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BAEPENDI 

Minas Gerais · 

,.. ASPECTOS FiSICOS - Area : 1 135 km' 
(1950); altitude: 876 m; temperatura me
dia em °C das maxi mas: 33; das mini mas: 
9; compensada: 22; precipitar;ao anual: 
1 900 mm. 

POPULA()AO - 17132 habitantes (Recen
seamento de 1950): densidade demografi
ca: 15 !habitantes par quilometro qua
drado. 

<:r ATIVIDADES PRINCiPAlS - Pecuci.ria e 
produr;ao de queijo e leite . 

<:r EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 . 

P VEfCUi,.O.S REGISTRADOS (na Delegacia 
de Po(idaJ - 33 autom6veis e 58 cami
nh6es{ 

<:r ASPECTOS , URBANOS (sede) - 653 liga
r;6es e?etricas, 62 aparelhos telef6nicos, 2 
hoteis, \ 1 pensao, 1 cinema. 

7 ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 90 leitos; 2 medicos no 
exercicio da profissao. 

-tr ASPECTOS CULTURAIS- 28 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 2 de ensino ginasial e 1 de nor
mal; 1 tipografia, 1 livraria, 4 bibliotecas 
e 1 jornal. 

t-r:j ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1955 (mi
lhares de cruzeiros) - r eceita p1·evista 
total: 2 100; receita tributaria : 910; despe
sa fixada: 2 100. 

'':.? REPRESENTA9AO POLfTICA - 9 verea
dores em exercicio . 

0 desenho da capa e de autoria de 
Q. Campofiorito 



ASPECTOS HISTORICOS I .; , 
E CONTROVERTIDI\. a Origem dO top6nimo. 

Baependi. Segundo uns, seria derivado 
de mbae (coisa), pe (interrogativo) e nde 
Ctua) e significaria: que gente e essa tua? 011 
pertence- te isto? - pergunta que teria sido, 
feita a um indigena pelos primeiros civiliza
dos que andaram pela regiao. Para outro:; 
- Teodoro Sampaio, inclusive - , e uma cor~ 
ruptela de mbae-pindi, o limpo, em alusio ~,· 
uma clareira na mat2. marginal do rio Gran-: 
de, facilitando o caminho dos descobridores. 
Ha outras interp~:eta(;'oes, todavia. 

As primeiras referencias s6bre o territ6-:-. 
rio que atualmcnte compreende o Municipio 
datam dos primeiros anos do seculo XVII . 
Segundo certos autores, a bandeira de Andre 
Leao, partindo de Sac Paulo em 1601, seguiu 
o curso do Paraiba, desde o lugar onde atual-, .. , 
mente e Sao Jose dos Campos, ate Cachoeira,. 
e galgando a serra ds Mantiqueira, rumou 
para Pouso Alto e Baependi. , 

A partir desta data, seu nome come~a 
a aparecer nos retatos dos sertanistas. Em 
1646, Jaques Felix - ou Felix Jaques, segun., 
do Diogo de Vasconcelos - recebeu a incum-: 
bencia de procurar minas, andou pelos ser7 

toes de Guaratingueta e chegou ate o planal
to do rio Verde. Dizem que Baependi ja 
possuia, em 1681, a lguma criagao. , 

Em ano antenor a 1694 andou tambem 
pela regiao Bartolomeu da Cunha, a procura 
das riquezas ali existentes. 

Quanto ao povoamento, antiga tradigao 
diz que em 1692 Antonio da Veiga, seu filho. 
Joao da Veiga e Manuel Garcia partiram de 
Taubate rumo ao sertao, para captura de sn-:· 
vicolas. Empolgaclos por informag6es refe
rentes a existencia de ouro alt§m da serra 
da Mantiqueira, incursionaram pelo rio Verde 
e deram a urn tributario deste o nome de 
Baependi. 

