
143 153 2!16 2,54 
228 204 4:12 3,71 

4 466 4 156 8 6:12 74,17 

5 940 5 687 11 627 100,00 

Praça Coronel Tancredo França 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen

seamento de 1950, era a seguinte a distribuição da popu

lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % aObre 
abaolutos 0 total 

geral 
------------------- ----- ----- ------ -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 2 887 211 3 098 39,13 
Indústrias extrativas . ............ 42 42 0,53 
Indústria de transformação ....... 219 3 222 2,80 
Corn~rcio de mcrcadoriaa . ........ 110 4 114 1,43 
Com~cio de imóveis e valores imo-

biliários, crEdito, seguros e capi· 
talização ...................... 16 16 0,20 

Prestação de aerviços ............. 94 212 306 3,86 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem .. ................. 96 6 102 1,28 
Profissões liberais ......... 9 1 10 0,12 
Atividades sociais . ............... 24 37 61 0,77 
Administração pública, Legislativo 

e Juatiça ...................... 50 3 53 0,66 
Defeaa nacional e segurança pública 8 8 0,10 
Atividades dom&ticas, não remu-

neradaa e atividades escolares dia-
centea ..... ............ 282 3 203 3 485 44,02 

Condições inativas ....... 259 145 404 5,10 

TOTAL ............. 4 096 3 825 7 921 100,00 

Quase a metade da população de 10 e mais anos de 
idade está ocupada em atividades domésticas não remu

neradas; atividades escolares discentes e "condições ina
tivas". 

A "agricultura, pecuana e silvicultura" conta quase 

40 por cento dos habitantes enquadrados na especificação 
do quadro. 

Estação da C.M.E.F 

Agricultura - A produção agrícola no muntcJpto em 
1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 
tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS fhal 

Unidade Quantidade Cr$ l 900 %sObre 
o total 

----------- ------ ------- ----- ----- ------
Arroz. .... ········ 3 700 Saco 60 kg 69 500 25 715 45,48 
CafE .... .... ······· . .. ArrOba 25 500 13 515 23,90 
Milho ....... 2 400 Saco 60 kg 55 000 8 250 14,58 
Cana-de-açúc~;.·.·.:: 1 300 Tonelada 24 000 4 080 7,21 
Feijão ......... ... 1 870 Saco 60 kg 5 900 2 360 4,17 
Algodão em caroço 550 ArrOba 12 000 1 680 2,97 

utras .. ········ ... . .. - - 960 1,69 o 
TOTAL ..... ... - - 55 560 100,00 

A atividade inicial da ~conomia municipal foi a cul
tura do café. A decadência da agricultura no município 
trouxe consideráveis conseqüências sôbre a população, que 
baixou de 20 170 habitantes em 1926 para 11 627 em 
1950. Todavia, uma reação atualizada em abertura de 
novas culturas vem se processando a partir de 1953. Para 
assistência aos lavradores, o Govêrno Federal mantém no 
município uma residência agrícola. 

Pecuária - A criação de bovinos do mumc1p10 se faz à 
base de raças puras gir, nelore e guzerate. A exportação 
do gado se faz para Uberaba, Sacramento, Barretos e São 

Paulo. 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

----------------------------
Asininos ............ 50 

.. Bovinos ..... 29 600 
Caprinos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Eqüinos .... ············ 2 850 
Muares ........ ··········· 500 
Ovinos ...... .......... 140 
Sufnos ..... 17 200 

TOTAL .... ·········· 

VALOR 

Cr$ 1 000 % aObre 
o total 

------- -------
175 0,26 

47 360 72,76 
26 0,03 

3 990 6,12 
1 500 2,30 

25 0,03 
12 040 18,50 

65 116 100.00 

Guaxima - Escola Estadual 



Indústria - A indústria munil::ipal está fundamentada na 
transformação e beneficiament:> dos produtos agrícolas. 

CAPITAL FORÇA N.o de Pessoa: EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta- empre· INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1000 % sõbre N.o de Potência 

o total motores em c. v. 

Indústria extrativa mi-
neral. ................. 2 9 114 1,92 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 28 88 4 972 84,05 24 251 

Indústria manufatureira 
e fabril ........... 4 20 830 14,03 8 28 

TOTAL ............ 34 117 5 915 100,00 32 279 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

Número de prédios existentes. 582 

LoAradouros públicos 

Existentes .......................... . 31 

{

Inteiramente ............... . 
P 'mentados Parcialmen·:e ............... . BVl ..........• · • • 

1 
2 

TOTAL ................... . 3 

Outros ............................................ . 28 

Abastecimento d'áAua 

. . Possuindo penas ............ . 
Pr~dtos servtdos ....... · .. · · Com ligaçõ :a livres ......... . !

Possuindo hidrômetros ...... . 

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

Logradouros servidos parcialmente ....................... . 

191 

191 

20 

1·uminação pública e domiciliar (*) 

Logradouros iluminados .. ··· Número de focos ........... . 
{

Número de logradouros ..... . 30 
350 

89 500 

LiAações domiciliares (*) 

De luz .... 

De fôrça .................. . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Número de ligações ........ . 

Consumo ero kWh ........ . 

{

Número de ligações .. . 

Consumo eu kWh ... 

314 

98 943 

26 

22 400 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

TABUAS ITINERARIAS - São as seguintes as tábuas 
itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Belo Horizonte .......... . 

Belo Horizonte ........ . 

Belo Horizonte ....... . 

Rio de Janeiro .......... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

828 Fe1·rovias 

648 Rodovia 

479 Rodovia e aero
Yia 

1 468 Fetrovias 

OBSERVACOES 

Pela C.M.E.F., de 
Conquista a Ubera
ba. Pela R.M.V., 
de Uberaba a Belo 
Horizonte. 

De Conquista a Ube
raba-Via Dourados 
(8) e entroncamento 
(30). De Uberaba 
a Belo Horizonte. 

Por ônibus, de Con
quista a Uberaba e 
pela Real Aerovias, 
de Uberaba a Belo 
Horizonte. 

Pela C.M.E.F., de 
Conquista a Ube
raba. Pela R.M.V., 
de Uberaba a Belo 
Horizonte e pela 
E.F.C.B., de Belo 
Horizonte ao Rio. 

ESPECIFICAÇÃO 

Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro. 

Sacramento. 

Sacramento ........... . 

Uberaba ............. . 
Uberaba ................ . 

Ig .. rapava (Est. S. Paulo) 

Guaxima (distrito). 

Juba! (distrito) ...... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

1 1 79 Ferrovias 

1 136 Ferrovias 

671 Rodovia e aero-
via 

29 Ferrovia e rodo~ 
via·· 

22 Rodovia 

76 Ferrovia 
61 Rodovia 

44 Rodovia 

12 Ferrovia e r o-
dovia 

23 Rodovia 

OBSERVAÇ0ES 

Pela C.M.E.F., de 
Conquista a Ubera
ba. Pela R.M.V. 
de Uberaba a Barra 
Mansa pela Estra
da de F. Central 
do Brasil, de Barra 
Mansa ao Rio. 

Peta C.M.E.F., de 
Conquista a Campi
nas. Pela C.P.E.F., 
de Campinas a Jun
dial. Pela E.F.S.J., 
de Jundial a São 
Paulo. Pela E.F.C.B. 
de São Paulo ao 
Rio. 

Por ônibus, de Con
quista a Uberaba, 
por via a~rea, de 
Uberaba ao Rio. 

Pela C.M.E.F., de 
Conquista à est. 
de Sacramento. Por 
ônibus, da est. de 
Sacramento a Sa
cramento. 

Por ônibus, de Con
quista a Sacramen
to. 

C.M.E.F. 
Por ônibus, de Con

quista a Uberaba. 
Por ônibus, de Con

quista a lgarapava, 
via Dourados (8), 
entroncamento (20) 
e Delta (28) 

E.F.C.B., de Con
quista a Guaxima e 
por automóvel. 

Por ônibus, de Con
quista a Jubaf, via 
Dourados (8), e en
troncamento (20). 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 3 situados na sede; conta ainda com 52 estabeleci
mentos comerciais varejistas, dos quais 37 situados na 
sede. 

Escola da Estação de Erial 
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Dispõe também de 2 agências e 3 correspondentes ban
cáfios. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - A alfabetização, segundo os 
resultados do Censo de 1950, apresentava percentagens 
que poderão ser melhor apreciadas pelo quadro: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 .u.liOS E MAIS 

N6meros absolutos % s4~bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo SaJM,m Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escre~rer 
ler e 

escrever(*} eacrever(*} 
--------------------- ---- -----

romena ... 1 240 766 474 61,77 38,23 
Quadro urbano Mulheres .. 1 326 652 674 49,17 50,83 

TOTAL 2 566 1 418 1 148 55,26 44,74 

{Homens ... 3 720 1 515 2 205 40,72 59,28 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 388 1 025 2 363 30,25 69,75 

TOTAL 7 108 2 540 4 568 35,73 64,27 

{Homens ... 4 960 2 281 2 679 45,98 54,02 
Em geral...... Mulheres .. 4 714 1 677 3 027 35,57 64,43 

TOTAL 9 674 3 958 5 716 40,91 59,09 

(•) Inclusive pessoas de instruçiio nilo declarada. 

Ensino primário - O Serviço de Estatística da Educação 
do Estado de Minas Gerais, para o período de 1954-1956, 
ofereceu os seguintes números, referentes à situação do 
ensino primário, no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----·----·-·----- -----------·------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula ..................... . 

20 
32 

956 

21 
31 

1 036 

20 
30 

988 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
mente 34,40%. 

FINANÇAS PúBLICAS - Pelos quadros seguintes, po
demos demonstrar a situação das finanças públicas no 
município, no período de 1951 a 1955. 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
realizada ''deficit'' 

Total I TributAria ------------------·----- ------

1951 ............ 841 419 945 - 104 
1952 ............ 888 373 828 60 
1953 ............ 1 196 406 1 210 - 14 
1954 ............ 1 145 406 1 210 - 65 
1955 ............ 1 397 648 1 552 - 155 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no período de 1951 a 1955 foi a seguinte: 

RECEITA 
ANOS 

ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 901 1 645 841 
1952 ......................... . 1 504 2 209 888 
1953 ......................... . 1 967 2 419 1 196 
1954 ........................ . 2 311 3 230 1 145 
1955 ......................... . 2 324 4 105 1 397 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Pa
ra se ter uma idéia geral do progresso da cidade de Con-

500 

quista, basta lembrar que o mumc1p10, criado em 1911, 
já conta com 22 unidades escolares, dois cinemas, três hos
pitais, com 48 leitos, um serviço de saúde, duas biblio
tecas, etc. 

Para uma iniciativa particular como foi o desígnio 
do C.''1 Domingos Vilela de Andrade, em quarenta e poucos 
anos, é um resultado sem dúvida animador e que bem 
demonstra o espírito progressista da população. 

Em 1955, estavam registrados na Prefeitura Muni
cipal os seguintes veículos: 48 automóveis, 21 camionetas, 
4 7 caminhões e 2 ônibus. 

Contam-se 70 aparelhos telefônicos, 1 hotel e 4 pen
sões. Três médicos atendem à população. 

O Legislativo municipal é integrado por 7 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-1955, havia 3 621 eleitores ins
critos. Dêsses, 1819 compareceram às urnas no referido 
pleito. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Liônidas Ferreira) . 

CONSELHEIRO LAFAIETE- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Os primitivos habitantes 
da região foram os índios "Carijós". Seus aldeamentos 
localizavam-se na parte alta da cidade, no local onde se 
ergue hoje a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

Embora tivessem sido perseguidos pelo branco na 
baixada do Rio de Janeiro de onde vieram, os índios "Ca
rijós" não se mostraram hostis ao colonizador e desbrava
dor·da região, tanto assim que cooperaram na construção da 
igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

O elemento indígena colaborou de modo quase nulo no 
desbravamento e colonização da região. Somente na cons
trução da igreja matriz e de alguns prédios ajudaram os 
índios com o serviço braçal. Nesse município apenas o 
distrito de Itaverava herdou seu nome da língua indígena, 
ou seja, do tupi-guarani. Os desbravadores e colonizadores 
da região foram elementos portuguêses e paulistas que, 
depois de várias tentativas infrutíferas, conseguiram pene
trar nos sertões de Minas Gerais à procura de ouro e pe
dras preciosas. Pertenciam à bandeira de D. Rodrigo que 
se havia amotinado contra seu comandante supremo, dada 
sua nacionalidade estrangeira. Localizavam-se ao pé da 
serra de Ouro Branco na região das Congonhas, que acha
ram muito aprazível, isto pelo ano de 1681. ::tstes des-
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bravadores entraram em conte do com os índios "Carijós", 
que anos antes fugiram da baixada do Rio de Janeiro 
e penetraram no interior, subindo pelo vale do Paraibuna 
e estabelecendo-se para dentre, da Borda do Campo, numa 

região verdadeiramente estratégica: - nos altos de um 
contraforte da Mantiqueira, de onde, com facilidade, po
deriam espraiar-se ou pelo vule do Rio Doce, ou descer 
para o Paraopeba, ou mesmo tomar a direção do Rio 
Grande. 

A tal acampamento de índios, assombrados com os 
horrores dos brancos do litoral, deram o nome de Campo 
Alegre dos Carijós . 

A expedição de 1683, chE!fiada por Garcia Rodrigues, 
já com prática do sertão, porque, como genro de Fernão 
Dias, o acompanhara na sua famosa caça às esmeraldas, 
fracassou lamentàvelmente, talvez, por ter-se intrometido 
muito pelo norte, beirando o Guaicuí, e deixando à sua 
direita e esquerda os veios au:ríferos. 

Incontestável, entretanto, é que, daí por diante, entre 
os paulistas, principalmente er:ttre os taubateanos, se arrai
gou a convicção da existência do ouro nos sertões dos 
cataguás. Parece que o enccontro das primeiras pepitas 
auríferas se verificou no Tripu í, próximo do Campo Alegre 
dos Carijós. 

Uma dessas expedições chegadas à região em busca 
de ouro do Tripuí, foi a de José Gomes de Oliveira, aju-

dado por Vicente Lopes, o qual, da Itaverava por diante, 
perdeu o rumo do Itacolomi tão próximo e acabou man
dando pedir socorro a Taubaté. 

Em seu auxílio partiu Antônio Rodrigues Arzão. Che
gando, porém, a Itaverava tomou também caminhos erra
dos, descendo o Piranga e indo dar ao rio Casca ( 1692) 
dali descendo o vale do Rio Doce até a vila do Espírito 
Santo, com resultado de algumas pintas de ouro que colhe
ra ao pé da Pedra Menina. Antes de morrer, em São 
Paulo, logo depois de sua chegada, ainda teve tempo 
de confiar ao seu cunhado Bartolomeu Bueno de Siqueira, 
o segrêdo da descoberta das pintas de ouro que trouxera do 
Tripuí. Bartolomeu Bueno de Siqueira rum ou para Tau
baté, e, com o auxílio de amigos, parentes de Miguel Gar
cia de Almeida Cunha, subiu em 1694, para Itaverava, 
onde a bandeira se deteve e lançou plantações, para mais 
tranqüilamente explorar e observar as redondezas, em 
busca do ltacolomi. 

Essa bandeira constitui o ponto de partida oficial da 
descoberta do ouro ·nas "gerais" e trouxe como conseqüên
cia o povoamento intenso da região. 

&se primeiro ouro, regularmente manifestado, foi ex
traído dentro do território de Conselheiro Lafaiete. 

As minas gerais dos Cataguás, com o tempo, perderam 
o nome tão característico dos índios que habitavam a re
gião e ficaram na história conhecidas apenas como as 
"Minas Gerais" capitania, província, e hoje Estado. 

O nome dos primeiros habitantes desta região onde 
foi manifestado o primeiro ouro, ficou todavia gravado 
no modestíssimo arraial Catauá, perdido entre Lagoa Dou
rada e João Ribeiro (hoje Entre Rios de Minas), e que 
pertenceu outrora ao município de Conselheiro Lafaiete . 
Foi também o nome da histórica Fazenda Engenho Velho 
dos Cataguá, que até 1939 pertencia ao município de Con
selheiro Lafaiete e então passou para o de Lagoa Dourada. 

A aldeia do Campo Alegre dos Carijós, localizada 
justamente no ponto de intercessão do país dos Cataguás 
e das Congonhas, constituiu durante alguns anos, na fase 
estrepitosa e turbulenta que se seguiu à notícia exata dos 
primeiros descobertos, a entrada obrigatória para quem 
demandava ltaverava - meta dos bandeirantes que se 
seguiram a Bartolomeu Bueno e Miguel Garcia. Daí a 
razão do seu povoamento, importância e desenvolvimento, 
antes mesmo da Vila Rica, Mariana, Caeté, Pitangui e 
outros povoados que foram abertos com o trabalho das 
minas. O antigo aldeamento de índios Carijós, ràpidamente 
se transformou num arraial de aventureiros de tôda casta, 
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predominantemente paulistas, que foram os pioneiros das 
descobertas . 

As ondas bandeirantes eram atraídas pelas miragens, 
ou de Gualacha, ou do Ouro Prêto, ou do Tripuí, ou do 
Pitangui, de modo que, chegando ao Campo Alegre dos 
Carijós, e conferindo as notícias e rumos, tratavam logo 
de, ou rumar através da Itaverava, para o norte e o leste 
ou para o poente, atrás de veios e filões cada vez mais 
distantes, deixando, porém, de examinar, com atenção as 
redondezas do arraial. Os vales que escorrem da Serra de 
Ouro Branco e da Caixeta e descem pela região das Con
gonhas, passando rente aos limites do Campo Alegre dos 
Carijós, eram pisados constantemente pelos desbravadores 
que nenhuma importância deram, no comêço, aos cascalhos 
e às areias dos córregos da Varginha, Ouro Branco, Sole
dade, Gagé e Maranhão, afluentes e subafluentes do Parao
peba, e onde, no meado do século XVIII, foram exploradas 
e extraídas quantidades formidáveis do precioso metal. 

Quando tal ocorreu, os paulistas logo se apossaram 
das terras, e daí datam as primeiras concessões de terre
nos aos mineradores Jeronimo Pimentel Salgado e Amaro 
Ribeiro. 

O progresso e o povoamento da nova capitania que 
acabou desmembrada da de São Paulo, tal a importância 
das minerações para o erário lusitano, acarretou inevità
velmente para o poder público a necessidade de pôr em vi
gor leis e justiças regulares e criar zonas de administração 

50.2. 

local. O novo território foi então dividido e retalhado em 
comarcas e vilas. 

Assim foram surgindo as vilas e comarcas de Mariana, 
Vila Rica, São José do Rio das Mortes e outras. 

Por volta de 1790, quando o ouro diminuía em outras 
regiões da capitania e quando os quintos já viviam em 
sensível atraso, com ameaças de derrama e outras medidas 
fiscais draconeanas, estava em pleno florescimento o tra
balho das explorações. 

Surgiu aí fato curioso, que deu origem à criação da 
Vila, isto é, à autonomia administrativa dêste recanto mi
neiro. 

Justamente no arraial do Campo Alegre dos Carijós, 
e circunvizinhanças se entrecortavam os limites ao prin
cípio das vilas e comarcas do Ribeirão do Carmo, Vila 
Rica e São José do Rio das Mortes. E disso resultavam 
não raro e repetidos incômodos, com graves transtornos 
para os particulares e para o poder público. Conflitos de 
jurisdição. Confusões judiciárias. Evasões contínuas de im
postos. Impunidades constantes dos crimes, cujos autores 
saltavam propositadamente da alça de um juiz para outro. 

O Governador Visconde de Barbacena atendendo a 
tão lamentável estado de coisas, que lhe foi bem exposto 
em súplicas verbais e escritas, submeteu as representações 
dos bons moradores do Campo Alegre ao Conselho Ultra
marinho e, por ato regular, à Rainha Dona Maria, foi 
servida de deferir, as suas sugestões, mandando criar a 



Av. Benedito Valadares 

Real Vila de Queluz, nome escolhido pelo fato de ter 
sido assinado o documento quando se achava a Rainha 
enfêrma, no Palácio de Queluz. 

Sucessivos desmembramentos e retaliações, com o ·cor
rer dos anos, durante a monarquia e a república, a bem do 
interêsse público e acompanh:mdo o desenvolvimento de 
outras localidades, reduziram muito a área do município. 

Ainda assim, conserva, dentro das suas atuais lides, 
os marcos mais interessantes ela história das minas gerais 
dos cataguás: - das Taipas it ltaverava, das margens do 
Piranga às do Paraopeba, o município encerra ainda o 
trecho do território mineiro Clnde se verificaram as mais 
palpitantes cenas de grande epopéia das descobertas do 
ouro, e onde a tenacidade indomável do paulista encon
trou e documentou, por fomta que a história conserva, 
o primeiro ouro das minas. 

Em 1886, Queluz passou a ter foros de cidade, pela 
Lei provincial n.0 1 276. 

Pelo Decreto-lei n.0 11 274, de 27 de março de 1934, 
passou o município de Queluz a denominar-se Conselheiro 
Lafaiete, em homenagem à memória do grande juriscon
sulto, político e homem de :E:stado, Conselheiro Lafaiete 
Rodrigues Pereira, que nasceu no município. 

Desde que, no passado, <:1 Estrada de Ferro Central 
do Brasil alcançou a cidade de Queluz, a estação dessa 
via férrea foi denominada Lafa::ete, já em homenagem àque
le eminente filho do município. 

Dada essa circunstância e porque a estação está lo
calizada na parte baixa da cidade, que é muito acidentada, 
o povo passou a denominá-la Lafaiete, e à parte alta, 
Queluz. 

Pelo fato de existir a cidade de Queluz também em 
São Paulo, havia confusão nas correspondências. Essa cir
cunstância atuou também pa1·a a mudança do nome de 
Queluz para Conselheiro Laf~tiete. 

A cidade tem no passado história relevante, sendo 
notável a página de heroismo que assinala na Revolução 
Liberal de 1842 . 

A cidade destacou-se erttão como baluarte liberal, 
sofrendo as tropas legalistas, E!ffi Queluz, uma grande der
rota. 

Na era republicana destucou-se Conselheiro Lafaiete 
(então ainda Queluz) na mEmorável campanha civilista 
de Ruy Barbosa, em 1910. 

FORMAÇÃO ADMINISTRA'riVA - Em documento da
tado de 26 de março de 1711 e passado no arraial do Ri-

beirão do Carmo, foi concedida a Jerônimo Pimentel Sal
gado a sesmaria cujos limites compreendiam parte do 
terreno onde hoje está edificada a cidade alta. O núcleo 
de população ai então existente ficou conhecido como Ar
raial do Campo Alegre dos Carijós. 

O distrito foi criado por ordem régia de 1752. 

A 19 de setembro de 1790 foi o arraial elevado à 
categoria de Vila, pelo Governador Luiz Antônio Furtado 
de Mendonça, Visconde de Barbacena, com a denominação 
de Real Vila de Queluz, desmembrando-se assim do têrmo 
de São José dei Rei, atual Tiradentes. 

Em face da Lei provincial n.0 1 276, de 2 de janeiro 
de 1866, concederam-se foros de cidade à sede do muni
cipio de Queluz, sendo Presidente da Província de Minas 
Gerais o Dr. Joaquim Saldanha Marinho. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criação do distrito-sede do município de Que
luz, que, na divisão administrativa do Brasil, concernente 
a 1911, figura integrado por 12 distritos: Queluz, Glória, 
Redondo, Morro do Chapéu, ltaverava, Capela Nova das 
Dores, Carrapicho, Catas Altas da Noruega, Lamim, Santo 
Amaro, S. Caetano do Paraopeba e Cristiano Otoni. 

Consoante os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1.0 -IX-1920, o município em aprêço subdivide-se 
nos distritos de Queluz, Santo Amaro, Alto Maranhão (an
tigo Redondo), Santana do Morro do Chapéu (antigo 
Morro do Chapéu), Caranaíba, Lamim, Catas Altas da 
Noruega, ltaverava, Capela Nova das Dores, Cristiano 
Otoni, São Caetano do Paraopeba e S. José do Carrapicho 
(antigo Carrapicho) . 

Pelo disposto na Lei estadual n.0 843, de 7 de setem
bro de 1923, o município de Queluz perdeu para o de 
Carandái, recém-criado, os distritos de Caranaíba, e Capela 
Nova das Dores, e para o distrito da sede do município 
de Rio Espera, parte do território dos distritos de Lamim 
e S. José do Carrapicho. Nota-se que o território não 
transferido dêsse último distrito, tornado sem jurisdição 
distrital, ficou contíguo aos distritos de Morro do Chapéu 
(antigo Santana do Morro do Chapéu), Itaverava e Lami~. 
Ainda, por efeito dessa lei, o município de Queluz adqui
riu do de Ouro Prêto, o distrito de Congonhas do Campo 
(hoje município de Congonhas) . Assim, consoante o texto 
da referida Lei n.0 843, o município de Queluz se apre
senta constituído pelos distritos de Queluz, Alto Maranhão, 
Santo Amaro, Casa Grande (antigo S. Caetano do Parao
peba), Morro do Chapéu, Catas Altas da Noruega, ltave
rava, Lamim, Cristiano Otoni e Congonhas do Campo. 
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De conformidade com a divisão administrativa do 
Brasil, relativa a 1933, o município de Queluz mantém-se 
subdividido nos mesmos 10 distritos citados no parágrafo 
anterior. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 11274, de 27 
de março de 1934, o município e seu distrito-sede passa
ram a designar-se Conselheiro Lafaiete. 

Segundo as divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 
e 31-XII-1937, e o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 88, de 30 de março de 1938, o município de Conselheiro 
Lafaiete compõe-se de 10 distritos: Conselheiro Lafaiete, 
Alto Maranhão, Santo Amaro, Casa Grande, Morro do 
Chapéu, Catas Altas da Noruega, Itaverava, Lamim, Cris
tiano Otoni e Congonhas do Campo. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o município de Conselheiro Lafaiete 
perdeu o distrito de Congonhas do Campo para o novo 
município dêsse nome: o de Casa Grande para o município 
de Lagoa Dourada; o de Lamim para o município de Rio 
Espera; parte do território do distrito de Catas Altas da 
Noruega para o distrito de Santa Rita de Ouro Prêto, 
recém-criado no município de Ouro Prêto. Dêsse modo, 
no quadro territorial estabelecido pelo mencionado Decre
to-lei n.0 148, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o 
município de Conselheiro Lafaiete aparece formado pelos 
seguintes distritos: Conselheiro Lafaiete, Alto Maranhão, 
Catas Altas da Noruega, Cristiano Otoni, Itaverava, Mor
ro do Chapéu e Santo Amaro. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, perdeu o município o distrito de 
Alto Maranhão, transferido para o município de Congo
nhas do Campo. No quadro territorial em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948, fixado por êsse Decreto, ficou o 
município de Conselheiro Lafaiete composto dos distritos 
de Conselheiro Lafaiete, Catas Altas da Noruega, Catauá 
(ex-Morro do Chapéu), Cristiano Otoni, ltaverava e Que
luzito (ex-Santo Amaro) . 

A divisão administrativa que vigorou no qüinqüênio 
1949-1953, ·assim como os quadros da apuração do Re
censeamento Geral de 1.0 de julho de 1950, apresentam 
o município com a mesma composição do qüinqüênio an
terior, alterando-se, porém, a denominação do distrito de 
Catauá para Santana dos Montes. 

A Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, que esta
belece a divisão administrativa do Estado que vigorará 
no qüinqüênio 1954-1958, elevou a distrito os povoados 

de Buarque de Macedo, desmembrado do distrito da sede 
municipal e Joselândia (ex-São José do Carrapicho) des
ligado do distrito de Santana dos Montes. Ainda por 
efeito da referida Lei n.0 1 039, o distrito da sede muni
cipal perdeu uma faixa de terra para o município de Ouro 
Branco, distrito que então integrou o município de Ouro 
Prêto e elevado à categoria de município por essa mesma 
Lei. 

Assim, o município de Conselheiro Lafaiete, compor-
-se-á dos seguintes distritos durante o qüinqüênio ..... . 
1954-1958: Conselheiro Lafaiete, Buarque de Macedo, Ca
tas Altas da Noruega, Cristiano Otoni, Itaverava, Joselândia, 
Queluzito e Santana dos Montes. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Quando da elevação do 
arraial do Campo Alegre dos Carijós à categoria de Vila, 
ou seja, em 19 de setembro de 1790, foi também o terri
tório desmembrado do têrmo de São José del Rei (atual 
Tiradentes) a que até então pertencera, passando a cons
tituir o têrmo de Queluz e a integrar a comarca do Rio 
das Mortes. 

Em 29 de julho de 1829 o têrmo de Queluz des
membrou-se da comarca do Rio das Mortes e incorporou-se 
à de Ouro Prêto. 

Em 30 de junho de 1833 foi o têrmo de Queluz ele
vado à comarca de 1." Entrância. 

A elevação à comarca de 2." Entrância verificou-se 
em 15 de julho de 1872, pela Lei provincial n.0 1867. 

Nas divisões territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 
o município de Conselheiro Lafaiete é têrmo único da 
Comarca de igual nome. 

De conformidade com o quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, a comarca de 
Conselheiro Lafaiete mantém-se unicamente pelo têrmo
-sede, que, no entanto, abrange dois municípios: Conselhei
ro Lafaiete e Congonhas do Campo. Tal situação perma
nece inalterada nos quadros territorais em vigor nos qüin
qüênios 1939-1943 e 1944-1948, estabelecidas, respectiva
mente, pelos Decretos-leis estaduais n.0 " 148, de 17 de 
dezembro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943. 

A atual classificação, a de comarca de 3." Entrância, 
foi concedida pelo Decreto-lei estadual n.0 667, de 14 de 
março de 1940, sendo Governador do Estado o Sr. Bene
dito Valadares Ribeiro. 

Pela Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, o mu
nicípio de Congonhas ( ex-Congonhas do Campo) foi des
membrado para constituir a Comarca do mesmo nome. 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - Situa-se o município 
na Zona Metalúrgica do Esbtdo de Minas Gerais. O as-· 
pecto geral do seu território é muito acidentado. A sede 
do mumctpto foi edificada no dorso da Cadeia Central 
do Espinhaço (Serra da Mantiqueira). 

Sua área é de 1 273 km:!. A sede municipal, situada 
a 631 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20o 39' 50" de latitude Sul e 43° 47' 40" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 84 km, no 
rumo S.S.E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relaç,io ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 47 327 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão ~;o 132 habitantes, como sua 
população provável em 31-Xll-1955, quando a densidade 
demográfica era de 39 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Principais a~Jlomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sed«~, a vila de Catas Altas da 
Noruega, a vila de Cristiano Otoni, a vila de ltaverava, 
a vila de Queluzita, a vila d.e Santana dos Montes. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Vila de Catas Altas da Noruega .. 
Vila de Cristiano Otoni. ......... 
Vila de Itaverava ................ 
Vila de Quelw:ita ................ 
Vila de Satana doa Montes ........ 
Quadro rural. ................... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."- VII-1950 

Homons Mulheres 

8 542 9 500 
319 321 
326 357 
451 541 
216 230 
397 416 

12 943 12 768 

23 194 24 133 

Total 

N6meroa 
abaolutoa 

18 042 
640 
683 
992 
446 
813 

25 711 

47 327 

% oóbre 
o total 

38,12 
1,35 
1,44 
2,09 
0,94 
1,71 

54,35 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 
Total 

Homens Mulheres 
N6meroa % sôbre 
absolutos o total 

Agricultura, pecuária e silvicultura 6 713 143 6 856 20,61 
Indústrias extrativas ........... 932 24 956 2,87 
Ind6stria de transformação ... I 475 25 I 500 4,50 
ComErcio de mercadorias ........ 625 48 673 2,02 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liérioa, cridito, eeguroa e capita· 
lização ........ 73 4 77 0,23 

Prestação de serviços . . . . . . . . . . .. 485 I 012 I 497 4,50 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem .............. I 857 28 I 885 5;66 
Profissões liberais .............. .. 50 12 62 0,18 
Atividades sociais .............. 104 198 302 0,90 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça .................... 88 11 99 0,29 
Defesa nacional e segurança p6blica 91 - 91 0,27 
Atividades domEsticas não remu-

neradaa e atividades escolares dia-
centes ........ ..... ... 1 736 14 900 16 636 50,07 

Condições inativas .. 1 947 684 2 631 7,90 

TOTAL .. .... 16 176 17 089 33 265 100,00 

Considerando-se dentre os habitantes do município o 
total das pessoas de 10 anos e mais, e dentre estas o 
contingente das que exercem atividades econômicas, po
dem-se estimar as quotas dos que estão em atividade nos 
ramos "agricultura, pecuária e silvicultura", "transporte, 
comunicações e armazenagem" e "indústrias extrativas", 
em 53%, 14,50% e 7,35%, respectivamente, e "indústrias 
de transformação" e "prestação de serviços" em 11,54% 
ambas (percentagens calculadas sôbre o referido total, ex
clusive os habitantes inativos, os que exercem atividades 
domésticas não remuneradas e atividades discentes) . 

A~ricultura - A produção agrícola no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % sôbre 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 

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

Mandioca., ........ 28 Tonelada 1 680 38 640 54,99 
Batata-inglEsa ...... 65 Saco 60 kg 45 500 11 830 16,82 
Milho .............. 3 200 > . > 55 400 9 418 13,39 
Feijão .............. 930 > > > 13 500 4 725 6,72 
Outras .............. 6 082 - - 5 681 8,08 

TOTAL ........ 10 305 - - 70 294 100,00 

Rua Melo Viana 

505 



Como foi visto, o ramo "agricultura, pecuária e silvi
cultura" é o que concentra maior contingente da popu
lação local. 

O município dedica-se ao mesmo tempo ao c:ultivo de 
lavouras temporárias, principalmente mandioca, milho e 
feijão, e à pecuária, principalmente gado bovino. 

Além dos produtos que figuram na tabela, o muni
cípio produz: alho, banana, café, cana-de-açúcar, laranja, 
tomate, arroz, batata-doce. 

Não há exportação de produtos agrícolas municipais; 
a produção é tôda consumida no município. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Alininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ......... · ............. . 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnoo ........................ . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

60 
51 000 

1 200 
4 000 
2 000 

350 
20 000 

VALO:R 

Cr$ 1 000 

228 
91 800 

192 
8 000 
6 000 

63 
20 000 

126 283 

% oõbre 
o total 

0,18 
72,72 
0,15 
6,33 
4,75 
0,04 

15,83 

100,00 

A pecuária bastante difundida no município tem cer
ta significação econômica, sendo o gado exportado, em 
pequena escala, para o Distrito Federal. 

Nos distritos de Cristiano Otoni e Buarque de Ma
cedo, estão localizados os maiores rebanhos de gado vacum 
do município. 

Quanto à produçãc;> de leite, que em 1955 atingiu 
8 200 000 litros, num valor aproximado de 24,S milhões 
de cruzeiros, parte é consumida pela popula~;ão local, 
parte industrializada nas fábricas de laticít.ios (queijo e 
manteiga) e uma outra parte exportada. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

·N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$ 1000 % oõbre N.• de Pot~ncia 
o total motores em c.v. 

------------ ---- ---- -------- ---- ----
Indústria extrativa mi· 

neral ................ 7 617 11 136 24,03 57 758 
Inddstria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 115 117 307 0,66 1 20 

lndúotria manufatureira 
e fabril. ............. 117 1 127 34 889 75,3i 239 1 916 

TOTAL .......... 239 1 861 46 332 100,00 297 2 694 

Apesar de as indústrias extrativas e de transformação 
ocuparem os 3.0 e 4.0 lugares quanto à atividade•. da popu
lação do município, ocupa a indústria o primeiro lugar 
quanto à atividade econômica para Conselheiro Lafaiete. 

Os principais ramos industriais do município são: 

a) extração de minério de manganês, representada 
por dois estabelecimentos: Companhia Siderúrgica Nacio
nal e Companhia Meridional de Mineração, empregando, 
aproximadamente, 800 pessoas; 

b) reparação e reconstrução de locomotivas da Es
trada de Ferro Central do Brasil, que ocupa,. mais ou 
menos, 500 homens; tendo em vista que a cidade sendo 
importante centro ferroviário, o número dos que se dedi-
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cam a essa espécie de transporte se eleva a 1 300 se in
cluírmos o pessoal do tráfego, tração, carga e descarga, etc.; 

c) fábrica de vagões ferroviários de propriedade da 
Companhia Industrial Santa Matilde, compreendendo fa
bricação de carros de carga e de passageiros, incluindo-se 
os utilizados por trens elétricos e os do tipo "luxo". 1tste 
estabelecimento emprega aproximadamente, 700 pessoas; 

d) fundição de ferro guza, representada por um es
tabelecimento de propriedade da Usina Queiroz Júnior S.A. 
ocupando 250 pessoas. 

e) a produção de carvão vegetal. A lenha é extraída 
em quantidade insuficiente para atender às necessidades 
locais, o mesmo acontecendo com a extração de madeira. 

Os dados a seguir, referentes a 1955, mostram em 
valor a produção industrial do município de Conselheiro 
Lafaiete: 

Indústria extrativa vegetal - 20 milhões de cruzeiros; 
Indústria de transformação- 1,2 milhões de cruzeiros; 
lnd. Manufatureira e Fabril - 186 milhões de cru-

zeiros. 

Não tem o município sofrido transformações notá
veis em sua organização econômica; nesse setor, tem sido 
lenta, mas segura . Aguarda-se, porém, para breve, sensí
vel mudança nesse ritmo, tendo em vista as próximas rea
lizações programadas, dentre elas, a montagem pela Cia. Si
derúrgica Nacional, no perímetro urbano da cidade, de 
altos fornos para a produção de ferro-liga, havendo já 
recebido grande parte do material encomendado à No
ruega. 

O início do funcionamento desta usina está previsto 
para princípios de 1958. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACAO 

Número de prédios existentetJ .......... ................. . 

Logradouros públicos 

Existentes ... , ......................................... . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Inteiramente . ............... . 

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

Ajardinados ............................ . 
Outros ....................... . 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos por penas .... 

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente . ...... . 
{

Totalmente ............ . 

TOTAL .......... . 
Esgotos 

Logradouros oervidos ....... I De de1pejo ........ . 
1 De llguas superficiais ....... . 

Pr~dioo esgotados ........... I Pela rede .................. . 
1 Por fossas .............. . 

1/uminaçilo pública e domiciliar (•) 

LoAradourotJ iluminadotJ.. N6mero de' focos ........... . 
{

Número de logradouros ..... . 

Consumo em kWh ......... . 
Ligações domiciliares (•l 

De luz .................... J Número de ligações ....... . 
1 Conoumo em kWh. 

De fôrça .................. I Número de ligações ......... . 
1 Consumo em kWh .... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

3 906 

136 

33 
21 

54 

2 
82 

2 190 

86 
13 

99 

72 
44 

797 
440 

100 
550 

144 600 

2 822 
944 429 

70 
280 000 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 783 km de estradas de rodagem, dos quais 
37 sob a administração federal, 54 sob a estadual, 685 
sob a municipal e os restantes particulares. É servido pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil. Dispõe além disso 
de 1 campo de pouso. Registrados na Prefeitura Muni
cipal em 1955 havia: 140 automóveis, 25 camionetas, 
112 caminhões e 22 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
limítrofes 

Congonhaa .............. . 

Ouro Pr~to ........ . 

Ouro Branco ............ . 
Carandal. .............. . 

Lagoa Dourada ......... . 
Piranga ................ . 
Rio Espeta ............. . 
Entre Rios de Minao .... . 
São Br6s do Suaçuí. .... . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

OIS- MEIO DE 
TÃNCIA TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

fkml 

24 B:.F.C.B. 
28 Onibuo 
78 B:.F.C.B. 
87 l\utom6vel 
36 Onibuo 
43 B:.F.C.B. 
33 Onibuo 
80 Onibuo 
96 Onibuo 
66 Onibuo 
50 Onibuo 
35 Onibuo 

142 B:.F.C.B. Linha do Centro 
178 B:.F.C.B. Ramal do Paraopeba 
93 Onibuo 

462 B:.F.C.B. 
359 Onibuo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 9 estabelecimentos 1:omerciais atacadistas situa
dos na sede; conta ainda com 487 estabelecimentos comer
ciais varejistas dos quais 39')' também na sede. 

