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Minas Gerais 

, ASPECTOS F!SICOS: Area: 1 030 km2 (1950); 
altitude: 450 m; temperatura media em °C 
das maximas : 33; das minimas; 24; media 
compensada: 28. 

;, POPULA9AO: 60 463 habitantes (Recensea
mento de 1950); densidade demografica: 59 
habitantes par quil6metro quadrado . 

<r ATIVIDADES PRINCIPAlS: Cultura e bene
j i ciamento do caje, cultura da cana-de
-ac;iicar e produ-;ao de ac;ucar e alcool; 
pecuaria . 

·;': EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS: 1 ma
triz; 8 agencias. 

·:, VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
l'fluni cipalJ: 165 autom6veis e 271 cami
nhoes. 

+t ASPECTOS URB,1NOS (sede): 3130 ligar;6es 
eletricas, 2 aparelhos telef6nicos, 5 hoteis, 
5 pens6es, 2 cinemas . 

..;, ASSISTENCIA MEDICA (sed e): 1 hospital 
geral com 342 Zeitos; 20 medicos no exer
cicio da profissao. 

{, ASPECTOS CULTURAIS: 102 unidades esco
lares de ensino primario fundamental co
mum, 2 de ensino secundario, 1 de corner
cia/, 1 de pedag6gico, 4 tipografias, 2 li
vrarias , 6 bibliotecas e 3 jornais. 

'· FINAN9AS PUBLICA.S EM 1955 (milhares de 
cruzeiros ) : receita total; 6 682; receita 
tributaria: 4 459 ; despesa realizada: 7 949. 

{< REPRESENTA9AO POLiTICA.· 15 vereado
r es ern exercicio. 



ASPECTOS HISTORICOS 

U MA ponte s6bre o rio Piranga deu origem 
ao top6nimo Ponte Nova . 
Diz a tradic;ao que uma comissao do arraial 

do Furquim, tendo de abrir uma estrada em · 
direc;ao ao Espirito Santo, chegou a margem 
esquerda do rio Piranga e construiu s6bre ele 
uma passagem provisoria, a qual nao resistiu 
muito, tendo o governo mandado construir ou
tra no mesmo lugar, cujos pilares foram apro
veitados em uma ponte, inaugurada em 1929. 
Na margem direita do rio, proximo a ponte, 
entao chamada ponte nova, ja que a primitiva 
ruira, foi- se formando depois urn nucleo de 
h abita c;6es . 

Nao se conhece exatamente, entretanto, a 
data da construc;ao das duas prirneiras pontes. 
0 que se sabe com seguranc;a e que o fundador 
da cidade foi o padre Joao do Monte Medeiros 
que obteve provisao em 1770 para erec;ao de 
uma capela e doou ao patrim6nio um terreno 
situado entre o corrego do Vau-Agu e a sesma
ria da fazenda da Vargem. 0 t emplo teve par 
orago Sao Sebastiao e Almas de Ponte Nova. 
As casas foram sendo construidas ao r ector 
des ta capela, edificada onde atualmente existe 
a igreja matriz. 

Par Decreta de 1832, foi o Cur·ato de Ponte 
Nova elevado a Paroquia , sendo seu primeiro 
paroco o padre Joao Jose de Carvalho . Seis 
ano.s depois, comegou a dirigir a par6quia o 
padre Jose Miguel Martins Chaves, que fez a 
dO aQaO de Ull1 t;erreno situado a esquerda do 
templo e destinado a urn cemiterio; deu licenr;a 
para que construissem na imediac;ao, tendo ele 
proprio mandado fazer uma casa no Iugar. 
Dessa primitiva aglomerac;ao, a pouco rnais de 
200 metro.s da ponte, irradiou-se o desenvolvi
mento da cidade . 

Em 1857, Ponte Nova tornou-se vila , eleva
da a categoria de cidade em 1866 ; e comarca 
em 1880 . 

Atualmente, o Municipio e centro econ6mi
co de zona de influencia da Estrada de Ferro 
Leopoldina, na bacia do alto rio Doce. Grande 
produtor de lenha no Estado e important e pro
dutor de a c;ucar e alcool na regiao a que per
tence . 

Segundo a divisao administrativa vigente 
em 31 de julho de 1956, Ponte Nova e composto 
de 7 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, 
Oratorios, Piedade da Ponte Nova, Rio Dace, 
Urucfmia e Vau-Agu. 
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LOCALIZACAO DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPIO de Ponte Nova acha-se locali
zado na Zona da Mata . 
A sede municipal dista (em linha reta) 127 

km da Capital Estadual . Suas coordenadas 
geograficas sao as seguintes : 20° 25' 00" de la
titude sul e 42° 54' 40" de longitude W. Gr . 