Admite-se qu·= c· desbravador se tenha 
estabelecido no local mais tarde conhecido 
como o Engenho. Depois, atraidos pela noti
cia da descoberta de ouro naquelas paragens, 
outros colonizadiJres fundaram uma pequemi. 
povoagao, a que dc·nominaram Baependi, e 
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edificaram uma capela, sob a invocac;ao de 
Nossa Senhora de Montserrat. 

Sabe-se que entre os primeiros povoado
res estao Tome Rodrigues Nogueira do 6 e sua 
esp6sa Maria Leme do Prado. Nao se sabe 
ao certo par que nem quando vieram, embora 
estes fatos nao devan:. ter ultrapassado a pri
meira metade Jo seculo XVIII. 

Em 1814 foi o arraial elevado a categoria 
de vila. Quinze a:nos depois, Jose Marques 
da Rocha apresentou projeto de criac;ao da 
nova provincia, formada por Baependi, Lo
rena, Guaratingueta. Banana!, Areias, Cunha, 
Sao Joao do Prbctpe. Ilha Grande, Parati, 
Valenc;a, Resende e Campanha. 0 fato nao 
se consumou, embora outras tentativas ocor
ressem anos mais t arde, sem lograrem, con
tude, melhor sorte. 

A revoluc;ao de 1842 teve repercussao no 
Municipio, onde os rebeldes, ainda que con
seguissem exitos parciais, foram batidos pelas 
tropas legalistas. 

Em 1855 foi criada a comarca de Baepen
di, da qual tambem faziam parte Aiuruoca e 
Cristina. 

Segundo a divisao territorial, vigente em 
31 de dezembro de 1956, o Municipio e consti
tuido de 2 distritos : Baependi e Sao Tome 
das Letras. 

LOCALIZA(AO DO MUNICiPIO 

0 MuNICIPIO esta Iocalizado na zona sul do 
Estado de Min!J.S Gerais. 

Sua sede municipal dista (em linha reta) 
245 km da Capital Estadual. Suas coordena
das geograficas sao : 21° 58' de latitude sui e 
44° 53' de longitude W. Gr. 

POPULA(AO 

A POPULA<;:Ao do Municipio atingia, em 
1°-VII-1950, por ocasiao do ultimo Re

censeamento Geral, 17132 habitantes (8 632 
homens e 8 500 mulheres) . 

C 6r - Ha predominancia das pessoas que 
se declararam de cor branca : 13 074 . 0 
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grupo dos pardos era o segundo em numero : 
2 092 . 0 total dos pretos ascendia a 1 952 . 
14 pessoas nao de:: lararam a cor. 

N acionalidade - Em 1950, os estrangei
ros totalizavam 16, e os brasileiros natu

ralizados, apenas 7 pessoas . 

R eligifio - Dentre os 17 132 habitantes re
censeados, 16 618 declararam-se cat6licos 

romanos, 395 protestantes e 94 espiritas; ha
via 7 ortodoxos , 15 pessoas nao declararam 
a que professa7a.Jn e 3 n ao tinham religiao. 

Aglomera<;oes urbanas 

E XISTIAM no Municipio, na mesma epoca, 
2 aglomerac;6es - a cidade e 1 vila -

com os seguintes eietivos de populac;ao (qua
clros urbana e suburbano ): 

Cidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 864 

Sao Tome ctas LetraN . . . . . . . . . . . 326 

Localiza<;iio da popula<;ii.o 

D E seus 17132 ha
bitantes recen

seados em 1950, 2 329 
localizavam-se no 
quadro urbana, 861 
no quadro suburba
no e 13 942 no rural. 
Como se ve, o Mu
nicipio e preponde
derantemente rural, 
com 81 % de sua po
pulac;ao localizada 
nessa zona. Em todo 
o Estado de Minas 
Gerais, 70 % da po
pulac;ao localiza-se 
no quadro rural. 