Dispõe, outrossim, de 5 agências e 14 correspondentes 
bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

DISCRIMINAÇÃO 

{

Homens ... 
Quadro urbano Mulheres .. 

TOTAL 

{

Homens ... 
Quadro rural.. Mulheres .. 

TOTAL 

{

Homens ... 
Em geral. . , . . . Mulheres .. 

TOTAL 

PESSOAS :PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Número 

Total 

8 682 
9 717 

18 399 

10 713 
10 577 

21 290 

19 3951 20 294 

39 689 

• absolutos 

~a bem 
Não 

sabem 
ler e ler e 
crever escrever(•) 
---- -----· 

6 501 2 181 
6 482 3 235 

12 983 5 416 

4 725 5 988 
3 689 6 888 

8 414 12 876 

11 226 8 169 
10 171 10 123 

11 397 18 292 

% a6bre o total 

Sabem 
Não 

sabem 
ler e ler e 

escrever escrever(•) 
---- ----

74,87 25,13 
66,70 33,30 

70,56 29,44 

44,10 55,80 
34,87 65,13 

39,52 60,48 

57,88 42,12 
50,11 49,89 

53,91 46,09 

(•) Inclusive peoaoao de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-19~;6, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades eocotarea ............. . 
Corpo docente .......... . 
Matricula efetiva ........ . 

DADOS NUMltRICOS 

1954 1955 1956 

71 
161 

6 383 

71 
180 

6 549 

73 
223 

7 277 

Grupo Escolar "Domingos Bebiano" 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população inlantil em idade escolar - é de aproxima
damente 63,11%. 

Outros ensinos - Em 1956, havia os seguintes estabe
lecimentos de ensino não primário: Escola Normal Nossa 
Senhora de Nazaré (cursos ginasial e de formação de 
professôres); Colégio Monsenhor Horta (ginasial e cien
tífico); Escola Técnica de Comércio (curso técnico de 
contabilidade); Escola profissional Ferroviária Eugênio 
Feio; Escola de Datilografia; Escola para Motoristas e 
Escola de Corte e Costura. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Os 
principais cursos d'água do município de Conselheiro La
faiete são: rio Piranga, rio Paraopeba e rio Guarará, que 
com sua rêde de afluentes, banham suficientemente a re
gião, do. ponto de vista econômico. 

São aproveitadas para a produção de energia elétrica 
as seguintes cachoeiras: 

Cachoeira do Pé do Morro, no distrito de Itaverava, 
no ribeirão do mesmo nome, com a potência de 500 H.P., 
aproveitada pela Companhia concessionária dos serviços 
de eletricidade na sede municipal. 

Cachoeira de ltaqui, no distrito de Itaverava, no ri
beirão do mesmo nome, com o potencial de 50 H.P., apro
veitada para o abastecimento de luz e fôrça ao distrito 
de Itaverava. 

Cachoeira do Areal, no distrito da sede, no ribeirão 
Bananeiras, com potência de 60 H.P., aproveitada pela 
concessionária dos serviços de eletricidade na sede mu
nicipal. 

Cachoeira de João Alves, no ribeirão dos Pinheiros, no 
distrito de Cristiano Otoni, com o potencial de 35 H.P., 
aproveitada para o fornecimento de luz e fôrça a êste 
distrito. 

Cachoeira da Zabelouca, no ribeirão do Santinho, no 
distrito de Santana dos Montes, aproveitada para forne
cimento de luz e fôrça aos distritos de Santana dos Montes 
e Buarque de Macedo, com o potencial de 35 H.P. 

Cachoeira dos Vieiras, no distrito de Santana dos 
Montes, no Rio Passa Dez, com a potência aproximada 
de 60 H.P., não aproveitada. 

Cachoeira do Mal Cabelo, no distrito de Santana dos 
Montes, no ribeirão do Mal Cabelo, com potencial de 
100 H.P., não aproveitada. 

Cachoeira do Judeu, no Rio Paraopeba, no distrito 
de Queluzita, com o potencial calculado em 400 H.P., não 
aproveitada . 
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Praça Getúlio Vargas 

Cachoeira do Elias, no distrito de Queluzita, com o 
potencial de 35 H.P., não aproveitada. 

Cachoeira da Saltadeira, no rio Piranga, com o po
tencial de 250 H.P., não aproveitada. 

Várias outras cachoeiras existem espalhadas pelo mu
nicípio, mas de pequeno potencial. 

Monumento,s históricos- A Igreja Matriz de Santo Antô
nio do ltaverava, na vila do mesmo nome, assim como o 
prédio, estilo colonial, que foi residência do Barão Coro
mandei estão tombados pelo Serviço do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional. Está no mesmo caso a Igreja 
Matriz do São Gonçalo, na vila de Catas Altas de1 Noruega. 
Também merece menção a Igreja Matriz de Nossa Se
nhora da Conceição, na sede, erigida no local onde 
existiu a taba indígena dos Carijós, datando sua cons
trução do ano de 1700, no então arraial de Nossa Senhora 
do Camp9 Alegre dos Carijós. 

Entre as construções modernas, destaca-se o prédio 
do Forum local, cuja construção obedeceu às linhas da 
arquitetura moderna. 

Festas populares - As festas populares do tipo "Congado", 
"Reinado" e "Marujada" já contam com muitos adeptos 
nesse município. Na sede apenas uma entidade de exis
tência mais ou menos regular dedica-se à "marujada". No 
povoado de "Água Preta", situado no distrito da sede, 
e na Vila de Santana dos Montes ainda se realizam "Reina
dos" ou ''Folia dos Reis". Tendem tais festas ao desapareci
mento completo, certamente por não encontrarem recep
tividade nos meios cultos. 

Violas de Queluz- Há uma particularidade na produção 
manufatureira de Conselheiro Lafaiete, que não pode dei
xar de ser assinalada, porque de famosa tradiçiio. 

Referimo-nos à fabricação de violas. 

No passado havia na cidade muitos fabricantes de 
violas, que as exportavam para outros Estados do Brasil. 
Eram procuradas em tôda parte as "violas de Queluz", 
tôdas feitas a mão, pela perícia dos artistas, dos "violeiros", 
assim chamados os fabricantes de violas. O maior conhe
cido dêsses artistas foi o velho José de Souza Salgado. 
Falecendo com mais de 80 anos, seus descendentes con
tinuam com o mesmo ramo. 

Ainda hoje, são procuradas as violas de Conselheiro 
Lafaiete mas a fabricação diminuiu consideràvelmente, pois 
violas e violões são hoje fabricados industrialmente por 
meio de maquinaria e por preços naturalmentE~ menores. 
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As violas de Conselheiro Lafaiete são de confecção manual 
e êsse artesanato é praticado com verdadeiro carinho. Da 
escolha da madeira e do seu tratamento adequados, du
rante meses, para ser utilizada na fabricação de violas, até 
o acabamento, os tradicionais "violeiros" da cidade cuidam 
com devotamento, pois fazem empenho em manter bem 
alta a tradição do produto. 

Aspectos gerais - O território do município de Conse
lheiro Lafaiete é muito acidentado, pois está situado aos 
lados de um contraforte da Serra da Mantiqueira, que o 
divide de norte a sul; tem ao nascente os terrenos deno-

. d " t " 'd h mma os ma as e, ao oc1 ente os c amados "campo". 

A proporção por estimativa, é de dois terços, rela
tivamente às terras acidentadas com área total do muni
cípio. As proporções feitas nas jazidas do Morro da Mina 
situadas a 3 km do centro urbano da cidade de Conse
lheiro Lafaiete, sob a orientação do engenheiro Dr. Joa
quim Lustosa, em época anterior a 1920, já mostravam 
grande reserva de minério de manganês ali existente. 
Essa reserva, a maior conhecida, é avaliada em 10 000 000 
de toneladas. Atualmente está sendo explorada pela Com
panhia Meridional de Mineração que dela extrai por ano, 
270 000 toneladas, em média. 

Merece menção também a jazida de Água Preta, 
explorada pela Cia. Siderúrgica Nacional, que ali extraiu 
em 1956 mais de 6 000 toneladas. 

Nos locais denominados Estiva, Água Boa, Pequeri, 
Paiva, Sabino, São Gonçalo na sede municipal, Jurema 
no distrito de Queluzita, existem jazidas de minério de 
manganês de alto teor. Além das já citadas, possui o 
município várias outras de menor importância econômica. 

Há ainda jazidas de talco, ocre, granito e gnaisse. 
A extração de ouro é feita por processos empíricos, nos 
diversos cursos dágua que banham o município, principal
mente nos distritos de Catas Altas da Noruega e ltaverava. 

A produção do ouro é de pequena expressão. 

Cultivam-se os mais variados produtos, não existindo 
entre os agricultores a preocupação de especializar-se neste 
ou naquele. 

Poucos são os criadores que se preocupam em selecio
nar seus rebanhos, adotando o critério da escolha de melho
res crias. 

As principais raças de gado bovino existentes no mu
nivípio são: caracu e zebu. 

A adubação dos terrenos para os diversos plantios é 
empregada por quase todos os agricultores da região. 

No tocante à fauna, não há espécies merecedoras de 
destaque. 

Hoje só se encontram animais silvestres de pequeno 
porte como: paca, cutia e raramente veado. 

Quanto à flora, predomina no município os chamados 
"campo". Existem pequenos "matos" nos quais se encon
tram, em modesta escala: peroba, jacarandá, canelas di
versas e, outras de menor importância. 

De poucos anos para cá está sendo praticada a sil
vicultura representada pelo plantio de eucaliptos. 

A indústria extrativa vegetal se faz representar no 
município pela produção de carvão vegetal para fins side
rúrgicos e lenha para consumo doméstico da população. 

A produção de madeira é sem expressão econômica. 



A Câmara Municipal compõe-se de 15 vereadores, 
eleitos por 12 373 votantes err. 3-X-1955. Para êsse pleito 
estavam inscritos 22 637 eleitores. 

Contam-se na sede 4 72 aparelhos telefônicos, 3 hotéis, 
11 pensões e 5 cinemas. 

Prestam assistência médij:a: 3 hospitais com 168 lei
tos; 4 centros de saúde; há :n médicos no exercício da 
profissão. 

No setor cultural existem: 5 jornais, 1 radioemissora, 
7 bibliotecas, 3 tipografias e :~ livrarias. 

(Organizado por Moacir And1·ade, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Manoel Ambrósio Jr.). 

CONSELHEIRO PENA - MG 
Mapa Municipd no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- A região onde hoje se localiza o Municí
pio era habitada por índios da tribo dos Aimorés, aldeados 
nos sítios de "Aldeia" e "Cuparaque", topônimos ainda hoje 
existentes. Ao que reza a tradição, eram mansos, em sua 
maioria, embora um ou outro grupo mais afastado prati
casse a antropofagia. Não há todavia elementos positivos 
que permitam afirmativas categóricas a êsse respeito. 

O primitivo nome do lO<:al onde se acha a sede foi 
"Lajão", em virtude de uma extensa laje de pedra ficar 
a descoberto, à margem direita do Rio Ooce, nas épocas 
de descida do nível fluvial. Era essa grande pedra marca 
para os que, navegando o Rio Doce, vinham do Espírito 
Santo para o interior, servindo mesmo de desembarcadouro 
aos que se dirigiam para um degrêdo situado no Cuieté Ve
lho, ponto para onde a polícia :.mperial remetia criminosos. 
Outra versão, no entanto, inf,Jrma que os criminosos do 
Cuieté, tentando fugir, atrave~;avam a região e vinham se 
deter às margens do rio, exats.mente nesse local caracteri
zado pela extensa laje, aí fixando residência . 

De uma ou de outra maneira, só em 1910 o local en
trou a evoluir, com a chegada da Estrada de Ferro Vitória
Minas, que aí estabeleceu a estaçãozinha de Lajão. 

A partir dessa época, houve maior afluxo de morado
res, uns atraídos pelas pedras Hemipreciosas abundantes no 
local, outros pela qualidade das terras de fácil aquisição. 
Dêstes últimos, guardam-se os nomes de Paulino Pinheiro, 
José Wenceslau, Rosendo Albino Vieira e C!1 Francisco 
dos Anjos e outros. Com êste!: elementos novos, iniciou-se 
nova fase na vida do povoado, cuja vida econômica passou 

Praça Olegário Maciel 

Outro Aspecto da Praça Olegário Maciel 

a girar em tôrno da agricultura, com boas safras de arroz, 
milho e feijão. 

De aproximadamente 1947 para cá, fatôres climáticos 

e econômicos levaram paulatinamente a população ao aban

dono quase total da agricultura, passando à pecuária lei

teira e de corte, cuja exportação se está constituindo na 

primeira fonte econômica do município. 

O topônimo "Lajão" perdurou até 1938 quando a 

Vila foi elevada à cidade, com a criação do Município, na 

mesma data, ambos, sede e município, recebendo o nome 

de Conselheiro Pena, em justa homenagem ao estadista 

mineiro. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O primitivo povoa

do elevou-se à categoria de Vila, com o nome de ''Vila do 
Lajão", tendo como sede o Município de Itanhomi, em ins

talação solene, a 16 de agôsto de 1921, data em que tomou 

posse o primeiro escrivão de Paz do Distrito, embora sua 

criação se tenha dado antes, pela Lei Estadual n.0 843, de 

7 de setembro de 1923. 

A criação do Município deu-se a 17 de dezembro de 

1938, pela mesma Lei 148 que dava à ''Vila do Lajão" 
foros de cidade, com a denominação geral, para a sede e o 

município, de "Conselheiro Pena" (Divisão Judiciária e Ad

ministrativa do Estado, para 1939-1943). 

O território do novo município formou-se com áreas 

desmembradas dos municípios de Caratinga, Itanhomi e 

ltambacuri, compondo-se de sete distritos: o da sede e os 

de Aldeia, Barra do Cuieté, Bom Jesus de Mantena, Flo

resta, Penha do Norte e São Tomé. 

Pelo Decreto estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro 

de 1943, o município de Conselheiro Pena perdeu o dis

trito de Bom Jesus de Mantena e parte do de Aldeia, desa

nexados para formar o recém-criado município de Mantena, 

e passou a abranger o novo distrito de Ferruginha, consti

tuído de território desmembrado dos seus distritos de Aldeia 

e Penha do N arte. 

No qüinqüênio 1944-1948, o Município figurou com os 

seguintes distritos: Conselheiro Pena (sede), Aldeia, Alva

renga, (ex-Floresta), Barra do Cuieté, Ferruginha, Mosco

vita (ex-São Tomé) e Penha do Norte. 
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Pela Lei estadual 336, de 27 de dezembro de 1948, 
que determinou a nova Divisão Administrativa e Judiciária 
do Estado, o Município de Conselheiro Pena teve seu terri
tório diminuído pela emancipação do Distrito de Mosco
vita, que é hoje o Município de Galiléia. Nessa m1esma épo
ca, foram criados mais dois distritos, o de Goiabeira, que 

foi formado por áreas dos distritos de Penha do Norte e 

Ferruginha, e o de Cuparaque, formado com parte do dis

rito de Aldeia. Posteriormente, o Município foi acrescido 
· de mais dois distritos, os de Cuieté Velho (com área des
membrada dos distritos de Alvarenga e de Barra do Cuieté) 
e o de Bueno, formado com parte da área do Distrito da se

de. São, portanto, dez os distritos atuais do Município: 
Alvarenga, Aldeia, Barra do Cuieté, Bueno, Cuieté Velho, 

Cuparaque, Ferruginha, Goiabeira, Penha do Norte e o 
município da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O Município deixou de ser 
Têrmo da Comarca de Governador Valadares, para cons
tituir-se em Comarca, pelo Decreto-lei n.0 2 904, de .....• 

8-10-1948; a instalação da nova Comarca de Conselheiro 
Pena deu-se a 15 de novembro de 1948. 

Esta nova Comarca compõe-se de 3 municípios: Con
selheiro Pena, Galiléia e Tumiritinga. 

Pela Lei estadual n.0 1 089, de 22-6-1954, a Comarca 

de Conselheiro Pena foi elevada à segunda • entrância e 
dela foi desmembrado o município de Galiléia, que passou 

a constituir comarca própria, continuando a de Conselheiro 
com o Têrmo sede e o de Tumiritinga. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município 

Sua área é de 2 000 km2 • A temperatura, medida em 
graus centígrados, apresenta-se com os seguintes valores: 
média das máximas: 32; das mínimas: 25; média compen-
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Vista Parcial 

sada: 28,5. A sede municipal, situada a 125 m de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 19° 10' 26" de latitude 
Sul de 41° 43' 24" de longitude W. Gr. Dista da Capital 
do Estado, em linha reta, 2 73 km, no rumo E. N. E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 47 097 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís

tica de Minas Gerais dão 48 955 habitantes como sua po
pulação provável em 31-XII-55, e 24 habitantes por qui
lômetro quadrado para possível densidade demográfica. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 

na área do município: a sede, as Vilas de Aldeia, Alvaren
ga, Barra do Cuieté, Cuparaque, Ferruginha, Goiabeira e 
Penha do Norte. 

Estação de tratamento de águo 



Centro de Saúde 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da po
pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

--LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Hom~~na Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
------------ ··----

Sede ............................ 1 810 1 884 3 694 7,84 
Vila de Aldeia ................... t54 480 934 1,98 
Vila de Alvaren&a ............... 209 190 399 0,84 
Vila de Barra do Cuieti! ......... ~35 929. 1 864 3,95 
Vila de Cuparaque ............... t97 467 964 2,04 
Vila de Ferruginha ........ .' ..... t95 444 939 1,99 
Vila de Goiabeira ................ 289 312 601 1,27 
Vila de Penha do Norte ......... 352 370 722 1,53 
Quadro Rural. ............... , .. 18 891 18 089 36 980 78,56 

TOTAL GERAL ........... 23 ~32 23 165 47 097 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústriaa extrativas ............. 
Indústria de transformação ....... 
Com~rcio de imóveis ~ valores mobi· 

liários, cri!dito, seguros e capitali· 
zação ......................... 

Comi!rcio de mercadorias ......... 
Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaze-

naa:em ........................ 
Profissões liberais ................ 
Atividades sociais . ............... 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom&ticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centea ........................ 

Condições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

10 :ro4 
:!71 
!138 

18 
liSO 
•107 

:109 
24 
28 

69 
33 

1141 
1 1177 

16 1199 

Total 

Mulheres Números % sôbre 
o total 

geral 
absolutos 

302 11 006 34,72 
4 275 0,86 
8 946 2,98 

18 0,06 
10 590 1,87 

340 747 2,36 

4 313 0,98 
24 0,07 

48 76 0,25 

6 75 0,25 
33 0,10 

. 
13 579 14 420 45,50 

1 294 3 171 10,00 

15 595 31 694 100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA - A 
produção agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRíCOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

-·---------- ~------- -------- ----- ----------
CafL ............. Arrôba 108 000 21 600 40,25 
Feijão ............. 2 100 Saco 60 kg 25 000 10 000 18,63 
Arroz ........• , ... 1 100 . . > 20 000 7 000 13,04 
Milho ........ ...... 1 950 . > > 35 000 7 000 13,04 
Cana-de-açúcar ..... 370 Tonelada 8 000 2 400 4,47 
Banana ......... Cacho 103 000 1 541 2,90 
Batata·doce ....... 60 Tonelada 650 I 300 2,43 
Outras ... ........ - - 2 817 5,24 

TOTAL .... .. - - 53 662 100,00 

PECUARiA - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
do município: 

NOMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1 000 % a6bre 

o total · 
------·------· ----1-----·-·----· --------------

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

10 
50 000 

2 500 
3 500 
2 000 

200 
25 000 

28 
85 000 

200 
5 950 
5 000 

30 
10 000 

106 208 

0,02 
80,05 

0,18 
5,60 
4,72 
0,02 
9,41 

100,00 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDOSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 

o total motores em c. v. 

Indústria extrativa mi-
neral. ................ 13 50 5 048 23,76 8 550 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 48 181 15 779 74,30 34 520 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 3 20 410 1,94 3 31 

TOTAL ........... 64 251 21 237 100,00 45 1 101 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes . .......••.................. 

Lo~radouros públicos 
Existentes ........ · ..................................... . 

Abastecimento dá~ua 

{

Possuindo hidrômetros ...... . 
Pri!dios servido•. . . . . . . . . . . . . Com ligações .............. . 

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

Logradouros servidos totalmente ......................... . 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

. d {Número de logradouros ..... . 
Logradouros ilum•na os.····· Número de focos ........ : .. . 
· Consumo kVVh ............ . 

Li~ações domiciliares (*) 

{

Número de ligações ........ . 
De luz .................... . 

Consumo em kVVh ......... . 

De fôrça ................... {Número de li&ações ........ . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

1 027 

35 

430 
85 

515 

36 

28 
260 

6 570 

467 

292 000 

467 

291 000 
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Outra Vista da Cidade 

Na sede do município, 1 hospital com 9 leitos, 1 ser
viço de saúde e 5 médicos em atividade assistem os habi
tantes. Uma rêde telefônica, com 40 aparelhos instalados, 
facilita as comunicações. Hospedam os forasteiros 2 ho
téis e 4 pensões, ao passo que 3 cinemas proporcionam entre
tenimentos aos munícipes. No setor cultural, além de esco
las, encontramos 1 biblioteca e 1 livraria. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 238 km de estradas de rodagem, sob a admi
nistração municipal. É servido pela Estrada de Ferro Vi
tória-Minas. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra
dos 6 camionetas, 40 caminhões e 3 ônibus. 

Para uma idéia das distâncias e vias de comunicação 
da sede com os municípios vizinhos. e capitais do Estado 
e da República, damos as seguintes Tábuas Itinerárias. 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(kml TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

---------·-- ------ -------- -----------
Municípios 
limítrofes 

Reeplendor ............. . 
Mantena ............... . 

Galil~ia ................. . 
Tumiritinga ............. . 
Inhapim ................ . 
Itanhomi. .............. . 
Pocrane ................ . 
Mendee Pimentel. ....... . 
Tarumirim .............. . 
Capital Eetadual ........ . 
Capital da Rep6blica .... . 

32 Ferroviário 
110 Rodoviário 

24 Ferroviário 
36 Ferroviário 
90 Rodoviário 
89 Rodoviário 
84 A cavalo 
87 Rodoviário 

104 Rodoviário 
479 Ferroviário 
888 Ferroviário 

E.F. Vitória a Minao 
Empr&a de trano

portetl 
E.F. Vitória a Minao 
E.F. Vitória a Minao 

E.F.V.M. e E.F.C.B. 
E.F.V.M. e E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, si-

Hospital de Conselheiro Pena 
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tuados na sede, e ainda com 499 varejistas, dos quais 183 
se localizam na sede. 

Dispõe também de 2 agências e 6 correspondentes 
bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % o6bre o total 
DISCRIMINACAO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever( • J ------ --- ------

{Homens ... 8 682 6 501 2 181 74,87 25,13 
Quadro urhano Mulheres .. 9 717 6 482 3 235 66,70 33,30 

TOTAL 18 399 12 983 5 416 70,56 29,44 

{Homens ... 10 713 4 725 5 988 44,10 55,80 
Quadro rural.. Mulheres .. 10 577 3 689 6 888 34,87 65,13 

TOTAL 21 290 8 414 12 876 39,52 60,48 

{Homens ... 19 623 6 952 12 671 35,42 64,58 
Em geral...... Mulheres .. 18 970 4 158 14 812 21,91 78,09 

TOTAL 38 593 11 110 27 483 28,78 71,22 

(') Incluoive peeooas de inotruçiio não declarada. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidadee escolaree ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

39 
74 

2 789 

1955 

46 
80 

3 513 

1956 

46 
80 

3 513 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximadamen
te 31,20%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despeea Saldo ou 
reali:rada "deficit" 

Total Tributária 
-------- ------- ------- ------- -------
1951. ........... 1 487 807 2 633 1 146 
1952 ............ 1 511 759 1 394 117 
1953 ..... : .. .... 2 240 927 1 680 560 
195 ............. 2 311 976 1 651 660 
1955 ............ 2 910 331 2 790 120 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administra

tivas, sua situação no período de 1951 a 1955 foi a 
seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
--------------------------- -------
1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ........................ . 

1 845 
2 063 
2 525 
3 681 
5 625 

7 617 
6 169 
6 793 
9 19l 

12 320 

1 487 
1 511 
2 240 
2311 
2 910 



ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede munici

pal, situada à margem direita do Rio Doce, é servida pela 

Estrada de Ferro Vitória-Minas. 

A principal atividade econômica, no momento, é a. pe

cuária leiteira e de corte, tendo produzido, em 1955, dois 

milhões e quinhentos mil litroH de leite, com um rebanho 

bovino~ no mesmo ano, calculado em 50 000 cabeças. 

A outra atividade econômica característica na vida 

municipal é a agrícola, sendo o café a principal cultura; 

em 1955, contava o Município com 4 320 000 pés de café, 

dos quais 20 mil novos e os reHtantes 4 300 000 em produ

ção. Produz o Município ainda fumo em fôlha e uva. 

A produção de madeira para combustível, em forma 
de lenha, é também praticada em escala apreciável. 

Exporta, ainda, glucínio (escória de berilo) e mica, 

estas duas em pequena proporção. 

·Em 3-X-1955, achavam-s•~ inscritos 15 089 eleitores, 

indo às urnas apenas 6 995 para escolher os 15 vereadores 

que compõem o atual Legislativo do município. 

(Organizado por Cesar de Oliv<!ira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Cid Cha,; es) . 

CONTAGEM - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Na história elo povoamento do oeste de 
Minas, tem a Cidade de Contagem sua fundação calculada 

em mais de dois séculos. Contagem era contígua ao arran

chamento de Betim Paes Lem1~, cunhado de Fernão Dias, 

que, estabelecendo-se na atual cidade de Betim, fazia suas 

explorações em tôrno, continuadas pelo Bandeirante Ma

teus Leme, até a Serra do Itatiaiussu, no Município de 
Itaúna. 

O primeiro nome dado aCI Arraial foi Abóboras, am
pliando-se, depois de 1714, pa1·a o de Contagem das Abó

boras, por ter sido ali instalado um Pôsto de Contagem 
do gado que vinha da Bahia, assim como da cobrança de 

impostos sôbre êstes e outJ:os valores, daí as denominações 

existentes ainda hoje de "Registro" e "Confisco". 

Maqueta das Oficinas do Departamento de Estradas de Rodagem (D.E.R.) 

33- 246'13 

Ceres S.A. - Fabricação de máquinas frigoríficos 

Distrito de Sabará, até 1901, passou, então, a per-

. tencer ao Município de Santa Quitéria, hoje Esmeraldas, 

criado naquele ano. Foi a 30 de agôsto de 1911, pela 

Lei n.0 566, elevado à condição de Município, do qual 
faziam parte os distritos de Várzea de Pântano (lbiritê), 

Campanha, Neves e V era Cruz. Instalado a 1.0 de junho 

de 1912, teve curso normal até 17 de novembro de 1938, 

data em que foi extinto, pelo Decreto-lei n.0 148. Passou 

a pertencer ao Município de Betim, criado na mesma 

época, e· como tal viveu dez anos, até 1948, quando, pela 

Lei n.0 336, de 27 de dezembro daquele ano, emanci

pou-se, ficando seu território constituído da sede muni

cipal. 

Atualmente conta o Município com mais um Distrito, 

o do PARQUE INDUSTRIAL. 

Nasceu o Parque Industrial em 1941, estando no 

Govêrno do Estado de Minas o Doutor Benedito Valadares 

Ribeiro, que deu início, assim, a uma de suas mais arro
jadas realizações, com vistas à implantação da grande 

indústria, afirmando-se hoje uma realidade. 

Foi a iniciativa do Govêrno Mineiro devidamente 
compreendida em seu elevado alcance, e contou, em pouco 
tempo, com o apoio de numerosas emprêsas industriais. 

Estava a economia regional de Minas afirmada até 

há pouco, como centro abastecedor de matérias-primas e 

de produtos agropecuários aos mercados consumidores do 

País. No setor industrial, porém, s.alvo poucas exceções, 

se vinha limitando à extração e exportação da matéria-pri

ma e recursos minerais, abundantes no solo, infligindo essa 

condição tremendo ônus à economia do Estado. Impunha-se 
em verdade uma reação em defesa da própria sobrevivência 

não contando o Estado com boas estradas de acesso ao 

litoral e não possuindo portos marítimos, sentiu-se a ina

diável necessidade do estabelecimento de indústrias para 

abastecimento próprio e melhor aproveitamento das ma

térias-primas . 

De acôrdo com a tendência moderna, foi escolhido 

um sítio adequado para o Parque Industrial, nas proxi

midades, porém fora do perímetro urbano da Capital do 

Estado. 
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Assim, foi desapropriada área com extensão aproxima

da de 270 hectares, onde se firmou uma realidade a cons

trução da grandiosa obra do Govêrno. Verificando-se, ain

da, em tempo, a exigüidade da primitiva área, foi ela am

pliada, através de novas desapropriações, dispondo hoje 

de cêrca de 7 000 000 de metros quadrados. 

Assegurou o Estado, por dispositivo da Lei, grande 

facilidade às indústrias que ali se dispusessem a estabe

lecer, COJTl o sistema de aforamento pelo qual exigia o 

pagamento apenas do fôro anual de 6% sôbre o valor do 

terreno então avaliado, irrisõriamente à base de Cr$ 2,00 

por m 2 , perdurando ainda hoje o sistema, com avaliação, 

porém, oscilando de Cr$ 6,00 a Cr$ 10,00. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Metalúrgica do Estado. de Minas Gerais. 

SITUAÇÃo .. 
" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 172 km2 • A sede municipal, situada a 
826 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 53' 36" de latitude Sul e 44° 05' 30" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 15 km, no 
rumo O.N.O. 

Prédio da Ceres S.A. 

51/f. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 6 022 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 6 406 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demográ
fica seria de 37 habitantes por quilômetro quadrado. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 

dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a loca
lização da poulação do município. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-!950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulher«:_s 
Nútl\eroo % sObre 
absolutos o total 

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

Sede .... ..... . . . . . . . . . 974 I 024 I 998 33.17 
Quadro rural .. ....... ... 2 224 I 800 4 024 66.83 

TOTAL GERAL ... ..... ... 3 198 2 824 6 022 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
------------·----- ----------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com&cio de imóveis e valores mobi· 

lilarioa, cr!dito, seguroa e capitali· 
za-;ão ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Trans·Porte, comunicações e armaze· 

nagem ....................... . 
Profissõe1 liberais ..... .......... . 
Ativ:idades sociais ............... . 
Administração púb!ica, Legislativo, 

e justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividadt-s doméstica! não remu· 

n:erada! e atividades e!càlares dis-
cente! ...................... . 

Condiçõe1 inativa! . ............. . 

TOTAL ...... . 

826 
17 

731 
55 

5 
43 

72 
4 

27 

61 
5 

231 
238 

2 315 

6 

56 
5 

I 
120. 

2 
2 

43 

3 
I 

I 656 
96 

I 991 

832 
17 

787 
60 

6 
11\,3 

74 
6 

70 

64 
6 

I 887 
334 

4 306 

19,32 
0,39 

18,27 
1,39 

0,13 
3,78 

1,71 
0,13 
1,62 

1,48 
0,13 

43,90 
7,75 

100,00 

Pelo exame do quadro acima, verifica-se que 51,65o/o 

da população estão em condições inativas ou em atividades 
domésticas, discentes e não remuneradas, formando os 
que se dedicam à agricultura e indústrias de transforma
ção 37,59% do efetivo demográfico. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS 
AGRlCOLAS % sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000,00 

o total 

Banana ........ ....... Cacho 137 400 4 122 33,36 
Alho .................... ArrOba 4 000 I 680 13,59 
Milho .................. Sa~o 60 kg 7 270 I 454 11,76 
Mandioca ...... ········· Tonelada 2 700 I 350 10,92 
Batata-ingle•a ...... ····· Saco 60 kg 3 780 I 030 8,33 
Outras ............... ... - - 2 720 22,04 

TOTAL .. ··········· - - 12 356 100,00 



Subestação na Cidade Industrial 

Pecuária - Em 3 1-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 
NOM.~RO 

Dlt 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000,00 % sObre 
o total ---·---·-------1----- -------- --- ----

B ovin.oa .............. 1 •••••••• 

Caprinoa ........ ... ....... .. .. 
EqUinos ...•... • ....• . ..• •. .... 
M uarc1 . . ......... .. . ....... .. . 
Ovinoa ..........• • .•... .... ... 
Sulnos ...... . ..... . .. •• ....... 

TOTAL ....... . •..... • .... 

6 190 
SIO 

1 000 
310 
190 

3 230 

12 380 66.85 
102 o.ss 

2 000 10,79 
115 4,18 
38 0,20 

3 230 17,43 

18 S2S 100,00 

Pode-se ver, pela tabela ucima, a predominância da 
criação do gado bovino, ocorrência essa bastante freqüente 
no Estado de Minas. 

Indústria A organização industrial pode ser conhe-
cida, em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

T IPO DE Peasoal E MPREGADO MOTRIZ 
et.ta~- cmprc· 

INDÚSTRIA beii!Ci· gado 
mentcn Cr$1 000 % .Obre N .• de Pottncia 

o total motoc.,. em e.v . ---------·- - - - - ---- ---- -----· ------ -----
lndW.tria extr-ativa mi· 

ncr-al. ... . . .. 
Indústria de tran·,;~,;,~: 

I 52 s 000 0.81 I 307 

ção e beneficiamento 
da produção a&rlcola 3 272 42 000 6,87 134 I 930 

Indústria manuraturcira 
e fab r il. ............ . 23 4 062 563 662 92,32 2 073 12 859 

TOTAL ..... . . . ... 27 4 386 610 662 100,00 2 208 IS 096 

A criaçãp do Parque Industrial proporcionou ao Muni
cípio de Contagem um vertiginoso progresso industrial -
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no setor manufatureiro e fabril, tendendo a um desenvol
vimento sempre crescente, com cêrca de 10 indústrias a 
serem em breve inauguradas, além das 35 em :funciona
mento, na época atual. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a SE!guinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUMl!:RICOS 

Número de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

Existentes .............................................. . 
Ajardinados ............................................ . 
Outros ......................... · · · .. · · · · · · · · · 

Abastecimento d'áAua 

{

Possuindo hidrômetros ...... . 
. . Possuindo pen~s ............ . 

PrM•os servtdoe............ Com ligações livres ......... . 

TOTAL .•................. 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

llumina~;ão pública e domiciliac (*) 

. . {Número de logradouros ..... . 
Logradouros tlumtnados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Liga(;Ões domiciliares (•) 

De luz ................. .- .. INúmero de ligações ......... . 
\Consumo em kWh ......... . 

De fôrça. . . . . . . . . . . . . . . . . . I Número de ligações ......... . 
\Consumo em kWh ....... : . . 

(•) Daddll referentes ao ano de 1955. 

791 

44 
2 

42 

235 
1 

44 

280 

15 
3 

18 

30 
110 

95 928 

307 
160 018 

3 
216 892 

Para assistir a população, a sede municipal conta 
com os serviços profissionais de 2 médicos e 3 serviços de 
saúde. Há instalados 2 aparelhos telefônicos. Uma ra
dioemissora e 2 cinemas proporcionam entretenimento aos 
munkipes. Como complemento à instrução primária, en
contramos o Seminário São José, em fase inicial, mantendo 
os cursos de admissão e as duas primeiras séries ginasiais. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 97 km de estradas de rodagem, dos quais 
8 sob a administração estadual, 89 sob . a municipal. É 

servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação e 
pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, mantinha a Prefeitura Municipal registra
dos 78 automóveis, 59 camionetas, 184 caminhões e 4 
ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as Tábuas ltinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

DE CONTAGEM 

A Belo Horizonte - Pela R.M.V., via Bernardo 
Monteiro ............................. . 
Via Parque Industrial (8) ............ . 

Ao Rio de Janeiro- Pela R.M.V .• até Belo 
Horizonte via Bernardo Monteiro. . ... 
Pela E.F.C.B. de Belo Hórizonte ao· Rio, via 
Brumadinho, Moeda, Belo Vale Congonhas. 
est. Joaquim Murtinho, Cons. Lafaiete Ca· 
randaí, Reaaaquinha, Barbacena, Santos 
Dumont, Juiz de Fora, Metias Barbosa, Três 
Rios, Barra do Pirat ................. . 

TOTAL ................................ . 
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DISTÂNCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

23 Ferrovia 
17 Onibus 

23 Fenov.ia 

640 Ferrovia 

663 Ferrovia 

ESPECIFICAÇÃO 

DE CONTAGEM 

por Onibus de Contagem a Belo Horizonte. 
por ônibus de Belo Horizonte ao Rio via Cana. 

Lafaiete, -Carandat, Ressaquinha, Barbacena, 
Santos Dumont, Jui• de Fora, Matias Bar· 
bosa. Três Rios, Areal, Petrópolis ......... . 

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

Por ônibus de Contagem a Belo Horizonte .. . 
Por via aérea de Belo Horizonte ao Rio .. . 

TOTAL. 

A Betim - Pela R.M.V. de Contagem a Betim 
via Bernardo Monteiro .................... . 
Por ônibus de Contagem ao Parque Industrial 

a Betim. 

TOTAL. 

A Esmeraldas - Por ônibus de Contagem ao 
P. Industrial por ônibus, dat a Esmeraldas via 
Betim, Vianópolis e S. Afonso ..... 

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

A Ribeirão das Neves - Por ônibus até Belo 
Horizonte, via Parque Industrial. ........... . 
Por ônibus de Belo Horizonte a Ribeirão das 

Neves. via Pampulha, Venda Nova, Justi· 
nópolis........ . ................ . 

TOTAL. 

Ao Parque Industrial - Por ônibus de Con· 
tagem ao Parque Industrial. ................ . 
Pela R.M.V.,.de Contagem ao Parque Industrial 

via Bernardo Monteiro .......... . 

DISTÂNCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

17 Onibus 

472 Onibus 

489 Onibus 

17 Onibus 
340 Aérea 

357 A~rea e rodoviária 

21 Ferrovia 

22 Rodovia 

30 R.M.V. e Onibus 

56 Onibus 

64 Onibus 

17 Onibus 

30 Onibus 

47 Onibus 

8 Onibus 

9 Ferrovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 17 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 8 estão situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever ( •) 

--·-----------·---· ------ ------ - ---- ----- --·---

{Homens ... 827 600 227 72,55 27,45 

Quadro urbano Mulheres.· 868 602 266 69,35 30,65 

TOTAL I 695 I 202 493 70,91 29,09 

romena ... I 881 1 213 668 64,48 35,52 

Quadro rural. . Mulheres .. I 484 851 633 57,34 42,66 

TOTAL 3 365 2 064 1 301 61,33 38,67 

{Homens ... 2 708 1 813 895 66,94 33,06 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 2 352 1 453 899 61,77 38,23 

TOTAL 5 060 3 266 1 794 64,54 35,46 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Servico de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerai~, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMt!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------------ ------- --------------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

7 
25 

781 

10 
36 

064 

10 
36 

064 



A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 72,23%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINJ•NÇAS !Cr$ I 000,001 

ANOS Receita arreca•iada Despesa Saldo ou 
realizada deficit Total Trit~utária 

1951 ..... 959 550 938 21 
1952 ....... .... I 146 706 I 058 88 
1953 .... ... I 556 733 I 257 299 
1954 ..... I 521 827 I 170 351 
1955 .... 2 234 I 377 3 075 841 

Quanto à arrecadação, em duas esferas da adminis
tração, sua situação no pe·ríodo de 1951-1955 foi a 
seguinte: 

ANOS 

1951. ..... . 
1952 .. . 
1953 .... .. 
1954 ..... . 
1955 ...... . 