POPULACAO 

A POPULAQAO do Municipio atingia, em 1.0 -

- VII-1950, por ocasiao do ultimo Recensea
mento Geral, 60 463 habitantes (30 055 homens 
e 30 460 mulheres) . 

C OR : Em Ponte Nova ha predominancia das 
pessoas que se declararam de cor branca : 

27 863 . 
0 grupo dos pretos era o segundo em nu

mero: 14 871. 0 total dos pardos ascendia o 
17 566 e 163 pessoas nao declararam a cor . 

N ACIONALIDADE: Em 1950,. OS estrangeiros to
talizavam 244, e os brasileiros naturaliza

dos, 75 pessoas . 

R ELIGilio: Dentre os 60 463 habitantes recen
seados, 59 755 declararam-se cat6licos ro

manos, 433 espiritas, e 129 protestantes. Havia 
22 pessoas de outras religi6es, 71 nao declara
ram a que professavam e 53 nao tinham 
religiao. 

Aglornerat;;oes urbanas 

E XISTIAM no Municipio, n a mesma epoca, 7 
aglomerac;6es - a cidade e 6 vilas - com 

os seguintes efetivos de populac;ao (quadros 
urbanos e suburbanos) : 

PONTE NOVA .. 
Pledade de Ponte Nova .. 

Urucranla 

Rio Doce .... 

Amparo da Serra 

Ora torios ....... . 

Vau-A~u ..... . .. . . ....... . .. . 
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15 056 

1 213 

1 038 

1 022 

969 

836 

417 



Localiza~iio da popula~iio 

D E seus 60 463 h abitantes recenseados em 
1950, 19 344 localizavam-se no quadro 

urbana, 1 207 no 
quadro suburbano 
e 39 912 no rural. 
Cornu se ve, o Mu
m clplo e prepon
derantemente ru
ral, com 66% de 
sua populagao lo
calizada n essa zo
n a. Em todo o Es
t ado de Minas Ge- OUADRO URBANO 

r ais, 70 % da popu-
lagao localiza-Se no QUADRO SUBURBANO 

quadro rural. QUA DR O RURAL 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

2 ""/.:. 

62% 

A P RINCIPAL atividade da populagao local 
pode ficar bern caracterizada n a t abela a 

seguir (dados do Recen seamento Geral de 
de 1950) : 

RAMOS DE ATI VIDADE 

Agri cultura, pccullria e silv icultura ... 
l ndU.strias extrativas ... 
I nd llstrias de transfo rma~ao. 
ComCrcio de mcrcadorias ................. . 
ComCrcio de im6vcis e va.lores mohiliUrios, crr-

dito, seguros e capital iza(;'iio .. . 
Prestacfio de serviens ...................... . 
Transportcs, comunicacOes e armazenagcm .. . 
Profi~Oes liberais .. . ............. . 
Atividades sociais.. . .. . 
Adm!n istra~ao pUblica, Legislativo , Justir;a. 
Defc.c;a nacional e Seguranr;a PUblica. 
Atividade1> domCsticas nao remuneradas e J.ti -

vidades escola res discentes ... .. ..... . ... . 
Atividadcs niio comprccndidas nos dernais ra

mos, ativid ades mal defi r. idas ou nao decla
radas . 

CondicOes inativas .. 

TOTAL. 

PESSOAS 
PRESENTI'.S 

DE 10 ANOS 
E MAI S 

Total Homens Mulheres 
---------

13 68" 13 003 680 
36 35 1 

1 728 1 670 58 
1 051 958 93 

157 143 14 
2 072 829 1 243 

688 662 26 
77 72 5 

378 112 266 
156 140 16 
30 30 

20 418 2 066 18 352 

10 7 3 
2 425 1 385 1 040 

42 909 21 112 21 797 

Por motivos eviden tes, do total de 42 909 
pessoas e convenien te sejam subt r a idos os efe
tivos correspon dentes aos t r es ult imos r amos 
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discriminados (ao todo 22 853 pessoas) . Resul
tam 20 056. As 13 683 pessoas ativas no ramo 
"agricultura, pecuaria e silvicultura" represen
tam 68 % s6bre esse ultimo total. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

A AGRICULTURA, pecuaria e silvicultura e 0 
r amo que congrega maior numero de pes

soas no Municipio. 
A bacia do Rio Dace, onde se acha Ponte 

Nova, tem na agricultura sua principal ativi
dade. A cultura mais disseminada e o cafe, 
que lidera tambem a safra pontenovense . :Este 
produto contribui para a industria de produtos 
alimentares "na parte de beneficiamento do 
cafe", a c,e maior valor no Municipio. 