QUAORO URBANO ~ 

QUADRO SUBURBANO ~ 

QUADRO RURAL EZ;?.j 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

\4% 

A BASE econ6mica do Municipio pode ficar 
bern caracterizad:;.. na tabela a seguir, 

onde se ·observa a predominancia do ramo 
"agricultura, peculi.ria e silvicultura" n as ati-
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vidades da populac;ao (dados do Recensea
mento Geral de 1950) : 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuiria e silvicultura .. 

IndU.strias extrativas .... ....... . 

IndU.strias de transforma~ao ... . . 

ComCrcio de mercadorias .. 

Comfrcio de im6veis e val orcs mobili?.rios, crC-
Jito, seguros e capitalizayao ......... ... . 

Prestayao de serviyos 

Transportes, comunicayOes e armazenagem ... 

ProfissOes liberais . .... . . . .. ...... . 

Atividades sociais 

Admiuistracao pUblica, Legislativo, .Tustica .. 

Defesa nacional e Seguranya pUblica .... 

Ati vidades dom€:sticas n3/l remuneradas e ativi-
dades escolares discentes 

Atividades nao compreendidas nos demais ra
mos, atividJ.des mal defioidas ou nao decla
radas .. 

Condici'les inativas .... 

TOTAL . . 

PESSOAS 
PRESENTES DE 

10 ANOS E MAIS 

Total Homens iVlulheros 
--- - -----

3 D5D 3 Q26 "" "'' 
37 36 

407 381 26 

130 129 

370 88 282 

84 81 3 

10 

62 21 41 

52 48 4 

5 336 325 5 011 

1 428 906 522 

11 892 5 965 5 927 

Par motivo.s 6bvios, do total de 11 892 
pessoas e conveni:mte sejam subtraido.s os da
do.s relativos ao.s tres ultimos ramos Cao todo 
6 767 pessoas ). Resultam 5 125. As 3 959 pes
.soas ativas no ramo agricultura, pecuaria e 
silvicultura representam 77% .s6bre esse ultimo 
total. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

0 RAMO "agricult.ura, pecuaria e silvicultu
ra" e o que congrega maior numero de 

pes.soas no Municipio. 
A importancia deste ramo no plano eco

n6mico e representada mais pela pecuaria que 
pela agricultura - insuficiente para o proprio 
consume do Munidi>io, tanto que mesmo pro
dutos de primeira necessidade sao importados 
de outras comnnas 

Segundo o Servigo de Estatistica da Pro
dugao, a populagao pecuaria de Baependi em 
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31-XII-1955 atingia o valor de 68 milh6es de 
cruzeiros e estaya a~sim discriminada: 

Bov!nos . .... .. ... . .... . 
Eqtiinos . .. . . . .. . . . . . .. . 
Mua r es ... . . . . . .. . ... . . . 
Suin os . ... . ..•.. ... . . . . 
O v!nos ... . ....... .. .... . 
Ca pr!nos . . •...•.• • . . . ... 

Qu a n t!d a de Va lor 
(cabe<;as) (Cr$ 1 000 ) 

38 500 
2 700 
1 700 
3 000 
2 000 
1300 

57 750 
4 050 
3 400 
2 100 

300 
169 

E: interessante observar-se que a impor
tan cia econ6miea dos r cbanhos nao se reflete 
na exportaga-o d~ gl! do, que e pequena, mas 
principalmente n a proC.ugao de leite, aprovei
tado n a fabricagao de queijo, o principal ramo 
da indust ria de t ransformagao do Municipio, 
- e, subsidia riamente. no abate de reses -
como se vera adia.nte: 

A produgao municipal de leite em 1954 foi 
da ordem de l3 mi'hoes de cruzeiros, corres
ponden tes a 3 400 000 li tros. 