RECEITA ARRECADADA 
fCr$ I 0001 

Estadual 

6 344 
11 082 
15 165 
26 321 
33 094 

Municipal 

959 
I 146 
I 556 
I 521 
2 234 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Visando dar 
maior destaque ao Parque Industrial, distrito de Contagem, 
pela sua avultada expressão econômica, reservou-se êste 
tópico para discorrer sôbre novos detalhes do importante 
núcleo. 

Já se encontram ali ern atividade, ou em fase de 
construção, mais de 3 dezena:;, de indústrias, sendo o setor 
"indústrias siderúrgicas" o mais desenvolvido. 

O problema habitacional de seus operários caminha 
para uma solução satisfatória, com o plano de construção 
de pequenas casas a localizarem-se na Vila Operária, re
servada a cada indústria, e os estudos para a construção de 
urn agrupamento de trezenta!: moradias, com a "Fundação 
da Casa Popular". 

Acham-se, também, em curso, entendimentos com os 
órgãos competentes, no sentido. de conseguir-se a insta
lação de um restaurante e de um Pôsto de Subsistência 
para o operariado. 

Em 3-X-1955, havia 2 463 eleitores inscritos, dos 
quais 1 455 elegeram os 9 vereadores que compõem o 
atual órgão Legislativo. 

O serviço de abastecimento de água acha-se a cargo 
do Estado, fornecido gratuitamente, sem qualquer ônus 
para as emprêsas ali sediadas . 

A atual capacidade de abastecimento é de 8 000 000 
de litros diários, estando em execução obras de refôrço, 
com que chegará perto de 3 () 000 000 de litros, havendo 
também o projeto de ser incluído o Parque Industrial no 
plano de Abastecimento para a Capital Mineira. 

DEMANDA ENERGÉTICA - As "Centrais Elétricas de 
Minas Gerais ( CEMIG) ", Emprêsa concessionária dos ser
viços energéticos do Parque Industrial, possuem um sistema 
gerador, interligado, da ordem de 43 000 000 kWh men-

sais, com aproximadamente 50 o/o de tôda essa energia. O 
consumo médio mensal pelas emprêsas ali sediadas atinge 
22 000 000 de kWh, e a ponta máxima mensal vai a 
500000 kW. 

A demanda de energia elétrica do Parque Industrial, 
nos próxirnos três anos, considerando-se o projeto de am
pliação e instalação de novas indústrias, deverá ultrapas
sar 300 000 000 kWh-ano. Para tal alcance, estão sendo 
feitos alguns projetos e estudados vários outros, com vistas 
a permitir que seu sistema gerador acompanhe a evolução 
natural. 

Note-se que há dez anos atrás, o consumo médio 
mensal era de 690 000 kWh e a ponta máxima mensal de 
3 000 kW. Assinale-se, ainda, que o consumo mensal de 
energia da Cidade de Belo Horizonte é da ordem de 
24 000 000 de kWh e sua ponta máxima mensal de ..... . 
65 000 kW. 

É o Parque Industrial servido pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil (E.F.C.B.), bitolas larga e estreita, e, 
também, pela Rêde Mineria de Viação (R.M.V.), sendo, 
ainda, ligado, rodoviàriamente, a tôdas as partes do Esta
do de Minas. Está calculada para fins do ano em curso 
ou meados de 58 a conclusão da BR-55 (Rodovia Fernão 
Dias), que tendo como ponto final o Parque Industrial, 
ligará Belo Horizonte a São Paulo, num percurso de 540 
quilômetros. 

Já está iniciada, pela Prefeitura de Belo Horizonte, a 

construção de uma "Avenida Radial", que se destina a 
ligar, no Parque Industrial, as três grande rodovias-tronco 
nacionais, que servem a Belo Horizonte: a Presidente 
Kubitschek (BR-3), São Paulo-Belo Horizonte (BR-55) 
e Belo Horizonte -Vitória (BR-31). 

Conta o núcleo fabril, ainda, com rêde de telefones 
semi-automáticos, da qual é concessionária a Companhia 
Telefônica de Minas Gerais, além de Telégrafo e Radioe
missão. 

RELAÇÃO DAS INDúSTRIAS JA INSTALADAS E EM 
PLENO FUNCIONAMENTO 

A úNICA - S. A. - Artefatos de metal e fabricação de 
maquinaria para panificação; 

ABRASIVOS IRMÃOS MEYER S. A. - Abrasivos em 
geral; 

ARTEFATOS DE AÇO S.A. -Artefatos de aço (molas 
de aço, etc.) . 

ALUMíNIO MONT ANHÉS Lt.''" - Artefatos de alumínio 
e seus derivados; 

BRITADORA SANTA RITA S. A. - Brita para cons
truções e artefatós de pedra; 

CAMARGOS & CARDOSO Lt."" - Cerâmica em geral; 

CERES S. A. - Fabricação e instalação de máquinas 
frigoríficas; 

CIA. CIMENTO PORTLAND ITAú - Fabricação de 
cimento; 

CIA. INDUSTRIAL MINAS-BRASIL (CIMBRA)- Fa
bricação de fogões elétricos e a gás, e seus acessórios; 

CIA. MINEIRA DE SABÃO E óLEOS ( COMISSABO) 
- Fabricação de sabão, beneficiamento de óleos ve

getais, etc. 
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CIA. SiDERúRGICA MANNESMANN - Fabricação de 
tubos de aço, sem costura, e aciaria; 

CIA. Tl!:XTIL SANTA ELIZABETH - Fabricação de 
tecidos em geral; 

COTONIF1CIO JOSÉ AUGUSTO S .A . -Fiação e te. 
celagem; 

COTONIFtCIO MINAS GERAIS S . A . - Fiação e te. 
celagem; 

ELETROSSOLDA AUTóGENA BRASILEIRA S . A . 
(ESAB) - Fabricação de material pesado de ele
trossoldadura; 

IND. DE ARTEFATOS DE METAL S.A. (INDUSTAM) 
- Fabricação de material hidráulico em geral; 

IND. ELETROMECANICAS "TIT AN" S. A . ----: Fabri
cação de maquinaria pesada para eletricidade; 

IND. MINEIRA DE MOAGEM S. A. - Moagém de ce
reais e derivados; 

IND. NACIONAL DE ESMALTADOS (INEL) - Fa
bricação de artigos esmaltados em geral; 

JUVENTINO, CASTRO & CIA. Lt.•tat 
artefatos elétricos e de metal; 

Fabricação de 

LABORATóRIOS "CYBAPIS Lt.<~•" - Produtos quí-
m icos e farmacêuticos; 

LABORATóR10S OSóRIO DE MORAIS Lt.<~• - Pro
dutos químicos e farmacêuticos; 

LAMINAÇÃO DE FERRO S. A. (LAFERSA) 
bricação de material pesado para laminação; 

F a-

~AGNESITA S.Á. -Fabricação de material refratário 
em geral; 

Tõrre de transmissão no Cidade Industrial 

518 



MAQUINAS AGRíCOLAS ALTIVO S . A. - Fabricação 
de máquinas e impleme·ntos agrícolas em geral; 

MATERIAL FERROVIÁRIO S . A. (MAFERSA) -
Fabricação de vagões ferToviários; 

METROVICK DO BRASIL (ELETRICIDADE) Lt"'
Fabricação e recondici•)namento de motores de tra

ção elétrica; 

POSTES "CAV AN" S . A. - - Fabricação de postes de 
concreto virado e materi.:tl de construção; 

PRODUTOS ALIMENTICIOS CARDOSO Lttln - Fa
bricação de biscoitos - Conserva de gênero5 ali
mentícios; 

SERVIÇOS TÉCNICOS "ADAIL FRANKLIN"- Pôsto 
de serviço rodoviário - :Lubrificantes e combustíveis; 

SHELL BRAZIL LIMITED - Fornecimento de deri

vados do petróleo; 

S . A . ARMANDO BUSSETTI - Fabricação de máqui
nas operatrizes - Ferramentas; 

SOC. BRASILEIRA DE ELETRIFICAÇÃO S .A . - Fa
bricação de tôrres metálicas. para alta tensão; 

THE TEXAS COMPANY (SOUHT AMERICA) Lt.110 -

Fornecimento de derivados do petróleo; 

USINA SANTA CRUZ Lt.'11' - Industrialização da 

mandioca; 

As seguintes se encontram em adiantada fase de iru;.. 

talação, devendo inaugurar em breve as suas atividades in

dustriais no núcleo : 
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CIA. MINEIRA DE CONSERVAS - Industrialização e 
conserva de produtos alimentícios em geral; 

CIA. . SIDERúRGICA BELGO-MINEIRA - Trefilaria 
- Lingotes de aço, de ferro e derivados; 

CIA. USINAS NACIONAIS - Refinação de açúcar 
Degustação de café; 

CIA. AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS- Técnica de 
construção e de planejamento; 

IND. E COM. INCONFID:S:NCIA Lt.'1" - Fabricação e 
instalação de pequenas máquinas tipográficas; 

IND. PAULISTA DE LAMINADOS (INDUPAL) 
Laminação de ferro em geral; 

R. C. A. VICTOR DO BRASIL S. A. - Fábrica de vál
vulas eletrônicas (transistores); 

RECUPERADORA INDUSTRIAL Lt.'1" - Recuperadora 
de peças e acessórios de implementas .em geral; 

"TRANSOTO" Transportes Rodoviários - Oficinas de 

manutenção; 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
(óRGÃO ESTADUAL) - Oficinas de recuperação 
e de manutenção - Parque rodoviário. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Antônio Utsch Moreira). 

COQUEIRAL - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - Foi Matias da Silva Borges que, chefian
do uma bandeira partida de Taubaté e da qual faziam parte 
João de Castro Lobo, descendentes de Fernão Dias Paes 
Leme, Manoel Correia Velho e outros, chegou primeiro às 
terras atuais de Coqueiral, isto nos meados do século XVIII, 
provàvelmente em 1767. 

A região oferecia condições excelentes para a instala
. · ção de uma Sesmaria, o que logo despertou no velho ban

deirante o interêsse imediato em obtê-la. 
O local onde hoje existe a Matriz da cidade serviu pa

ra o primeiro acampamento. 
Pouco tempo depois já se havia formado um novo nú

cleo, composto dos que ali primeiro chegaram e dos seus 
parentes, amigos e escravos, que foram mandados vir de 
São Paulo.· 

O primeiro nome recebido foi o de Espírito Santo dos 
Sertões. 

Instalados e decididos ao desbravamento total da re
gião, iniciaram as plantações, edificaram casas e forma
ram uma grande fazenda, que hoje tem o nome de Fazenda 
dos Pinheiros. 

Em 1806, Matias Borges e sua mulher, Mariana Joa
quina do Sacramento, fizeram doação de uma área de terras 
para patrimônio da Capela do Espírito Santo, iniciando-se, 
nessa época, .o povoado propriamente dito. 

Em 1846 foi elevado à categoria de Distrito de Paz, 
com o nome de Espírito Santo dos Coqueiros . 

2sse nome perdurou até 1923, quando recebeu o novo 
topônimo de "Coqueiral", passando a pertencer ao Municí
pio de Dores da Boa Esperança. 
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O nome Coqueiral foi devido ao grande número de 
palmeiras nativas, tipo coqueiro, existentes na região. 

Foi elevado à categoria de Município em 1948 e a sua 
instalação verificou-se em 1.0 de janeiro de 1949. 

Coqueiral está subordinado judicialmente à Comarca 
de Boa Esperança. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Localiza-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é plano, com ligeiras elevações. 

SITUAÇÃO .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 301 km2 • A temperatura é medida em 
graus centígrados e apresenta . os seguintes valores: média 
das máximas: 33; das mínimas: 17; média compensada: 
23 . A sede municipal, situada a 860 m de ~ltitude, tem co
mo coordenadas geográficas 21° 11' 00" de latitude Sul e 
45° 27' 36" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 213 km, no rumo o. s. o. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 6 846 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 7 227 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, e 24 habitantes por quilômetro 
quadrado para a próxima densidade demográfica. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o tohl 

geral 

---------------- ----- ----- ----- -----
Sede ............................ 568 593 1 161 16,95 
Quadro rural. 00 00 ••••• 00 •••••••• 

2 832 2 853 5 685 83,05 

TOTAL GERAL ........... 3400 3 446 6 846 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrial extrativas ..... . 
Indústrias de transformação . . 
Comúcio de mercadorias. . . . . . . 
Com&cio de imóveis e valores mobi· 

liérios, crEdito, seguros e capitali-
zaçio ...... . 

Prestaçio de serviços ... . 
Profissões liberais ...... . 
Atividades aociaia. . . . . .. 
Administração pública. Le&ialativo 

e Justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~stit:as nio remu, 

neradas e atividades escolares dis-
centes ...... . 

Condições inativa• . ............. . 

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

Hom 

2 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

ens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

15515 12 I 668 35,50 
1 -· 1 0,02 

119 1 120 2,55 
62 2 64 1,315 

2 - 2 0,04 
33 100 133 2,82 

3 - 3 0,06 
3 14 17 0,36 

10 I 11 0,23 
2 - 2 0,04 

186 1 971 1 157 45,90 
269 221 490 10,42 

377 2 324 4 701 100,00 

O Município tem na agricultura e pecuária a sua base 
econômica. 

Segundo o quadro acima, à época do Recenseamento 
Geral de 1950, 35,50% da sua população de 10 e mais anos 
exerciam essa atividade. 

A~ricultura e pecuária - A produção agrícola no municí
pio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da se
guinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

Caf~ ...... 
Arroz ..... 
Cana--de-açúcar .... 
Milho .... 
Feijio ........ 
Outraa .... 

TOTAL ... 

AREA 
(ha) 

1 700 
I 15155 
1 750 

1555 

Plõ:ODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

ArrOb• 94 800 47 400 515,27 
Saco 150 kg 42 000 15 9150 18,93 

Tonela•:la 45 000 9 900 11,74 
Saco 150 kg 45 000 7 200 8,54 

5 500 2 200 2,151 
1 151.0 1,91 

84 270 100,00 

As terras são excelentes para o cultivo de café. :S:sse 
produto concorreu, em 1955, com 56,27% do valor total da 
produção agrícola do municípic•. 

Pecuária - Em 31-XII-55, er,a a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos .... , ................. . 
Caprinos ............ . 
EqUinos ................. . 
Muares .......... . 
Ovinos .............. . 
Sulnoa ......... . 

TOTAL ..... . 

NOMltRO 
DI: 

CABEÇAS 

25 
15 300 

430 
1 050 

230 
840 

6 500 

VALOR 

Cr$ I 000 

50 
22 950 

41 
1 470 

460 
118 

5 200 

30 289 

%sObre 
o total 

0,115 
75,81 
0,13 
4,85 
1,51 
0,38 

17,115 

100,00 

A pecuária é outro aspecto importante na economia 
local. 

Embora ainda em formação, o rebanho bovino do mu
nicípio é considerado dos melhores e grande é o. interêsse 
dos pecuaristas locais em melhc•rá-lo. 

O Município já exporta gado em pé, em pequena quan
tidade. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N,n de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE esta-

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDÚSTRIA beleci· 

entpre· 
gado I 

mentoa Cr$1 000 % sObre N.o de Potencia 
o total motores Em c.v. ------------- --------- ---- ---- ---- ----

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 5 13 - - - -

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produção agr[cola 32 98 7 528 100,00 58 659,3 

TOTAL .. . . . . . . . . . 37 111 7 528 100,00 58 659,3 

A produção de aguardente e açúcar é a atividade do 
maior estabelecimento fabril do município. 

Há ainda pequenas outras unidades que se dedicam à 
produção de queijo. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes no Serviço de Estatís
tica da Viação de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes. 

Lo/1radouros públicos 

Existenteo ... 

Pavimentados . . 
{ 

Inteiramente . .............. . 
. . . Parcialmente .. ....... · ..... . 

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

Ajardinados .......................................... . 
Outros.................... . ..................... . 

Abastecimento d'ál1.ua 

Pr~ios ~Servidos, com ligações livres .............. . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

1/uminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh . ........ . 

Lil}ações domiciliares 

De luz ............ . 
. ... {Número de ligações ......... . 

Conaumo em kWh .......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

429 

33 

31 

191 

12 
9 

21 

22 
102 

26 600 

202 

49 100 

Na sede ~unicipal, os munícipes encontram assistên
cia nas atividades profissionais de 2 médicos, e em 1 serviço 
de saúde. Entre os demais melhoramentos, merecem realce 
3 aparelhos telefônicos, 1 hotel, 1 cinema e 7 bibliotecas. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 75 km de estradas de rodagem, dos quais 18 
.sob a administração estadual e 57 sob a municipal. Dis
põe, além disso, de 1 campo de pouso. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, os seguin
tes veículos automotores: 38 automóveis, 2 camionetas e 

30 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as Tábuas ltinerá

rias do município: 

5:1.( 



DISTÂNCIA MEIO DE 
ESPECIFICAÇÃO TRANS- OBSERVAÇÕES 

!kml PORTE 
-----------------1-----1-----1-------

Municípios 
Limítrofes 

Coqueiral a Boa Esperança .... 
Coqueiral. a Campo Belo, via Boa 

Esperança (20}, POrto do Jacar~ 
(38), Cristais (511, Veados (71), 
Capão 183)............ .. .... 

Coqueiral a Nepomuceno, por ônibus 
via Frei Eustáquio (9j, Santo An-
tOnio do Cruzeiro (22) ......... . 

Coqueiral a Três Pontas, por ônibus, 
via Santana da Vargem (14) .... 

Ao DistrUo 

Coqueiral a Frei Eustáquio . .. 

A Belo Horizonte 

Por Onibus de Coqueiral a Campo 
Belo, via Boa Esperança (201, 
POrto do Jacar~ (381, Cristais 
(51), Veados (71~ e Capão 183) 
- Dai pela R.M. V. a Belo 
Horizonte, via Garças (.1421 e 
Azurita (220) ..... 

Por ônibus de Coqueiral a Campo 
Belo, via Boa Esperança (201, POr
to do Jacar~ ( 38\, Cristais (51\, 
Veados (7ll e Capão 1831. 

Por Onibus de Campo Belo a Hori
zonte, via Santana do Jacar~ 
(18\, Santo AntOnio do Amparo 
(50), Paralso (74), Lajinha !92), 
Oliveira (98,, Brumadinho (23), 
Barreiro (279) .............. . 

Ao Rio de Janeiro 

Por Onibus de Coqueiral a Três 
Pontes, via Santana da Var~ 
gem (14) ............. . 

Pela R.M.V. de Três Pontas a 
Cruzeiro, via Espera (20), Três 
Corações (921, Freitas (1551 .... 

Pela E.F.C.B. de Cruzeiro ao Rio 
de Janeiro, via Barra do Pira{ 
(144\ ...................... . 

TOTAL ......... . 

Rio de Janeiro 

Por automóvel, de Coqueiral ao 
Rio, via· Santana da Vargem 
(14), Três Pontas (32), Vargirlha 
(64), Campanha 1110), Cambu
quira (130), Triângulo (141), 
Conceição do Rio Vercle 11671, 
Contendas 1175\, Caxambu 
(195), Vendinha (216), Pouso 
Alto (225l, Tamonte 1234 • Re
eistro do Picu ( 2661 e daí pela 
Rodovia São Paulo-Rio .... 

20 Onibus 

91 Automóvel 

28 Onibua 

32 Onibus 

9 Onibus 

390 Onibus 

91 

386 Onibus 

32 

262 

255 Onibus 
549 

475 Autcm6vel 

Estrada de !erro 

Estrada de ferro 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 60 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 20 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária e 3 correspon
dentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO ---- ---

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e escrever 

escrever(·~ 
escrever escrever( •) ------------ ---- ----· ---- ---

{Homens ... 827 600 227 72,55 27,45 
Quadro urbano .Mulheres .. 868 602 266 

69.35 I 30,65 

TOTAL I 695 I 202 493 70,91 29,09 

{Homens ... 
I 

I 881 I 213 668 64,48 35,52 
Quadro rural . . Mulheres .. I 884 851 663 57,34 42,66 

TOTAL 3 365 2 064 I 301 61,33 38,67 

{Homens ... 2 828 971 I 857 34,3.3 65,67 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 2 864 792 2 072 27,65 72,35 

TOTAL 5 692 I 763 3 929 30,97 69,03 

(•) Inclusive pesecas de instrucio nio declarada. 

5.2.2 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período 1954-1956, foi a seguinte a situação do en

sino primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ----· -- ------- --------
Unidades escolares .. .... 11 14 13 

Corpo docente .... 26 29 29 

Matrícula efetiva. 967 I 014 1 040 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 

população infantil em idade escolar, é de aproximada

mente 62,57%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem 

caracterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa deficit 

Total TributAria 
realizada do balanço 

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

1951. .. 518 211 640 - 122 

1952. 612 224 646 - 34 

1953 .. 1 209 228 957 252 

1954. ..... 1 066 483 I 318 - 252 
1955_ .. ... 919 294 1 623 - 704 

Quanto à situação em duas esferas administrativas, 
sua posição no período de 1951-1955 foi a seguinte: 

ANOS 

1951. 

1952. 

1953. ........ ········ 

1954 ..... ············ 
1955. . .......... 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 

1 308 518 

1 348 612 

2 497 209 

2 976 066 

5 405 919 

OUTROS ASPECTOS MUNICIPAIS - As pessoas nas

cidas em Coqueiral são denominadas "coqueirenses". 

A sede municipal possui excelente topografia, com um 

clima ameno e salubre, e está situada à margem esquerda 

do Rio Grande, do qual dista apenas 12 quilômetros. 

Possui excelente luz elétrica, gerada por uma usina 

que se localiza no Distrito de Padre Eustáquio. 

Conta com comunicação telefônica interurbana, correio 

diário vindo de Três Pontas, além de inúmeros e fáceis 

meios de comunicação com municípios vizinhos. 

Em 3-X-955, achavam-se aptos a votar 1 274 eleitores, 

dos quais compareceram às urnas 923, sufragando os 9 ve

readores que compõem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Lemos). 



CORAÇÃO DE .JESUS - MG 
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ASPECTO HISTóRICO - Como tantos outros do Es
tado de Minas Gerais, o descobrimento e desbravamento 
do território do Município de Coração de Jesus não fugi
ram à poderosa influência das Bandeiras. 

As audaciosas incursões dos sertanistas paulistas fo
ram as primeiras a fornecer os elementos essenciais para o 
surgimento do futuro Município de Coração de Jesus. Foi 
o intrépido e destemido Paes Leme o primeiro a atingir 
a região que hoje forma o mu:ilicípio, formando, desde en
tão, a povoação do antigo arraial de Sagrado Coração de 
Jesus, poucos anos antes de 1777. 

As terras que hoje constituem a quase totalidade do 
distrito da sede municipal foram doadas por Francisco Fer
reira Leal, ao patrimônio do antigo arraial do Sagrado Co
ração de Jesus, cuja escritura data de 1777, sendo passada 
na fazenda Faveira, por server.tuário do distrito e julgado 
da Barra do Rio das Velhas, c,:>marca da Vila do Príncipe 
do Sêrro Frio. 

Os primeiros habitantes do . arraial foram elementos 
que, fugindo das margens paludosas do São Francisco, ali 
se radicaram, atraidos pelo clima salubre e ameno. 

Em 1792, foi construída uma pequena ermida, sob a 
invocação do Sagrado Coração de Jesus, conforme escreve 
Saint-Hilaire em. seu livro "Via~:ens pelas Províncias de Rio 
de Janeiro e Minas". 

Sofreu a povoação, devido a escassez de elementos 
que lhe pudessem imprimir maior desenvolvimento, alguns 
anos de interrupção no seu progresso. Somente em 1832, 
época em que foi elevado à paróquia ( 14 de janeiro de 
1832), conseguiu atrair numerosos trabalhadores, cujas ati
vidades eram empregadas na e:ctração da borracha manga
beira, conseguindo, então, a "estrada da prosperidade as
cendente, que é o sentido de sua própria civilização". 

Mas a indústria extrativa não foi o único fator dêste 

desenvolvimento; a exuberância de seus campos de pasta

gens naturais, apropriados à criação do gado vacum e cava
lar, transformaram o atual município em um dos que pos

suem os maiores rebanhos do H:stado. 

FORMAÇÃO ADMINISTRA'IIVA- O distrito de San

tíssimo Coração de Jesus foi criado por Decreto de 14 de 

julho de 1832, e mantido pela Lei estadual n.0 2, de 14 de 

setembro de 1891. 

Vista Pardal 

Hospital S. Vicente de Paulo 

Por efeito da Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 
1911, foi criado o Município de Inconfidência, tendo por 
sede o povoado de Santíssimo Coração de Jesus, eleva
do a vila sob aquela denominação. O Município foi ins
tituído com território desmembrado do de Montes Claros. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, referente 
a 1911, o Município de Inconfidência compõe-se de 3 dis
tritos: Inconfidência, Conceição da Extrema e Jequitaí. 

A 1.0 de junho de 1912, deu-se a instalação do Muni
cípio, que, de acôrdo com os quadros de apuração do Re
censeamento Geral de 1.0 -IX-1920, se constitui, ainda, de 3 
distritos: Inconfidência, Jequitaí e Extrema. 

No texto da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o Município de Inconfidência mantém-se integra
do por 3 distritos: o da sede, Borda do Rio (antigo Extre
ma) e J equitaí. 

A Lei estadual n.0 893, de 10-IX-1925, elevou à cate
goria de cidade a sede do Município de Inconfidência, que, 
em virtude da Lei estadual n.0 1 035, de 20 de setembro 
de 1928, passou a denominar-se Coração de Jesus. 

Consoante a divisão administrativa do Brasil relativa 
ao ano de 1933, o Município de Coração de Jesus subdivi
de-se em 3 distritos: Coração de Jesus, Ibiaí e Jequitaí. 

Dá-se o mesmo nas divisões territoriais datadas de 
1936, 1937, 1938 e 1943, em que o Município de Coração 
de Jesus figura com os 3 distritos citados na divisão em 
1933. 

Em dezembro de 1948, emancipou-se o distrito de Je
quitaí para constituir o novo Município de Jequitaí. 

Pela atual divisão aprovada pela Lei estadual número 
1 039, de 12-XII-1953, em vigor no qüinqüênio 1954-1958, 
compõe-se o Município de 8 distritos: Coração de Jesus 
Alvação, Ibiaí, Lagoa dos Patos, São Geraldo, São João da 
Lagoa, São João do Pacuí e São Joaquim. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como com 
o quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938, o Município de Coração de Jesus é têrmo 
judiciário da comarca de Montes Claros. 

Tal situação mantém-se inalterada nos quadros terri

toriais em vigor nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, 

estabelecidos o primeiro, pelo Decreto-lei estadual n.o 148, 

de 17 de dezembro de 1938, e o segundo, pelo Decreto-lei 

estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943. 
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Pelo Decreto-lei n.0 2 904, de 1948, Coraçã() de Jesus 
foi elevado à categoria de comarca, cuja instalaç;ão se deu 
aos 15 de novembro de 1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Alto Médio São Francisco, do Estado de 
Minas Gerais. O aspecto geral do seu território é de pla
nura, como soe ser a totalidade dos municípios localizados 
no vale do São Francisco . Medida em graus centígrados, 
a temperatura apresenta os seguintes valores: média das 
máximas: 21; das mínimas: 12; média compensada: 17. 

SlfUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 4 944 km2 • A sede municipal, situada 
a 550 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
16° 41' 10" de latitude Sul e 44° 22' de longitude W. Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 360 km, no ru
mo N.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 28 319 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 30 466 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando deveria apresentar-se com 
6 habitantes por quilômetro quadrado a densidade demo
gráfica. 

Cafeeiro, com 1 ano de idade 

Outra vista do Hospital S. Vicente 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 

área do município: a sede, a Vila de Alvação, a Vila de 

Ibiaí, a Vila de Lagoa dos Patos, a Vila de São Geraldo, a 

Vila de São João da Lagoa, a Vila de São João do Pacuí 

e a Vila de São Joaquim. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ......... ....... ············ 696 958 I 654 5,84 
Vila de Alvação.:. ...... ········ !53 171 324 1,14 
Vila de Ibiai ............ ········ ISO 167 317 1,11 
Vila de Lagoa dos Pato• ......... 146 185 331 1,16 

ila de São Geraldo ............. 125 .145 270 0,95 v 
Vila de São João da Lagoa ...... 146 144 290 1,02 
Vila de São João do Pacui ...... 305 290 595 2,10 
Vila de São Joaquim. ··········· 111 133 244 0,86 
Quadro rural. ..... ..... ······ .. 12 140 12 !54 24 294 85,82 

TOTAL GERAL. .... 13 972 14 347 28 319 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 

absoluto. o total 
geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 7 412 372 7 784 39,75 
Indústrias extrativas . .. 27 - 27 0,13 
Indústrias de transformação .. . 168 22 1!10 0,!16 
Com~rcio de mercadorias . . 211 11 222 1,13 
Comércio de imóveis c valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
3 0,01 .tação .. 3 -

Prestação de serviçO> .. .... . .. 85 350 435 2,21 
Transporte, comunicações e armaze-

55 0.28 nazem .. 55 -
Profissões liberais .... 12 5 17 0,08 
Administração pública, Legislativo 

29 2 31 0,15 e Justita .... 
Atividades sociais . .. 22 53 75 0,38 
Defesa nacional e segurança pública 11 - li 0,05 

Atividades domé•ticas não remu-
neradas e atividades escalare' dis-

8 685 9 269 47,33 centes .. .... 584 
Condições inativas ... 952 527 I 479 7,54 

TOTAL .. ..... .... . .. 9 571 10 027 19 598 100,00 



Do total de 19 598 pessoa:;, é conveniente sejam sub
traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo 
10 748 pessoas). Resultam 8 B50. As 7 784 pessoas ati-. 
vas no ramo "agricultura, pecu~tria e silvicultura" represen
tam mais de 87% sôbre êste último total. 

Agricultura e pecuária - A produção agrícola do muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) % sObre 

Unidad•• Quantidade Cr$ 1 000 o total 

------------· -- ----- --------
Mandioca ........... 2 170 Tonelada 27 950 44 720 35,16 
Arroz .............. 6 600 Saco 60 <g 116 000 29 000 22,80 
Feijão .............. 5 800 . . . 40 750 20 375 16,02 
Milho .............. 5 700 Saco 60 kg 91 500 18 300 14,39 
Algodão ............ 750 ArrOba 29 500 3 245 2,55 
Batata-doce ........ 400 Tonelada 1 600 3 200 2,51 
Outras .......... .... 748 - - 8 367 6,57 

TOTAL ........ 22 168 - - 127 207 100,00 

Como se vê, a mandioca e o arroz representam cêrca de 
57,96% do valor da produção agrícola municipal. O feijão 
e o milho contribuem com quotas superiores a 14%. 