Ao cafe segue-se a cana-de-ac;ucar, mate
ria-prima da industria local de acucar e alcool. 
Deve-se notar que na cultura da cana, em par
te da bacia do rio Doce - particularmente na 
regiao dos rios Casca e Piranga, onde se acha 
Ponte Nova -, se aplicam processos agricolas 
bastante desenvolvidos . Isto mais se faz notar 
nas areas influenciadas diretamente pelas usi
nas ac;ucareiras, como a "Leonardo Truda", 
onde a moderna industrializac;ao da lavoura 
canavieira necessita de grande produc;ao em 
terreno o mais proximo possivel da usina . A 
parte em que se acha Ponte Nova e a mais 
importante area canavieira da bacia , onde e 
bastante alto o r endimento agricola, que chega 
a atingir, no Municipio, 100 toneladas por 
h ectare . 

Segundo o Servic;o de Estatistica da Pro
duc;ao, os principais produtos agricolas do 
Municipio em 1954 foram os segumtes: 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Cafe .. 
Cana-de-acUc !r . ... 
Arroz .. 
Fcij ao . .. 
Mandioca.. . ... . . . .. . . 
B anana .. 
Furno. 
B.,tata doce 
Outros .. 

TOTAL ... 
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VALOR OA l'flJJUC , Q 

NUmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

GS 400 
39 900 

5 580 
2 G20 
1 320 
1 200 

775 
650 

2 IG7 

122 612 

% sobre 
o tota l 

55,78 
32,54 

4,55 
2, 14 
1,08 
0,98 
0,63 
0,53 
1,77 

100,00 



Como se ve, o cafe e a cana-de-agucar re
presentam, em conjunto, 88 % da produgao 
agricola municipal. 

No qiiinquenio 1950/ 54, a produgao de cafe 
e cana -de-agucar desenvolveu-se do seguinte 
modo: 

CAF C: CANA- DE- A<; ti CAR 

M~OS Quantidade Valor Quantidacle Valor 
(I) (Cr$ 1 000) (I) (Cr$ 1 000) 

--------- - - -
1950 . . ······ ..... ..... . 2 072 13 815 60 550 6 055 
195 1 .. .. . . ........ .. . 3 938 57 750 98 000 10 780 
1952 .. ... . . 2 250 3G 000 70 GOO 8 472 
1953 ... 3 420 57 OlJO 232 OlJO 30 160 
1954 ... 3 42 0 68 40U 266 000 39 900 

No ano de 1954, Ponte Nova foi o principal 
produtor de cana··de-agucar do Estado. 

Dispondo de bom sistema de comunica
g6es com as capitais estaduais e federal, como 
tambem com outras localidades, Ponte Nova 
exporta seus produtos para esses centros. 0 
Rio de J aneiro e mesmo o principal mercado 
para onde sao enviados os produtos agricolas 
do Municipio, mormente cafe, milho, feijao e 
arroz, alem dos derivados da cana-de-agucar 
(agucar e alcool) . 

Quanto a pecuaria, em 31-XII-1954 esta
vam assim discriminados os rebanhos do Mu
nicipio, estimados em 45 milh6es de cruzeiros: 

Bovinos ........ . ........ .. . 
Sui11os ..... . . . . .... . ...... . 
Eqillnos ... . . ..... . . ... .. . . 
Muares ........... ... . .. . . . 
Caprlnos 
Ovlnos 
Aslninos . .......... . . . .... . 

Quantldade 
(ca bevas) 

18 900 

16 000 

1 500 

640 

2 000 

400 

15 

Valor 
(CrS 1 000) 

30 240 

11 200 

2 250 

1 280 

240 

48 

38 

0 comercio de gado nao e dos mais inten
sos, manr ,uo apenas com comunas vizinhas. A 
importagao suplanta, por margem apreciavel, 
a exportagao de rebanhos. 