Os principais prl1dutos agricolas do Muni
cipio (SEPl em 1955 foram os seguintes : 

V.~LOR DA PR ODU{:AO 

PRODUTO S AGRfCOLAS NCimeroa % s6bre a bsolutoa 
(Cr$ 1 000) o tota l 

Arror com casca .. 5 205 29,96 
Cafe.. . ......... . 4 224 24,31 
~ l il ho .. . ........ .. 2 880 16,57 
Ft'ijao. . .. . . . .. .. . . 1 269 7,30 
Outros 3 798 21,86 

TOTAL 17 376 100,00 

A principal cultura agricola e a do arroz . 
No qiiinqiienio 1951/55, a produgao de ar

roz desenvolveu -,;e da seguinte maneira: 

ANO S 

19!; 1. .. . .. . . 
1952 ...... . 
1953 ...... . 
1 ~54.. .... . 
1955 . ... .. 

ARROZ COM CASCA 

Quantidade 
(t ) 

990 
900 
738 

1 050 
1 041 

Va lor 
(Cr$ 1 000) 

2 475 
2 250 
2 706 
!} 250 
5 205 

Segundo resultados do Censo Agricola de 
1950, contava o Municipio com 560 estabeleci-
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mentos agropecuanos, dos quais 195 com ex, 
plora<;iio de agricultura numa area de 10 495 
hectares ( 171 exploravam a agricultura em 
pequena escala), 268 com atividades mistas -
area de 41 318 hectares - (principalmente a 
agropecuaria em pequena escala) e 39 dedi
cados a pecuaria, cern area de 3 889 hectares. 

Da area desses estabelecimentos - 56 590 
hectares - cerca de 12 % era ocupada com 
lavouras e 58 % com pastagens; os restantes 
30 % eram ocupados carr> matas, terras incul
t as e improdutiv:ls. 

Na data do Cer"so, predominavam em 
n"llmero os estabelecimentos agropecuarios 
com menos de 100 hectares: 408, com area 
total de 13 712 hectares; entretanto, a area 
total dos 152 estabelecimentos com mais de 
100 hecta res - 42 878 hectares - era 76 % 
da ::\.rea total dos estRbelecimentos agropecua
rios de Baependi. 

Prodw;ao industrial 

C oNsTrTur o segundo ramo de a:tividade 
da popula<;iio do Municipio o das indus

trias de transformac.ao, intimamente ligado a 
pecuaria de Baependi . 

Segundo resultados do Registro Indus
trial para 1954, o valor de t6da produgao 
industrial de Baeuendi foi modesto: 12 mi
lh6es de cruzeiros~ 

Os r esultados disponiveis niio discrimina
ram o valor total da produgao segundo as 
grandes classes de industria. Contudo, pode
se recorrer aos dados censitarios de 1950, para 
os quais se dis;_:-~6e da referida discriminagao. 

0 valor da proclugac da industria de pro
dutos alimentares representava 58 % do total 
geral e o seu principal subgrupo era o da 
produ<;iio de queijo e subproduto do s6ro do 
leite (31 % sabre o r.::esmo total); em seguida 
vinha a indusk.ia de couros e peles e produ
tos similares (24%) . 

Para o total das industrias de produtos 
alimentares contribui tambem a produ<;iio de 
origem animal, que em 1954 se apresentou, 
em parte, do seguinte modo: 

Quantldade 
(t) 

Car ne verde de bovlno .. 156 
T o u cinho fresco . . . . . . . . . 74 
Cune verde d e su ino . . . 53 

8AEPENDI - 8 

Va lor 
(CrS 1 000) 

2 362 
1 750 
1 243 



Em 1954, Baepcr.di_ foi o primeiro dos 
cinco produtores mineiros de amianto, com 
quantidade de 426 toneladas e valor de 639 
milhares de cru'!:eiros, representando 47% s6-
bre o valor total da produ\!aO do Estado. 

Em 1955, o Municipio produziu 1 944 to
neladas das chamadas pedras de Sao Tome, 
no valor de 292 milhares de cruzeiros. Em
bora sejam usados processos rudimentares, 
esta produ\!aO tem valor na economia do dis
trito de Sao Tome das Letras, representando 
sua principal industria. A produgao municipal 
de areia comum foi 404 toneladas, valendo 
202 milhares de cruzeiros, e a de argila, 
50 000 m3

, com 1 milhao de cruzeiros de valor. 
0 Registro Industrial de 1954 pesquisou 

11 estabelecimentos que ocupavam 116 pes
soas, das quais 98 eram operarios. 