Os principais consumidores dos produtos agrícolas mu
nicipais são: Montes Claros e Belo Horizonte. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininoa ........... _ .. 
Bovinos ...................... . 

~~~~~n:':: ·. ·. ·.· .·:: : : : : : : : : : : : : : : 
Muares ............... . 
Ovinos ............. . 
Sulnos .. . 

TOTAL ...... . 

NÚMI!RO 
DE 

CABEÇAS 

250 
10(1 000 

I 000 
2(• 000 

I 900 
: 300 

3(• 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

300 
150 000 

120 
18 000 

3 420 
276 

24 000 

196 116 

% sObre 
o total 

0,15 
7'6,49 

0,06 
9,18 
1,74 
0,14 

12,24 

100,00 

A pecuarta constitui a mai.or fonte econômica para o 
município. A preocupação na melhoria dos rebanhos, entre 
os fazendeiros, é um fato que se nota pela constante impor
tação de reprodutores dos melhores plantéis do Estado. 

O município exporta gado bovino para Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte e :Montes Claros, em média de 
20 mil cabeças anualmente. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

TIPO DE INDÚSTRIA 
N.o d1~ 

estabele
cimentos 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Pessoal 
empr~adol--------,-------

Cr$ I 000 % sObre 
o total ---------------- ----- -------------------------------

Indústria extrativa mineral. ..... . 
Indústria de transformação e bene

ficiamento da produção agrlcola 
Indústria manufatureira e fabril. 

TOTAL .................... . 1•16 

494 I 176 100,00 

494 I 176 100,00 

O valor da Indústria de 'lrransformação e Beneficia
mento de Produtos Agrícolas atingiu, em 1955, 5 milhões 
de cruzeiros . 

Asilo :ião Vicente de Paulo 

A indústria extrativa de madeira e derivados cons
titui boa fonte de renda para o município, alcançando, em 
1955, quase 3 milhões de cruzeiros o valor de sua pro
dução. 

A indústria extrativa mineral é pouco desenvolvida. 

Pesca - Embora não seja uma atividade econômica de 
relêvo para o município, a pesca é praticada regularmen
te, e representa um bom fator de comércio para a comuna. 

Existe na Vila de Ibiaí um frigorífico de armazena
mento do peixe apanhado no Rio São Francisco, para pos
terior exportação. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes no Serviço de Estatística 
da Viação de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes .................... , .................... . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Inteiramente ............... . 

Ajardinados .. 

Outros. 

Abastecimento d'água 

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

PrMios servidos com ligações livres .... 

{

Totalmente ... 
Logrado~ros servidos. . . . . . . ParciaÍmente. 

TOTAL .... 

Iluminaçilo pública e domiciliar (') 

{

Número de logradoUrOS ...... . 
Logradouros iluminados... . Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

537 

48 

16 
7 

23 

25 

191 

12 
9 

21 

16 
175 

52 600 

Um serviço de saúde e 3 médicos em atividade pres
tam assistência, na sede . Hospedam os forasteiros 2 hotéis 
e 2 pensões. A instrução primária é complementada por 1 
estabelecimento de ciclo ginasial. Há ainda 2 bibliotecas e 
1 tipografia. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 320 km de estradas de rodagem, dos quais 
200 sob a administração municipal e os restantes perten
centes a particulares. 

5:1.5 



Na sede há 1 campo de pouso; a Prefeitura Munici
pal registrou 16 automóveis, 8 camionetas, 17 caminhões 

e 1 ônibus, no ano de 1955. 
O Município é servido por linha de navega\;ão fluvial, 

que serve apenas a sede do distrito de lbiaí, situada às 

margens do Rio São Francisco. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas ltinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇOES 

(km) TRANSPORTE 

Municípios 
limítrofes 

Brasllia ............... . 
jequitaL .. 
Montes Claros .......... . 
Pirapora .............. . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ......... . 

60 
90 
84 

120 
130 

520 

1 160 

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

Rodoviário 
Rodoviário 
Rodoviário 
Rodoviârio 
Fluvial 

Rodo-ferroviário 

Rodo~ferroviádo 

Não há linha regular 
Não há linha regular 
Linha regular 

Navegação S. Fran
cisco 

Via Montes Claros 
(E.F'.C,B.) 

Via Montes Clarcs 
Belo Horizonte 
(E.F',C.B.) 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 152 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 45 situados na sede. 
Dispõe também de 9 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950- referentes à alfabetização- fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sllbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e e3crever ler e 
escrever(') escrever(•) 

--------- ---
{Homens ... I 523 882 641 5'!,91 42,09 

uadro urbano Mulheres· · 1 898 926 972 411,78 51,22 

TOTAL 3 421 1 808 1 613 52,85 47,15 
Q 

{Homens ... 10 271 2 139 8 132 20,82 79,18 
Qltadro rural. . Mulheres .. 10 207 I 442 8 765 14,12 85,88 

TOTAL 20 478 3 581 lf 897 1'7,48 82,52 

{Homens ... 1.1 794 3 021 8 773 25,61 74,39 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 12 105 2 368 9 737 19,56 80,4~ 

TOTAL 23 899 5 389 18 510 22,54 77,46 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMfl:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-- ----------

Unidades escolares .... .... .... 30 33 33 

Corpo docente .... ... 41 45 48 

Matricula efetiva ...... 2 170 2 251 2 381 

A percentagem de· alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 33,98%. 
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FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada dericit 

-·-

1951 ... ...... .. 941 294 641 300 
1952 ... .. ... .... 778 298 667 111 
1953 ... ..... .... I 255 329 I 265 - lO 
1954 .. ······ I 179 422 I 378 -- 199 
1955. I 451 565 I 503 - 52 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no período de 1951-1955 foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Eotadual Municipal 

1951 295 1 100 941 
1952. 290 I 361 778 
1953 .. 509 I 646 1 255 
1954. 405 2 011 1 179 
1955 .. .......... 484 3 174 I 451 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O Municí
pio de Coração de Jesus acha-se situado na Zona do Alto 
Médio São Francisco, dentro do vale dêsse maravilhoso 
rio, que o corta numa extensão de mais de 80 quilômetros. 

A cidade, situada entre duas colinas, é banhada pelo 
ribeirão Canabrava. As suas ruas são tôdas calçadas com 
pedras irregulares e suas casas, na totalidade, de estilo 
colonial. 

Circula no município, uma vez por mês, o órgão infor
mativo "O Trabalho". A Biblioteca Pública Municipal "Ar
tur Lôbo" conta com mais de 1 800 volumes. 

Nos limites municipais estão os seguintes cursos de 
água: Pacuí, Canabrava, Extrema, Riachão, Barro, Mocam
bo, Riacho Fundo e Sumidouro, todos afluentes do São 

Francisco. 
A principal queda de água no território muniCI

pal é a "Cachoeira" existente no ribeirão Canabrava, cujo 

potencial é desconhecido . 
O Município é servido por um pôrto fluvial na Vila 

de lbiaí, onde atracam vapôres das navegações Mineira e 

Baiana. 
Filho ilustre de Coração de Jesus é Artur Lôbo, escri

tor e poeta, autor de "Relicário". 
Para a eleição de 3-X-1955, estavam inscritos 5 876 

eleitores. Dêstes, votaram 2 423, elegendo os 11 vereadores 
que compõem a atual Casa Legislativa. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão integrante do sistema estatís-

tico brasileiro. 

Elementos históricos: 
Diôgo de Vasconcelos, 
Nelson Washington Viana, 
Leônidas de Andrade Câmara, 
Coronel Pedro de Araujo Abreu. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Pedro Magalhães Araujo). 



CORDISBUE:GO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 VOI. 

HISTóRICO - D. Joaquim Silvério de Souza, escritor 
que se consagrou através de sua admirável simplicidade de 
linguagem, deixou esculpidos traços indeléveis da edificao
te existência do Padre João dE' Santo Antônio. 

No afã de bem e religiosamente cumprir os seus deve
res de autêntico pastor de almas, o Padre João de Santo 
Antônio deixou, certa vez, o O:>légio de Macaúbas, no mu
nicípio de Santa Luzia, empreE,ndendo viagem ao longo do 

sertão. 
Aportando à região, ondE· hoje se acha a cidade de 

Cordisburgo, ficou seduzido pelo belíssimo panorama que 
lhe foi descortinado das montftnhas, de onde se avistavam 
enormes campinas verdejantes e largos lençóis de relva, cli
ma agradabilíssimo e pela pureza das águas de seus ri

beirões. 
Todavia, um outro fator, bem mais poderoso, fê-lo re

solver a fixação definitiva de sua residência naquelas para
gens - a honradez dos homens que ali habitavam, jamais 

fugindo à palavra empenhada. 
E não foi difícil a concret:.zação de tudo o que lhe foi 

possível idealizar durante os dias de repouso na agradável 
localidade que passou logo a denominar ''Vista Alegre". 

Padre João necessitava de uma área para fundar a 
sua povoação e esta estava em litígio, prestes a cair em 
mãos das autoridades. Resolv•m, então, comunicar-se, por 
carta, com Dona Policena Ma;carenhas, senhora de gran
des haveres, a quem transmitiu a sua resolução de conse
guir a área em questão. 

A gleba de 40 alqueires, que hoje representa os perí
metros urbano e suburbano da cidade de Cordisburgo, foi 
a hasta pública, e arrematada por Dona Policena Masca
renhas, que logo a fêz transfedr-se, por escritura pública, 
ao domínio do Padre João. 

Aos 21 de agôsto de 1883, Padre João veio dar início 
à fundação da povoação da Vista Alegre, começando por 
edificar uma Capela ao Patriarca São José, cujo levanta
mento dos esteios só teve lu~;ar no dia 14 de fevereiro 
de 1884, e sua conclusão a 23 de junho dêsse mesmo ano. 

Aos 14 de setembro de 1S84, acompanhado do Padre 
Pedro Corrêa Ferreira Rabelo, e de todos os habitantes 
das redondezas de Vista Alegre, foi conduzida do Tabo
leiro Grande (hoje Paraopeba) a imagem do Patriarca São 
José para a nova povoação. 

Aos 12 de maio de 1894, C•)m o término do douramen
to da Igreja do Sagrado Coraç~to de Jesus, deu-se por con
cluída a construção dêsse templo, iniciada em 27 de abril 
de 1885. 

Aos 27 de março de 1896, Padre João, como prova de 
gratidão, deu os nomes de Família Mascarenhas, Teófilo 
Marques Ferreira e Dr. Bueno do Prado às primeiras Ruas 
de Cordisburgo da Vista Alegre. 

Em 18 de outubro de 189!:, o Padre João doou à Dio
cese de Diamantina uma área de 40 alqueires de terra, com
preendida a povoação de Cordisburgo da Vista Alegre e 
seus arredores. Sentindo-se alquebrado, recolheu-se nova
mente à Comunidade de Macaúbas, fazendo doar, à Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus, tJdo aquilo que pôde adqui
rir no decurso de 12 anos. Ali faleceu, como um santo, 

Padre João de Santo Antônio, a quem Cordisburgo rende 
um culto de respeito e gratidão. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi criado 
com sede na povoação de Coração de Jesus da Vista Ale
gre e a denominação de Cordisburgo da Vista Alegre, em 
virtude do Decreto estadual n.0 99, de 9 de junho de 1890, 
confirmado pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891. 

A divisão territorial do Brasil, concernente ao ano de 
1911, os quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0-IX-1920, o texto da Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, e a divisão administrativa do Brasil, refe
rente ao ano de 1933 apresentam o distrito denominado 
Cordisburgo subordinado ao Município de Paraopeba, ob
servando-se o mesmo nas divisões territoriais de 31-XII-937, 
bem como, no quadro anexo ao Decreto-lei estadual nú
mero 88, de 30 de março de 1938. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 
de dezembro de 1938, foi criado o Município de Cordis
burgo, com o distrito dêsse nome, desmembrado do Muni
cípio de Paraopeba, e os de Traíras e Lagoa, desanexados 
do Município de Curve lo. 

Assim, no quadro territorial vigente no qüinqüênio 
1939-1943, estabelecido pelo mencionado Decreto-lei nú
mero 148, o Município de Cordisburgo figura com 3 distri
tos: Cordisburgo, Lagoa e Traíras. 

Também o quadro territorial fixado pelo Decreto-lei 
estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, vigente no qüinqüênio 
1944-1948, apresenta o Município com a formação distri
tal citada, ou seja, Cordisburgo, Lagoa Bonita (ex-Lagoa) 

. e Pirapama (ex-Traíras) . 

Em 1949, perdeu o distrito de Pirapama, desmembrado 
do seu território para constituir o novo município de San
tana de Pirapama . 

De acôrdo com a divisão territorial aprovada pela Lei 
estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüin
qüênio 1954-1958, o Município figura com 2 distritos: Cor
disburgo e Lagoa Bonita. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - O Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17 de setembro de 1938, que fixou o quadro 
territorial vigente no qüinqüênio 1939-1943, criou o Mu
nicípio de Cordisburgo, que, no referido quadro, aparece 
subordinado ao têrmo e à comarca de Sete Lagoas. 

De conformidade com quadro territorial fixado pela 
Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para 
vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o Município de Cordis-
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burgo continua subordinado ao têrmo e à coman:a de Sete 
Lagoas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O seu 
território é constituído de parte plana e parte montanhosa. 

Sua área é de 941 km2 • A sede municipal, situada a 
664 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
19° 07' 27" de latitude Sul e 44° 19' 14" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 96 km, 

no rumo N .N .0. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 577 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 114 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-1955, época em que a densidade demo
gráfica deveria ser de 9 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Principais aiJlomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas na área do 
município: a sede e a Vila de Lagoa Bonita. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do municíP,io: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l,n.VJI-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

T·otal_ 

Homens Mulheres 
Númer.,o % s6bre 
absolutos o total 

geral 
--------- ------ ----- ----- -----

Sede .......................... .. 859 915 1 774 23,47 

Vila de Lagoa Bonita ............ 169 177 346 4,57 

Quadro rural .... ··········· .... 2 766 2 671 5 437 71,96 

TOTAL GERAL ....... ... 3 794 3 763 7 557 100,00 

528 

Grupo Escolar "Mestre Candinho" 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a segu~te a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústriae extrativas ............ . 
lndúotria de tranoformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis, valores mobi-

liários, crMito, seguros e capitali-
zação ............. . 

Prestação de serviços ...... . 
Transporte, comunicações e armaze .. 

na&em .. ..... . 
ProfiiiiÕea liberais ... . 
Atividade• sociais .. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça... .. .. .. . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas não remu· 

neradas e atividades escolares dis-
centes ............ . 

Condições inativas ... . 

TOTAL ..... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Númeroo % a6bre 
absolutoo o total 

geral ----
1 597 38 1 635 31,66 
- - - -

121 6 127 2,45 
50 1 51 0,98 

6 - 6 0.11. 
50 194 244 4,73 

65 1 66 1,27 
3 - 3 0,05 

14 30 44 0,85 

16 2 18 0,34 
5 - 5 0,09 

290 2 153 2 443 47,31 
324 202 526 10,17 

2 541 2 627 5 168 100,00 

Por motivos evidentes, do total de 5 168 pessoas é 
conveniente sejam subtraídos os efetivos correspondentes 
aos dois últimos ramos especificados na tabela (ao todo 
2 969 pessoas) . Resultam 2 199. As 1 635 pessoas ativas 
no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam 
cêrca de 74,35% sôbre êsse último total. 

A~ricultura e pecuária - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR!COLAS fha't % a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------- -----

Milho ......... 1 700 Saco 60 kg 60 600 9 090 40,04 
Algodão ......... 550 Arr6ba 44 000 5 940 26,111 
Arroz .......... 250 Saco 60 kg 5 000 2 400 10,57 
Mandioca ........ 170 Tonelada 2 550 I 530 6,73 
Feijão .......... .... 320 Saco 60 kg 2 500 1 375 6,05 
Outras .... ...... 193 - - 2 367 10,45 

TOTAL ..... 3 183 - - 22 702 100,00 

Como se vê, o milho e o algodão representam cêrca de 
66,20% do valor da produção agrícola do município. O 
arroz contribui com quota de 10,57%; as culturas de man
dioca e feijão contribuem com quotas superiores a 5o/o, mas 
inferiores a 7% . 



Pôsto de Puericultura e Muternidade Carmela Dutra 

O principal comprador dCis produtos agrícolas munici
pais é Belo Horizonte. 

Pecuária - Em 31-XII-55, e1:a a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DI!: 
CABI:ÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % oôbre 
o total 

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

Aoininoo ...................... . 30 45 0,08 

Bovinos ....................... . zs 000 40 000 74,52 

Caprinoo ................... - .. . 100 12 0,02 

EqUinoo ...................... . 2 000 2 400 4,46 

Muaree. 820 1 640 3,05 

Sulnoo ......................... . 12 000 9 600- 17,87 

TOTAL ................... . 53 697 100,00 

A pecuária é a atividade predominante no município. 
Os criadores de Cordisburgo dedicam-se mais ao gado lei
teiro, cuja produção de leite,·em 1955, foi de 5 milhões de 
litros, no valor de 20 milhões ele cruzeiros. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos dados relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL 

Pe11oal EMPREGADO 
TIPO DE INDúSTRIA e1ta· empre· 

belecl· 1ado mentoo Cr$ 1 000 % eôbre 
o total ------ -·------ ------ ------

Inddetria extrativa mi· 
neral. ................. - - - -

Ind61tria de traneforma· 
~;lo e beneficiamento 
da produ~;io a1rlcola 29 70 274 100,00 

Inddetria manufatureira e 
fabril. ................ - - - -

TOTAL ............. 29 70 274 100,00 

O valor da produção industrial do município foi, em 
1955, de 800 mil cruzeiros. 

Cordisburgo produziu 42 000 litros de aguardente de 
cana, no valor de pouco mais d.e 500 mil cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbmos na sede municipal em 

34- 24673 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .... 

Lo/lradouros públicos 

Existentes .............................................. . 

Pavimentados ... 
{ 

Intei.ramente ............... . 
. . . . Parc1almente ............... . 

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

Ajardinados. : . 
Outros ..... . 

Abastecimento d' á/lua 

Prédios servidoo possuindo penas .. 

{

Totalmente ... 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente .. 

TOTAL ..... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{ 

Número de logradouros ..... . 
Logradouroo iluminadoo..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (*) 

De luz ..... . 
. ___ {Número de ligações ......... . 

Conoumo em kWh ......... . 

.. { Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 
De fôrça ....... . 

(•) Dadoo referente• ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

435 

44 

44 

44 

55 

1 
3 

4 

12 
80 

13 100 

169 

40 150 

7 

5 493 

A assistência médica na sede do município está re
representada por 1 hospital com 30 leitos, 1 serviço de saú
de e 1 médico em atividade. Uma pensão e 1 hotel hospe
dam os visitantes, e a diversão pública é buscada no cine
ma local. Um serviço telefônico com 29 aparelhos, facilita, 
sobremodo, a comunicação. A sede municipal possui 3 
bibliotecas. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 189 km de estradas de rodagem sob a admi
nistração municipal. :S: servido pela Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. A 
Prefeitura Municipal, em 1955, manteve registrados 6 auto· 
móveis, 3 camionetas e 7 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

---------------- -------- ---------
Municípios 
Limítrofes 

Curvelo ................. . 

Jequitibé ............... . 
Paraopeba .............. . 
Santana de Pirapama .•... 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

56 Rodoviério 
54 Ferroviério 
54 Rodoviârio 
24 Rodoviârio 
48 Rodoviério 

128 Rodoviério 
167 Ferroviério 
743 Ferroviério 

E.F.C.B. 
Via Araçal 

Via Paraopeba 
E.F.C.B. 
E.F.C.B. 

COM:S:RCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 39 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 

9 situados na sede. 
Dispõe também de 1 agência e 1 correspondente ban

cários. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950- referentes à alfabetização- fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

-
Números absolutos % sObre o total 

DISCRIMINAÇÃO 

I Sabem 
Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e· sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(') e•crever(') 

{Homens ... 825 525 300 63,j)3 36,n 
Quadro urbano Mulheres .. 927 531 396 57,:!8 42,7l 

TOTAL 1 752 I 056 696 60,:!7 39,73 

{Homens ... 2 308 I 005 1 303 43,S4 56,46 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 248 829 1 419 36,1~7 63,13 

TOTAL 4 556 1 834 2 722 40,:!5 59,75 

{Homens ... 3 133 1 530 1 603 48,83 51,17 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 175 1 360 1 815 42,83 57,17 

TOTAL 6 308 2 890 3 418 45,81 54,19 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM:ll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----------·---- ------- -------- --------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

10 
29 

920 

13 
31 

1 049 

16 
35 

1 249 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 66,93%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada udeficit" 

1951 ............ 493 94 785 -- 292 
1952 ............ 549 147 733 -- 184 
1953. " ......... 865 167 914 -- 49 
1954. " ......... 750 151 I 009 -- 259 
1955 ............ 1 236 164 1 480 -- 244 

Kua radre Joao 

530 

Prefeitura Municipal 

Quanto à arrecadação, nas esferas administrativas es
tadual e municipal, sua situação no período de 1951 a 1955 
foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 0001 

Estadual Municipal -------------·---------__ M _______ --- ------ -----------
1951 ........... . 
1952 ......... . 
1953 ........ . 
1954 ...... . 
1955 ...... . 

717 
1 216 
1 559 
1 618 
1 849 

493 
549 
865 
750 

1 236 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Cordisbur
go (Cordis- do coração; Burgo- aldeia, cidade), Cida
de do Coração, em homenagem ao seu Padroeiro, Sagrado 
Coração de Jesus, é considerada cidade de turismo, em vir
tude da célebre Gruta do Maquiné, maravilhosa obra da 
natureza, localizada a 5 quilômetros da cidade. 

No campo da assistência médica, conta o município 
com um Pôsto de Puericultura e Maternidade Carmela Du
tra, e, no setor de assistência a desvalidos, com a Conferên
cia de São Vicente de Paulo. 

Na sede municipal existe a Biblioteca "Rui Barbosa", 
mantida pela Prefeitura Municipal, com 1 654 volumes. 

O Rio das Velhas é o divisor do território municipal 
no seu setor oriental. 

Para a eleição de 3-X-1955, estavam inscritos 1 680 
eleitores, votando 927 para eleger os 9 vereadores em exer
cício na atual Legislatura. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Es
tatística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

OBJETIVO DE TURISMO 
GRUTA DO MAQUINÉ 

"A Gruta do Maquiné, situada ao pé da Serra do Ma
quiné, junto ao Córrego do Cubas, no distrito da Cidade 
de Cordisburgo, é uma das principais do Brasil. Com uma 
extensão de 440 metros, possui enormes salões ornados à 
lei da natureza. 

O calcário em que se acha a caverna é pardo-escuro, 
cristalino, de grãos finos, tornando-se muitas vêzes claros 
com a presença de sílica e gêsso. 

A direção principal da Gruta é de norte para sul . De 
espaço em espaço, massas consideráveis de estalactites, 
ocupando maior ou menor parte do comprimento da ga
leria, dão lugar à formação de diversos compartimentos 
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ou câmaras, ligadas entre si por corredores de larguras 
variáveis. 

As paredes, sobretudo aos do lado direito, são pela 
maior parte cobertas de estalactites, apresentando; às vêzes, 
formas as mais fantásticas. 

Raras vêzes o solo é perfeitamente unido em grande 
extensão; ao contrário, tem grande número de cavidades em 
forma de bacias com beiradaH escarpadas . Mais ou me
nos assim são os diversos compartimentos ou câmaras que 
se formaram. 

A primeira câmara, totalmente aclarada pela luz ex
terior, tem 32 m de comprim~nto, 20,20 m de largura e 8 m 
de altura. Elevam-se do solo diversas massas colossais de 

estalagmites. No fundo desta x:rimeira câmara existem dois 

grandes blocos de quartzo de~prendidos de uma enorme 

camada do mesmo mineral. 

A segunda câmara tem ~17,60 m de comprimento e 

22,50 m de largura. À esquerda, perto da entrada, realçam 

massas enormes de estalagmite que se erguem até a abóboda 

e ligam-se à parede que separa esta câmara da precedente. 

Pelo ângulo esquerdo desta câmara, há uma passagem 

cujas paredes estão dos dois lados guarnecidas de estalacti

tes, que se desdobram como lengas cortinas, de pregas re
gulares. 

Esta passagem conduz à terceira câmara, que tem 67 

metros de comprimento, 34 m de largura e 15,23 de altu
ra. A parede à direita é coberta de grandes massas de es

talactites que se arqueiam, estendendo-se em alguns luga
res a mais de 6 m no interior da sala. A maior parte da 
parede à esquerda é nua . 

O quarto compartimento, que se liga ao terceiro por 

duas aberturas, tem 18,20 m de comprimento, 20m de lar
gura e 11 m de altura. Distingue-se ela das precedentes por 

apresentar o solo coberto, em grande parte, de montões de 
gêsso em pó, e tendo a superfície revestida de uma delgada 
camada de estalagmite de gêsso. Nesta sala, termina a pri
meira parte da caverna. À direita, uma passagem de 18,20 

metros de comprimento, muito estreita e ornada dos dois 

lados por grandes massas de estalactites, conduz a uma no

va série de salas que são infinitamente mais interessantes 

que as precedentes, não só per apresentar algumas uma 

inexprimível beleza, mas ainda e principalmente pela gran

de quantidade de ossadas que contêm. 

A quinta sala, que deslumbra o olhar, de formas ele

gantes e com soberba ornamentação de suas paredes, tem 

23,70 m de comprimento, igual largura e 18,20 m de altura, 

formando a parte mais profunda de tôda a gruta. No centro 

existe uma grande bacia, cujas paredes estão revestidas de 

rosetas de delicados cristais de espato calcário, de côr ama
rela "nanquim"; êste revestimento é terminado por uma 

linha horizontal, o que prova ter sido outrora a bacia cheia 
de água àté a esta altura. 

Ao longo da parede da direita, há uma passagem que 

vai dar em pequena câmara que apresenta no centro duas 

bacias elevadas; continuando-se a caminhar, sempre ao lon

go da parede direita, chega-se depois, por tim talude escar

pado, a uma outra pequena câmara baixa, na qual termina 
a caverna, nesta direção. 

A caverna se bifurca a partir da quinta câmara; o ra

mo à direita, que e o mais curto, termina com o grupo de 
salas descrito . 

Do ângulo esquerdo da quinta câmara, desce-se para 
uma passagem estreita, que conduz a uma espaçosa sala 

que tem 40 m de comprimento, 22 m de largura e 15,24 m 

de altura, sendo a sua direção O. N. O . -E. S. E. Desce sem

pre, a partir do corredor citado, e forma uma série de ba

cias mais ou menos consideráveis; em tôda a sua extensão, 

é coberta de camada ordinária de estalagmite. Chegando-se 

ao fim desta sala, termina a crosta de estalagmite e sobe-se, 

seguindo um declive liso, coberto de gêsso em pó, e cuja su

perfície é revestida de uma camada quebradiça de estalag

mite de gêsso, para uma sala, que é a maior de tôda a ca

verna. Esta câmara é o fundo de tôda a caverna". 

Assim se expressou Hélio Vaz de Melo, traduzindo a 

impressão que lhe causou a Gruta do Maquiné: 

"A Gruta do Maquiné foi a maior e a mais bela visão 

que os meus olhos já viram . Obra que só poderia ter sido 

feita por essa Mágica Fiandeira de espetáculos, que é a 

Natureza, o grande livro escrito e colorido pela mão de 

Deus". 

A descrição da Gruta do Maquiné foi extraída do 

livro "As Grutas em Minas Gerais", publicação do então 

Departamento Geral de Estatística. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
oelo Agente de Estatística Antônio de Castro Neto). 

Gruta do Maquiné - Aspecto da entrada, em 1938 
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CORINTO- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A região onde se situa o município de 
Corinto foi desbravada, por volta de 1900, pelos: tropeiros 
que a atravessaram de norte a sul e de leste~ a oeste, 
implantando o comércio. 

O nome de Corinto, dado à antiga povoação de 
Curralinho, não encerra significado particular algum. Teve 
origem na feliz escolha de um vigário que adotou para a 
cidade o nome da famosa cidade grega . 

O nome anterior, Curralinho, veio devido aos peque
nos currais feitos pelos tropeiros, quando de passagem em 
demanda do Rio de Janeiro. Acampavam na parte alta 
do povoado à beira de um arroio. O local é hoje um bairro 
populoso e, apesar do nome que porta - Bairro Gomes 
Carneiro -, tem a designaçã,o popular de "Curralinho 
Velho" 

Os p~imitivos habitantes foram, pois, agricultores e 
alguns tropeiros, cuja residência era fixada em Corinto. 

A povoação de Curralinho floresceu e veio de se 
transformar em cidade, com a passagem da Estrada de 
Ferro Central do Brasil. 

Para a criação da comunidade, o c.e1 Ricardo Gregório 
doou, em 1928, ao patrimônio nacional, a fazenda "Capão 
do Rocha". 

Devido à fertilidade de suas terras, o município vem 
progredindo dia a dia, e, com a construção da barragem 
de "Três Marias", localizada em território do município, 
a sede municipal terá enormes possibilidades de um grande 
desenvolvimento industrial. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do com sede na povoação de Pilar. A Lei estadual n.O 2, 
de 14 de setembro de 1891, refere-se à criação do distrito, 
cuja sede se transferiu, mais tarde, para o povoado da 
estação de Curralinho, em virtude da Lei estadual n.0 556, 
de 30 de agôsto de 1911. 

A divisão territorial do Brasil, relativa ao ano de 
1911, e os quadros de apuração do Recenseamento Geral 
de 1-IX-1920 apresentam o distrito de Corinto no Muni
cípio de Curve lo. 

A Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
criou o Município de Corinto, com os distritos de Corinto, 
Andrequicé e Glória, desmembrados os 2 primeiros do 
Município de Curve lo, e o último do de Diamantina. A in-

Edificio do Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. 
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da pela citada Lei n.0 843, foram criados, no Município 
de Corinto, os distritos de Contria e Santo Hipólito, com 
território desanexados dos distritos de Corinto e Nossa 
Senhora da Glória (ex-Glória), respectivamente. 

De acôrdo com o texto da referida Lei n.0 843, o 
Município compõe-se de 5 distritos: Corinto, Andrequicé, 
Santo Hipólito, Nossa Senhora da Glória e C<?ntria. 

O Município de Corinto foi instalado em 20 de julho 
de 1924. 

Consoante a divisão administrativa do Brasil, con
cernente a 1933, o Município de Corinto permanece com 
os 5 distritos citados. 

Segundo a divisão territorial datada de 1936, o Mu
nicípio forma-se de 4 distritos: Corinto, Contria, Andre
quicé e Nossa Senhora da Glória. 

A divisão territorial de 1937 e o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30-III-1938, apresentam 
o Município integrado pelos 5 distritos já existentes em 
1933. 

Dá-se o mesmo no quadro territorial fixado pelo De
creto-lei estadual n.0 148, de 17-XII-1938, e em vigência 
no qüinqüênio 1939-1943, como também no estabelecido 
pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31-XII-1943, para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948. Nota-se que, nesse qua
dro, o distrito de Nossa Senhora da Glória passou a desig
nar-se Senhora da Glória, simplesmente. 

De acôrdo com a divisão aprovada pela Lei estadual 
n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no 
qüinqüênio 1954-1958, o Município compõe-se de 5 dis
tritos: Corinto, Andrequicé, Contria, Santo Hipólito e Se
nhora da Glória. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De conformidade com as 
divisões territoriais de 1936, 1937 e 1938, o Município de 
Corinto subordina-se ao têrmo e à comarca de Curvelo. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, que estabeleceu o quadro terri
torial em vigor no qüinqüênio 1944-1948, criou-se a co
marca de Corinto, que, no mencionado quadro, figura in
tegrada por um só têrmo,. o da sede, constituído pelos 
Municípios de Cor in to e Buenópolis. 

De acôrdo com a nova divisão apróvada pela Lei es
tadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüin
qüênio 1954-1956, o Município de Corinto é constituído 
do têrmo único e comarca do mesmo nome. 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona do Alto Médio São Francisco, do Estado de 
Minas Gerais. O aspecto gemi do seu território é de con
traste bastante acentuado. Ora se depara com planos e 
planaltos, ora com trechos SE!mimontanhosos, isto é, com 
elevações de pequeno porte. A temperatura, medida em 
graus centígrados, apresenta os valores seguintes: média 
das máximas: 35; das mínimas: 18; média compensada: 28. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em rela~ão ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 5 854 km:~. A sede municipal, situada 

a 608 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

18° 21' 47" de latitude Sul e 44° 27' 26" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 180 km, no 
rumo N.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

de 1950, era de 25 668 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Depal"tamento Estadual de Esta
tística ct"e Minas Gerais dão 27 660 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 5 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas -Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguinte as principais aglomerações urbanas situadas 

na área do município: a sede, a Vila de Andrequicé, a 

Vila de Contria, a Vila de Santo Hipólito e a Vila de 

Senhora da Glória. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.•·VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede. 3 043 3 635 6 678 26,01 
Vila de Andrequicé .. 131 134 265 1,03 
Vila de Contria .... . . . . . . . . . 209 228 437 1,70 
Vila de Santo Hipólito ... .... 534 617 I 151 4,48 
Vila de Senhora da Glória. 342 324 666 2,59 
Quadro rural ... .... 8 404 8 067 16 471 64,19 

TOTAL GERAL. ....... 12 663 13 005 25 668 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação ....................... . 

Prestação de serviços .. . 
Transporte, cctmunicações e armaze· 

na.gem. . .. . . . . ..... . 
Profissões 1i berais. . . . . . . . ..... . 
Atividades sociais ......... . 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ........... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

nerad9.s e atividades escolarea dis-
centes. 

Condições inativas .. 

TOTAL. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
o total 

geral 

5 095 
6 

320 
192 

20 
122 

834 
14 
16 

49 
8 

522 
I 501 

8 699 

120 

2 
17 

2 
343 

20 
2 

67 

4 

8 329 
345 

9 251 

absolutos 

5 215 
6 

322 
209 

22 
465 

854 
16 
83 

53 
8 

8 851 
I 846 

17 950 

29,05 
0,03 
1,76 
1,19 

0,12 
2,59 

4,75 
0,08 
0,46 

0,29 
0,04 

49,36 
10,28 

100,00 

Do total de 17 950 pessoas, é conveniente sejam sub
traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo 
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10 697 pessoas). Resultam 7 253. As 5 215 pessoas ati
vas no ramo "agricultura, pecuária e silvicultw·a" repre
sentam mais de 72% sôbre êste último total. 

Agricultura- A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRtCOLAS 

-·~--- -------------
ilho. .. M 

M 
A 
F 
L 
o 

and;oca ........... 
rroz ..... .. ....... 
eijio. ..... ..... .. 
aranja .. ...... . . 
utras ... 

TOTAL .... 

AREA 
(ha) 

-----
3 975 

600 
920 

I 390 
--

... 

PRODUÇÃO VALOR 

% ollbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------ ----- ------ -----
Saco 60 kg 79 560 13 52S 33,09 

Tonelada 14 400 11 520 28,20 
Saco 60 kg 20 608 7 41!1 18,15 
Saco 60 kB 5 411 3 072 7,51 

Cento ... 2 459 6,01 
- -- 2 880 7,04 

- - 40 87S 100,00 

A atividade predominante no município é a agri
cultura, onde sobressaem as culturas do milho, mandioca, 
arroz, feijão, com áreas superiores a 600 ha. A cultura do 
milho representa, porém, 33,09% da produção agrícola 

municipal. 

No setor agrícola há, além de boa produção, uma 
tendência para a mecanização da lavoura e o sistema espe
cializado na diversificação dos produtos. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do município são: Curvelo, Sete Lagoas e Belo 

Horizonte. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 

dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Bovinos ...................... . 

i~~~~':'·.· .. ·.·.·.·.·: .. ::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ........................ . 
Sulnoa ........................ . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

11 000 
900 

6 800 
350 
250 

35 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

165 000 
63 

8 160 
525 

20 
28 000 

201 768 

% allbre 
o total 

81,79 
0,03 
4,05 
0,26 

13,87 

100,00 

Como se vê, possui o município um grande efetivo 
de gado e a pecuária tem bastante expressão na econo
mia municipal. 

Usa-se, para melhoramento do rebanho, a distribuição 
racionalizada e científica dos alimentos e o cruzamento 
de raças que se adaptem ao clima. 

Grupo Escolar "Prof.a Mariá Amália Campos" 
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Belo Horizonte e Distrito Federal são os principais 
centros compradores de gado do município. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE eata· 

Pessoal EMPREGADO MO«'RIZ 
INDúSTRIA beteci· 

empre. 
gado 

mentoa Cr$1 000 % ollbre N.• de Pot~ncia 
o total motorea em c. v· ------------ ---------------------

Indúatria extrativa mi-
neral. ............... 2 12 72 1,74 - -

Indúatria de transforma· 
çiio e beneficiamento 
da produçiio agrlcola 161 169 1 115 27,03 4 39,5 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 20 63 2 940 71,23 30 172.75 

TOTAL ............ 183 244 4 127 100,00 34 212,25 

A maioria dos operanos trabalham nas indústrias de 
transformação, cujo valor da produção atingiu, em 1955, 
2 milhões de cruzeiros . 

As indústrias manufatureiras e fabris apresentaram 
valor de produção na casa dos 6 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇAO 

Nútnero de prl>dios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos existentes ......................... . 

Abastecimento d'IJAua 

Pr~dios aervidae poaauindo penas ......................... . 

{

Totalmente ................ . 
LQBradouros aervidos . . . . . . . Parcialnumte ............... . 

TOTAL .................. . 
EsAotos 

Logradouros aer•·idos ....... {De despejo ..... : . : .......... . 
De éguaa auperftctall.. . .. . 

PrMios esgotados ........... f Pela rMe .................. . 
\Por foaaaa ................. . 

lluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de IQBradouros ..... . 
Logradouros iluminados . . . . . Número de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

LiAações domiciliares(•) 

De luz J Número de ligações ......... . 
· · · · · · · · · · · · · ·······\Consumo em kWh ......... . 

De f&rça .................. { ~!~~~ d:n!i'ica:~• ·. ·. · .. .' .' : : : : 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

1 631 

59 

842 

50 
3 

53 

3 
3 

35 
100 

56 
953 

113 928 

1 312 
482 770 

51 
441 012 

Na sede do município, 1 hospital com 10 leitos, 3 ser
viços de saúde e 8 médicos em exercício prestam assistên
cia à população . Dois hotéis e 5 pensões hospedam os 
visitantes, enquanto a diversão pública é encontrada nos 
2 cinemas existentes. Completam o quadro de melhora
mentos 5 bibliotecas e 1 tipografia. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 300 km de estradas de rodagem, dos quais 
80 estão sob a administração estadual e 220, sob a muni
cipal. É servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 
Dispõe, além disso, de 1 aeroporto. Em 1955, registrados 
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na Prefeitura Municipal, encontravam-se 30 automóveis, 
4 camionetas, 24 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São aB seguintes as Tábuas ltine
nárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

·----------------- ·----------·-------
Municlpios limltrofe• 

Buen6polia ............... 77 Ferrovllírlo E.F.C.B. 
Curvelo ................. 55 Ferrovilírio E.F.C.B. 

49 RodoviArio 
Diamantina .............. 148 FerroviArlo E.F.C.B 

197 RodoviArio Via Curvelo 
Felixlndia ............... 103 R.odoviArio 
Laaaance ................. 67 Ferrovilírio E.F.C.B. 
Morada Nova de Minao ... 138 Rodovllírio 
Pirapora ................. 154 Ferrovllírio E.F.C.B. 

176 Rodovilírio 
Sio Gonçalo do Abaet~ .... 174 A cavalo 
Capital Eatadual. ........ 276 Ferrovilirio E.F.C.B. 

231 Rodovilírio 
Capital Federal. ......... 852 Ferrovilírio E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda 233 varE!jistas, dos quais 83 situados 
na sede. 

Dispõe também de 3 agências e 10 correspondentes 
bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à populaçiio do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Númerc•a abaolutos %sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

tJcrever ler e escrever ler e 

----- -----·------------ eJcrever(*) escrever(•) ------- -------- ---------- ---------- ----------
{Homena ... 3 510 2 123 I 387 60,48 39,52 uadro urbano Mulheres .. 4 218 2 321 1 897 55,02 44,98 

TOTAL 7 728 4 444 3 284 57,50 42,50 

Q 

{Homens .. 7 096 2 257 4 839 31,80 68,20 uadro rural. . Mulheres .. 6 799 I 830 4 969 26,91 73,09 

TOTAL 13 895 4 087 9 808 29,41 70,59 

Q 