Segundo resultados do Censo Agricola de 
1950, contava o Municipio com 1184 est abele
cimentos agropecuarios, dos quais 959 com ex
ploragao de agricultura numa area de 53 830 
hectares (740 exploravam a agricultura em 
pequen a escalal, 204 com atividades mistas -
area de 25 426 hectares -, (principalmente a 
agropecuaria em pequena escalal e 9 dedica 
dos a pecuaria, com area de 781 hectares. A 
percentagem da area ocupada pelos estabeleci-
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mentos que se dedicavam a explorac;ao em 
grande e&cala s6bre a area total dos estabeleci
mentos era 72 %. 

Da area desses estabelecimentos - 80 260 
hectares - cerca de 37 % era ocupada com la
vouras e 28 % com pastagens ; os restantes 35 % 
eram ocupados com matas, terras incultas e 
improdutivas . 

Na data do Censo, predominavam em nu
mero os estabelecimentos agropecuarios com 
menos de 100 h ectares: 981 com area total de 
24 504 h ectares; entretanto, a area total dos 
203 estabelecimentos com mais de 100 h ectares 
- 57 756 hectares - era 69 % da area total 
dos estabelecimentos agropecuario de Ponte 
Nova. 

lndustrias de transforma~ao 

A INDUSTRIA de transformagao e 0 2.0 ramo 
quanta a atividade da populagao. Em rela

gao a economia do Municipio, porem, a agri
cultura e a industria quase se equivalem. 

Segundo dados do Censo Industrial (1950), 
a industria de Ponte Nova (da ordem de 115 
milh6es de cruzeiros) restringia-se pratica
mente a de produtos alimentares, cujo valor, 
em 1949, representava 92% do total de t6das 
as industrias; desta, ·o principal subgrupo era 
o de beneficiamento do cafe, que valia pouco 
menos da metade de todo o ramo. 0 2.0 ramo 
de industria era o de bebidas, representando 
2 % do mesmo total. 0 numero total dos esta
belecimentos eleva va-se en tao a 135. Entre 
1950 e 1955, varios motivos contribuiram para 
que o beneficiamento do cafe perdesse a hege
monia na industria de produtos alimentares, 
cedendo-o a produc;ao de ac;ucar e melac;o . 

Pela propria natureza do ramo principal, 
a industria local esta vinculada intimamente 
a ativid8.de agricola: 0 beneficiamento, feito 
par vezes na propria fazenda de cafe, ou 
dela dependente, e o ac;ucar, o melac;o e o 
alcool, produzidos em parte no pequeno enge
nho. :E sintomatico que, no sul da bacia do rio 
Dace, Ponte Nova se apresente como urn dos 
municipios que possuem maior numero de en
genhos (270) e alambiques (15) , o que pode 
ser levado a conta da importfmcia da pequena 
industria rural baseada na lavoura da can a, 
como atividade da populac;ao. Mesmo os gran-. 
des estabelecimentos industriais do Municipio, 
que tern em conjunto maior expressao econ6-
mica, servem de incremento a lavoura cana-
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VIeira, donde obtem parte da materia-prima 
que utilizam. 

Os dados a seguir, referentes a 1954, de
monstram , em valor, a importancia de uma e 
outra fontes produtoras de ac;:ucar. A produ
c;:ao de agucar de ·usina atingiu aproximada
m ente 90 milh6es de cruzeiros (20 986 t onela
das) e a de ac;:ucar de engenho a pouco mais 
de 700 milhares de cruzeiros 080 toneladas) . 

No m esmo ano, a produgao de rapadura -
800 toneladas - a t ingiu a quase 2,5 milh6es 
de cruzeiros. 

Ponte Nova produziu 400 000 litros de 
aguardente de can a, no valor de pouco mais de 
1,5 milh6es de cruzeiros. 

Segundo dados da Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal, em 1955, o valor da pro
dugan de cafe beneficiado aproximou-se dos 
35 milh6es de cruzeiros, a produgao de 3Jcool, 
ac;:ucar e melago deve ter atingido pouco mais 
de 120 milh6es de cruzeiros. 

Prestw;;ao de servi~os 

C oMo foi vista, a prestac;:ao de servigos, de
pais da "agricultura, pecuaria e silvlcultu

ra", e o r amo que congrega maior numero de 
p essoas no Municipio. Convem notar, todavia, 
que o numero de pessoas que realmente exer
cem at1vidade em estabelecimentos devidamen
t e instahdos e diminuto. Apenas 539 pessoas, 
ou seja 25 %, das que, a data do Recenseamen
to, declararam prest ar servic;:os (2 072 ) . As de
m ais ou se dedicavam a atividades particula 
r es ou eram empregados domesticos . 