Os salarios e vencimentos pagos aos ope
rarios e demais pessoa.s ocupadas nesses esta
belecimentos ascenderam a 2 458 milhares de 
cruzeiros, e as despesas de consumo a 7 418 
milhares de cruzeiros. 

Convem assinalar que as apurag6es do 
Registro Industrial nao abrangem a totalida
de dos estabeleclmentos existentes e sim ape
nas os que ocupavam 5 ou mais pessoas. 

COMERCIO LOCAL 

S EGUNDO o Censo Comercial de 1950, o 
numero de pessoas ocupadas nos esta

belecimentos comerciais de Baependi somava 
82, assim discrtmim;das: 66 nos estabeleci
mentos varejisbs e 16 nos atacadistas. 0 
valor das vendas no comercio atacadista atin
giu, entao, 5 070 milhares de cruzeiros e 6 263 
milhares no varejista. 

Em ambas as especies de comercio e mo
desta a posigao de Baependi. 

Dos 387 municipios mineiros, 196 tem va
lor de vendas superior ao seu, quanta ao 
comercio varejista. :Estes municipios totalizam 
5 598 160 milhares de cruzeiros, ou seja 89% 
do total do Estado, que atingiu 6 267 755 mi
lhares de cruzeiros. 

Quanta ao comercio atacadista, ha 98 
municipios nos quais o valor das vendas e 
superior ao de Baependi. Essas comunas to
talizam 4 630 660 milhares de cruzeiros, ou 
seja 95% do correspondente total estadual, 
que atingiu 4 895 841 milhares de cruzeiros. 
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M ovimento bancario 

·o MOVIMENTO bancario de Baependi e pe-
queno. Veja-se a seguir, segundo da 

dos do Servigo de Estatistica Econ6mica e 
Financeira, a situagao, em 31-I-1956, do Mu
nicipio relativamente a Ponte Nova: 

CO NT AS 

31-1 - 1956 
(Cr$ 1 0~0) % do Bae· 

I----;---- pendi s5bre 
Ponte Nova Baependi Ponte Nova 

------------1---- --------
Emprestimos em C/C . . . . . .. . . . .. . .. . 
Titulos descontados . . ... . 
DepOsitos a vista e a CUrto prazo . .. . 
DepOsitos a pra.zo .. . . . .. .. .... . .. .. . 

120 072 
98 549 

127 285 
36 262 

MEIOS DE TRANSPORTE 

849 
5 854 
4 279 

187 

0,71 
5,94 
3,3li 
0,52 

··() MuNiciPIO de Baependi, servido pela Rede 
Mineira de Vi.agao, liga-se as cidades 

vizinhas e as capitais estadual e federal 
pelos seguintes meie>s de transporte : 

Aiuruoca - 1) Ferroviario : 56 km ; 2) 
Rodoviario: 59 km. 

B A H I A 

Caxambu - 1) Ferroviario: 8 km; 2) 
Rodoviario: 6 km. 

Conceir;ao do Rio Verde - 1) Ferroviario: 
67 km; 2) Rodoviario : 34 km. 

Cruzilia - Rodoviario: 24 km. 
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Itamonte - Rodoviario : 54 km; Misto -
a) ferroviario: 61 km; b) rodoviario: 18 km, 

Luminarias - Misto - a) ferroviario, ate 
Tres Cora<;6es: 111 km; b) rodoviario: 58 km. 

Minduri - l) Ferroviario: 209 km; 2) : 
Rodoviario: 66 km. 

Pouso Alto - Misto - a) ferroviario: 
61 km; b) rodoviario: 3 km. 

Tres Corar;;oes - 1) Ferroviario: 111 km; 
2) Rodoviario: 92 km. 