{Homens ... 10 606 4 380 6 226 41,29 58,71 m geral. . . . . . Mulheres .. 11 017 4 151 6 866 37,67 62,33 

TOTAL 21 623 8 531 13 092 39,45 60,55 

E 

(•) Inclusive pessoas de instrução r~ão declarada. 

Ensino primário - Segundo (IS dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUMll:RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 1955 1956 

Unidades escolares. 39 46 41 
Corpo docente .. . . . . . . . . . . . . . 79 81 85 
Matricula efetiva .... 2 901 3 151 3 086 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade· escolar - é de aproxima

damente 48,51 o/o • 

Complementando o ensino primário, em 1956 havia 
os seguintes estabelecimentos: Ginásio Dom Serafim e 
Escola Profissional Carvalho de Araujo. Conta ainda com 
o Educandário Frei Luiz, do ciclo industrial. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

1951 ... : . ....... I 059 613 
1952 ............ 1 411 706 
1953 ............ 1 995 953 
1954 ............ 2 325 1 021 
1955 ............ 2 497 1 380 

Deapeaa 
realizada 

I 532 
2 994 
1 941 
2 198 
3 410 

Saldo ou 
deficit 

473 
I 583 

54 
127 
913 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administra
tivas, sua situação no período de 1951 a 1955 foi a 
seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Eatadual Municipal 
----·--·--------------+---------------
1951 ........................................ . 

1952 .. 

1953. 

1954 .. ' '.'.'' ''. 

1955. 

2 341 

3 782 

4 409 

5 193 

7 932 

1 059 

1 411 

1 995 

2 325 

2 497 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A região 
onde se situa o município é cortada pelos seguintes rios: 
São Francisco (navegável), divisor do território municipal 
com os municípios situados a oeste; Rio das Velhas (nave
gável para embarcações de pequeno calado) e Rio Bicudo. 

As cachoeiras existentes . não são aproveitadas para 
produção de energia hidrelétrica, 'devido à falta de po

tência das quedas. 

Em 3-X-1955, achavam-se inscritos 7 098 eleitores, 
dos quais 4 058 votaram nos 11 vereadores que compõem o 
atual Poder Legislativo. 

Acha-se instalada em Corinto uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Paulo Venuto) . 
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COROACI- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - No século XVIII, quando, por iniciativa 
do Capitão-general D. Antônio Noronha, Gover:nador de 
Minas Gerais, se povoou o território do inóspito sertão 
do Cuité, vários colonos se localizaram às margens dos 
auríferos rios Onça, Jacuri, Itamarandiba e Suaçuí Peque
no, fundando diversas fazendas, conforme escrevE~m vários 
cronistas coloniais . 

A região, porém, infestada pelos ferozes índios Boto
cudos ( Malaix, Moxotós, Panhames e outros), foi destruída 
em poucos anos; tudo o que fôra construído, conquista 
feita por aquêle tempo, inutilizou-se desta forma. 

Data de 1832 a moderna ocupação do fértil terri
tório do Onça - primitivo nome do atual Município de 
Coroaci. 

Ao que se sabe, os primeiros moradores da região 
foram Manoel Lages, Manoel Francisco e Francisco Ra
malho. 

Pouco se sabe da história municipal até 1879, quan
do foi celebrada a primeira missa na povoação, pelo Padre 
Alexandre Generoso, e após a bênção do cemitério, em 
26 de julho do mesmo ano, data da chegada de várias 
famílias, dentre elas, as de Francisco Vieira, Rogério de 
Ávila, Demétrio Coelho, Clemente Jorge e Antônio dos 
Santos. 

No ano de 1892, foram pregadas as primeiras mis
sões pelos Padres Lazaristas, Frei Henrique Lacoste e 
Padre Antônio Azenar, que se interessaram junto ao Bispo 
da Dioces·e pela criação da freguesia, a qual foi criada 

em 1893, sendo nomeado seu primeiro Pároco o Padre 

Júlio Feliciano Colém. 

Em 21 de janeiro de 1900, foi a freguesia elevada à 

categoria de distrito, com a denominação de Santana do 

Suaçuí. 

Por decreto estadual de 1923, passou o distrito a 

chamar-se Coroaci. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de San

tana do Suaçuí foi criado pela Lei municipal n.0 27, de 
21 de janeiro de 1900. 

A divisão territorial do Brasil, concernente ao ano 

de 1911, e os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1-IX-1920, apresentam o distrito denominado 

Santana do Suaçuí, subordinado ao Município de Peçanha. 
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Igreja-Matriz 

A Lei estadual n.0 843, de 7 de ·setembro de 1923, 
mantém o distrito subordinado ao Município de Peçanha, 
alterando o seu topônimo para Coroaci. 

A divisão administrativa do Brasil, referente a 1933, 
apresenta o distrito de Coroaci subordinado ao Município 
de Peçanha, observando-se ó mesmo nas divisões territo
riais de 31-XII-1936, 31-XII-1937, 17-XII-1938 e ..... 
31-XII-1943. 

Casa de Caridade de !)anta 1 eres1nno 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 336, de 27 
de dezembro de 1948, foi criado o Município de Coroaci, 
constituído de 2 distritos: Coroaci e Conceição das Tran
queiras. 

A divisão territorial aprovada pela Lei estadual nú
mero 1 039, de 12-XII-1953, para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, apresenta o Município de Coroaci com dois 
distritos: Coroaci e Conceição das Tranqueiras. 
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FORMAÇÃO JUDICIARIA - A Lei estadual n.0 336, 
de 27-XII-1948, que fixou o quadro territorial vigente no 
qüinqüênio 1949-1953, criou 1) Município de Coroaci, que, 
no referido quadro, aparece subordinado ao têrmo e à co
marca de Peçanha. 

De conformidade com o quadro territorial· fixado pela 
Lei n.0 1 039, de 12 de dezEmbro de 1953, para vigorar 
no qüinqüênio 1954-1958, o Município de Coroaci con
tinua subordinado ao têrmo e à comarca de Peçanha. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais. 
O seu território é montanhoso . 

SllUAÇÁO " 

o 

Posição do Município em rela~ão ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 579 km2 • A sede municipal tem como 
coordenadas geográficas 18° 36' de latitude Sul e 42° 17' 54" 
de longitude W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha 
reta, 228 km, no rumo E.N .:&. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

de 1950, era de 11 706 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Depa1·tamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 12 241 habitantes como a 

população provável em 31-XII-1955, e 21 habitantes por 

quilômetro quadrado como possível densidade demográ
fica. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 

na área do município: a sede e a Vila de Conceição das 
Tranqueiras. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
------------------- ----- ----- ---·-- -----
Sede ...... , .............. , ...... 755 873 1 628 13,90 

Vila de Concei,ão das Tronq1,1eiras 233 231 464 3,96 

Quadro rural. ................... 4 789 4 825 9 614 82,14 

TOTAL GERAL ....... ... 5 777 5 929 11 706 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres N'úmero•l % sObre 
absolutos 0 total 

geral 
-·---------------------- - ----- ------ ----·- ---··--· 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativas ..... . 
Indústria de transformação ... . 
Com~cio de mercadorias ... . 
Prestação de servips. . . . . . . .. 
Transporte. comunicações e armaze-

nagem ...... . 
Profissões liberais .. . 
Atividades sociais ............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ........... . 

Condições inativas .. . 

TOTAL .. 

2 764 
29 
89 

120 
83 

34 
1 
7 

20 
4 

323 
445 

3 919 

89 
2 
3 
8 

99 

22 

3 588 
231 

4 045 

2 853 
31 
92 

128 
182 

35 
1 

29 

22 
4 

3 911 
676 

7 964 

35,84 
0,38 
1,15 
1,60 
2,28 

0,43 
0,01 
0,36 

0,27 
0,05 

49,15 
8,48 

100,00 

Por motivos evidentes, do total de 7 964 pessoas é 
conveniente sejam subtraídos os efetivos correspondentes 
aos dois últimos ramos especificados na tabela (ao todo 
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4 587 pessoas). Resultam 3 377. As 2 853 pessoas no 
ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam cêr
ca de 84,48% sôbre êsse último total. 

A~ricultura- A produção agrícola no município, •em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte ta,bela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------- -----·· ------- ----- -----· -----
Café ............... 1 680 ArrOba 62 000 18 600 60,84 
Cana-de-aç6car ..... 500 Tonelada 20 500 6 150 20,11 
Feijão .............. 500 Saco 60 kg 5 000 1 500 4,90 
Milho .............. 3 000 Saco 60 kg 60 000 1 200 3,92 
Banana ............ . .. Cacho 50 000 1 000 3,27 
Outras ............. ... - - 2 129 6,96 

TOTAL ........ ... - - 30 579 100,00 

A principal cultura agrícola do mumctpto é o café 
com 60,84% do valor da produção municipal. Seguem-se 
as culturas de cana-de-açúcar, feijão, milho e banana. 

Governador Valadares é o principal mercado compra
dor dos produtos agrícolas do município. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininoa ...... , ................ 

Bovinos ....................... 

Caprinos ...................... 

Eqüinos ....................... 

Muares ......................... 

Ovinos ........................ 

Sulnoa ......................... 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 

8 000 

100 

600 

560 

50 

6 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

25 

12 000 

12 

960 

1 495 

6 

5 100 

19 598 

% •Obre 
o total 

0,12 

61,26 

0,06 

4,89 

7,62 

0,03 

26,02 

100,00 

Como se vê, a população bovina representa mais de 
61% do valor total dos rebanhos do município. 

A exportação de gado vacum, em pequena escala, é 
feita para Governador. Valadares. 

INDÚSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· empre· 
IND'OSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 
o total motores em c. v. 

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

Ind6stria extrativa mi· 
neral ....... ... .... 4 30 300 23,0( - -

Ind6stria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 11 55 1 000 76,93, 3 22 

TOTAL ..... ········ 15 85 I 300 100,00 3 22 

As principais indústrias de tránsformação são as de 
produtos alimentares, que contribuíram com cêrca de 1 
milhão e 400 mil cruzeiros no valor da produção. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
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Reservatório de água 

em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 

Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMi!:RICOS 

-------------------------------- --------
Número de prédios existentes ...... ..................... . 
LoAradouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'~Aua 

Pr~ioa eervidos possuindo penas ......................... . 

L d "d {Parcialmente ............... . ogra ouros serv• 01 ...... . 

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

lluminaçllo pública e domiciliar (•) 

L d .1 . d {N6mero de logradouros ..... . 
ogra ouros 1 umma oa..... N6mero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (0 ) 

De lw: ..................... {N6mero de ligações .. . 

Consumo em kWh .. 

(•) Os dados se referem ao ano de 1955. 

534 

22 

21 

120 
7 
4 

11 

3 
163 

24 943 

231 

24 Q43 

Um hospital com 15 leitos e 1 médico em exercício 

assistem os habitantes na sede. A hospedagem é suprida 

por 2 pensões, e a diversão pública é buscada em 1 cinema. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 62 km de estradas de rodagem sob a admi

nistração municipal. Era de 12 automóveis e 14 cami

nhões o registro de veículos motorizados na Prefeitura do 

Munic:_ípio, em 1955. 



Prédio onde funciono ~ Prefeitura Municipal 

Tábuas Jtinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

Municípios limítrofes 

Governador Valadares .... 74 Rodoviério Em automóvel 
Peçanha ........... . . 54 Rodovillrio Em automóvel 
Virginópolia ............. 126 Rodovi6rio Em automóvel 
VirgoiAndia .............. 27 Rodoviério Em automóvel 
Capital Eotadual. ........ 403 Rodovi6rio Em automóvel 
Capital Federal .......... 680 Rodoviftrio Em automóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni· 
cípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 5 situados na sede, e ainda 52 varejistas; dêstes, 31 
situados na sede . 

Dispõe também de 5 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númerua absolutos % s6bre o total 

DISCRIMINAÇÃO 

Total 
Sabem Não Sabem Não 
ler e oabem ler e oabem 

c ·acre ver ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

------------- -----· -·---- ----- ----- -----

{Homens ... 822 440 382 53,52 45,48 
Quadro urbano Mulheres .. 955 476 479 49,84 50,16 

TOTAL I 777 916 861 51,54 48,46 

{Homens ... 4 OIS 841 3 174 20,94 79,06 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 978 528 3 450 13,27 86,73 

TOTAL 7 993 1 369 6 624 17,12 82,88 

{Homens ... 4 837 1 281 3 556 26,48 73,52 
Em geral. .. . . . Mulheres .. 4 933 1 004 3 929 20,35 79,65 

TOTAL 9 770 2 285 7 485 23,38 76,62 

('•l Inclusive peaaoaa de inatruçio nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaçíio do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956,. foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM!.RICOS 

1955 1956 
-·---------------- -------- ------- --------
Unidades eocolarea ............. . 
Corpo docente ..... o ••••••• o o • o 

Matricula efetiva .. o •••••••••• o • 

13 
22 

1 111 

18 
29 

1 222 

16 
20 

1 156 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 41,06%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Deapeoa Saldo ou 

Total TributAria realizada "dericit'' 
-····------ ------- -------- ------- -------

1951 ....... 545 490 483 62 
1952 ........ 1 380 1 021 1 373 7 
1953 ... o ••• 1 240 815 I 345 - 105 
1954. ...... 1 388 825 1 465 - 77 
1955 ........ I 884 774 I 844 40 

O Orçamento para 1956 prevê uma arrecadação total 

de 1 milhão e 350 mil cruzeiros. 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administrati· 
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1951. .. o ••••••• o o ••••••••• o •••••• o o o •••••• o o o 

1952 ..... o o ••••• o •••••••••••• o o ••••• o •••••• o o 

1953 .. o ••••••••••• o ••••••••••••••• o ••••• o o ••• 

1954 .. o •• o ••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 

19550. o o •••••••••••••• o •••• o ••••••••••••••••• 

RECEITA ARRECADADA 
· (Cr$ 1 000,00) 

Eatadual 

1 13g 

1 309 

1 747 

1 662 

1 941 

Municipal 

545 

I 380 

1 240 

1 388 

1 884 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A região 
ocupada pelo território municipal de Coroaci é bastante 

montanhosa. Os elevados montes que circundam a cida· 
de oferecem-lhe, na época de verão, tardes belíssimas e 
cenários magníficos . 

As principais quedas d'água existentes no município 
são: cachoeira do Rio Suaçuí Pequeno, no lugar deno
minado "ponte de pedra"; cachoeira dos Procópios, no rio 
do mesmo nome, e a cachoeira no ribeirão do Onça. 

Em 3-X-1955, achavam-se inscritos 2 465 eleitores dos 
quais 1 642 escolheram os 9 vereadores que compõem o 
Legislativo Municipal para a presente legislatura. 

Acha-se instalada em Coroaci uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão integrante do sistema Estatístico Bra

sileiro. 

Elementos históricos: 
Anuário Histórico-Geográfico de Minas Gerais, 

· José Coelho Simões, 
José Gonçalves da Silva e 
Arquivo do Grupo Escolar 
Prof. Maria Ramos. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística João Portilho Neto). 
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COROMANDEL - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Consagra a tradição, como ponto pacífi
co, a fundação do arraial por aventureiros portuguêses que 
teriam vindo da costa oriental da lndia, chamadla "Costa 
do Coromandel". Teriam vindo atraídos pela fama de mi
nas diamantíferas e dado êste nome ao local em princípios 
do século XIX. A origem do nome parece assim definiti
vamente explicada . A única dúvida mantida por alguns 
baseia-se no fato de haver, numa escritura de doação de 
patrimônio para a Paróquia, em dezembro de 1823, figu~ 
rado a futura paróquia com a denominação de "Paróquia 
de Nossa Senhora de Santana do Curimandela", o que pode 
ter ocorrido por um êrro de grafia . 

Fixados os primeiros moradores, o local passou a ser
vir de pouso obrigatório para os viajantes que vinham de 
Paracatu ou de Goiás. Nessa altura, foram descobertos ga
rimpos de diamantes e o antigo pouso recebeu al~~umas fa
mílias oriundas de Paracatu, surgindo, então, um povoado 
que prosperou, não só pela afluência de garimpeiros, como 
também, pelo desenvolvimento da pecuária. 

Em 1870, foi criado o Distrito de Coromandel, pela 
Lei Provincial de n.0 1 670, de 17 de setembro. :S:ste dis
trito pertenceu, primitivamente, à Vila de Paracatu do Prín
cipe, julgado de São Domingos do Araxá. Os documentos 
e as escrituras mais antigas indicam, contudo, que, em 1820, 
já havia no lugar um Juiz de Paz. O Município foi criado 
pela Lei n.0 2 930, de 6 de outubro de 1882. Pela Lei Esta
dual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, ficou confirmada 
a criação do distrito-sede do Município de Coromandel, 
que foi suprimido posteriormente. Na divisão administra
tiva do Brasil, referente ao ano de 1911, Coromandel fi

gura como distrito do Município de Patrocínio e assim per

manece até 1923, quando o Município é restaurado pela 

Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro. Pela mesma Lei, 

passa o Município a compor-se de dois distritos: - o da 

sede, Coromandel, e o de Abadia dos Dourados. Na mesma 

oportunidade e pela mesma Lei, o distrito da sede foi ele

vado à categoria de Vila. Mais tarde (31-XII-48) o Dis

trito de Abadia dos Dourados foi desmembrado, passando 

a sede de novo município. Em 8-X-48, pelo Decreto nú
mero 2 904, ficou criada a Comarca de Coromandel e em 

27 de dezembro, criado o distrito de Alegre que, com o de 

Santa Rosa dos Dourados, criado em 12-XII-53, comple

tam o quadro do Município, atualmente. 

Vista Parcial 
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ASPECTOS FíSICOS - O Município de Coromandel si
tua-se na zona do Alto Paranaíba, do Estado de Minas Ge
rais. Divide-se com o Estado de Goiás e com os municípios 
mineiros de Presidente Olegário, Patos de Minas, Patrocí
nio, Monte Carmelo, Abadia dos Dourados e Vazante. A 
área do Município é de 3 204 km:!. A temperatura apresenta 
os seguintes valores, medidos em graus centígrados: média 
das máximas: 28; das mínimas: 18, média compensada: 26. 
Os principais dados sôbre a situação física do Município 
são os seguintes: altitude da sede municipal: 820 metros; 
coordenadas geográficas: 18° 28' 20" de longitude Sul e 
4 7° 12' OS" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Esta
do, em linha reta, 381 quilômetros, no rumo O.N .0. 

SJIUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Pelo Recenseamento de 1950, contava 
o município de Coromandel com 16 609 habitantes. Nas 
estimativas oficiais, fornecidas pelo Departamento Esta
dual de Estatística do Estado de Minas Gerais, é dado o 
número de 17 864 habitantes como população provável em 
31-XII-55, e calculada a densidade demográfica em 6 habi
tantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- A população urbana do 
município aglomera-se em dois pontos principais: na sede 
(2 583 habitantes) e na Vila de Alegre (232). O quadro 
abaixo dá o aspecto geral da localização da população. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
J.•.VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres Números % sôbrr 

absolutos o total 
geral 

-

Sede ................... ... ... . .. I 253 I 330 2 583 15,55 
Vila de Alegre ....... . . . . . 115 117 232 1,39 
Quadro rural . .. 1 111 6 683 13 794 83,06 

TOTAL GERAL. ...... 8 479 8 130 16 60!1 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS- As prin
cipais atividades econômicas da população do Município 



Matriz de N. ~:.a de Sant'Ana 

podem ficar bem caracterizadas pela tabela a seguir, que 

é baseada nos dados do Recenseamento Geral de 1950. Po
der-se-á, então, verificar a predominância dos ramos de Agri

cultura, Pecuária e Silvicultura. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Ho1nens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecué.ria e silvicultura :1 967 14 3 981 35,39 
Indústrias extrativas ............. 360 2 362 3,21 
Indeíetria de transformaçio ....... 184 6 190 1,68 
Com6rcio de mercadorias ....... 130 6 136 1,20 
Comircio de imóv.eia e valores mobi-

liárioa', cr~dito, eeguros e capitali· 
z•çiio ......................... 3 -- 3 0,02 

Preet•çiio de eerviços ............ 90 214 304 2,70 
Tranaporte, comunicaçõea e armaze· 

naaem ........................ 39 - 39 0,34 
Profiuõea liberaia ................ 19 1 20 0,17 
Ativid•dee aociaia ................ 23 38 61 0,54' 
Adminiatraçiio p6blica, Le11i1lativo 

e juatiç• ....................... 32 3 35 0,31 
Defeaa nacion•1 e ae11urança p6bllca 11 -- 11 0,09 
Atividade• dom6atic•a, niio remu· 

ner•d•• e atividadee eacolarea dia· 
centea ......................... 505 5 040 5 545 49,30 

Condlçõe1 Inativas ............... 375 194 569 5,05 

.TOTAL ..................... .I 738 5 518 11 256 100,00 

As pessoas ativas, no ramo Agricultura, Pecuária e Sil
vicultura, representam 35,39 1ro sôbre o total geral, repre
sentando a percentagem máxi::na das atividades produtivas. 

Tal percentagem é apen.as sobrepassada pela das pes
soas de atividades domésticas não remuneradas e atividades 
escolares discentes. 

AGRICULTURA - Na agricultura, sobressaem, pela im
portância, as culturas de arroz e feijão. O primeiro dêstes 

produtos é cultivado numa área de 2 000 ha e o segundo 

em área de 1100 ha. 

No quadro que damos a seguir, melhor se evidenciam 
as condições agrícolas do Município. 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% ellbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

---- ---------- ------·---- -----------
Arroz ........... 2 000 Saco c;o kg 45 000 13 500 48,32 
Feijiio .......... .. I 100 Saco@ kg 15 000 6 000 21,46 
Milho ........ ...... 860 Saco c;o kg 39 900 4 788 17,13 
Cana-de-açúcar .. .. 165 Tonelada 7 400 I 332 4,76 
Outros ..... ... -· - .. 2 329 8,33 

TOTAL ... ... . .. --- -· 27 949 100,00 

Grupo Escolar "Osório de Morais" 

PECUÁRIA - A população pecuária do Município na 
mesma data, pode ser conhecida pelo quadro abaixo: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % eObre 
o total 

·------------------------------1------
Asininos ....... 4 14 0,01 
Bovino3. .......... 59 600 107 280 84,92 
Caprinos. . . . . . . . . . . . . 135 7 
Eqüinos .... .......... 4 800 4 320 3,41 
Muare1. 415 I 038 0,82 
Ovinos. 2 020 141 0,11 
Suinos ... ................ 16 900 13 520 10,70 

TOTAL. 126 320 100,00 

INDúSTRIA - A organização industrial do Município, no 
ano de 1955 ficará melhor evidenciada pelos dados que for
necemos no quadro abaixo: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peaaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eat•· empre· 

INDÚSTRlA belecl· 11ado 
mentos Cr$1 000 9ió 16bre N.o de Potenci• 

o tot•l motorea em c.v. 
- ·- ---- -----------

Inddatrl• extr•tiv• ml· 
ner•l. ........ , , ..... 8 15 212 11,75 2 30 

Ind6atrla de tranaform•· 
çlo e beneflcl•mento 
d• produçlo •11rlcol• 237 308 1 067 59,15 2 15 

IndOatrl• m•nuf•ture'lr• 
e fabril .. , ........... 5 13 525 29,10 2 9 

TOTAL ........... 250 336 1 804 100,00 6 54 

MELHORAMENTOS URBANOS - Em 1954, confor· 
me registros existentes nos Serviços de Estatística da Via· 
ção e da Produção do Estado de Minas Gerais, era a se-

Rua Olegário Maciel 



Outro aspecto parcial da Cidade 

guinte a situação dos melhoramentos urbanos na sede do 
Município de Coromandel: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .... 

LoAradouros públicos existentes. 

Ajardinados ....... . 
Outro:s ... 

Abastecirnento d' á~ua 

Prédios servidos (possuindo penas). 

{

Totalmente. . . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmtmte .. . 

TOTAL .... . 

Esgotos 

Logradouros servidos. 
{

De despejo ......... . 

De águas superficiais. 

PrMios esgotados pela rêde. 

Ligações domiciliares (') 

De luz ......... . .... {Número de ligações. 

Consumo em kWh. 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!:RICOS 

664 

40 

I 
39 

279 

18 
4 

22 

3 

lO 

10 

385 

28 300 

Conta a sede do município com os serviços de 5 mé
dicos, 1 serviço de saúde e 2 hospitais com 33 leitos, para 
atendimento à população. 

A hospedagem está representada por 2 hotéis e 5 pen
sões, sendo a diversão pública 1 cinema. No setor cultu
ral, além das escolas mencionadas, encontramos 2 biblio
tecas e 1 tipografia. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Quinhentos e quarenta e 
quatro quilômetros de estradas de rodagem cortam o terri-

Cine-Teatro Mauá 

tório do município de Coromandel, dos quais cento e cin
qüenta e quatro estão sob a administração estadual, duzen
tos e noventa sob a municipal e os restantes quilômetros sob 
administração particular. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra
dos os seguintes veículos: 23 automóveis, 24 camionetas, 20 
caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇOES (km) TRANSPORTE 
------------ ------

Municípios limítrofes 

Abadia dos Dourados ..... 108 Onibus 
Catalão - Goiás ......... 109 Onibus R.M.V.- Via Monte 

Carmelo 
Monte Carmelo .......... 66 Onibus 
Patos de Minas .......... 151 Onibus 
Patroclnio ............... 84 Onibus 
Presidente Olegário ....... 120 Onibus 
Vazantes ................ 108 Onibus 
Capital Estadual. ........ 615 Onibus Via Patroclnio 
Capital Federal. ......... 1 030 F~rrea R.M.V.- Via Patro· 

cfnio 

COM~RCIO E BANCOS - O município de Coromandel 
conta com dois estabelecimentos comerciais atacadistas, si
tuados na sede, além de mais cento e trinta e um estabeleci
mentos varejistas, dos quais, oitenta e dois, na sede. 

Casa de Saúde Santa Maria 

O movimento bancário, sendo pequeno, dispõe apenas 
de um correspondente de estabelecimento de crédito. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Em 1950, colhidos os nú
meros referentes à alfabetização, obtiveram-se os seguintes 
dados sôbre a população do Município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

e•crever(') escrever(') 

{Homens ... I 159 750 409 64,71 35,29 
Quadro urbano Mulheres .. 1 231 698 533 56,70 43,30 

TOTAL 2 390 I 448 942 60,58 39,42 

{Homens ... 5 828 2 248 3 580 38,57 61,43 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 487 1 431 4 056 26,07 73,93 

TOTAL 11 315 3 679 7 636 32,51 67,49 

{Homens ... 6 987 2 998 3 989 42,90 57,10 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 6 718 2 129 4 589 31,69 68,31 

TOTAl, 13 705 5 127 8 578 37,40 62,60 

(') Inclusive pessoa• de instrução não declarada. 



Prédio da S.mta Casa 

Ensino Primário - Em 1956, o Município contava com 
quinze unidades escolares, com um corpo docente de trinta 
e seis professôres e 1 309 ma ti ículas efetivas. 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - era de, apro

ximadamente, 31,86%. 

Não havia, nessa data, Olttras modalidades de ensino. 

DADOS NUMll:RJCOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ............. 25 20 IS 
Corpo docente ... ........ ····· 37 37 36 
Matricula efetiva .. ······· ..... I 602 I 749 I 309 

FINANÇAS PúBLICAS - Quanto às finanças públicas, 
poderemos fornecer idéia mais precisa apresentando qua
dros relativos aos dados referentes aos anos de 1951 a 
1955. 

FJNAN'ÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecaC a da Despesa Saldo ou 
realizada "deficit" 

Total Tributária do balanço 

1951. ......... 2 479 437 I 113 1 366 
1952 ....... I 039 477 391 648 
1953 ............ I 360 538 I 375 - 15 
1954 .. I 205 507 699 506 
1955 ......... I 492 621 827 665 

O orçamento para 1956 prevê uma receita tributária 
de 686 mil cruzeiros, enquanto a despesa deverá orçar pelos 
817 mil cruzeiros . 

Quanto à arrecadação, na:; três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo períodl) de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ........................ . 598 I 502 2 479 
1952 .. . 732 I 881 I 039 
1953 ............. .. 
1954. 
1955. 

448 
2 240 I I 360 

678 2 458 I 205 
647 2 621 I 492 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O Município lo
caliza-se em região acidentada, com poucas planícies e cor
tada por vários rios de somenos importância, como o Dou
rado, o Douradinho, o Santo Inácio e o Antônio; mais co
nhecido é o Rio Paranaíba . A rêde fluvial, pois, é sufi-

ciente para seu regime agrícola. A flora é pobre. A fauna, 
mais rica, apresenta capivaras, pacas, onças, cotias, jacarés, 
antas. 

As atividades econômicas estáveis são ligadas à agri
cultura, mas o garimpo, esporàdicamente, assume importân
cia, sempre que o acaso leva às mãos de algum garimpeiro 
um diamante de mais valor. :S:stes surtos de entusiasmo 
pelos garimpos não chegam, contudo, a modificar o pano
rama do Município, no tocante à economia. 

A população, em grande totalidade católica, com pou
cos adeptos do espiritismo, é composta quase que exclusi
vamente de brancos, uma vez que o elemento negro não 
contribui com número apreciável para o povoamento da re
gião. Também não se encontram remanescentes indígenas, 
não sendo conhecida a existência de tribos na região, antes 
da chegada dos primeiros habitantes. 

Há cousa de cinqüenta anos, houve um rudimento de 
industrialização do minério de ferro existente no Muni
cípio; com a morte de alguns operários, vitimados pelo im
paludismo, a iniciativa foi abandonada e até hoje não se 
cogitou de reerguê-la. 

Os festejos populares ou tradicionais do Município são 
os religiosos: festa de São Sebastião, de Nossa Senhora do 
Rosário e Divino Espírito Santo. Na zona rural, a "Folia 
de Reis" é o mais típico, constando de passeata de elementos 
através das fazendas, cantando e tocando, arrecadando es
molas. Esta festa prolonga-se de dezembro a 6 de janeiro 
e é a mesma observada na grande maioria dos municípios 
mineiros. 

Em 3-X-1955, achavam-se aptos a votar 5 956 eleito· 
res, dos quais 2 422 sufragaram os 9 vereadores que com
põem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Antônio Coimbra) . 

CORONEL FABRICIANO- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Diz a tradição que Francisco Rodrigues 
Franco, procedente de Antônio Dias, foi o primeiro habi
tante de Coronel Fabriciano. Isso mais ou menos em 1800. 

De Leopoldina, em 1832, veio Francisco de Paula e 
Silva Santa Maria, cognominado Chico Santa Maria. Fa
zendeiro naquela cidade e pai de numerosa prole, recebeu, 
como prêmio do Imperador D. Pedro 11, três sesmarias -
Alegre, Limoeiro e Timóteo -, as quais foram por êle 
divididas. Muito contribuiu para o desbravamento da re

gião, êsse pioneiro. 

Instalando-se à margem direita do Rio Piracicaba, 
iniciou a devastação da mata virgem, facilitando o comér
cio entre as cidades vizinhas. 

Depois deu execução aos trabalhos de agricultura. 
Mais tarde, sua casa tornara-se, por fôrça das circunstân
cias, ponto de hospedagem de viajantes em trânsito para 
Mesquita e Joanésia, ou vice-versa, aos quais atendia com 
a máxima solicitude . De sua numerosa família, somente 
seu genro, Joaquim André, ficou conhecido, porque mor
reu tràgicamente com sua mulher e filhos, tragados pelas 
águas do rio Piracicaba, quando o atravessava de canoa. 
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Igreja-Matriz 

A história contemporânea de Coronel Fabriciano co
meça em 1922, quando do reinício dos trabalhos de cons
trução da ferrovia, anteriormente paralisada em Cachoeira 
Escura, no Município de Mesquita, devido à conflagração 
de 1914. Naquele ano, chegaram à localidade os enge
nheiros da E. F. Vitória-Minas, para estudo de um pla
no de continuação das obras, cujo objetivo era atingir 
São José das Alagoas, onde seus trilhos seriam ligados aos 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, ficando assim em 
comunicação direta com as capitais de Minas e Espírito 
Santo. 

Em 1936, a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, com sede 
em Belo Horizonte e Altos Fornos em João Monlevade, 
município de Rio Piracicaba, instalou em Coronel Fabri
ciano, então distrito de Melo Viana, um escritório, com o 
objetivo de explorar carvão vegetal, na zona do Vale do 
Rio Doce. A Belga-Mineira deve-se o impulso inicial da 
cidade. Matas foram devastadas, dando lugar às ruas e 
às construções de vários tipos. Só em 1944, com a insta
lação da Cia. Aços Especiais Itabira (ACESITA), Coronel 
Fabriciano re.ceberia o grande impulso que tranformaria o 
distrito (3 791 habitantes, em 1940) no grande município 
de hoje com 40 000 habitantes aproximadamente. 

Foi o distrito criado pela Lei estadual n.O 843, de 
7 de setembro de 1923, com sede na Povoação de Santo 
Antônio de Piracicaba e a denominação de Melo Viana 
após ter sido desmembrado o distrito da Sede de Antônio 
Dias. Sua instalação verificou-se em 19-V-1927. 

De acôrdo com o texto da citada Lei n. 843, figura o 
distrito de Melo Viana no município de Antônio Dias. 
De a.côrdo com as divisões territoriais de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937, o distrito figura no município de Antônio 
Dias. Em virtude do Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, o distrito teve seu topônimo alterado para 
Coronel Fabriciano. A Lei estadual n.0 336, de 27 de 

dezembro de 1948, criou o município de Coronel Fabricia
no, com a seguinte composição distrital: Coronel Fabri
ciano, Timóteo (desmembrado de Antônio Dias) e Barra 
Alegre. Por efeito da Lei n.0 1 039, de 17 de dezembro 
de 1953, foi criado o distrito de lpatinga, passando, então, 
o município a compor-se dos seguintes distritos: Coronel 
Fabriciano, Timóteo, Barra Alegre e lpatinga. Consoante 
a divisão territorial vigente no qüinqüênio 1949-1953, fi
xada pela Lei n.O 336, o município de Coronel Fabriciano 
se subordina ao têrmo e Comarca de Antônio Dias. A Lei 
n.0 1 039, de 12-XII-1953, criou a Comarca com apenas 
o têrmo da sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais. 
O aspecto geral do seu território é montanhoso. Banha o 
município o Rio Piracicaba, afluente do Rio Doce, que di
vide o município com Bom Jesus do Galho e Caratinga. 

Sua área é de 529 km:!. A sede municipal, situada 
a 239 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 31' 30" de latitude Sul e 42° 37' 12" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 146 km, no 
rumo E.N .E. Temperatura: média das máximas: 29,0 °C; 
média das mínimas: 16,9 °C; média compensada: 25,9 °C; 
precipitação pluviométrica anual: 1 580,4 mm. 

SIIUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 22 186 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 23 562 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-1955, e 45 habitantes por 
quilômetro quadrado para representação viável da densi

dade demográfica . 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇõES URBANAS - Em 
1.0-VII-1950, eram as seguintes as principais aglomera
ções urbanas situadas na área do município: a sede, a 
Vila de Barra Alegre, a Vila de Timóteo. 



Busto do Dr. Jusc:elino Kubitschek 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a loca

lização da população do município: 

POPULACÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Hou1ena Mulheres Números % s&bre 
absolutos o total 

geral 
---4-- ----- ----- ---·-

Sede ............................. 1 643 1 673 3 316 14,94 

Vila de Barra Alegre ............. 115 121 236 1,06 

Vila de Timóteo ................. 471 438 909 4,09 

Quadro rural .................... 9 380 8 345 17 725 79,91 

TOTAL GERAL ........... 11 609 10 577 22 186 100,00 

Como se verifica da leitu:ra do quadro, de seus 22 186 
habitantes recenseados em 1950, 20,09% localizavam-se 
nos quadros urbano e suburbano, e 79,91% no rural. Veri
fica-se, assim, que prepondera a população que habita o 
campo. Em todo o Estado de Minas Gerais, 70% da popu
lação localizam-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE l~CONOMICA - Ramos de 
atividade-- Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

35- 246'13 

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números 
absolutos 

% a&bre 
o total 

geral ------------·--- ----- ----- ----------
Agricultura, pecuãria e silvicultura 1 753 58 1 811 11,55 
Indtíatriaa extrativas ............. 1 052 29 1 081 4,89 
Indústrias de tranaformaçio ...... 3 496 72 3 568 22,76 
Com&cio de mercadorias ......... 241 27 368 1,70 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liários, cr6dito, aeguroa e capitali4 

zaçio ......................... 10 10 0,06 
Prestaçio de serviços ............. 231 396 627 4,03 
Transporte, comunicações e armue-

nagem ........................ 158 4 162 1,03 
Profiaaões liberais ................ 14 2 16 0,10 
Atividades aociaia ................ 38 65 103 0,65 
Adminiatrat;io ptíblica, Legislativo 

e Justiça ...................... 26 4 30 0,19 
Defesa nacional e seguran.:a pdblica 3 3 0,01 
Atividades domEsticas nio remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ......................... 511 6 287 6 798 43,35 

Condições inativas ............... 747 458 1 205 7,68 

TOTAL ..................... 8 280 7 402 15 602 100,00 

A base econômica do município está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominância 
do ramo Indústria da Transformação, nas atividades da 
população. 

Por motivos óbvios, do total de 15 682 pessoas de
vem ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ra
mos, abrangendo 7 903 pessoas. Das restantes, 3 568 dedi
cavam-se ao ramo da Indústria de Transformação, repre
sentando cêrca de 40% da população ativa do município. 

A§ricultura - A produção no município, em 1955, foi ex
pressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS lha\ % a&bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
-------------- -----

Milho .............. 800 Saco 60 kg 20 000 5 000 31,35 
Banana ............ 420 Cacho 210 000 4 200 26,33 
Feijio .............. 800 Saco 60 kg 8 000 2 880 18,04 
Arroz ............... 400 Saco 60 kg 10 000 1 500 9,40 
Caf6 ............... 1 200 Arr&ba 5 000 1 000 6,26 
Outras ............. 141 - - 1 377 8,62 

TOTAL ........ 3 761 - - 15 957 100,00 

O milho representa 31,35% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivos, produz ainda banana (26,33% ), feijão, arroz, ca
fé, etc. 

Ginásio "'Angélica·· 
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Barragem de Sá Carvalho - Rio Piracicaba 

Pecuária -Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % aóbre 

o total 

Aaininos ...................... . 35 88 0,5.6 
Bovinoa ....................... . 5 500 9 900 63,41 
Caprinos ...................... . ~00 39 0,24 
Eqllinoa ....................... . 650 1 300 8,33 
Muares ....................... . 900 2 250 14,41 
Ovinos ........ , ............... . 300 39 0,24 
Sulnos ........................ . 2 000 2 000 12,81 

TOTAL .................. . 15 616 100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o 
de bovinos, representando 63,41% do valor, seguido do 
de muares, com 14,41%, sendo de menor valor os de ca
prinOs e ovinos, ambos representando 0,24% do total. 

Produção de ori~em animal - 1955 

PRODUTO UNIDADE 

Leite.......................... Litro 
Ovos.......................... Dúzia 

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

QUANTI- VALOR 
DADE (Cr$) 

500 000 2 000 000,00 
200 000 4 000 000,00 

6 000 000,00 

Da produção de origem animal, predomina a de ovos, 
com 200 000 dúzias e o valor de Cr$ 4 000 000,00, se-

5.1J6 

guida pela de leite e outras menores, perfazendo o valor 
total de Cr$ 6 000 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % s6br< N.• de Poteneia 

o total motores em c. v. 
------

Indústria extrati'Va mi· 
neral ................ 15 170 1 000 0,05 12 300 

Indústria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produçio agrlcola 10 20 1 000 0,05 8 35 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 12 1 930 I 738 000 99,90 361 16 000 

TOTAL ........... 37 2 120 1740 000 100,00 381 16 335 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 100 km de estradas de rodagem, dos quais 
40 sob a administração municipal e os restantes sob a çle 
particulares. É servido pela Estrada de Ferro Vitória-Mi

nas. 
Como veículos rodoviários, a Prefeitura Municipal re

gistrou, em 1955, os seguintes: 136 automóveis, 8 camio
netas, 198 caminhões e 8 ônibus. Possui o município, 
além disso, 1 aeroporto, com pista de 1 400 metros de 
comprimento, e que teve o seguinte movimento de passa
geiros transportados por 1 emprêsa comercial de aviação 



civil, em 1955: aeronaves ch:lgadas: 195, com 782 passa

geiros; aeronaves saídas: 195, com 906 viajantes. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

AntOnio Dias ........... . 
Bom Jesus do Galho .... . 
Caratinga ............... . 
Ferros .......... . 
Jaguaraçu .............. . 
Marliéria ............... . 
Mesquita . ..... . 

São Domingos do Prata . . 
Capital Estadual. ..... 

Capital Federal ..... . 

DISTÂNCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

38 
86 

114 
195 
30 
36 
56 

97 
264 
271 
155 
930 
824 

~~: I 535 

Trem 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Automóvel 
Automóvel 
Onibus 

1 
Onibus 
Trem 
Onibus 
Avião 
Trem 
Trem 
Onibus 
Onibus 
Avião 

E. F. Vitória-Minas 
Emp. Irmãos Ferreira 
Emp. Irmãos Ferreira 

(".) 

Emp. Osvaldo S. 
Filho 

Emp. São João 
E.F.V:M. e E.F.C.B. 
Emp. S. João 
Imperial Tr. Aéreos 
E.F.V.M.·E.F.C.B.(I) 
E.F.V.M.-E.F.C.B.(2l 
Emp. Citram (3) 

( ... ) (4) 
(".) 

--------~---------
(I) Via Juiz de Fora. - (2) Vta Joaquim Murtinho. - (3) Via Ca

ratinga. - (4) Via Belo Horizonte. 

Prefeitura Municipal 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados. 
{

Inteiramente . .. . 
. . . . . Parcialmente ... . 

TOTAL ..... . 

Ajardinados .............. . 
Outros. 

Abastecimento d' áiJua 

Pr~dios servidos . .. 

Logradouros servidos. 

EsiJotos 

Logradouros servidos. 

{

Possuindo hidrômetros 
Com ligações livres 

TOTAL . 

{

Totalmente .. 
. . . Parcialmente 

TOTAL ... 

{

De despejo .......... . 

De águas superficiais .. 