Assim, n a economia de Ponte Nova, a 
agricultura e a industria, intimamente ligadas 
como foi vista, tern , de fato, m ais importa ncia. 

Os dados adiante expostos sao r esultados 
do Censo dos Servigos (Recenseamento Geral 
de 1950 ) . :Est e Censo limitou-se a investigar 
apenas as atividades desenvolvidas por esta
belecimentos devidamente instalados. 

CLASSES E G RUPOS 
DE SERVICOS 

1.•-J-1 950 

Estahe le- Pessoa l 
cimontos ocupado 

Capilal 
anlicado 

(Cr$ 1 000) 

------------1---- --------

Scrvicos de confeccfi.o, conserva~ao e 
rcpant(·llo . 

Hcrvi~os de alojamcnto c deal irncntacao 
Scrv i{'os de h i~ i c1~e pessoal .. 
Servi~:os de divcrs:1o c de n\diodifusao 

TOTAL .. 

117 282 :l 717 
Gn 182 2 142 
42 5:3 216 

4 2"' I G56 

232 53~ 1 6 731 
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Os 232 estabelecimentos que exploravam 
servigos ocupavam, na data do Recenseamento, 
e em conjunto, 539 pessoas. 

Em 1949 a receita auferida pela totalidade 
dos estabelecimentos atingiu 10 615 milhares de 
cruzeiros, ou seja, 9% do valor da produgao 
realizada pelos estabelecimentos industriais: 

Saliirios •I Outras I Recoi ta 
CLASSES E GRUPOS ·temin;entos despesas 

DE SERVICOS 
(Cr$ 1 000) 

Servicos de con feq:ii.o, oonscrvacao e 
2 081 I reparacao .. 849 (1) 5 048 

Servicos de alojamento c de alimcnta!;ITO 254 1 101 4 998 

Scrvi~os de h igicne pessoal . . 48 206 569 

Servi !VOS de diversao c de radioclifusao . . 98 214 522 

TOTAL .. 1 249 3 602 11 137 

(1 ) Consumo de materlas -prlmas, combustiveis, lubrlfi
can tes e energla eletrica. . 

Predominavam econ6micamente, como se 
ve, os servigos de confecgao e reparagao, cuja 
receita - 5 048 milhares de cruzeiros - repre
senta 45 % do valor total das receitas de todos 
os servigos. 

ProdUf;ao florestal 

Q UASE todos os Municipios da Bacia do rio 
Doce sao produtores de lenha e carvao. 

0 corte da lenha, produgao de carvao vegetal 
e extragao de madeiras de lei sao importantes 
atividade8. Ponte Nova e dos principais pro
dutores de lenha da regiao, tendo-se colocado 
em 1954, segundo o valor, no primeiro Iugar 
dentre os municipios mineiros. 

Segundo dados do Servigo de Estatistica 
da Produgao, em 1954, a produgao florestal de 
Ponte Nova foi a seguinte: 

ESPECIF ICAQAO 
. Va loi 

Unidade Quan1Hiarl2 ICr$ 1 ODD) 

Lcnha. ... . ... . .... . m3 400 000 26 000 

Madeira .. m3 7 000 7 000 

Dormentc:3 ... um 2 800 98 

Carviio 40 48 
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MEIOS DE TRANSPORTES 

0 MUNiciPIO de Ponte Nova e servido pelas 
Estradas de Ferro Central do Brasil e Leo

poldina e liga-se as cidades viziphas e as ca
pitais estadual e federal par intermedio dos 
seguintes meios de transporte: 

Mariana - 1) Ferroviario (EFCB): 86 
km; 2) Rodoviario: 70 km. 

Dom Silverio - 1l Ferroviario CEFL) : 64 
km; 2) Rodoviario: 50 km . 

Rio Casca- 1) Ferroviario (EFL): 52 km; 
2) Rodoviario: 50 km. 

Teixeira - 1) Ferroviario (EFL) : 39 km; 
2) Rodoviario: 39 km. 

Barra Longa- 1 ) Rodoviario: 39 km. 
Santa Cruz do Escalvado- Rodovh3.rio, via 

Usina Piao: 35 km .. ou via Pontal e Sao Se
bastiao do Soberbo: 36 km. 

J equeri - Rodoviario: 48 km. 
8 A H i 

Guaraciaba - Rodoviario: 36 km . 
Capital Estadual - 1) Aereo: 120 km; 2) 

Ferroviario (EFCBl: 252 km; 3) Rodoviario, 
via Mariana: 183 km. ou via Pontal: 239 km. 