Cap.ital Estadual - 1) Ferroviario: 715 
km; au, via Cruzeiro: 797 km ; 2) Rodovia
rio: 471 km. 

Capital Federal- 1) Ferroviario, via Cru
zeiro (RMV e Estrada de Ferro Central do. 
Brasil): 373 km; 2) Rodoviario : 272 km. 

INSTRU(:AO POBLICA 

0 s RESULTADOS censitarios de 1950 revelam 
a situa<;ao do Municipio quanta ao ni

vel de instru<;ao geral (pessoas de 10 anos 
e mais): 

ESPECIFICA({AO 

Sabem ler e escrever ... .. 
Nno sabem lcr e cscrcver .. 
Sem dcclaracao ..... . 

Total. .... 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Numero 

4 587 
7 301 

4 

11 892 

% sobre 
o tota l 

3R,57 
61,40 

O.D3 

100,00 

Eram alfabetizadas no Municipio 39% 
das pessoas prest!ntt'S de 10 anos e mais. 

A percentagem d.e alfabetiza<;ao corres
pondente ao Sstado atinge 44 %. 

Ensino 

E M 1950 existiam no Municipio 28 unida
~ des escolares de ensino primario funda

mental comum, nas quais, no inicio do mes
mo ana, estavam matriculadas 1 245 crianc;:as. 

A base dos dad.os censitarios, a quota 
de pessoas em idade escolar matriculadas, em 
1950, atinge 46 % no Estado e 33% em Bae-
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pendi (% da matricula geral sobre pessoas 
de 7 a 14 anos). 

Em 1955, segu:..1do c; Servigo de Estatistica 
da Educagao e Cultura, contavam-se no Mu
nicipio 2 unidades de ensino ginasial e 1 de 
normal. 

FINANC:AS POBLICAS 

N o PERiono 1951/ 55, as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras (da

dos do orgamento fornecidos pelo Conselho 
Tecnico de Economia e Finangas) : 

Fl NAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita prevista Saldo ou 
Despesa "doficit'" 

Total Tribut3ria fixada do ba l an~o 

1951. ..........••.... 910 408 9 10 
1952 ...••. I 200 531 I 200 
1953 .......... . .. .. I 300 560 I 300 
1954 ... . . 2 000 820 2 000 
1955 . . .... 2 100 910 2 100 

As receitas federal, estadual e muni cipal 
apresentaram os seguintes dados para o periodo 
1951/55, segundo o Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finan gas: 

RECEITA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

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

Federal 

I 009 
I 032 
I 200 
2 174 
2 705 

(I) Dados do or~rnento. 

Estadual 

2 132 
2 710 
3 393 
4 297 
6 304 

DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

Municipal (1) 

910 
I 200 
1 300 
2 000 
2 100 

A CIDADE de Baependi acha-se situada na 
encosta ia se:rl:'. de Santa Maria de 

·Baependi - que se estende por aproxima
damente seis quilometros, separando as aguas 
do rio Baependi das do ribeirao Palmeira. 
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Baependi e uma cidade hist6rica; sua 
colonizagao data de fins do seculo XVII e 
principios do seculo XVIII. As tradig6es reli
giosas sao tam bern mantidas pelo povo. A 
chamada procissao do encontro, realizada na 
Semana Santa, e urn exemplo disto. Dois cor
tejos saem das igrejas da Boa Marte e do Ro
sario, encontrando-se na prac;a Dr. Policarpo 
Viotti, de onde, ap6s c sermao, seguem para 
a matriz. Por essa epoca, o Municipio recebe 
visitantes de comunrts vizinhas. 

As igrejas de Baependi t ern sua hist6ria . 
A de Nossa Senhora da Conceigao, situada no 
·a lto da cidade, e conhecida como o templo de 
Nha Chica, por ter sido construido por vonta
de de Francisca de Paula de Jesus, em ter
reno de sua propriec1ade, e a quem se deve 
tambem a imagern que la se venera. Con
tam-se fatos notaveis relativos a piedade e 
virtude de Nha Chica. A matriz de Baependi, 
na praga Monsenhor Marcos , e citada por 
muitos, pela beleza de seu interior. 