P éd . d ... {Pela rede. r lOS esgota os ........ 
Por fossas. 

llumina,ão pública e domiciliar (*) 

LiiJa,ões domiciliares (*) 

De luz ..... .. {Número de ligações 

Consumo em kWh. 

De fOrça ................. {Número de ligações. 

Consumo em kW>, 

(*) Dados relativos a 1955. 

Vista de uma rua em Acesita 

DADOS 
NUMll:RICOS 

904 

20 

2 
4 

6 

14 

110 

110 

4 
6 

10 

4 

53 

69 

48 000 

24 000 

A assistência médica na sede é ministrada por 13 mé
dicos e 2 · hospitais, com um total de 182 leitos. Servindo 
aos hóspedes, há 2 hotéis e 4 pensões, enquanto a diver
são pública, proporcionam-na três cinemas. No concer
nente a comunicações, citam-se na comuna 3 agências pos
tais, 1 telegráfica e 1 radiotelegráfica, além dos 240 apa
relhos que compõem o serviço telefônico urbano. No ter
ritório municipal, acham-se instaladas 5 bombas de gaso
lina e 1 de óleo combustível. Os alunos saídos do curso 
primário encontram complementação escolar em 2 estabe
lecimentos de ensino secundário, de ciclo industrial. Com
pletam o quadro de melhoramentos urbanos 3 bibliotecas, 
2 tipografias e 2 livrarias. 
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Ponte-Viaduto em Acesita 

Dos prédios existentes, 530 estavam situados na zona 
urbana. Duas ruas encontravam-se inteiramente pavimen

tadas e quatro, parcialmente. 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 6 situados na sede, e 312 comerciais varejistas, es

tando 145 localizados na sede. 

Dispõe também de 4 agências bancárias. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroo abaolutoo % o6bre o total 
DISCRIMINACAO 

Nio 
Sabem 

Nio 
Sabem. oabem oabem 

Total ler e ler e ler e ler e 
eocrever eocrever(*) eocrever eocrever(•) 

---------------.----
{Homeno ... 1 850 1 280 570 69,18 30,82 

Quadro urbano Mulhereo. · 1 872 1 067 805 56,99 43,01 

TOTAL 3 722 2 347 1 375 63,05 35,95 

{Homeno ... 7 839 3 468 4 371 44,24 55,76 
Quadro rural. . Mulhereo .. 6 858 2 028 4 830 29,57 70,43 

TOTAL 14 697 5 496 9 201 37,39 62,61 

{Homeno ... 9 689 4 748 4 941 49,00 51,00 
Em geral. . . . . . Mulhereo .. 8 730 3 095 5 635 35,45 64,55 

TOTAL 18 419 7 843 10 576 42,58 57,42 

(
0

) Incluoive pessoas de inatruçio nllo declarada 

Como se vê, a população alfabetizada atinge 63,05% 
do total no quadro urbano, 37,39% no quadro rural, e 
em geral 42,58%. Dos que sabem ler e escrever no muni
cípio, os homens somavam maior número. Em números 

absolutos, assim se expressa a população presente, em 
1950, de 5 anos e mais: de um total de 18 419 pessoas, 
7 843 sabiam ler e escrever e 10 576 não o sabiam, repre
sentando êsses últimos 57% da população de mais de 5 
anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao Es
tado, na mesma época, era de 38,24% . 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
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no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 
----------~---- ------- ------- -------· 
Unidadeo escolares ........ . 
Corpo docente ............ . 
Matricula efetiva ......... . 

21 
78 

1 898 

21 
78 

2 908 

28 
99 

3 884 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar -·é de aproxima
damente 71,67%. 

Vinte e oito escolas primárias, servidas por 99 pro
fessôres, ministravam ensino a 3 884 crianças. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Deopeoa 
realizada deficit 

Total Tribut6ria do balanço ------- ------- ------- ------- -------
1951 ............ 1 209 607 1 423 - 214 
1952 ............ 1 347 560 1 311. 36 
1953 ............ 2 170 670 2 327 - 157 
1954 ............ 2 413 704 1 890 523 
1955 ............ 3 104 934 3 271 - 167 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administra
tivas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Eotadual Municipal 
--------·---,--- ------- ------ ------
1951. ......................... 1 158 3 020 1 209 
1952 .......................... 1 496 4 358 1 347 
1953 .......................... 1 930 8 650 2 170 
1954 .......................... 2 645 13 051 2 413 
1955 .......................... 6 263 15 854 3 104 

Enquanto a receita federal subiu de 1158 mil cru
zeiros em 1951, para 8 753 mil cruzeiros em 1956, e a 
Estadual de 3020 mil cruzeiros em 1951 para 19346 mil 
cruzeiros em 1956, a municipal aumentou de 1209 mil 
cruzeiros para 6195 mil cruzeiros no mesmo período, re-

Hospital da Cio. Siderúrgica Belga-Mineira 



presentando cêrca de 20% -dos totais arrecadados no mu
nicípio, em 1956. 

DiVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Coronel Fa
briciano tem se desenvolvido muito rapidamente, pois con
tam com apenas 9 anos de crlação o Município e 34 os Dis
tritos. 

Quase a metade de sua população é constituída de 
forasteiros, chegados de tôda11 as Unidades Federadas e até 
mesmo do exterior, dedicando-se aos trabalhos ligados às 
Companhias Aços Especiais Itabira, Siderúrgica Belgo-Mi
neira e Vale do Rio Doce. 

Entre as festas de caráter folclórico que se realizam 
em Coronel Fabriciano, sobressai a "Marujada" ou "Con
gado", com danças e cantos acompanhados por sanfonas, 
cavaquinhos, gaitas, tambore:l, cabaças e pandeiros. 

As roupas típicas são SIIÍotes enfeitados com fitas de 
côres diversas, espelhos e g11izos. 

Acha-se instalada em Coronel Fabriciano uma Agên
cia Municipal de Estatística, órgão integrante do sistema 
estatístico brasileiro. 

Em 3-X-1955, encontravam-se em condições· de votar 
7 148 eleitores, dos quais 3 286 foram às urnas, elegendo 
os 11 vereadores componer..tes do Legislativo Municipal 
para a legislatura em curso. 

(Organizado por Wilson Go1túlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatistica Giovanni Jlrancisco de Rezende). 

CORONEL l\1[URTA - MG 
Mapa Municipal ,no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Coronel Murta, funda
do por volta de 1908 pelo Coronel Inácio Carlos Moreira 
Murta, então Deputado Estadual, denominava-se de irtí
cio "Boa Vista", que até, t:ela sua elevação à categoria 
de distrito, em 7 de setembro de 1923 pela Lei estadual 
n.0 843, passou a denominar-se Itaporé. 

Pertenceu o povoado ao município de Araçuaí até 
que, pela Lei n.0 336, de 27-XII-1948, passou a integrar o 
município de Virgem da La,pa. 

Pela Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-19-53, foi Ita
poré elevada à categoria de ddade, desmembrando-se, des
sarte, de Virgem da Lapa, para constituir o município de 
Coronel Murta, designação que recebeu em homenagem 
àquele que foi o seu fundad·or. 

Segundo a Divisão Administrativa do Estado, vigente 
no qüinqüênio 1954-1958, Coronel Murta se constitui de 

Rua Ceará 

apenas um distrito, o da sede, jurisdicionado ao Têrmo e à 
Comarca de Araçuaí. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO- Coronel Murta si
tua-se no Nordeste do Estado de Minas Gerais, integrando 
a chamada Zona do "Alto Jequitinhonha". Limita-se com os 
municípios de Virgem da Lapa, Salinas, ltinga e Araçuai. 

Sua área é de 753 km2 e dista 398,750 km, em linha 
reta, da Capital do Estado, no rumo 30° S. O. A média de 
temperaturas, em graus centígrados, é a seguinte: das má
ximas: 35; das mínimas: 10; compensada: 22. 

SITUAÇÃO .. 
• 

o 

Posição do Municlpio em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 9 244 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 9 894 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, e 13 habitantes por quilôme
tro quadrado para possível densidade demográfica. 

De acôrdo, ainda, com os dados do Recenseamento de 
1950, era a seguinte a situação do distrito de Coronel Mur
ta, núcleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente 
o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulhereo % aôbre Números 
absolutos o total 

geral 

Quadro Urbano ....... 434 477 911 9,65 
Quadro Suburbano ............... 44 42 86 0,93 
Quadro rural. .... . .............. 4 069 4 178 8 247 89,22 

TOTAL ................ ..... 4 547 4 697 9 244 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- A principal 
atividade econômica do município é a pecuária, especial
mente no que respeita à criação de gado bovino e suíno. 

A criação de aves domésticas no município também é 
representativa. Em menor escala, aparece a criação de asi
ninos, caprinos, eqüinos, muares e ovinos. Segundo dados 
coletados em dezembro de 1955, apresentava-se o muni-
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Prefeitura Municipal 

cípio de Coronel Murta com a seguinte população pecuária, 
num valor de 31 milhões de cruzeiros, aproximadamente. 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ I 000) % sôhre 
o total 

---------------- -------1----------1-------
A!ininos ...................... . 
Bovinoe ...................... . 
Caprinos ...... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos .............. · .. ·.····· 
Sulnos .................... . 

TOTAL ........ . 

65 
13 400 

250 
880 
230 
100 

3 300 

117 
20 100 

13 
I 320 

414 
7 

I 650 

23 621 

0,49 
85,13 

0,05 
5,58 
1,75 
0,02 
6,98 

100,00 

A produção de leite atingiu, no decorrer de 1955, 
161 000 litros, e a de ovos, 82 000 dúzias, no valor de 
Cr$ 978 000,00. 

AGRICULTURA - A produção agrícola se aprE~senta di
minuta, sendo o arroz, a cana-de-açúcar, o feijão, a mandio
ca e o milho os principais produtos explorados. Em 1955, 
os principais produtos agrícolas, segundo o valor de pro
dução, foram: 

CULTURA AGRICOLA 
PRODUÇÃO 

Unidade Quantidade 

VALOR 
Cr$ 

-----------·-------------------
Arroz ........................ . 
Mandioca ..................... . 
Milho ........................ . 
Feijão ........................ . 
Cana-de-açúcar ............... . 
Algodão em caroço ............ . 
Laranja .................... . 
Uva ............... ····· 
Banana ................. . 
Batata-doce ............. . 
Am~ndoim em casca .... . 

Saco 60 kg 
Tonelada 

Saco 60 kg 
Saco 60 kg 

Tonelada 
Arrôba 
Cento 

Quilograma 
Cacho 

Tonelada 
Quilo 

I 950 
I 064 
2 020 

997 
896 

I 000 
2 900 
2 480 
1 830 

25 
800 

585 000,00 
425 000,00 
:i82 800,00 
279 160,00 
134 400,00 

80 000,00 
29 000,00 
14 880,00 
18 300,00 
12 500,00 

l 400,00 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados relativos a 1955: 

CAPITAL 
N." de Pessoal EMP:REGADO 

TIPO DE e!t&· empre-
INDúSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ I 000 % sôbre 
o total 

·----- ---------

Indústria de transformação e bene-
ficiamento da produção agrlcpla 28 43 205 40,59 

Indústria manUfatureira e fabril . . I 4 300 59,41 

TOTAL ... 29 47 505 100,00 

Segundo levantamento organizado em 1955, apresen
tava-se o município com 29 estabelecimentos industriais, 
sendo 28 de transformação e beneficiamento de produtos 

550 

agrícolas e 1 manufatureiro e fabril, empregando 48 ope
rários e 950 mil cruzeiros como valor calculado de pro
dução. 

A transformação de produtos agrícolas se refere espe
cialmente à produção de aguardente de cana, farinha de 
mandioca e rapadura, sendo o valor dessa produção de 488 
mil cruzeiros em 1955. 

O beneficiamento de mica atingiu em 1955 a quanti
dade de 15 mil quilos, sendo o seu valor de 450 mil cru
zeiros. 

Indústria extrativa- No município, estão localizadas gran
des jazidas de pedras preciosas, situadas no lugar denomi
nado Barra de Salinas, notabilizando-se as jazidas de tur
malina. A produção de minerais também se apresenta no 
quadro econômico do município, citando-se a mica e o cris
tal de rocha . 

Estando a exploração dêsses produtos minerais entre

gue a garimpeiros não organizados, incipiente é a indústria 
correspondente. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís

tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prMios existentes ............................ . 

Logradouros públicos 
Existeqtes ............................................. . 
Pavimentados inteiramente ............................... . 
Outros............. . . . . . . . . . . . . · · .. · · · · · · · 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{ 

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados.... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (I) 

De luz .................... {Número de ligações ........ . 
Consumo em kWh ......... . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 
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15 
1 

14 

12 
90 

1 840 

34 

7 010 

MEIOS DE TRANSPORTE - A Prefeitura Municipal re

gistrou, em 1955, como veículos automotores, 2 camionetas, 

3 caminhões e 6 jipes. 

O território municipal é cortado por 103 km de estra

das de rodagem, dos quais 68 sob a administração esta

dual, 39 sob a municipal e os restantes particulares. Não é 

servido por estrada de ferro . 

Rua Coronel Mariano Murta 



Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ITINERARIOS E MEIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 
(km) 

TEMPO 
M~DIO 

GASTO EM 
VIAGEM 

(H-M) 

·--- ------1------

Ao Rio de janeiro 

Por automóvel de Coronel Murta a Diamantina, 
via Araçual (46), Virv.em da Lapa <:83), Rio 
Manso (347) e Mendanha (363) .... 

Pela E.F.C.B., de Diamantina ao Rio dt· Janeiro, 
via Belo Horizonte (424). 

TOTAL .. 

Por automóvel de Coronel Murta a Aro.çual, "ia 
Itira (30) e entroncamento (36) .... 

Pela E.F.B.M. de Araçual a Teófilo Otoni 
Por ônibuo da Viação São Geraldo, d·• Te6filo 

Otoni a Goverrlador Valadares, via ••Ponto'' 
de Itambacurl (30), Campanário· (54), jam
pruca (92), Frei lnocencio (113) e Chon,im de 
Be,ixo (139) • ....................... · · · · · 

Pela E.F.V.M., de Governador Valad&J·es a No-
va Era................. .. .. .. . . . 

De Nova Era (pela E.F.C.B.) ao Rio de janeiro, 
via Belo Horizonte (185) .. 

TOTAL ....... . 

Por automóvel de Coronel Murta a Ançual, via 
I tira (30) e entroncamento (36) ......... . 

Pela E.F.B.M., de Araçual .11 Teófilo Otoni 
Por ônibus da Viação São Gers,ldo, d·• Teófilo 

Otoni a Governador Valadares • .......... . 
Pela E.F.V.M., de Governador Val.ldares a 

Vitória (Pedro Nolaico) .................. . 
Pela E.F.L., de Vitória ao Rio de janeiro ... . 

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

Por automóvel de Coronel Murta a Ar11çuai, via 
ltira (.lO) e entroncamento (36) ............. . 
Por jardineira da Emprésa de Tr.•nsporteo 

Waldir Mascarenhas, de Araçual a ltaobim, 
via Itinga (50) .......................... . 

Por ônibus da Viação Santo Elias, de ltaobim n 
Te6filo Otoni, via Padre Paralso (61) e Catugi 
(89) .................................... . 

Por ônibus da Vitlção São Ger.aldo, d·• Teóf\lo 
Otoni a MuriaE:, via .. Ponto .. de ltllmbacuri 
(30), Campanário (54), jampruca (g~). Frei 
Inoc~ncio (113), Chonim de Baixo (:139), Go
vernador Valadare• (156) e Carati"ga (279) 

Por ônibus da Citran, de Muria~ ao Rio de ja
neiro, via Areal (197) e PetrópOlis <:259) .... 

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

Por automóvel, de Coronel Murta a AraçWII via 
ltira (30) e entronc'lffiento (36) ............ . 

Pela Nacional Transportes A~reoa, de Araçual 
ao Rio de janeiro, via Belo Horizonte (395) 

TOTAL ......... . 

A Belo Horizonte 

Por autqmóvel, de Coronel Murta a Belo Hori
zonte, via Araçual (47), Virgem da l.apa (83) 
Rio Manso (347), Mendanha (363) e Diaman-
tina (403) .......................... . 

Por automó;rel, de Coronel Murta a Arllçual, via 
I tira (30) c entroncamento (36) ... · ........ . 

Por jardineira da Emprha de Transport•:s Waldir 
Mascarenhas, de Araçual a ltaol>im', via 
ltinga (50) .............................. . 

Por ônibus da· Viação Santo Elias, de Itaobim a 
Teófilo Otoni, via Padre Paraiso (61) e Catugi 
(89) .................................... . 

Por. ônibus da Viação São Geraldo, d•• Teófilo 
Otoni a Governador Valadares • .......... . 

Pela E.F.V.M., de Governe,dor Val••dares a 
Nova Era ...................... . 

Pela E.F.C.B., de Nova Era a Belo Horizonte 

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

Por automóvel de Coronel Murta a Arsçual, V.ia 
ltira (30) e entronc&Jmento (36) ........... . 

Pela E.F.B.M., de Araçual a Teófilo C•toni 
Por ônibus da Viação São Geraldo, d•• Teófilo 

Otoni a Governador Valadares • .......... . 
Pela E.F.V.M., de Governador Valadareu a Nova 

Era..... . · . . . ·. · · · · 
Pela E.F.C.B., de Nova Era a Belo Horizonte 

TOTAL ......... . 

Por automóvel de Coronel Murta a Arsçual, via 
Itira (30) e entroncamento (36) ........... . 

Por avião da Nacional Transportes A·óreos, de 
Araçual a Belo Horizonte. 

TOTAL .. 

A Ará"uaí 

Por automóvel de Coronel Murta, via J:tira (30) 
e entroncamento (36) ............ . 

Por automóvel, de Coronel Murta a Araçual 
Por automóvel, de Coronel Murta a Ançüai, via 

Virgem da Lapa (37) .. 

707 15,00 

064 33,00 

771 48,00 

47 1,30 
201 10,30 

156 4,00 

213 5,35 

745 22,30 

362 44,05 

47 1,30 
201 10,30 

156 4,00 

330 7,45 
039 22,05 

373 45,50 

47 1,30 

77 3,00 

161 4,30 

463 12.25 

323 8,00 

071 29,25 

47 1,30 

741 2,50 

788 4,20 

707 15,00 

47 1,30 

77 3,00 

161 4,30 

156 4,00 

213 5,35 
185 6,10 

839 24,45 

47 1,30 
201 10,30 

156 4,00 

213 5,35 
185 6,10 

802 27,45 

47 1,30 

395 1,35 

442 3,05 

47 1,30 
45 1,45 

73 2,03 

Outro aspecto do Ruo Coronel Mariano Murto 

ITINERÁRIOS E MEIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 
(km) 

TEMPO 
M~DIO 

GASTO EM 
VIAGEM 

(H-M) 

-----~--------------------- ------·- -------· 

A Grão-Mogol 

Por automóvel, de Coronel Murta a Grão-Mogol 

Por automóvel, de Coronel Murta a Araçual, via 
ltira (30) e entroncamento (36) ........... . 

Por jardineira da Emprha de Transportes Waldir 
Mascarenhas, de Araçuaf, a Itinga ..... 

TOTAL .... 

Por autom6vel, de Coronel Murta a Itinga, via 
I tira (30) e entroncamento (36) ... 

A Salinas 

Por automóvel de Coronel Murta a Salinas ... 

A Virgem da Lapa 

Por automóvel de Coronel Murta a Virgem da 
Lapa ................................... . 

Por automóvel de Coronel Murta a Virgem da 
Lapa, via ltira (30), entroncamento (36) e 
Araçuaf (47) ............................ . 

Por automóvel de Coronel Murta a Virgem da 
Lapa, via entroncamento (40) ............. . 

134 5,20 

47 1,30 

50 2,00 

97 3,30 

75 2,30 

78 4,10 

37 1,10 

83 3,00 

71 2,30 

COM:S:RCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 33 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 
2 7 situados na sede. 

Dispõe também de 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento de 1950, referentes à alfabetização, fornecem os se
guintes dados relativos à população do Município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Não Sabem Não Sabem 
Total ler e sabem ler e sabem 

e:1crever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

--------- --·---- --------
Homeno ...... .... . ..... .. 396 217 179 54,79 45,21 
Mulheres ...... . ....... 440 211 229 47,95 52,05 

TOTAL .... 836 428 408 51,19 48,81 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
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''Praia.. no Kío Jequatannonna 

Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICACAO 

1954 1955 1956 
------

Unidades escolares .............. 5 5 7 

Corpo docente ............... .. 8 8 18 

Matricula efetiva ................ 328 
I 

328 742 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 32,61 o/o • 

ASPECTOS MUNICIPAIS - O município de Coronel 

Murta dispõe de uma Agência Postal-telefônica e 2 pensões. 
Em 3-X-1955, era de 1682 o número de eleitores inscritos, 
dos quais 767 compareceram à eleição, escolhendo os 9 ve
readores que compõem o atual Legislativo do município. 

Um dos aspectos típicos mais cUriosos d~ município se 
refere à garimpagem de diamantes. 

:itsses são encontrados nos chamados "caldeirões" do 
rio Jequitinhonha e são procurados de preferência na época 
de estiagem, quando as águas do rio atingem a nível mí
nimo. 

Nessa ocasião, grande número de garimpeiros, vivendo 
em barracas armadas à beira do rio, trabalha de sol a sol 
e, muitas vêzes, alta noite, na retirada e bateamento de 
cascalho. 

O sistema geralmente adotado é o de sociedade para 
a exploração do serviço: de um lado, D sócio capitalista, que 
organiza o trabalho e mantém os operários; de outro, os 
trabalhadores, que não vencem salários. Em compensação, 
recebem alimentação e alojamento, participando, ainda, de 
metade dos lucros porventura auferidos em seu trabalho. 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Waldemar G. Machado). 
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CóRREGO DANTA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO 1 - Luiz de Matos, Martins Parreira e João 
Matos, êste mais conhecido por João Carapina, teriam sido, 
segundo a tradição, os primeiros moradores da localidade 
a que se deu depois o nome de Córrego da Anta (escreve-se 
atualmente Córrego Danta), o mesmo do curso de água ali 
existente e que se tornara assim conhecido em razão do en
contro em suas margens das antas que abundavam na re
gião. Ignora-se, entretanto, a procedência daqueles mora
dores, assim como a época em que chegaram à localidade 
e aí fixaram a sua residência. No local onde surgiu o po
voado teria havido inicialmente um cruzeiro, sendo aí cons
truída alguns anos depois a capela em que foi celebrada a 
primeira missa, pelo Cônego Ulisses, em louvor a São José, 
escolhido como padroeiro. Em 1871, pela Lei provincial 
n.0 1 790, de 23 de setembro, e sendo Vice-Presidente da 
Província Francisco Costa Belém,2 foi o povoado elevado 
à categoria de distrito, subordinado à comarca de Itape
cerica. Publicação oficial referente ao ano de 1920 dá o 
distrito como pertencente ao município de Dores do Indaiá, 
do qual foi transferido para entrar na constituição do mu
nicípio de Luz, criado pela Lei n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923. Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, 
foi constituído em município autônomo, com um único dis
trito, subordinado à comarca de Luz, verificando-se a ins
talação, em 1.0 de janeiro de 1949. Pela Lei n.0 1 039, 
de 12 de dezembro de 1953, foi criado em seu território 
mais um distrito, com sede no povoado de Cachoeirinha, 
passando o município, a partir de 1954, a constituir-se de 
dois distritos - Córrego Danta e Cachoeirinha. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona do Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

StTUAÇÀO A 

o 

I .. 
------------------------------~----------~ 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

( 1) Resumo de notas do Agente Municipal de Estatística. 
(2) Lei provincial n.0 2 162, de 19-XI-1875, de acôrdo com a 

cópia das fichas toponímicas, da Secção de Documentação Municipal, 



do seu território é montanho:;o, exceto na parte sul e a 

leste da sede municipal. 

Sua área é de 675 km:!. A sede municipal, situada a 
702 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
19° 48' 24" de latitude Sul e ~-5° 55' de longitude W. Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 208 km, no ru

mo O.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 336 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 9 285 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55 e 14 h~tbitantes por quilômetro qua
drado para possível densidade demográfica. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

LOCAI..IZACAO DA 
POPULACAO 

Cidade de Córrego Danta ....... . 

Hom 

POPULACAO PRESENTE 
I:·· VII-50 

Total 
-

eno Mulher~ % o6bre Números 
aboolutOI o total 

geral 

354 369 723 8,67 

Quadro rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 944 3 669 7 613 91,33 

TOTAL GERAL....... 4 298 4 038 8 336 100,00 

NOTA -· Deixa de figurar no quad·'o a vila de Cachoeirinha, por haver aido 
criado o respectivo diatrito após a data do Recenaeamento. 

PRINCIPAL ATIVIDADE E:CONOMICA- Ramos de 
Atividade- Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a sllguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE 
ATIVIDADE 

POPULACAO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Romena Mulher~ 

Total 

Númeroa 
aboolutoa 

% 16bre 
o total 

aeral 
-------------·--· -------------1----

Agricultura, peculiria e ailvicultura 2 079 87 2 166 38,51 
Ind(Jstriae extrativa• . . ... ... 14 - 14 O,H 
Indústria de tranaformaçio .. 61 - 61 1,08 
Comfrcio de mrrcadorias. 45 1 46 0,81 
Com~rcio de imóveia e valorea mobi· 

liArios. crfdito, seguros e capitaliw 
~açio ... ... .... - -- - -

Preataçio de serviçoa . 17 69 86 1,52 
Transporte, comunicações e armaze. " 

nagem ... 47 1 48 0,85 
Profiaaõea liberaia ...... .. .. .... 2 - 2 0,03 
Atividades aociaio .... .... 7 21 28 0,49 
Adminiotraçio pública, Legislativo 

e Juatiça .. . . . . . . . ... 10 2 12 0,21 
Defesa nacional e segurança' pública 1 - 1 0,01 
Atividades domfeticaa, nio remu-

neradaa e atividades eacolarea dia-
centea .... ...... ...... ....... 350 2 499 2 849 50,67 

Condições inativao ............... 229 85 314 5,58 

TOTAL ..................... 2 862 2 765 5 627 100,00 

------
do antigo Serviço de Estatística Militar do Conselho Nacional de Es
tatística. 

Com a criação do distrito de Cachoeirinha, estabeleceu
-se mais um núcleo de população urbana, não computado 
no quadro anterior, o que faz diminuir um pouco a taxa 
da população localizada no quadro rural. Tal diminuição 
não alterará, porém, sensivelmente a situação dos quadros 
urbano e rural, permanecendo êste com. sua forte prepon
derância sôbre o total da população, que tem na lavoura 
o principal, senão o exclusivo elemento de sua economia. 
É o que também está mostrando o quadro da população 
de dez e mais anos de idade, segundo o ramo de atividade 
nos 38,51 o/o ocupados nâ agricultura, pecuária e silvi
cultura. 

A~ricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUCAO VALOR 

AO RI COLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % o6bre 

o total 
-·-------- ----- ------ ----- ----- -----
Car~ ............... 4 500 Arr6ba 160 000 80 000 83,26 

Arroz .............. 840 Saco 60 kg 14 000 6300 6,55 

Mandioca ........... 160 Tonelada 3 900 3 900 4,05 

Cana-de-açúcar ..... 700 . 15 000 3 240 3,37 

Milho .............. 1 900 Saco 60 kg 13 000 1 755 1,82 

Outras ............. 122 - - 916 0,95 

TOTAL ........ 8 222 - - 96 111 100,00 

Comparada a área cultivada total com a superfície 
do município, verifica-se que corresponde aquela a 12% 
desta. 2 a cultura do café a que ocupa maior parte das 
terras aproveitadas, ou seja, mais da metade do respectivo 
total, mostrando assim um município principalmente ca
feeiro, com uma prOdução que representa 83,26% do valor 
total das safras. Outros prOdutos, como o arroz, a mandioca, 
a cana-de-açúcar e o milho também concorrem de modo 
apreciável para a produção agrícola .. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos. do município: 

REBANHOS NOMERO 
VALOR 

DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % a6bre 

o total -----

A,ininos .......... 

Bovinos .... 15 500 24 800 72,63 

Caprin01 ....... 300 18 0,05 

Eqüinos .... .......... 1 200 1 800 5,26 

Muar~ .......... 700 1 750 5,12 

Ovinos ..... 600 48 0,14 

Spfnos ..... 8 200 5 740 16,80 

TOTAL .... 34 156 100,00 

Verifica-se no quadro acima que a· pec.uária do muni
cípio limita-se pràticamente à criação de bovinos e sui
nos, cujos efetivos representam um valor global corres
pondente a quase 90% do valor total dos rebanhos. A pro
. dução de bovinos destina-se, em grande parte, à exportação, 
que se faz comumente para os municípios vizinhos e para 
as praças de São Paulo e Belo Horizonte. Há também a 
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produção de leite, transformando-se uma parte em man
teiga e exportando-se a outra sob a forma de c:reme. Os 

eqüinos e muares destinam-se, na maioria ao trabalho das 
fazendas. O parque avícola representava, em 19SS, um to

tal de 12 430 cabeças, com uma produção de 516 000 dú

zias de ovos, no valor de Cr$ 392 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta. 

INDÚSTRIA beleci-
empre· 
gado 

mentos Cr$1 000 % sObr~ N." de Potência 
o total motores em c.v. 

------------------------- --·-- ----

Indústria extrativa mi-

neral. ...... ...... ... lO 41 7 0,16 4 60 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 20 61 4 140 99,84 15 222 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. - - -· - -- -

TOTAL ........... 30 102 4 147 100,00 19 282 

A indústria extrativa mineral refere-se a pequena ex
tração de mármore e à produção de telhas e tijolos. A in
dústria de transformação está representada pelo benefi

ciamento de café e arroz e industrialização da cana-de
-açúcar. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Eleva-se a 195 o 
número de prédios existentes na sede municipal, de acôrdo 

com os dados estatísticos referentes ao ano de 1954. 2sses 
prédios estavam distribuídos em 22 logradouros, 10 dos 
quais providos de iluminação pública e domiciliar, com 120 
focos nas vias públicas e 86 ligações nos domicílios. 

MEIOS DE TRANSPORTE - É de 121 km a extensão 
total da rêde de estradas de rodagem no território do mu
nicípio, sendo 103 km de estradas municipais e o restante 
de particulares. Estavam registrados na Prefeitura Muni
cipal, em 31-XII-1955, 46 veículos motorizados, sendo 13 
automóveis de passageiros, 19 caminhões e 13 camionetas 

para carga, e 1 trator agrícola. 

Tábua Itinerária - Para as viagens às sedes :mumc1pais 
limítrofes e às capitais do Estado e da União, são as se
guintes, com as respectivas distâncias, as vias de transporte: 
para Bambuí, 27 km em ônibus; para Campos Altos, 60 km 
em ônibus; para Estrêla do Indaiá, 96 km em rodovia; 

para São Gotardo, 28 km em ônibus até Cachoeirinha e o 
restante em outro veículo; para Tapiraí, 20 km através de 

rodovia, em condução especial ou eventual; para Belo Hori
zonte, 285 km em ônibus; para o Rio de Janeiro, 27 km em 
ônibus até Bambuí, mais 352 km pela Rede Mineira de 
Viação, até Belo Horizonte, e daí ao Rio, pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil, 640 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - Eram em número de 53 os 
estabelecimentos comerciais, todos varejistas, sendo 14 na 
sede municipal. O serviço bancário é feito por intermédio 
de três escritórios correspondentes. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númeroa absoluto• % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escre·ver ler e 
escrever(•) escrever(•) 

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

romena. 271 176 101 63,53 36,47 
Quadro urbano Mulheres .. 325 205 120 63,07 36,93 

TOTAL 602 381 221 63,28 36,72 

{Homens ... 3 245 1 107 2 138 34,11 65,89 
Quadro rural. . Mulheres. 3 038 741 2 297 24,39 75,61 

TOTAL 6 283 1 848 4 435 29,41 70,59 

romena ... 3 522 1 283 2 239 36,42 63,58 
Em geral .... . Mulheres .. 3 363 946 2 417 28,12 71,88 

TOTAL 6 885 2 229 4 656 32,37 67,63 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM&RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ............... . 
Matricula efetiva .............. . 

2 
19 

740 1 

15 
25 

944. 

14 
23 

695 

A porcentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 45,19%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,001 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

1951. .... o •••••• 559 248 

1952 .. : ......... 647 272 

1953 ............ 1 004 301 

1954 ............ 
1955 ............ 1 383 391 

Despesa 
realizada 

715 
500 

1 271 

994 

Saldo ou 
"deficit'' 

156 
147 
267 

389 

Quanto a arrecadação, na administração estadual, com
paradamente com a do município, a situação é a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
--------------------- -- ~- ----------

1951............ . .......... . 
1952............ . ......... . 
1953 ................................... . 
1954 ............................. . 
1955 .............................. . 

2 038 
I 780 
4 308 
3 927 
6 316 

559 
647 

1 004 

1 383 

NOTA - Deixa de figurar a arrecadação federal por inexistencia, no muni· 
cfpio, da respectiva exatoria. 



DIVERSOS ASPECTOS DO :~UNICtPIO - ~ a Câma
ra Municipal composta de 9 vereadores, contando o muni
cípio, em 3-X-1955, com um corpo de 1 226 eleitores, dos 
quais, votaram 801 nas eleiçõeB de 3 de outubro do mesmo 
ano. 

Pertence o município, geo1~ràficamente, à bacia do Rio 
São Francisco, achando-se situado não muito longe de suas 
nascentes. Ergue-se em seu território a Serra da Marcela, 
com o Pico do Urubu, a 1 500 metros de altitude, originan
do-se ainda no município vários cursos de água da mesma 
bacia, entre os quais os rios l11daiá, Limoeiro e Perdição. 
As terras são de excelente qua1idade para cultura e criação, 
havendo ainda jazidas de mármore, em exploração. 

O progresso econômico do 'município, que conta menos 
de dez anos de administração autônoma, tem suas grandes 
possibilidades na produção agrícola, principalmente a ca
feeira, já explorada em escala considerável, com cêrca de 
7 000 000 de pés, dos quais 5 000 000 em plena produção. 
A pecuária concorre também de modo apreciável para a 
riqueza local, com a criação dE! bovinos e suínos, e fabrica
ção de queijos e manteiga. O número de propriedades 
agrícolas experimentou, nos últimos anos, acentuado au
mento, tendo subido de 467, pelo. Recenseamento de 1950, 
a 1 274, de acôrdo com o lançamento do impôsto territorial 
referente ao ano de 1956. A pi'Odução cafeeira é tôda bene
ficiada no município, o mesmo acontecendo com a de arroz. 

Funcionavam em 1955 onze máquinas beneficiadoras, sendo 
dez para o primeiro e uma para o segundo produto. São 

compradores, do café produzido no município, em sua quase 

totalidade, comerciantes de Bambuí, Campos Altos, Lavras, 

Perdões e Luz . ~ feita a exportação de gado para os muni

cípios do sul de Minas e para as cidades de São Paulo e 
Belo Horizonte. Exportam-se queijos, manteiga e creme 

para os municípios de Formiga, Bambuí e Luz. 

A sede municipal está localizada na confluência do 

Córrego Danta, do qual tirou o nome, com o Fetais. A 
topografia é algo acidentada, eonstituindo êsse fato emba

raço à expansão e urbanização da cidade. O serviço de 

iluminação a eletricidade já se estende aos principais lo

gradouros. O ensino primário é ministrado pelo grupo es

colar "Francisco Rocha". O c11dastro profissional acusava, 

em 31-XII-1955, a existência de dois farmacêuticos e um 

dentista. Há na Cidade um cinema com a capacidade para 

160 lugares, bem como um Ce11tro de Saúde e uma biblio

teca. A hospedagem é feita por duas pensões. 

A organização do culto católico, da quase totalidade 

da população, compreende uma paróquia, com uma igreja 

e oito capelas. As festividades do culto dão ensejo a gran

des procissões, tais como as de· São José, padroeiro da Ci

dade, São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário e da Se

mana Santa. Por ocasião da festa do Rosário, saem grupos 

de dançadores vestidos a car:iter, executando danças de 

cunho folclórico. As procissõ·~s da Semana Santa apre

sentam figuras simbólicas da Paixão de Jesus Cristo. 

Os adeptos do culto protestante têm na cidade um tem
plo e um salão para suas reuniões. 

(Organizado por Joaquim Rib1•iro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Ary de Souza) . 

CóRREGO DO BOM JESUS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - São inteiramente desconhecidos os aspec
tos históricos relacionados com a chegada dos primP.itos 
habitantes civilizados às terras do atual Município de 
Córrego de Bom Jesus. 

Alguns apetrechos indígenas encontrados na região 
atestam a presença de silvícolas como primeiros habitan
tes do local. De que tribo eram e quais foram os primei
ros brancos que com êles mantiveram .contactos é, no 
entanto, inteiramente desconhecido. 

Presume-se que tenha sido o ouro a atração maior 
para aquêles que por ali passaram . Há um local chamado 
Lavras que se presume tenha sido terra aurífera . 

A fundação do povoado verificou-se entre os anos de 
1865 e 1880, quando Joaquim Bueno de Morais, fazen
deiro local, doou o terreno necessário ao patrimônio de 
uma capela que deveria ser erguida em honra ao Senhor 
Bom Jesus, cuja imagem foi esculpida em Portugal por 
Manoel Soares de Oliveira, e pintada pelo dourador João 
Teixeira, em 1873. 

A sombra da citada capela, cresceu e prosperou o 
povoado de Bom Jesus do Córrego, que recebeu êsse nome 
devido ao santo padroeiro e ao córrego que atravessa as 
terras doadas. 

Em 1889, face ao desenvolvimento rápido, foi elevado 
à categoria de Distrito, para ser considerado Município 
em 1953, com o topônimo Córrego do Bom Jesus. Foi 
desmembrado do Município de Cambuí. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é semimontanhoso. 

Sua área é de 123 km2 • 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capitol. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 6 062 habitantes a população do muni-
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Igreja-Matriz. 

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 6 395 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e 52 habitantes por 
quilômetro quadrado para possível densidade demográfica. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a .situação do distrito de Córrego do Bom 
Jesus, núcleo em' tôrno do qual se emancipou posterior
mente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
Núm·eros % sllbre 
absolutos o total 

geral 

Quadro urbano .......... 168 167 335 5,52 
Quadro suburbano ....... 118 124 242 3,99 
Quadro rural ............ 2 799 2 686 5 485 90,49 

TOTAL ............. 3 085 2 977 6 062 100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola no município, em 1955, fe~i expressa 
pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AO RI COLAS (ba) % ellbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Milho .............. 900 Saco 60 kg 17 500 3 500 43,45 
Arras .............. 160 . . . 4 800 1 920 23,83 
Outro ............. 684 - - 2 634 32,72 

TOTAL ........ 1 744 - - 8 054 100,00 

A agricultura, se bem que seja a atividade principal 
no Município, é ainda de desenvolvimento insignificante 
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e orientada na produção em maior escala de milho e arroz. 

Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos rebanhos 

do município: 

REBANHOS 

Aeininoe ...................... . 
Bov1DOIS ..••................... 
Caprinos .. , .......... ,., ..... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoe ....................... . 
Sulnoe ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

5 
5 000 

100 
400 
100 
80 

9 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

11 
8 000 

13 
640 
210 

12 
8 550 

17 436 

% sllbre 
o total 

0,06 
45,88 

0,07 
3,67 
1,20 
0,06 

49,06 

100,00 

A pecuária se vem desenvolvendo paralelamente à 
agricultura, quando já se nota o interêsse dos pecuaristas 
pela melhora dos seus rebanhos, principalmente para o 

gado leiteiro . 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- cmpre-
INDÚSTRIA beleci- gado % ellbre N.• de Potencia mento Cr$1 000 

o total motores em c.v. 
-------

Indústria extrativa mi-
neral ................ 1 2 1 500 2,40 - -

Indústria de transforma· 
çiio e beneficiamento 6 
da produção agrlcola 7 8 61 000 97,60 1 

TOTAL ........... 8 10 62 500 100,00 1 6 

Artística Imagem em madeira 



Praça João Nascimento 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM&RICOS 

-----1-------
Números de pr,dios existentes ....................... . 

Logradouroà públicos 

Exiatentes .................................... · .... · · · · · 

Ajardinadoe ............................................ . 

Outroe .......................................... , ..... . 

Abastecimento d'água 

PrMioe aervidoe (com ligação livre) ...................... . 

Lo&radouroe aervidoe (totalmente) ........................ . 

89 

13 

12 

70 

8 

Para a eleição de 3-X-1955, o município inscreveu 
1639 eleitores, dos quais 1 067 compareceram às urnas 
e escolheram os 9 vereadores que compõem o Legislativo 
Municipal, na presente legislatura . 

Contava o município com 1 biblioteca. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território de Córrego 
do Bom Jesus é cortado por 3 km de estradas de rodagem, 
sob a administração municipal. Em 1955, encontravam-se 
registrados na Prefeitura do Município 6 automóveis, 3 ca
minhões e 5 ônibus. 

Escolas Reunidos Prof. Moximiono Lombert 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as Tábuas Itinerá.,. 
rias do município: 

DIS-
ESPECIFICAÇÃO TANCIA MEIO DE OBSERVAC0ES 

(km) TRANSPORTE 

·----------- ------· ----------------
Municipios 
Lim.ltroles 

Cambul ................ . 
Camanducaia .......... . 
Estiva ......... . 
Paraiaópolia* ......... . 
Paraiaópolia* ............ . 
Capital Estadual (Belo Ho-

rizonte) ........ . 

Capital Federal (Rio de Ja-
neiro) .............. . 

7 Onibua 
25 Onibua 
25 Onibua 
18 Montaria 
33 Automóvel 

907 Onibus e estrada 
de ferro R.M.V. em Pouoo 

Alegre 

567 Onibus e estrada 
de ferro R.M.V. em Pouso 

Alegre e E.F.C.B. 
em Cruzeiro. 

• Para Pataisópolia não há meioe normais de transporte. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 114 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 20 situados na sede. 

Visto Parcial 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados, relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

---·- -

Homens ................... 252 152 100 60,31 39,69 
Mulherea .................. 250 124 126 49,60 50,40 

TOTAL ............... 502 276 226 54,98 45,02 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: · 

DADOS NUM&RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ............... 10 10 11 
Corpo docente ................. 17 14 17 
Matricula efetiva ............... 606 540 625 
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Prefeitura Municipal 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 42,51%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, nos anos de 1954 e 1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS PúBLICAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
realizada '

4 deficit'' 
Total Tributária do balanço 

------------ -----
1954 ............ 675 140 674 1 

1955 ............ 698 169 568 130 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administrati
vas, sua situação no período de 1954-55 foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000) 

Eotadual Municipal 
------------------- ------------------
1954 ........................................ . 
1955 .......... - ............................ -. 

164 
713 

675 
698 

(Organizado por George Byron Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Rodrigues Pereira). 

CRISTAIS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Admite a tradição que os primeiros 
desbravadores do local tenham sido Lourenço Castanho 
Tacques e seus companheiros de marcha, quando perse
guiam os ferozes índios cataguases, isto dado à proximidade 
do local com o Rio Grande, por onde escaparam os indí

genas perseguidos. 

Quanto aos primeiros forasteiros a se fixarem, não 
há documentação conhecida, admitindo a tradição oral te
nha sido o principal dêles um tal Peixoto e Romão Fa
gundes, possivelmente entre 1780 e 1800. Mas a tradição 
oral se contradiz, admitindo que Romão Fagundes era um 
riquíssimo latifundiário, dominando cêrca de 2 100 km2, 

terreno em que se localizam, hoje, os municípios de Campo 
Belo, Candeias e ·Cristais. De qualquer maneira, subsistem 
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na região várias lendas a respeito dêsse personagem . A 
mais conhecida e característica conta que, por um motivo 
qualquer, correu a notícia de que os cidadãos entre 15 e 
45 anos teriam de empunhar armas (não se esclarece a ra
zão) e que nosso herói, temeroso de ser convocado, teria 
decepado a mão esquerda; poucos dias após, ainda não 
cicatrizada a amputação, chega a notícia dando última 
forma à propalada convocação e Romão Fagundes, corrido 
de vergonha e despeito pelo sacrifício inútil, desaparece, 
para surgir, tempos depois, exibindo bela mão fundida em 
ouro, no local da decepada. 

Com relação ao que teria atraído os primeiros habi
tantes, há unanimidade em admitir tenha sido o cristal de 
rocha, abundante em tôda a região, e razão mesma do to
pônimo por que é conhecida desde os primórdios, agregado 
apenas ao nome da padroeira, Nossa Senhora da Ajuda. 

Admite-se, também, sem contestação, tenha sido uma 
capela dedicada à mesma Santa a primeira edificação lo
cal. Nessa capela, uma pia batismal, com a data de 1806 
inscrita em seu pedestal, dá um marco no tempo da cons
trução, possivelmente por volta de 1800. Essa mesma Ca
pela é hoje a Matriz, mas não está tombada pelos serviços 
do Patrimônio Histórico. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Nossa 
Senhora da Ajuda dos Cristais foi criado pela Lei número 
2 611, de 7 de setembro de 1880, como parte do município 
de Tamanduá (hoje, Itapecerica). 

Em fins de 1881, passou o distrito a pertencer ao mu
nicípio de Campo Belo. 

Na Divisão Administrativa de 1911, nos quadros do Re
censeamento de 1.0 -IX-1920, na Divisão Administrativa do 
Estado, fixada pela Lei Estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o referido distrito figura como integrante do Mu
nicípio de Campo Belo, apenas com alteração toponímica, 
denominando-se, simplesmente, Cristais. Verifica-se o mes
mo no quadro da Divisão Administrativa de 1923, nos de 
Divisão Territorial datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, 
como, também, no anexo ao Decreto-lei Estadual n.0 88, 
de 30 de março de 1938. Ainda nas divisões territoriais 
estabelecidas pelo Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938, e pelo Decreto-lei Estadual n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, para vigorarem nos qüinqüê
nios 1939-1943 e 1944-1948, respectivamente, continua êste 

distrito como um dos componentes do município de Campo 

Belo. 

O município de Cristais foi criado pela Lei Estadual 

n.0 336, de 27 de dezembro de 1948. Na Divisão Adminis

trativa do Estado, vigente no qüinqüênio 1949-1953, o Mu

nicípio se apresenta constituído por um só distrito, o da sede, 

desligado do de Campo Belo. 

A instalação do Município deu-se a 1.0 de janeiro de 

1949. 
Pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para 

vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o Município de Cristais 

continua formado por um só distrito, o da sede, com igual 

nome. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pelas divisões territoriais 

do Estado, estabelecidas pela Lei n.0 336, de 27 de dezem-



bro de 1948, e pela n.0 1 039, c:l.e 12 de dezembro de 1953, 
para vigorarem nos qüinqüêniou 1949-1953 e 1954-1958, o 
município de Cristais, criado pda primeira dessas Leis, se 
jurisdiciona ao Têrmo e à Comarca de Campo Belo. 

LOCALIZAÇAO DO MUNICIPIO - Situa-se o Município 

na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. 

o 

Posição do Município em relaçã~ ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 598 km2 • A média de temperaturas, 
medidas em graus centígrados,.; a seguinte: das máximas: 

32; das mínimas: 12; média compensada: 22. A sede mu

nicipal, situada a 920 metros de altitude, tem como coor-
denadas geográficas 20° 51' 48'' de latitude Sul e ..... . 

45° 31' 24" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 198 km, nCI rumo O.S.O. 

POPULAÇAO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 338 habitantes a população do Município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 844 habita.ntes, como sua população 
provável em 31-XII-55, e prev,~ ~ma densidade demográ
fica de 15 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do Município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULACAO 

Sede ................. . 

Quadro rural. ................ . 

TOTAL GERAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
J.o-VU-1950 

Total 

Homer.s 

6!18 

3 4:!4 

4 1:!2 

Mulheres 

768 

3 448 

4 216 

Números 
absolutos 

I 466 

6 872 

8 338 

%sObre 
o total 

geral 

17,58 

82,42 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ram08 de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, Jli'CUária e silvicultura 
Indústrias extrativas ........... 
Indústrias de transformação ... 
Com&-cio de mf:'rcadorias .... 
Comércio de imóveis e valores ~~bi~ 

liãrioa, cr&lito, seguros e capitali-
zação ...... 

Prestaçã<> de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ..... 
Profissões liberais. 
Atividades sociais. 
Administração públl~~,' Legislativo 

e Justiça ... 
Defesa nacional·~ ~~g~~~~ç~ -~úbÚ~~ 
Atividades domésticas, não remu-

neradaa e atividades escolares dia· 
centes .. 

Condições inativas. 

TOTAJ •. 

POPlJLACAO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

H'lmens 

2 254 
··-

41 
73 

2 
46 

31 
2 
9 

6 
3 

188 
266 

2 921 

Total 

Mulheres Números %sObre 
o total 

geral 
absolutos 

46 2 300 39,06 - -- ---
- 41 0,69 

I 74 1,25 

·- 2 0,03 
100 146 2,47 

-- 31 0,52 
- 2 0,03 

lO 19 0,32 

--- 6 0,10 
3 0,05 

2 623 2 811 47,73 
191 457 7,75 

2 971 5 892 100,00 

Agricultura- A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS lha' 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

--- ---- ----· ---------
Café. 34 Arrôba 8 000 3 200 34,43 
Arroz. 220 Saco 60 kg 6 000 2 400 25,81 
Outras .. 735 -

I 
... 3 696 39,76 

TOTAL. 989 - -- 9 296 IOO,GO 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

NúMERO 
VALOR 

REBANH03 DE 
CABEÇAS Cr$ I 000 % sObre 

o total 
-------- -------

Asininos ..... 15 53 0,10 

Bovinos .. ... 18 000 32 400 63,27 

Caprinos. 220 29 0,05 

Eqüinos. I 400 2 240 4,37 

Muares . .. 800 I 360 2,65 

Ovinos ... I 000 140 0,27 

Suínos 15 000 15 000 29,29 

TOTAL . .. . SI 222 100,00 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FóRCA 
N." de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ I 000 % •ôbre N.o de Pot~ncia 

o total motores em c.v. 
--------------- ---- ---- --- ---f---- ----
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
3,85 I I! de produtos agricolas I I 60 

Indústria manufatureira 
96,15 6 34 e fabril. ..... 9 30 I 496 

TOTAL. lO 31 I 556 100,00 7 42 
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MELHORAMENTOS URBANOS- Era a segJUinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços dE! Estatísti
ca da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACAO 
DADOS 

N1l1MltRICOS 

·------·- -------
Número de prédios existentes ............ . 

LoAradouros Públicos 

Existentes ............. . 

Pavimentados ....... . 
{

Inteiramente . ............. . 
. . Parcialmente .............. . 

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

Ajardinadoa .............................. . 
Outros ................................... . 

Abastecimento d'áAua 

PrMios servidoa poauindo penas ........................ . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . . Parcialmente .............. . 

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

LiAações domiciliares ('\ 

... 
{

Número de li&açõea ........ . 
De luz ................. . 

Consumo em kWh ......... . 

{
Número de li&ações ........ . 

De fôrça ................... . 
Consumo em kWh ......... . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

417 

31 

2 
1 

3 

1 
27 

164 

4 
3 

7 

120 

29 200 

6 200 

Na sede municipal, 1 médico exercia sua atividade 
atendendo a população. A hospedagem era feita por 1 bo
tei e 1 pensão, ao passo que 1 cinema e 1 biblioteca com
pletavam os melhoramentos urbanos. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Cristais é 
servido por 161 quilômetros de estradas de rodagem, todos 
sob a administração municipal. A Prefeitura MW1icipal, em 
1955, registrou os seguintes veículos automotores: 10 auto
móveis, 3 camionetas, 22 caminhões e 2 ônibus. Para me
lhor conhecimento das ligações com os municípios vizinhos 
e capitais do Estado e do País, transcreveremos as seguintes 
Tábuas Itinerárias: 

ESPECIFICACAO DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

-------------------·---- ------ ·--------
Municipios Limltroles 

Boa Esperança ............................... . 32 A11tomóvel 

Campo Belo ........................ :· . ....... . 40 Onibua 

Candeiao .................................... . 38 Automóvel 

Formiga ..................................... . 86 Automóvel 

Gua~ ....................................... . (1) 85 Automóvel 

Belo Horizonte ............................ : .. . (2) 324 Automóvel 

Rio de Janeiro .............................. . (3) 546 :Misto 

(1) Via Boa Eoperança. - (2) Via Formiaa. - (3) De 6nibua at~ 
Campo Belo, da! ll Capital Federal por ferrovia, R.M.V. at~ Barra Mansa, E.F.C.B. 
de Barra Mansa ao Rio. 

COMÉRCIO E BANCOS- O Município possui 61 esta
belecimentos comerciais varejistas, dos quais, quarenta e 
oito estão na própria sede, contando, ainda, com 2 corres
pondentes de estabelecimentos de crédito. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Com referência à alfabetiza
ção, os resultados do Censo de 1950 fornecem os seguintes 
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dados, pelos quais se podem conhecer as condições da po
pulação: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINACAO 
Númeroo aboolutoo % o6bre o total 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e oabem ler e oabem 

escrever ler e eacrever ler e 
eacrever(•) eacrever(•) 

{Homens. 604 332 272 54,96 45,04 
Quadro urbano Mulheres .. 676 296 380 43,78 56,22 

TOTAL I 280 628 652 49,06 50,94 

{Homens ... 2 907 845 2 062 29,06 70,94 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 896 507 2 389 17,50 82,50 

TOTAL 5 803 1 352 4 451 23,29 76,71 

{Homens ... 3 511 1 177 2 334 33,52 66,48 
Em geral. .. . . . Mulheres .. 3 572 803 2 769 22,48 77,52 

TOTAL 7 083 1 980 
1 

5 103 27,95 7l,05 

( ') Incluoive peoooao de instru~io niio declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no Município: 

ESPECIFICACAO 
DADOS NUMltRICOS 

1954 1955 1956 ------------- -----------------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

11 
18 

724 

6 
14 

575 

9 
17 

630 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 30,97%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no Município, no período de 1951-1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANCAS !Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total TributAria 
realizada .. deficit'• 

------- ------- ------- ------- --------
1951 ............ 472 165 555 - 83 
1952 ............ 519 185 497 22 
1953 ............ 882 199 574 308 
1954 ............ 795 205 1 077 - 282 
1955 ............ 879 241 1 051 - 172 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no período de 1951-55 foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-------·--·------ ------- ------- --------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1965 ......................... . 

636 
810 

1 607 
1 700 
2 755 

472 
519 
882 
795 
879 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A principal ati
vidade econômica do Município foi a extrativa mineral, nas 
oportunidades em que o cristal de rocha atingiu importân
cia transcendental, inclusive na indústria bélica, como na 
derradeira guerra, por exemplo. Atualmente, a pecuária e 
a agricultura são as principais fontes de renda do Muni-



cípio, sendo a produção e engorda de bovinos - seguida 
da produção de café e arroz ....,.- os melhores fatôres econô
micos na receita geral do Mwticípio. A indústria de lati
cínios, como a exportação de seus afamados produtos para 
a praça do Rio de Janeiro, é ou1ra fonte de renda apreciável. 

A agricultura, nos últimm: anos, tende a racionalizar
-se, concentrando-se em poucc,s produtos, como o café, o 
arroz .e o milho. Do primeiro dêstes produtos, possui o Mu
nicípio uma área de 1 230 ha plantada, com 275 000 pés, 
sendo 25 000 novos. Quanto aos rebanhos, o de suínos entra 
com um ponderável contingen1e de 23 000 cabeças, contra 
18 000 cabeças de bovinos. 

A sede possui iluminação elétrica domiciliar, ruas cal
çadas e está situada a 850 metros de altitude. 

Os principais festejos locais são os de fundo religioso, 
realçando o Congado, que Sll realiza em data incerta, 
entre maio e outubro, dependendo de circunstâncias locais 
a escolha de data. As procissiíes mais importantes são as 
de Semana Santa, do Corpo de Deus e da padroeira, Nossa 
Senhora da Ajuda, sendo comwn que os fiéis cumpram pro
messas religiosas dwránte tais prociSsões . 

Sendo a religião Católica Apostólica Romana a pre
dominante no Município, não eKistem outros grupos religio
sos configwrados. 

(Organizado por Casar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Hélcio Hesende) . 

CRISTINA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO 1 - As terras onde se ergue a cidade de Cris
tina eram verdadeiro sertão uo ano de 1774, quando o 
padre. português, José Dutra da Luz, morador de Pouso 
Alto, tendo notícia de que :b.avia owro em abundância 
naquelas paragens, para lá se transportou com o intúito 
de extrair o precioso metal. ~lendo possuidor de fortuna, 
fêz construir, a 6 km do local onde hoje se acha a cidade, 
àlgumas casas e uma capela, n::t qual colocou uma imagem 
de Nossa Senhora da Glória que consigo trouxera. A 13 
de maio daquele ano foi celebrada nessa capela a primeira 
missa, pelo mesmo padre José Dutra da Luz. Mais tarde, 
conhecendo melhor a região, tl:ansferiram-se os moradores 
para onde está atualmente a cidade. No ano de 1800 

Rua Olegárie Maciel 

1 Notas de Antônio Campos, Agente Municipal de Estatística, 
com subsídios outros, coligidos pelo redator. 
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Avenida Santo Antônio 

o pequeno núcleo já era um arraial que recebeu o nome 
de Espírito Santo de Cunquibus. Posteriormente vieram 
de Portugal para a nova localidade três sobrinhas do pa
dre José; aí contraíram matrimônio e constituíram os pri
meiros troncos das famílias que se radicaram no lugar. 
Pela Lei provincial n.0 209, de 7 de abril de 1841, foi 
criado o distrito, com sede no povoado, que passou depois 
à categoria de vila, desmembrada do município de Itajubá, 
pela Lei provincial n.0 485, de 19 de junho de 1850. 
Pela Lei provincial n.0 1885, de 15 de julho de 1872, 
teve foros de Cidade e tomou o nome de Cristina por 
Lei n.0 375 de 1876. Em 1884 e 1901, respectivamente, 
foram criados os municípios de Pedra Branca, hoje Pe
dralva, e Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, com 
territórios desmembrados do município de Cristina. Pela 
Lei n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, está constituído 
de dois distritos - Cristina e Rosário de Dom Viçoso, 
passando êste último a pertencer ao município de Carmo 
de Minas, pela Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923. 
Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, foi criado 
o distrito de Olímpio Noronha, subordinado ao municí
pio de Cristina e desmembrado do seu território, voltando 
assim o município a constituir-se novamente de dois dis
tritos. Pela Lei provincial n.0 2 205, de 1.0 de junho de 
1876, o município de Cristina pertencia à comarca de 
Passa Quatro; em 8 de julho do mesmo ano, pela Lei 
provincial n.0 2 273, foi dada a essa comarca a denomi
nação de Cristina, passando assim para essa cidade a 
sede da circunscrição judiciária . Pela Lei provincial nú
mero 2 462, de 19 de outubro de 1878, perdeu o têrmo 
de Pouso Alto e pela Lei estadual n.0 11, de 13 de novem
bro de 1891, foi suprimido o têrmo de Cristina, para 
ser novamente criada a comarca, pela Lei estadual n.0 663, 
de 18 de setembro de 1915, verificando-se a reinstalação 
a 1.0 de dezembro de 1917. Nos quadros da divisão terri
torial, datados de 31-XII-1936 e 31-XII-937, e no qua
dro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 1938, a comarca de 
Cristina está integrada pelos têrmos dêsse nome e de Pe
dralva, subdividindo-se o primeiro em dois municípios -
Cristina e Maria da Fé. Nos têrmos do art. 25, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado, da
tado de 14 de julho de 1947, foi Pedralva elevado a 
comarca, desmembrando-se assim da de Cristina, que ficou 
constituída do seu próprio município e do de Maria da Fé. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO- Está o município 
situado na zona Sul do Estado e tem as suas terras ba-
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Vista Parcial da Cidade 

nhadas pelas nascentes do rio Lambari, tributário do no 

Verde. A superfície total é de 375 ktn:! e a sede muni

cipal, a uma altitude de 992 m, tem como coordenadas 

geográficas 22° 12' 30" de latitude Sul e 45° 15' 55" de 

longitude W. Gr. , distando 290 km, em linha reta, no 
rumo S.S.O., da capital do Estado. Temperatura em graus 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

56:1. 

centígrados: média das máximas: 30; das mínimas: 10; 
compensada: 22. 

POPULAÇÃO - A população do mumc1p10, de acôrdo 
com o Recenseamento de 1950, elevava-se a 11 440 habi
tantes e pode ser estimada, para 31-XII-1955, em 12 115, 
segundo cálculos do Departamento Estadual de Estatís
tica. Densidade demográfica: 32 habitantes por quilô
metro quadrado. 

Aglomerações urbanas - São a sede municipal e a sede 
do distrito de Olímpio Noronha, com os seguintes dados, 
de acôrdo com o Recenseamento de 1950: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.<>-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulher" Números % oôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 1 223 1 387 2 610 22,81 
Vila de Ollmpio Noronha ......... 199 205 404 3,53 
Quadro rural. ..... .............. 4 323 4 103 8 426 73,66 

TOTAL GERAL ........... 5 745 5 695 11 440 100,00 

Mantinha o município, em 1950, cêrca de três quar
tas partes, ou exatamente 73,66, da sua população 
fora dos quadros urbanos, como característica de sua 
feição ruralista, tendo como base de sua economia as ati
vidades agrárias . 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA -Ramos de 
atividade --'- O Recenseamento de 1950 fornece os se-



guintes dados, relativos à distribuição da população de 
10 anos e mais, segundo os r_amos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDAQE 

POPULACAO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homerut 

Total 

Mulheres N6meros 
absolutos 

% s6bre 
o total 
geral 

---------1---------------------
A:ãicultura, pecuária e silvicultura 2 6:!2 130 2 752 35,73 
In 6atrias extrativas . ............ 9 9 0,11 
Ind6stria de transformação, , , ... 2417 3 210 2,73 
Com~rcio de mercadorias, ..... , . 1:.4 2 116 1,50 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liários, cr&tito, seguros e capita-
tização .... , ........ , , .... - .... :~o 20 0,25 

Prestação de serviços ............ 114 120 204 2,64 
Transporte, comunicações e armaze-

lót 4 65 0,84 nagem .. ...................... 
ProfisÔões liberais. , .. , , , . , , ...... lO 1 11 0,14 
Atividades sociais . ............... . 13 40 53 0,68 
Administração p6blica, Legislativo 

5 32 0,41 e Justiça .... , .. , ............. - l7 
Defesa nacional e segurança p6btica 7 7 0,09 
Atividades dom&ticaa, não remu-

neradae e atividades escolares dia-
3 811 49,49 c:-entea . ........................ 3S7 3 414 

Condições inativa!, .... ·········· 2f6 149 415 5,39 

TOTAL.,, .. , .. , ............ 3 837 3 868 7 705 100,00 

Nos dados acima preponder·am a agricultura, a pecuá

ria e a silvicultura entre as atividades econômicas da 

população de 10 e mais anos de idade, com 35,73%, 

abaixo apenas das atividades domésticas, não remunera

das e atividades escolares discentes. Os demais ramos de 

atividade concorrem em sua maioria com menos de um 

por cento, fugindo à regra apenas as indústrias de trans

formação, com 2,73%, a prestaçiio de serviços, com 2,64% 
e o comércio de mercadorias, com 1,50%, cumprindo no

tar que as indústrias de transformação referem-se em 
maior parte a produtos originários também de atividades 
agropastoris . 

AAricultura, pecuária e silvicult1Jra - Os resultados do 
inquérito agropecuário de 1955, realizado pelos Serviços 
de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura 
e da Secretaria da Agricultura do Estado, em colaboração, 
fornecem os seguintes algarismos sôbre a produção agrí
cola do município: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

AREA 
(ha) 

PRODUCAO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 'ooo %s6bre 
o total _ _.,_ _______ --------------------.---

Caf~."" ...... " .. 2 215 ArrOba 56 800 30 220 40,45 
Milho ... , ...... , ... 6 100 Saco 60 kg 113 500 ·23 835 31,90 
Batata-inglês& ..... , 380 40 300 10 075 13,48 
Arroz .. ,.,., ....... 470 Saco 60 kg 7 600 3 192 4,27 
Feijão, ..... , ..... , . 390 . 4 400 2 640 3,67 
Fumo em fOlha, .... 125 ArrOba 5800 1 740 2,32 
Outras ..... , .... ,., 144 3 015 3,91 

TOTAL ........ 9 824 74 717 100,00 

Por falta de dados, deixal'am de ser incluídos na 
área cultivada de outras cultura:~ os elementos referentes 
às culturas de abacate, banana, laranja, marmelo e uva. 
Assim, a área cultivada total registrada no quadro, de 
9 824 hectares, seria um pouco maior, aproximadamente 
10 000, o que mostra o elevado índice de aproveitamento 
das terras do município na agricultura. 2sse índice é com 
efeito de mais de 26% e responde em grande parte pela 
promissora situação de sua economia. O café, o milho 
e a batata-inglêsa são as culturas que para isso mais forte
mente concorrem. Do primeiro havia no município mais 

Rua Governador Valadares 

de 1800 000 pés, estando 1180 000 em franca produção, 
cujo valor subiu, conforme se viu no quadro, a mais de 
30 000 000 de cruzeiros. O milho e a batata-inglêsa, em
bora com menores cifras de produção cada um, concor
rem a seu turno com parcelas que englobam contingente 

ainda um pouco maior para o valor da produção agrí
cola . Entre as culturas não consignadas no quadro, po

dem ser ainda citadas a batata-doce e a cebola, cujos 

valores se expressam respectivamente em Cr$ 592 000,00 

e Cr$ 747 000,00. Mas o município produz ainda abacaxi, 

alho, amendoim, cana-de-açucar, mandioca e uva. 

Pecuária - A pecuária do município está representada 
pela existência, em 31-XII-1955, de um rebanho total 
de 48 446 cabeças, no valor de Cr$ 64 000 000,00, assim 
discriminado: 

REBANHOS 
NOMERO 

DE 
CABECAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total -------------·-- -------------- ---·----

Asinlnos .... ·." ..... , , ...... , , . 26 91 0,14 
Bovinoa ........ , .... , ........ . 
Caprinos ................ , .... . 

23 240 41 832 65,31 
1 900 143 0,22 

Eqüinos ....... , ...... , ..... , .. 
Muares .. , .•........... , ..... , . 

2 620 3 144 4,90 
2 460 4 428 1,91 

Ovinos ............ , .... , . , . , .. 1 200 144 0,22 
Sulnoa ................. , ..... , . 17 000 14 280 22,30 

TOTAL .. " ........... , .. . 48 446 64 062 100,00 

Os rebanhos bovino e suíno, com 23 240 cabeças o 
primeiro, no valor de Cr$ 41 832 000,00 e 17 000 o segun
do, no valor de Cr$ 14 280 000,00, abrangem os dois 
quase todo o setor da economia do município, fundado 
na pecuária, com uma quota de mais de 87% do valor 
total dos rebanhos. Embora não figurem no quadro, mere-

Outro aspecto da Av. Santo Antônio 
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Rua Dr. Silvestre Ferraz 

cem ser mencionadas as aves domésticas, cuja criação com
preendia no mesmo ano um total de 68 800 cabeças, no 
valor de Cr$ 1 720 000,00, com uma produção de ovos que 
foi estimada em 86 400 dúzias, valtmdo Cr$ 1 123 200,00. 
Ainda em referência ao rebanho bovino é interessante 
acentuar a sua alta percentagem de gado leiteiro, a jul
gar pela cifra registrada na produção de leite em natu
reza, com 3 139 000 litros, no valor de Cr$ 9 730 900,00. 
Os quadros estatísticos registram ainda, embora com ín
dices de produção reduzidos, a cêra e o mel de abelhas, 
a crina animal e a lã de carneiro. 

Indústria - No levantamento da produção industrial do 
ano de 1955, foram apurados os seguintes dados refe
rente à respectiva organização, no município: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peeaoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE nta· empre· 

INDOSTRIA beteci- gado 
mentes Cr$1 000 % a6bre N.• de Potência 

o total motores eme.v. 
----------------

Ind6otria extrativa mi· 
neral ................ 8 24 81 1,63 - -

Ind6otria de tr11111forma-
çio e beneficiamento 
da produção agrlcola 74 143 1 697 34,28 29 221 

Ind61tria manufatureira 
e fabril. ............. 25 48 3 172 64,09 21 94 

TOTAL ........... 107 215 4 950 100,00 50 315 

Dos três grupos industriais consignados no quadro, 
o mais importante é o da indústria manufatureira e fabril, 
representada no município pela produção de queijos, man
teiga, caseína, produtos de padaria e lingüiça de porco. 
Entre êsses produtos destacam-se pelo vulto da respectiva 
produção os queijos, com 195 124 kg no valor de ..... . 
Cr$ 8 332 132,00; a manteiga, com 64 876 kg, no valor 
de Cr$ 3 480 994,00; e os produtos de padaria, com 169 280 
quilos, no valor de Cr$ 1393 697,00. No grupo da trans
formação e beneficiamento de produtos agrícolas, os prin
cipais são o fumo em corda, com 60 118 kg, no valor de 
Cr$ 2 829 152,00; o fubá de milho, com 224 400 kg, no 
valor de Cr$ 897 600,00; e a farinha de milho, com 
45 450 kg, no valor de Cr$ 249 950,00. A indústria ex
trativa mineral, de reduzido vulto em relação aos demais 
grupos, resume-se quase que exclusivamente na obtenção 
de materiais de construção, tais como pedra, areia, tijo
los, etc. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
por uma rêde rodoviária de 169 km, dos quais 22 km 

mantidos pelo Estado e 147, km pela administração muni
cipal. O município é atravessado ainda pela estrada de 
ferro da Rêde Mineira de Viação, pela qual se comunica 
com a capital federal, num percurso de 380 km e com 
a capital do Estado, no de 720 km. Por estradas de 
rodagem essas distâncias se reduzem a 306 km e 535 km, 
respectivamente. Para o transporte rodoviário, havia no 
município 81 veículos a motor, entre os quais 55 auto
móveis de passageiros, 1 ônibus, 17 caminhões e 5 ca
mionetas. Os veículos a fôrça animada eram em número 
de 117, sendo 85 para passageiros e 32 para carga. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do Município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limitrpfes 

Maria da F~ ........... . 
Maria da F~ ...... .. 
Carmo de Minas ........ . 
Carmo de Minas ........ . 
JesuAnia ................ . 
JesuAnia ................ . 
Pedralva ............... . 
Pedralva .............. . 
Nat&cia ................ . 
Capital Eetadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 
Capital Federal. ........ . 

DIS
TANCIA 

Ckm) 

VIA DE 
TRANSPORTE 

19 Ferrovia 
23 Rodovia 
21 Ferrovia 
24 Rodovia 
88 Ferrovia 
32 Rodovia 
33 Rodovia 
41 Ferrovia 
59 Rodovia 

720 Ferrovia 
804 Ferrovia 
535 Rodovia 
380 Ferrovia 
306 Rodovia 

OBSERVAÇÕES 

R.M.V. 
Automóvel 
R.M.V. 
Automóvel 
R.M.V. via Sotedade 
Automóvel 
Automóvel 
R.M.V.- via Pedrio 
Automóvel 
R.M.V. 
R.M.V. e E.F.C.B. 
Automóvel 
R.M.V. e E.F.C.B. 
Automóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio está representado 
no município pela existência (em 31-XII-1955) de 72 es
tabelecimentos, dos quais 17 atacadistas. Localizam-se na 
cidade 13 estabelecimentos atacadistas e 42 varejistas. 
Para o serviço bancário funcionam no município 3 agên
cias e 2 correspondentes. Existe também uma agência 
da Caixa Econômica Estadual, com um movimento de 
depósitos que foi de Cr$ 563 191,00, em 31-XII-1955. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, no setor da instrução popular, revelam para o mu
nicípio os seguintes dados referentes à alfabetização, para 
os habitantes de 5 e mais anos de idade: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6mero1 aboolutoo % o6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e oabem ler e oabem 

eacrever ler e escrever ler e 
eacrever(l) escrever()) 

--------------------
{Homem ... 1 204 823 381 68,35 31,65 

Quadro urbano Mulheres .. 1.367 808 559 59,10 40,90 

TOTAL 2 571 1 631 940 63,43 36,57 

{Homens ... 3 464 1 146 2 318 33,08 66,92 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 324 743 2 581 22,35 77,65 

TOTAL 6 788 1 889 4 899 27,81 72,18 

{Homene ... 4 668 1 969 2 699 42,18 57,82 
Em geral...... Mulheres .. 4 691 1 551 3 140 33,06 66,94 

TOTAL 9 359 3 520 5 839 37,61 62,39 

( ~) Inclusive pessoas de instruçiio niio declarada. 

Aproxima-se de duas têrças partes do total a popu
lação urbana que sabe ler e escrever, ao passo que, da 
população rural, pouco mais da quarta parte possui aquêle 
conhecimento, no ·qual prepondera, de modo geral, o ele
mento masculino. 



Embelezamento urbano 

Ensino primário - A rêde escolar do ensino primário, 
de acôrdo com os dados forneci.dos pelo Serviço de Esta
tística da Secretaria da Educação do Estado, funcionou 
no município com a seguinte organização, no período de 
1954 a 1956: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ........ : ....... . 
Matrícula efetiva .............. . 

1954 

19 
40 

1 268 

1955 

21 
40 

1 361 

1956 

26 
34 

1 251 

A percentagem de alunos matriculados em 1956, em 
relação à população infantil em idade escolar, aproxi
ma-se da taxa de 50%. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros E·xistentes nos serviços de 
Estatística da Viação e da Pmdução de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existentes .... 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Ajardinados ............................................. . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo hierOmetroa ........ . 
. . Possuindo penas ............. . 

PrM10s servtdoa........... Com ligações livres ...... , ... . 

· TOTAL ................. . 

Logradouros v' dos { Tota~mente" .... · · · · · · · · · · · · ser 1 
.. .. .. Parctalmente ................ . 

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

Esgotos 

Logradouros servidos ...... I De despejo .................. . 
\ De águas superficiais ......... . 

Pr~dios esgotados ......... {~:·r:.'.'.'·.::::::.:.:::::: 
Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros iluminados {' N6mero de lcgradouroa ....... . 
· · · N6mero de fccoa ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (Ano de 1955) 

N6::'rro de ligações ....... I Para luz .................... . 
I Para fOrça .................. . 

Consumo em kWh . I Para luz .................... . 
I Para fOrça .................. . 

DADOS 
NUM2RICOS 

785 

29 

18 
3 

21 

8 

516 
37 

553 

22 
21 
23 

20 
20 

514 
93 

38 
236 

88 235 

492 
18 

150 403 
71 072 

FINANÇAS PúBLICAS - A arrecadação municipal, no 
período de 1951-1955, assim como a respectiva despesa, 
tiveram o seu movimento expresso através dos seguintes 
números: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Saldo ou - Despesa 

Total Tributária 
realizada deficit 

------
1951 ....... "." 764 347 803 - 39 
1952 ........ " .. 942 360 934 8 
1953 ............ 1 132 405 998 134 
1954 ............ 1 061 363 1 305 - 244 
1955 ............ 1 475 376 1 382 93 

A receita geral experimentou acentuado aumento no 
período considerado, enquanto que a renda tributária 
pouca oscilação sofreu. Quanto à despesa, acusou também 
desenvolvimento sensível durante o período, com a veri
ficação de deficits em dois anos e saldos nos demais 
exercícios . 

A arrecadação geral, nas três esferas administrativas, 
está representada no período 1951-55, conforme o seguinte 
quadro: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal _____________ ..:........._ -------------------

1951 ......................... . 
1~2 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

716 
775 
905 
911 

1 290 

1 970 
2 676 
4 065 
4 830 
8 289 

764 
942 

1 132 
1 061 
1 475 

Mostram os números o grande aumento da arreca
dação, no qüinqüênio, nas esferas federal e estadual e 
de modo especial nesta última, como demonstração sem 
dúvida da vitalidade das fôrças econômicas do município. 

ASSIST:S:NCIA MÉDICO-HOSPITALAR - Há no mu
nicípio um hospital com capacidade de internamento pa
ra 42 leitos. 

CADASTRO PROFISSIONAL - De acôrdo com os re
gistros em 31-XII-1955 conta o município 4 médicos, 8 
farmacêuticos, 2 dentistas e 3 advogados. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Municipal 
é composta de 9 vereadores. Até 31-XII-1955, achavam-se 
inscritos 3 097 eleitores, dêstes havendo votado 1 864, nas 
eleições de 3 de outubro do mesmo ano. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIC1PIO - A plan
tação do café constitui a principal fonte de riquezas do 
município, com larga exportação, que subiu em 1955, a 
14 200 sacas. Cultivam-se, porém, outros produtos, em 
volume apreciável, como: mt1ho, batatinha, cebola, fru
tas, etc. Funcionam no município diversas fábricas de 
lacticínios, com larga exportação de queijo, manteiga e 
leite congelado. :S:Sses produtos são exportados, de pre
ferência, para o Rio de Janeiro, Passa Quatro, São Lou
renço, Três Corações e outras cidades vizinhas. 

Embora continuem os métodos antigos na explora· 
ção da agricultura, notam-se iniciativas tendentes à intro
dução de processos de mecanização, conforme o demonstra 
a aquisição já de alguns tratores para o cultivo das terras. 

A cidade de Cristina está situada em um vale da 
Serra de São João, uma das ramificações da Serra da 
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Mantiqueira, daí se espraiando pelos vales dos rios Lam
bari e Glória. Devido ao local acidentado, é irregular o 
traçado urbano, como se nota aliás em muitas cidades 
do interior de Minas, havendo, entretanto, uma parte 
situada em planalto. O rio Glória, que nascE' na Serra 
das Almas, entra na Cidade pela zona suburbana, em ca
choeiras sucessivas, de belo aspecto, causando admiração 
aos visitantes dêsse trecho da cidade. O clima é grande
mente saudável, com a temperatura média de 22°C e 
mínima de 10°C, d~scendo a menos de 0°C no inverno, 
época em que é freqüente o fenômeno das geadas, for
mando sôbre as colinas extenso lençol branco e causando 
prejuízos às plantações. 

O ensino médio conta com dois estabelecimentos na 
Cidade, sendo um Ginásio oficializado, com o corpo do
cente de 9 professôres e 76 alunos e uma Escola de Co
mércio, com 8 professôres e 10 alunos matriculados. Fun
ciona uma biblioteca pública, com 1 161 volumes, con
tando ainda a Cidade dois cinemas cuja capacidade total 
é de 370 lugares. Duas associações de cultura física e 
uma artístico-literária, com duas praças para a prática de 
esportes, são ainda elementos de que dispõe a população 
para o seu desenvolvimento cultural. Há 2 livrarias · na 

sede. 
A organização do culto católico, religião praticada pe

la totalidade da população, compreende uma paróquia, 
com 3 igrejas comuns e 13 capelas. 

As principais repartições públicas são a Prefeitura 
Municipal, as duas Coletorias - federal e estadual, a 
Agência Municipal de Estatística e Agência do Depar
tamento dos Correios e Telégrafos. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Antônio Campos). 

CRUCILANDIA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Diz a tradição que o primitivo povoado 
teve por fundadores dois portuguêses integrantes de uma 
bandeira procedente do sul, com destino aos sertões de 
Goiás. Não desejando prosseguir viagem, dela se· desliga
garam, para se fixar naquelas paragens, atraídos, sobre
tudo, pela presença de pepitas de ouro, e que então podiam 
ser encontradas nas areias do ribeirão que banha a loca
lidade. 

Com o passar do tempo, o antigo núcleo cresceu, vin
do a formar o arraial de Santa Cruz das Águas Claras que, 
por fôrça da Lei n.0 2, de 14 de setembro de 1891, passou 
à categoria de distrito, subordinado ao município de Bon
fim. Nessa oca,sião, recebeu o seu primeiro nome oficial 
- Santa Cruz de D. Silvério, em homenagem a Dom 
Silvério Gome.s Pimenta, que se achava em visita ao arraial, 
quando lhe foi comunicada sua nomeação para Bispo. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, passou o distrito a denominar-se simplesmente 
D . Silvério. 

Em 1938, em virtude da Lei estadual n.0 148, foi seu 
topônimo outra vez modificad~ para D. Silvério do Bon
fim. :f!:sse nome foi sugerido por uma comissão local, vi-
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sando a diferençar o distrito de seu homônimo situado no 
mesmo Estado. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei nwnero 
1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no qüin
qüênio 1944-1948, passou o distrito a denominar-se Cruci
lândia, integrando o município de Bonfim. 

Finalmente, a Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro 
de 1948, criou o município de Crucilândia, composto ape
nas do distrito da sede. 

A instalação do município verificou-se em 1.0 de ja
neiro de 1949. 

A Lei n.0 1 039, de 12-XII-53, para vigorar no qüin
qüênio de 1954-1958, manteve inalterada a composição ter
ritorial do município, que se subordina ao têrmo e comarca 
de Bonfim. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Santa Cruz das 
Águas Claras, hoje sede do município de Crucilândia, teve 
a sua denominação mudada para Santa Cruz de Dom Sil
vério, por fôrça da Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891, quando passou a constituir distrito do município 
de Bonfim. Em 1923, em virtude da Lei estadual, n.0 843, 
de 7 de setembro do mesmo ano, o distrito de Santa Cruz 
de Don Silvério teve novamente a sua denominação mudada 
para Dom Silvério. Em 1938, outra vez, por fôrça do De
creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o distrito 
de Dom Silvério teve a sua denominação mudada para Dom 
Silvério do Bonfim. Em 1943, em virtude do Decreto-lei 
n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, o distrito de Dom 
Silvério do Bonfim, recebendo a categoria de vila, passou 
a chamar-se Crucilândia. Em 1948, pela Lei n.0 336, de 27 
de dezembro de 1948, a vila de Crucilândia foi elevada à 
categoria de Sede Municipal, ocorrendo a sua instalação 
no dia 1.0 de janeiro de 1949. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- O Município de Crucilân
dia, de acôrdo com o Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezem
bro de 1943, continua subordinado ao têrmo judiciário úni
co da Comarca de Bonfim, de onde foi desmembrado admi
nistrativamente. 

Igreja-Matriz 



LOCALIZAÇÃO DO MUNIC!PIO - Situa-se o município 
na zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. O pico mais alto é o 
"Novo Mundo", com 1 250 metros. Não há rios caudalosos. 
Possui uma única cachoeira - a de Biboca. 

Sua área é de 172 km. A sede municipal, situada a 
895 m de altitude tem como c,:>ordenadas geográficas .... 
20° 22' 54" de latitude Sul l~ 44° 20' 48" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 68 km, 
no rumo S.S.O. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 960 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 5 251 habitantes como sua popl!lação 
provável em 31-XII-55, e espE!ram 31 habitantes por qui
lômetro quadrado para a dem:idade demográfica. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a :;;eguinte a localização da po
pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres NCímeros %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ •f96 627 1 123 22,64 
Quadro rural. ................... 1 !148 1 889 3 827 77,36 

TOTAL GERAL ........... 2 •f44 2 516 4 960 100,00 

Como se verifica da leitu1a do quadro, de seus 4 960 
habitantes recenseados em 1~'50, 22,64% localizavam-se 
nos quadros urbano e suburbano, e 77,36% no rural. Ve
rifica-se, assim, que preponde1·a a população rural. Em 

todo o Estado de Minas Gerais, 70% da população loca
lizam-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 
grral 

------------1---- 1----1----- ----

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias elltrativas ........... , . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi~ 

liários, cr~ito, seguros e capitali· 
zação............ . .. . 

Prestação de serviços ............ . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem .............. . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ........ ; ............ . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~ticas, não remu