No distrito de Sao Tome das Letras, na 
serra de Sao Tome, num macigo que se es
tende por cerca de vinte quilometros, esta si
tuada a Gruta de Sao Tome, proxima a uma 
igreja, a 1 444 metros de altitude. 0 trajeto 
da cidade de BaepE'ndi ate a vila pode ser 
feito, dentre outras vias, pela Rede Mineira de 
Viagao ate a esta;:ao de Sao Tome e, dai em 
diante , 18 quilometros a cavalo. A entrada 
da pequena grui;a e uma abertura existente 
na parede vertical do rochedo, medindo 1,10 
metros de largura e 1,54 metros de altura. 
Internamente ha clOis sal6es, urn com pouco 
mais de 10 metros quadrados de area e outro 
com nove. Externamente, a esquerda da en
trada, veem-se sinais, a semelhanga de le
t r as, cuja signifiea((iO nao e conhecida. 

0 solo do Muflicipic e cortado por varios 
rios. Ha, na sede 1t1unicipal, seis cachoeiras: 
a do Inacio Pinto, no ribeirao do Piracicaba 
(30 HP de potencial; a do Jacu (500 HPJ, no 
ribeirao do Jacu; a do Funil (600 HPJ, e a do 
Inferninho (1 000 HPJ , ambas no ribeiro Ga
marra; a do Paredao (800 HPJ , no rio do Peixe, 
e a de Pirambetra ( 1 OOC HPJ , no ribeirao das 
Furnas. Nesta ultima, esta sendo construida 
uma nova usina hidreletrica, com capacidade 
de 1 700 HP, que fornecera energia ao Mu
nicipio. 
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Quanta a pavimentagao, aproximadamen
te 25% da. cidade e cal gada a paralelepipedos 
e 6% com pedras irregulares. Ha 1 avenida, 
33 ruas, 3 t r avessas e becos, 9 largos e pragas. 

No que se refere ao aspecto cultural, ha 
4 bibliotecas , 3 delas mantidas par est abelec i
mentos estudantis e 1 pela Prefeitura , com um 
numero m edia de 900 volumes. ExLst em 2 gi
nasios e 1 escola normal. 

Acha-se in3t alada no Municipio uma 
Agencia de Est a tist ica, 6rgao integran t e do 
sistema est atistico brasileiro . 
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E STA publicat;:ao jaz parte da serie de monograf;as 
municipais organizada pela Diretoria de D ocumen

tat;:iio e D ivulgat;:ao do Conselho Nacional de Estatistica . 
A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evolw;ao his
t6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistematizat;:lio, 
elP-mentos esparsos em diferentes documentos. Dear
rem, em alguns casas, divergencias de opiniiio, comuns 
em assuntos dessa natureza, nlio sendo raros os equ i
vocos e enos nas pr6pr ias tontes de pesquisa . Por is so, 
o CNE acolheria com o maior interesse qualquer cola 
borat;:ao, esp ecialmente de historiador es e ge6grajos, a 
jim de que se possa divulgar de futuro, sem receio de 
controversias, o esc6r9o hist6rico e geogrti/ico dos mu
nicipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretiirio-Geral: Luiz de Abreu Moreira 

COLE«;AO DE MONOGRAFIAS 

(Z.a scrie) 

10! - Santa Quiteria. 102 - Guaiba . 103 - Adaman
tina. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fid.Ciis. 106 -
Brusque. 107 - Patos . 108 - Propria. 109 - Mossoro. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cip6 . 112 - Cachoeira 
do Sui. 113 - Floriano . 114 - Baependi. 115 - Guat;ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiiinia. 118 - Caxambu. 

Acab(IU-Se de imprimir no Servifo Grdfico do lEGE, 

aos 3 dias do m!s de abril de mil no·vecentos 

e cinquenta e sete. 