nerada, e atividades escolares dis-
centes .................... . 

Condições inativas .......... . 

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

1 180 
10 
98 
SI 

2 
22 

30 
1 
5 

20 
3 

147 
176 

1 745 

11 

7 
1 

62 

1 
1 

16 

1 585 
112 

1 796 

I 191 33,66 
lO 0,28 

lOS 2,96 
52 1,46 

2 0,05 
84 2,37 

31 0,87 
2 0,05 

21 0,59 

20 0,56 
3 0,08 

1 732 48,94 
288 8,13 

3 541 100,00 

A base econômica do mumc1p1o está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo "Agricultura, pecuária e silvicultura", nas ati
vidades da população. 

Por motivos óbvios, do total de 3 541 pessoas, devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 2 020 pessoas. Das restantes, 1 191 dedicavam
-se ao ramo de agricultura e pecuária. 

AAricultura - A produção agrícola no município, em 
1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 
tabela: 

PRODUÇÃO VAJ,.OR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

%.Obre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

-·-------- ·---·-- --·--- -----·--

Caf~ ........... .... 148 ArrOba 3 432 1 201 31,50 
Outras .... ..... .. 588,5 - - 2 611 68,50 

TOTAL .... . ... 736,5 -- -- 3 812 100,00 

O café representa 31,50% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda milho, cana-de-açúcar, arroz, mandioca 

e feijão. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

--------------1·------11-----1--------

Asininos .................... . 
Bovinos ..................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... · 
Ovinos ........................ · 
Sulnos ........................ · 

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

1 
3 760 

300 
320 

90 
100 

1 300 

5 
6 392 

30 
461 
252 

13 
I 079 

8 232 

0,06 
77,66 
0,36 
5,60 
3,06 
0,15 

13,1 I 

100,00 

Dos rebanhos no município, salienta-se o de bovinos, 
com 13,11 o/o sendo o de menor valor o de asininos, com 

0,06% do total. 
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Praça Dom Silvério 

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL - 1955 

PRODUTO 

----------------------
Cera de abelha ......... , ..... . 
Crina de animal ............... . 
Leite ......................... . 
Ovos...... . ........... · ·. · 

TOTAL ... 

UNIDADE 

Kg 
Kg 

Leite 
Dúzia 

QUANTI
DADE 

260 

733 200 
SI 400 

VALOR 
(Cr$) 

7 800,00 

l 466 400,00 
760 720,00 

2 234 920,00 

Da produção de origem animal prepondera a do leite 
com 733 200 litros e o valor de Cr$ 1 466 400,00, seguida 
pela de ovos, com 51 400 dúzias e valor de ........... . 
Cr$ 760 720,00, além dos outros produtos, perfazendo o 
valor total de Cr$ 2 234 920,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 
Organização - 1955 

N.• de CAPITAL FORCA 
esta- PeJSoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE beleci- empre-
INDÚSTRIA mentoa gado 

Cr$1 000 % aôbre N.• de Potência 
o total motores em c.v. 

--- ---- ---· ---- ------- ------

Indústria extrativa mi-
neral e vegetal. ...... 2~ Sf 47 000 1,60 --- ---

Indústria de transforma-
çilo e beneficiamento 
da produção agrlcola 33 62 2SS 000 8,68 -- --

Indústria manufatureira 
e fabril. ... ....... ... se 109 l633 000 89,72 3 24,S 

TOTAL ....... ... li C 227 2 93S 000 100,00 3 24,S 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 52 km de estradas de rodagem, dos quais 31 
estão sob a administração estadual e 21 sob a municipal. 
.Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 3 automóveis, 1 
camioneta e 16 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Bonfim ................. . 
ltaguara .. . 

Piracema ......... . 
Capital Estadual. .. . 
Capital Estadual .. 

Capital Federal. ... . 
Capital Federal. .. . 

568 

DISTANCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

17 Onibus 
24 Onibus 

23 Onibus 
106 Onibus 
109 Onibuscom bal

deação para a 
E.F.C.B. em 
Brumadinho 

647 Automóvel 
627 Onibus com bal

deação para a 
E.F.C.B. em 
Brumadinho 

Via Guedes 
Via Correiaa, Peixo-

to e Mato Dentro 
Via Machados 
Via Bonfim 
Sendo 48 km por 

Onibus até Bruma
dinho e dal 61 km 
até Belo Horizonte, 
pela E.F.C.B. 

Via Belo Horizonte 
Sendo 48 km por 

Onibus até Bruma
dinho e dal S79 
km pela E.F.C.B. 
até Rio de Ja
neiro 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de. Estatis
tica da Viação e da Produção, em Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMi!:RICOS 

Núm.ero de prédios existentes ........................ . 

Logradouros públicos 

Existentes ............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

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

Outros ............... , ................................. . 

Prédios servidos ............ {Possuindo penas.············ 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos....... Parcialmente ............... . 

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

Iluminar;llo pública e domiciliar (•) 

Logr d -1 · d {N6mero de logradouros ..... . 
a ouros 1 umma os..... Número de focos ........... . 

. Conaumo em kWh ......... . 

Ligar;aes domiciliares (•) 

De luz .................... {Número de ligaçõea ......... . 

Conoumo em kWh ......... . 

De f6rça .................. {Número de ligaçõea ......... . 

Conaumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentea ao ano de 1955. 

375 

24 

24 

24 

127 

127 

10 
1 

11 

9 
92 

8 328 

1S7 

19 375 

2 

1 020 

A sede municipal conta, para comunicações, com 1 apa
relho telefônico. Há ainda 1 hotel, 2 cinemas e uma bomba 
de gasolina. 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 37 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 21 situados na sede. 

Dispõe também de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento de 1950, referentes à alfabetização, fornecem os se
guintes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

·Sabem Nilo Sabem Niio 

Total ler e sabem ler e sabem 
eJcrever ler e escrever ler e 

escrever(•) eJcrever(•) 
----------------- ···---- -------------

{Homens ... 409 265 144 64,79 35,21 
Quadro urbano Mulheres .. 524 265 259 50,57 49,43 

TOTAL 933 530 403 56,80 43,20 

{Homens ... 1 621 627 994 38,67 61,33 
Quadro rural.. Mulheres .. I 581 476 1 105 30,10 69,90 

TOTAL 3 202 1 103 2 099 34,44 65,56 

{Homens ... 2 030 892 1 138 43,94 56,06 
Em geral...... Mulheres .. 2 105 741 1364 35,20 64,80 

TOTAL 4 135 1 633 2 502 39,49 60,51 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge 56,80% 
do total, no quadro urbano, 34,44% no quadro rural, e em 
geral 39,49%, dos que sabem ler e escrever no município. 
Os homens somavam maior número. Em números absolu
tos, assim se expressa a população presente em 1950, de 5 



Outras vistas parciais da Cidade 

anos e mais: de um total de 4 135 pessoas 1633 sabiam ler 
e escrever, e 2 502 não sabiam ler e escrever, representando 
êsses últimos 60,51% da população de mais de 5 anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao Es

tado, na mesma época, era de ~:8,24%. 
Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaçiío do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956 foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM1!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1956 19!4 1955 
--------·-----------------1------
Unidades escolares ........... - -.-
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva .............. . 

17 17 
27 26 

728 715 

14 
21 

643 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximada

mente 53,27%. 
O ensino primário fundamental comum era ministra

do, em 1956, a 643 alunos, pol' 21 professôres, em 14 uni
dades escolares. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecada da Despesa Saldo ou 

realizada ''deficit'' 
Total Tributiria 

-

1951. ........... 391 111 390 I 
1952 ............ 496 126 457 39 
1953 ............ 796 134 682 114 
1954 ............ 692 124 852 - 160 
1955 ............ 780 154 802 - 22 

Quanto à arrecadação, nas três esféras administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo, foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

1954 1955' 1956 
----·------- --------------------- ------
1951 .......................... . 
1952 .......................... . 
1953 .......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

79 
82 
93 

110 
104 

4111 
492 
757 
692 

1 002 

391 
496 
796 
692 
780 

Enquanto a receita federal subiu de 79 mil cruzeiros 
em 1951, para 651 mil cruzeiro~: em 1956, e a Estadual, de 

401 mil cruzeiros em 1951, para 1 228 mil cruzeiros em 
1956, a municipal aumentou de 391 mil cruzeiros em 1951, 
para 780 mil cruzeiros em 1955. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu
nicipal apresenta aspecto agradável. Possui rêde de abas
tecimento de água e vários logradouros são servidos. Há, 
ainda, iluminação pública e domiciliar. 

A festa tradicional, com caráter folclórico, ainda con
servada no município é a Folia dos Reis. 

Em 3-X-1955, havia 1 784 eleitores insc~itos, ocasião 
em que foram escolhidos os 9 vereadores que compõem o 
Legislativo Municipal. 

Encontra-se instalada na cidade uma Agência de Es
tatística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Ruy Alves da Cunha). 

CRUZíLIA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - Cruzília - "terra da Cruz". 
O primitivo nome da localidade foi Encruzilhada. Originou 
êsse nome o fato de o povoado localizar-se ao lado da en
cruzilhada formada por duas importantes estradas do perío
do colonial, que ligavam os municípios de São João dei 
Rei e Aiuruoca e Rio de Janeiro à região aurífera de Mi
nas Gerais. 

Os primeiros habitantes da região foram os faiscado
res de ouro vindos provàvelmente da província de São 
Paulo, e que exploraram o ouro de aluvião encontrado nas 
encostas de morros nas margens de córregos da zona . Ain
da hoje, constituem testemunhas da presença daqueles des
bravadores várias escavações existentes nas margens de 
córregos do território municipal. Só após a fase de mine
ração de ouro, chegaram os primeiros agricultores e senho
res de escravos. 

Segundo a tradição, em 1858 estabeleceu-se no sopé de 
uma colina denominada "serrinha" aquêle que iniciou o po
voado. Trata-se do Capitão Manoel Domingos Maciel, pro
genitor do atual Prefeito do Município, Sr. Cornélio Maciel. 

Em 15 de agôsto de 1862, foi consagrada a primeira 
Capela que recebeu como orago São Sebastião. 

Pela Lei estadual n.0 1 997, de 14-XI-1873, passou 
o povoado à categoria de distrito, subordinado ao municí
pio de Baependi, com o nome de São Sebastião da Encru-

Praça Capitão Maciel 
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zilhada. No ano seguinte, foi criada a paróquia, sendo o seu 
primeiro vigário o Revmo. Pe. João Câncio dos Reis Méi
relles. 

Em 1920, por influência do Cel. Comélio Maciel, então 
Vereador à Câmara Municipal de Baependi, foi instalada 
no distrito uma pequena usina hidrelétrica para o serviço 
de iluminação pública e domiciliar, serviço êsse hoje bas
tante reforçado por outra usina. 

Em 193 7, o distrito foi elevado à categoria de vila, con
tinuando com o mesmo nome até 1944, quando, por fôrça 
de lei, passou a ter a atual designação, isto é Cruzília . 

A Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, elevou o 
distrito a município, desmembrando seu território do mu
nicípio de Baependi. Cruzília se subordina ao têrmo e 
comarca de Baependi. 

O município de Cruzília compõe-se exclusivamente do 
distrito-sede limitando com os seguintes municípios sul
-mineiros: ao norte, com Luminárias e Carrancas; ao sul, 
com Baependi; a leste, com Aiuruoca e Minduri; e a oeste, 
ainda com Baependi. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - Situa-se o município 
na zona sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto do seu 
território é montanhoso. Dos rios que o banham, o mais im
portante é o lngaí, afluente do Capivari, que, por sua vez, 
é um dos afluentes do Rio Grande. 

Sua área é de 508 km2 • A sede municipal, situada 
a 918 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 49' 42" de latitude Sul e 44° 48' 48" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado em linha reta, 233 km no ru
mo S.S.O. Temperatura: média das máximas: 26°C; das 
mínimas 17°C; média compensada: 21°C. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

· POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 6 029 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 6 360. habitantes como sua população 
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provável em 31-XII-55, e, por outro lado, a densidade de
mográfica de 13 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Romena Mulheres Númeroe % oGbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 759 874 1 633 27,08 
Quadro rural .................... 2 210 2 186 4 396 72,92 

TOTAL GERAL ..... ...... 2 969 3 060 6 029 100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, de seus 6 029 
habitantes recenseados em 1950, 27,08% localizavam-se 
nos quadros urbano e suburbano, e 72,92%, no rural. Ve
rifica-se, assim, que prepondera a população rural. Em todo 
o Estado de Minas Gerais, 70% da população localizam-se 
no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Números %sObre 
absolutos o total 

gp-at 

Agricultura, pecuéria e silvicultura 1 344 17 I 361 33,14 
Indúotria extrativa ............ 2 - 2 0,04 
Indústria de transformação ...... 173 I 174 4,23 
Com&cio de mercadorias ........ 35 - 35 0,85 
Com&cio de imóveis e valores imo-

biliérioa, CT~dito, aeg_uros e capi-
0,07 talizaçiio ...................... 3 - 3 

Prestação de oerviçoa ............. 44 112 156 3,79 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem .................. · · · · · · 14 2 16 0,38 
Profiaoõea liberais ............ .... 6 - 6 0,14 
Atividades sociais . .......... 13 lO 23 0,55 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ................. ····· 11 I 12 0,29 
Defesa nacional e segurança pública 2 - 2 0,04 
Atividades dom&ticaa, não remu-

neradaa e atividades escolares dia-
centes ................ ... . . 121 1 837 I 958 47,70 

Condições inativas ... ... ... . .. 253 108 361 8,78 

TOTAL ......... ······ 2 021 2 088 4 109 100,00 

A base econômica do município está bem caracteriza
da pela tabela que vimos, onde se observa a predominância 



do ramo "Agricultura, pecuária e silvicultura", nas ativi
dades da população. 

Por motivos óbvios do t:>tal de 4 109 pessoas, devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 2 219 pessoas. Das restantes, 1361 dedicavam
-se ao ramo "Agricultura, pecuária e silvicultura ... 

Agricultura - A produção agrícola no município, em 
1955, é expressa pelos dados constantes da seguinte 
tabela: 

I'RODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%.Obre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Caf~ ............... - Arrt·ba 7 200 3 960 67,60 
Milho .............. 278 Saco 1;0 kg 5 260 894 15,25 
Outrae ............. ... -· - 1 005 17,15 

TOTAL ........ ... -· - 5 859 100,00 

O café representa 67,60% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda milho, arroz, etc. 

Pecuária - Em 31-XII-55, E~ra a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NOJ4ERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CAEEÇAS Cr$ 1 000 % o6bre 

o total 

Aainino. ...... · ................ . 3 11 0,04 
Bovino. ...................... . 10 850 18 445 73,81 
Caprino. ..................... . 80 8 0,03 
ltqüinoe ...................... . 1 200 2 160 8,64 
Muare. ....................... . 550 1 375 5,50 
Ovino. ... '· .................. . 260 39 0,15 
Sulno. ........................ . 3 480 2 958 11,83 

TOTAL .................. . 24 996 100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o de 
bovinos, representando 73,81% do valor, seguido do de suí
nos,· com 11,83% sendo de m1~nor valor o de caprinos com 
0,03% do total. 

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL - 1955 

PRODUTO 

cera de abelha ......... . 
Crina animal. .......... . 
Lii ..................... . 
Leite ................... . 
Ovo. ................... . 
Seda em caeuloe ........ . 
Sola (courodegadobovino) 

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

UNIDADE QUANTIDADE 

kg 

Litro 
D6zia 

kg 

4 001 000 
23 000 

Kua t;oronel :seratim 

VALOR (Cr$) 

14 003 500,00 
460 000,00 

14 463 500,00 

Da produção de origem animal, merece citação a do 
leite com 4 001 000 litros e o valor de Cr$ 14 003 500,00, 
seguida pela de ovos, com 23 000 dúzias no valor de ... . 
Cr$ 460 000,00, perfazendo o valor total de ........... . 
Cr$ 14 463 500,00. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peesoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta- empre-
INDOSTRIA beleci- gado 

mentoa Cr$1 000 % sObre N.• de Pot!ncia 
o total motores em c.\. ---------

Ind6stria extrativa mi-
neral. ................ - - - - - -

Ind6stria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produçiio agrlcola 6 7 500 100,00 6 88 

TOTAL ............ 6 7 500 100,00 6 88 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 175 km de estradas de rodagem, dos quais 21 
sob a administração estadual, 106 sob a municipal e os res
tantes sob a de particulares. É servido pela Estrada de 
Ferro Rêde Mineira de Viação e pelo pôrto à margem do 
rio. Dispõe além disso de 1 aeroporto. 

Vinte e seis automóveis, 13 camionetas, 13 caminhões 
e 1 ônibus eram os veículos registrados na Prefeitura Mu
nicipal em 1955. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as Tábuas ltinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Aiuruoca ................ 46 Rodoviãria (Automóvel) 
Aiuruoca ................ 54 Ferrovia R.M.V. 
Baependi. ............... 23 Rodovia (Linha de Onibue) 
Baependi. ............... 24 Ferrovia R.M.V. 
Carrancae ................ 64 Rodoviãria (Automóvel) 
Luminãriae ............... 110 Rodoviãria (Automóvel) 
Minduri. ................ 36 Rodoviãria (Linha de Onibue) 
Capital Eetadual. ........ 400 Rodoviãria (Automóvel) 
Capital Estadual ......... 614 Ferrovia R.M.V. e E.F.C.B. 
Capital Federal .......... 293 Rodoviária C Automóvel) 
Capital Federal. ......... 395 Ferroviãria R.M.V. e E.F.C.B 

Obs. - Para as ferrovias, adotaram-se os itinerários 
mais comuns. É de se notar que aos percursos pelas ferro
vias devem-se acrescentar mais 12 (doze) quilômetros que 
correspondem à distância da cidade à estação da R.M.V., 
de Cruzília. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços da Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prildioa exiatentes ........................... . 

Logradouros público• 

Existentee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

{ 

Inteiramente. . . . . . . . . . . .... . 
Pavimentadoe.............. Parcialmente ............... . 

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

Ajardinado. . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Outroe ............................................. · ·. · · · · 

DADOS 
NUMi!:RICOS 

510 

29 

3 
4 

7 

22 

671 



ESPECIFICA CÃO 

Abastecimento d'á!Jua 

{

Possuindo hidrllmetro. ...... . 
. . Possuindo penaa ............ . 

Pr&lloe eervtdo.. . . . . . . . . . . . Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servido.. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Es!Jotos 

Lograd "d {De despejo ................ . ouros aervt oa ...... . 
De 6guae superficiais ....... . 

PrEd. . ot d {Pela rede .................. . to. esg a os .......... . 
Por foeoas .................. . 

lluminat;llo pública e domiciliar (•) 

Log d .
1 

. d {Número de logradouroe ..... . 
ra ouros 'umJDa os..... Número de focoa ........... . 

Conaumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (0 ) 

De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Conaumo em kWh ......... . 

De fllrt;a .................. {Número de ligações ......... . 

Conaumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMJ!:RICOS 

139 
96 

235 

4 
11 

15 

13 

9 

115 

189 

170 
92 510 

140 430 

43 000 

Dos prédios existentes, 4 79 estavam situados na zona 
urbana. Dos 29 logradouros, 3 estavam inteiramente pavi
mentados e 4 apenas . parcialmente, em 1954. Para comu
nicações, a sede do município contava com uma agência 
postal-telegráfica e 20 aparelhos telefônicos instalados com 
serviços urbanos e interurbano. Duas pensões serviam como 
local de hospedagem, sendo a diversão pública encontrada 
no único cinema existente .. O abastecimento dos veículos era 
proporcionado por uma bomba de gasolina. 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista, situado 
na sede onde se localizàm, ainda, 35 varejistas. 

Dispõe também de 1 agência e 2 correspondentes ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números abaolutos % ellbre o total 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e aabem ler e aabem 

~ever ler e eacrever ler e 
escrever(•) eocrever(•) 

{Homena ... 633 317 316 50,07 49,93 
Quadro urbano Mulheres ... 753 345 408 45,81 54,19 

TOTAL 1 386 662 724 47,76 52,24 

{Homens ... 1 826 449 1 377 24,58 75,42 
Quadro rural. . Mulheres .. 1 789 349 1 440 19,50 80,50 

TOTAL 3 615 798 2 817 22,07 77,93 

{Homens ... l 459 766 1 693 31,15 68,85 
Em geral...... 'Mulheres .. 2 542 694 1 848 27,30 72,70 

TOTAL 5 001 1 460 3 541 29,19 70,81 

Como se vê, a população alfabetizada atinge a 47,76% 
do total no quadro urbano, 22,07% no quadro rura~ e em 
geral, 29,19%. Dos que sabem ler e escrever no muni
cípio os homens somavam maior número. Em números 
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absolutos, assim se expressa a população presente em 1950, 
de 5 anos e mais: de um total de 5 001 pessoas, 1 460 sa
biam ler e escrever, e 3 541 não sabiam ler e escrever, re
presentando êsses últimos 70,81 o/o da população de 5 anos 
e mais. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao 
Estado, na mesma época, era de 38,24% . 
Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM biCOS 

ESPECIFICACÃO 
1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 12 13 15 
Corpo docente .................. 35 36 32 
Matrícula efetiva ............... 726 794 911 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximada
mente 62,31 o/o • 

Em 1956, 32 professôres ministravam ensino primário 
a 911 crianças em idade escolar. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período, de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 0epell8 
realizada "deficit" 

Total Tribut6ria 

1951. ........... 780 236 763 17 
1952 ............ 588 243 163 425 
1953 ............ 938 242 935 3 
1954 ............ 869 281 974 - 105 
1955 ............ 886 303 753 133 

Quanto à arrecadação, em duas esferas administra
tivas, sua situação no período de 1951 a 1956 foi a 

seguinte: 

ANOS 

1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 
1956 ............................. : .......... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 093 
1 374 
1 493 
2 097 
2 511 
2 957 

Municipal 

780 
588 
938 
869 
886 

1 246 

Enquanto a receita estadual subiu de 1 093 mil cru
zeiros em 1951, para 2 957 'mil cruzeiros em 1956, a muni
cipal aumentou de 780 mil cruzeiros para 1 246 cruzeiros 

no mesmo período. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A 
região onde Cruzília se acha é geralmente montanhosa, 
atingindo. sua parte mais alta mil e trezentos metros acima 
do nível do mar. 

A assistência médica é prestada à população local por 
3 médicos, servindo-se do hospital Dr. Cândido Junqueira, 
com 28 leitos, e dirigido pelas Irmãs Carmelianas. :t gran-



de a procura do hospital po1· pessoas de outros municípios, 
que dêle também se servem. Possui, ainda, um pôsto de 
higiene mantido pelo Estado, prestando bons serviços à po
pulação mais humilde. 

Vários logradouros públicos estão calçados a paralele
pípedos e servidos por rêde de água e esgôto. 

Há duas bibliotecas na cidade, sendo uma no Ginásio 
Municipal São Sebastião, com cêrca de 800 volumes e ou
tra no Grupo Escolar D. L~onina Nunes Maciel. 

O Ginásio Paroquial Siio Sebastião é verdadeiro cen
tro cultural da região, notando-se alunos não só do municí
pio, mas ainda de outros Estados. 

Há instalada em Cruzília uma Agência Municipal de 
Estatística, órgão integrante do sistema estatístico brasi
leiro. 

O Legislativo Municipa 1 é composto de 9 vereadores 
eleitos em 3-X-1955 por 1 370 dos 1 853 cidadãos em condi
ções de votar àquela época. 

(Organizado por Wilson Gtttúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Vasco Borues da Gama). 

Mapa Municipal no 9.0 VOl. 

HISTóRICO - Aí por vota de 1700, o lugarejo Santo 
Antônio da Estrada, onde se erigia uma simples capela 
coberta de fôlhas, era pous<• certo para os viajantes que, 
vindos do Rio ou de Piratininga, por terra, demandavam 
a Bahia. 

:ftste pouso localizava-se no chamado Alto São Fran
cisco e foi o primeiro núcleo em tôrno do qual surgiu, 
mais tarde, um povoado. 

Um dos primeiros moradores a fixarem-se aí, de 
quem a tradição guardou o nome, foi o Padre Antônio de 
Ávila Curvelo, vindo de Morrinhos (hoje, Matias Car
doso) de onde era vigário . 

O Padre Curve lo (o n<•me, ao que parece, na épcca, 
era grafado Corvelo ou Co::vello) celebrizou-se por uma 
série de lutas, das quais a mais importante deu-se durante 
o episódio que teve por figuras principais o Conde de 
Assumar e Manoel Nunes Viana, em 1718, na questão 
de pagamentos de fôro a I>. Inês de Brito. Pugnava o 
Padre Curve lo pela jurisdição da Bahia, sôbre a zona 
ribeirinha do Rio das Velhas, até o lugar denominado 
Rodeadouro (presentemente, não identificado). 

Em 1720, foi criada a Freguesia, não com o nome 
de Santo Antônio da Estrada, mas com a denominação de 
Santo Antônio de Curvelo, sendo seu primeiro vigário o 
próprio Padre Curvelo. Para esta nova Freguesia foi 
transferida a sede do julgado de Papagaio, hoje Tomás 
Gonzaga. 

A elevação à vila deu-se a 13 de outubro de 1831, 
com instalação solene da primeira Câmara, a 30 de julho 
de 1832. 

A primeira Câmara Mu11icipal ficou constituída assim: 
João Marciano de Lima, Padre Martins do Rego, José 
Alvares Fernandes, Luis Euzébio, Padre Manoel Teixeira 
Lages, João Nepomuceno Pinto de Carvalho. Foi pre
sidente dessa primeira Câmf1ra o vereador João Marciano 
de Lima; seu secretário nomeado foi o cidadão Manuel 
Pereira da Silveira, que deixou nome brilhante como advo
gado e membro da Câmara Provincial. 

A Vila foi elevada à categoria de cidade em 1875. 
Curvelo, de 1833 a 1891, pertenceu, sucessivamente, 

às comarcas de Rio das Velhas (até 29-VI-1833); Sêrro 
Frio (até 22-III-1840); novamente à de Rio das Velhas 
(até 7-X-1870) e Pitangui (até 14-V-1872). 

A 15 de julho de 1872, pela Lei n.0 1 867, os Têr
mos de Curvelo e de Sete Lagoas constituíram a Comarca 
de Paraopeba. Pela Lei n.0 2 455, de 19 de ou~bro de 
1878, foi o Têrmo de Curvelo elevado à Comarca, sob 
a denominação de Comarca do Rio Paraopeba. Em 1891, 
pela Lei n.0 11, de 13 de novembro, teve a denominação 
de Comarca de Curvelo, hoje de 3." entrância. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do pela Ordem Régia de 16 de março de 1720. O Muni
cípio, criou-o, com território desmembrado do de Sabará, 
o Decreto de 13 de outubro de 1831, com instalação a 
30 de julho do ano seguinte. 

A cidade recebeu foros no dia 15 de novembro de 
1875, pela Lei provincial n.0 2 135. 

O município de Curvelo, pela Divisão Administrativa 
de 1911, é integrado por doze distritos: - Curvelo (sede), 
Almas, Lagoa, Morro da Garça, Silva Jardim, Piedade 
do Bagre, Corinto, Andrequicé, Traíras, Ponte do Paraúna, 
Ipiranga e Cedro. No Recenseamento de 1920, os distri
tos são os mesmos, aparecendo apenas alguns com o nome 
modificado. Assim, Lagoa passa a Santo Antônio da La
goa; Piedade do Bagre passa a Bagre, simplesmente; Ce
dro passa a Santa Rita do Cedro; Ponte do Paraúna sim
plifica-se: Paraúna. Em 1923, pela Lei estadual n.0 843, 

de 7 de setembro, são desmembrados os distritos de An
drequicé e Corinto, para o novo município dêste nome. Até 

1938, a divisão administrativa do Município permanece 
a mesma, com variações de somenos na toponímica dis
trital; nessa data, pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de se

tembro, perde dois distritos: - o de Traíras e o de Santo 
Antônio da Lagoa - para o recém-criado município de 

Corinto. 

De acôrdo com a última Divisão Administrativa do 

Estado, Curvelo conta com os antigos distritos, menos um, 
o de Bagre, que se emancipou com a denominação de Fe

lixlândia. Dos 7 restantes, tiveram seus nomes modificados 
os seguintes: Almas, que passa a denominar-se Angueretá; 
Ipiranga, a Inimutaba; Paraúna volta a Ponte do Paraúna; 

Silva Jardim, passa a denominar-se Tomás Gonzaga. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Nos quadros da divisão 

territorial, datados de 31 de dezembro de 1936 e 31 de 
dezembro de 1937, bem como no anexo ao Decreto-lei 

Estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, aparece inte
grado unicamente pelo Têrmo-sede, constituído, por sua 

vez, pelos municípios de Curvelo e Corinto. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o Têrmo de Curvelo perdeu o muni
cípio de Corinto, que passou a constituir têrmo a parte, 

com o de Buenópolis. 

De acôrdo com a divisão judiciário-administrativa do 
Estado, fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, o Município de Curvelo é Têrmo 

único de Comarca de igual nome. 
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Curvelo (sede) 5 

Angueretá 6 

Inimutaba 7 

Morro da Garça 

Ponte do Paraúna 

Santa Rita do Cedro 

Tomás Gonzaga 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO Situa-se o Muni
cípio na Zona Alto São Francisco, do Estado de Minas 
Gerais. 

SIIUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 4 471 km2 • A média das temperaturas, 

em graus centígrados, é a seguinte: das máximas: 36,8; 

das mínimas: 28,8; compensada: 22. A· sede municipal, 

situa.da a 633 metros de altitude, tem como coordenadas 

geográficas 18° 45' 40" de latitude Sul e 44° 25' 46" de 

longitude W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha 
reta, 138 km, no rumo N.N.O. 

POP(JLAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 42 825 habitantes a população do Muni
ctpio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística do Estado de Minas Gerais dão 45 967 habitantes 
como sua população provável em 31 de dezembro de 1955, 
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e 10 habitantes por quilômetro quadrado para possível 
densidade demográfica. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do Município: a sede, a Vila de Angueretá, a 
Vila de Inimutaba, a Vila de Morro da Garça, a Vila de 
Ponte do Paraúna, a Vila de Santa Rita do Cedro, a Vila 
de Tomás Gonzaga. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do Município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-Vll-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulh~r~• Números % allbre 
absolutos o total 

g~ral 

Sed~ ......... ... . .. 5 971 7 662 13 633 31,83 
Vila de Anguer~tá ... .. 300 279 579 1,35 
Vila de Inimutaba ...... . .. 684 982 1 666 3,69 
Vila de Morro da Garça ... ······ 334 350 684 1,59 
Vila d~ Ponte do Paraúna ... 223 243 466 1,08 
Vila de Santa RitR do Cedro ... .. 138 130 268 0,62 
Vila de Tomás Gonzaga. .... . .... 171 225 396 0,92 
Quadro ruraL ... 12 782 12 351 25 133 58,72 

TOTAL GERAL .. 20 603 22 222 42 825 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA -Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, era a seguinte a distribuição da população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

H01nens Mulheres 
Números % sllbre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 7 379 231 7 610 24,76 
Indústrias extrativas ...... ······· 86 - 86 0,27 
Indústria de transformação ....... 1 744 968 2 712 8,81 
Com~rcio de mercadorias ........ 561 4CJ 610 1,98 
Coml:rcio de imóveis e valores mobi-

liârioa cr~ito, seguros e capitali-
zação ......................... 85 2 87 0,28 

Prestação de serviços ......... , .. 626 1 391 2 017 6,55 
Transporte, comunicações e armaze-

596 14 610 1,98 nagem ........................ 
Prof11ssões liberais ................ 48 9 57 0,18 
Atividades sociais ................ 151 212 327 1,06 
Administração p6blica, Leg.is1ativo 

18 128 0,41 e Justiça ...................... 110 
Defesa nacional e segurança pública 21 - 21 0,06 
Atividades dom&ticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia· 
44,35 cent~s ....... .. ············ .. 1 316 12 312 13 628 

Condições inativas .... ..... . .. 1 790 1 074 2 864 9,31 

TOTAL .......... 14 477 16 280 30 757 100,00 

Agricultura - A produção agrícola no Município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS AREA 
% sllbre AGRICOLAS (hal 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 
geral 

Milho ........... ... 8 000 Saco 60 kg 160 000 28 800 25,22 
Arroz .............. 4 280 . . , 68 000 25 840 22,62 
Feijão .............. 8 000 . ' . 35 000 15 750 13,77 
Mandioca .. ..... ... 750 Tonelada 14 250 14 375 12,57 
Cana-de-açúcar ..... 1 300 Tonelada 61 980 13 636 11,92 
Algodão em caroço I 500 Arrôba 57 250 5 439 4.75 
Laranja ........ ... . .. Cento 74 020 2 221 1,94 
Outras ...... .... - - 8 242 7,21 

TOTAL .. - - 114 303 100.00 



Pecuária - Em 31-XII-1955·, era a seguinte a situação 
dos rebanhos no Município: 

NÚMERO 
J:•E 

CAB&ÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
(Cr$ 1 0001 I % sObre 

o total 

Asininos ........ . 
Bovinos .... . 
Caprinos ...... . 
Eqüinos ....... . 
Muares ........ . 
Ovinos ............. . 
Sulnos ................ . 

TOTAL ..... 

35 
121 000 

450 
10 500 

1 800 
270 

36 000 

63 
205 700 

59 
12 600 

4 500 
38 

27 000 

249 960 

0,02 
82,31 

0,02 
5,04 
1,80 
0,01 

10,80 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre· 
INDúSTRIA beleci- gado 

N.• de Potencia mentos Cr$1 000 %.Obre 
o total motores em c. v. 

---1-----
Ind6stria ext.rativa mi-

neral ................ 15 6' 189 0,09 1 12 
Ind6stria de transforma-

ção e beneficiamento 
0,05 59 3 533 da produção agrlcola 106 1 832 103 

Ind6otria manufatureira 
e fabril. ............. 16 118 201 959 99,86 74 232 

TOTAL ........... 137 2 OH 202 251 100,00 134 3 777 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios exi!Jtentes ....... ................. · . · . 
Lo~radouros públicos 

Existentes ........................ ······················ 

{ 

Inteirame ate ............... . 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

TOTAl. ................. . 

Ajardinados ........................................... · . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

Prldioa servidos possuindo penas ..... 

{

Totalmenl:e ................. . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialme ~te ............... . 

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

Esgotos 
/De despejo ................ . 

.. \De águas superficiais. . . . . . . Logradouro. servidos .. 

/Pela rede .................. . 
Pr~dioa esgotados ........... \Por fossao ................. . 

lluminaçlio pública e domiciliar (*) 

{

Número c'.e lcgradouros ...... · 
Logradouros iluminados..... N6mero c'.e focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Li~açõea domiciliares (*) 

........ {Número C e ligações .. 

Consumo em kWh .. 
De luz ... 

De fOrça ........ . 
.. {Número c'.e ligações. 

Consumo em kWh. 

(•\ Dados referentes ao ano de 195!. 

DADOS 
NUM!!:RICOS 

3 470 

112 

6 
3 

9 

103 

I 153 

25 
15 

40 

40 
3 

921 

80 
I 132 

203 131 

2 234 

1 248 367 

129 

5 290 772 

Ainda como melhoramentos urbanos, podemos citar 
o serviço telefônico, com 182 aparelhos ligados; 2 hospitais 
com 170 leitos disponíveis; 1 serviço de saúde, 14 médicos 
em exercício, 3 hotéis, 9 pennões, 2 cinemas, 3 livrarias, 

6 tipografias, 8 farmácias, uma unidade de ensino peda
gógico e 3 jornais. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 477 km de estradas de rodagem, dos quais 
185 sob a administração estadual e 292 sob a municipal. 
É servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Dispõe, 
além disso de 1 aeroporto. Na Prefeitura Municipal, acha
vam-se registrados, em 1955, os seguistes veículos auto
motores: 101 automóveis, 52 camionetas, 87 caminhões e 
26 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 

Municípios 
Limítrofes 

Corinto ................. . 
Corinto ................. . 
Cordisburgo ............. . 
Cordisburgo ............. . 
Gouvea ................. . 
FelixlAndia .............. . 
Pom~u ................ . 
Conceição do Mato Dentro 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

km TRANSPORTE 

49 Rodoviário 
55 Ferroviário E.F.C.B. 
50 Rodoviário 
54 Ferroviário E.F.C.B. 

106 Rodo,•iário 
54 Rodoviário 

108 Rodoviário 
294 Rodoviário 
222 FerroviArio E.F.C.B. 
182 Rodoviário 
793 Ferroviário E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 28 estabelecimentos comerciais atacadistas ·si
tuados na sede, e, ainda, com 412 varejistas, dos quais 
280 localizados na sede. 

Dispõe também de 6 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO I Não Não Sabem Sabem 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

eocrever(•) escrever(*) 

{Homens ... 6 567 4 469 2 098 68,05 31,95 
Quadro urbano Mulheres .. 8 695 5 280 3 415 60,72 39,28 

TOTAL 15 262 9 749 5 513 63,87 36,13 

{Homens ... 10 808 3 876 6 932 35,86 64,14 
Quadro rural. . Mulheres .. 10 474 3 187 7 287 30,42 79,58 

TOTAL 21 282 7 063 14 219 33,18 66,82 

{Homens ... 17 375 8 345 9 030 48,02 51,98 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 19 169 8 467 10 702 44,17 55,83 

TOTAL 36 544 16 812 19 732 46,00 54,00 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo ~s dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no Município: 

DADOS NUM!!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares. ..... ..... 55 51 54 

Corpo docente ..... .. ········· 113 126 218 

Matricula efetiva. 3 957 4 631 4 827 . . . . . . .. 

575 



Praça Pública 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 45,65%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no Município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS PúBLICAS (Cr$ 1 000 ,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa "deficit" 
realizada do balanço Total Tributãria 

------·--- ------- -------· -------- ------
1951. ........... 2 262 1 301 2 818 - 556 
1952 ............ 2 828 1 460 3 329 - 501 
1953 ............ 4 810 1 683 4 448 362 
1954 ............ 5 566 3 149 5 788 - 222 
1955 ............ 5 289 3 392 6 394 - 1 105 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA CCr$ 1 000,00) 

Federal 

7 375 
9 775 

10 873 
13 199 
15 199 

Estadual 

8 839 
13 952 
15 446 
17 804 
24 557 

Municipal 

2 262 
2 828 
4 810 
5 566 
5 289 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Curvelo é uma das mais belas da região, plana, apresen
tando extensas ruas e algumas avenidas, das quais a Pe
dro 11, ajardinada, é a mais imponente. As Praças Tira-

Aspecto de uma rua da Cidade 
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dentes e Benedito Valadares, também ajardinadas, dão 
ao centro urbano um aspecto moderno e aprazível. 

O Município localiza-se num chapadão, exatamente 
no centro do Estado de Minas, como o demonstra o marco 
geodésico cravado no perímetro suburbano de sua sede 

' no bairro do Tibira. 

Tôda a extensão municipal é regada por vários cur
sos d'água, a começar pelo São Francisco, o maior rio 
nacional, seguindo-se os seus afluentes das Velhas, Parao
peba, Paraúna, Cipó e Bicudo, além dos ribeirões Santo 
Antônio, Maquiné, Meleiros, Cipó, Papagaio e Picão, 
bastando essa rêde hidrográfica às necessidades do Muni
cípio. 

A principal riqueza do Município consiste na madeira 
de lei, que é abundante, principalmente a aroeira, o cedro, 
o jequitibá, o jatobá, a sucupira, pau-ferro, etc. Há tam
bém, além da agricultura e pecuária, que são fontes de 
rendas ponderáveis, cristal de rocha, calcários, areias, etc., 
que, episàdicamente, representam possibilidades econômi
cas. 

Na vida municipal, vários vultos se têm destacado, 
ultrapassando os limites de sua terra e vindo para o cená
rio estadual e nacional, como uma afirmativa do valor 
individual dos curvelanos. No passado, podemos citar, 
entre outros, Monsenhor Francisco Xavier de Almeida 
Rolim, que foi membro emineQte do Instituto Histórico 
de Minas Gerais; o Dr. Pacifico Gonçalves da Silva Mas
carenhas, médico, político, Deputado Estadual, Deputado 
Federal, Vice-Presidente do Estado de Minas Gerais; Dou
tor Viriato Diniz Mascarenhas, politico, Deputado Esta
dual e Federal; Dr. Augusto Viana do Castelo - político, 
Ministro da Justiça, Deputado Estadual, Presidente da 
Comissão de Finanças, Líder da maioria, quando Depu
tado Federal; Bernardo da Silva Mascarenhas, industrial, 
pioneiro da indústria têxtil em Minas; Dr. Elias Pinto de 
Carvalho, Desembargador, Procurador da Coroa e Sobe
rania Nacional; e, finalmente, o Dr. Péricles Pinto da 
Silva, médico, politico e Senador. 

Na sede, das festividades populares, podemos citar, 
como a mais curiosa, nas festas do Divino, a denominada 
"Cavalhada", na qual se representava a luta entre mouros 
e cristãos; êsse divertimento popular hoje desapareceu, 
assim como desaparecidos estão o "Congado" e o "Fan
dango", restando dêles apenas a tradição. Das festivida
des existentes, a mais importante é a consagrada a São 
Geraldo, que culmina com belissima procissão. A propó
sito, cumpre citar a existência do Santuário de São Ge
raldo, considerado monumento histórico e sempre visitado 
por centenas de pessoas vindas de outros municípios. Na 
Semana Santa, as procisSões são costumeiras, com a apre

sentação de figurantes para os vultos de Verônica, Mada
lena, José de Arimatéia, Nicodemos. 

Em 3-X-1955, foi eleito o órgão Legislativo do Muni
cípio, representado por 14 vereadores. Foram às urnas 
5 354 eleitores, dos 10 984 que se achavam inscritos àque

la época. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Elias Ferreira de Aguiar) · 
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