Capital Federal - 1) Aereo: 280 km; 2) 
Ferroviario CEFL): 462 km; 3) Rodoviario: 
445 km. 

MOVIMENTO BANCARIO 

C ENTRO de pr6spera zona da bacia do alto 
rio Dace, Ponte Nova possui urn movimen

to bancario de bastante realce. Veja-se, a se
guir, a posic;ao do Municipio dentro do Estado 
em relac;ao a Juiz de Fora, o 2.0 Municipio mi
neiro, e que, com Ponte Nova, pertence a Zona 
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da Mata (dados do Servi<;o de Estatistica Eco
n6mica e Financeira) : 

SALDOS EM 31-1-1956 % de 

CO NT AS 
Ponte Nova 

Municipio Munic ipio sObre 
Ju iz de Fora Ponte Nova Juiz de Fora 

Ernprestimos em c/corrente. ... 454 190 120 072 25,44 
Titulos descontados ..... ... ... . 361 715 98 549 21,24 
DepOsitos a vista e a curto prazo 628 096 127 285 20,27 
Dt·p6si tos a prazo . . 84 288 36 2f\2 43,02 

COMERCIO LOCAL 

E M 1.0 -I-1950, segundo elementos do Censo 
ComPrcial, existiam no Municipio 300 es

tabelecimentos comerciais, dos quais 21 ata
cadistas e 279 varejistas. As pessoas ocupadas 
nesses estabelecimentos somavam 629 assim 
discriminadas: 95 nos estabelecimentos vare
jistas e 534 nos atacadistas. 0 valor das ven
das no comercio atacadista atingia, entao, 
54 739 milhares de cruzeiros e 60 496 milhares 
no varejista. 

Em ambas as especies de comercio e bas
tante favonivel a posigao de Ponte Nova. 

Dos 387 municipios mineiros, ocupa o 8. 0 

lugar quanta a valor das vendas do comercio 
atacadista. 0 valor global das vendas r ealiza
das por esses 8 municipios representa cerca de 
57 % do total das vend as do Estado . 

Quanta ao valor das vendas do comercio 
atacadista, ha 14 municipios cujo valor de 
vendas n esse tipo de comercio ultrapassa o de 
Ponte Nova . Essas 15 comunas totalizam 43% 
do correspondente total estadual. 

INSTRUc;lo PUBLICA 

0 s resultados censitarios de 1950 revelam a 
situagao do Municipio quanta ao nivel de 

instrugao geral (pessoas de 10 anos e mais) : 

ESPECI F!CACAO 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total 
~~ sf.iiJre 
0 t 0f:l l 

- -------- - ---------1-----
Sa bern lf.' r c oscrcver .. 
N:1o sabem lcr c cscrenr .. 
Sem declara<·:1o . . 

TOTAL .. 
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19 64 8 

24 

42 909 

54,15 
45 ,79 
0,06 

100.00 



Eram alfabetizados no Municipio 54 % das 
pessoas presentes de 10 anos e mais . 

A percentagem de alfabetiza{!ao correspon
dente ao Estado atinge 44 %. 

Ensino 

E M 1950 existiam, no Municipio, 71 unidades 
escolares de ensino primario fundamental 

comum, nas quais , no inicio do mesmo ano, 
estavam matriculadas 6 562 criangas. 

Pelos dados censitarios, a quota de pessoas 
em idade escolar matriculadas, em 1950, atin
ge 46 % no Estado e era de 55% em Ponte Nova 
(% da matricula geral sobre pessoas de 7 a 
14 anos). 

Em 1955, o numero de unidades escolares 
do ensino primario fundamental comum ele
vou-se a 102 . Do ensino secundario havia 2 
unidades ; 1 de comercial e 1 de pedag6gico. 

FINANc;AS PUBLICAS 

No periodo 1950/ 55, as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras: 

ANOS 

1950 .... 
1951 .. 
1952 .. 
1~53 . 
l !l,J4 . 
1955 . . 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

Receita arrecadada 

Total Tributar ia 

3 570 2 213 
3 359 2 090 
3 779 2 784 
.5 125 3 171 
5 239 3 584 
6 682 4 459 

Oesposa 
realizada 

3 341 

• i~4 5 i 45 
5 781 
6 408 
7 ~4 i• 

Saldo ou 
''deficit" 

do balanro 

+ 22i 
8:35 

I 9G6 
656 

- I 169 
l 26i 

A arrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o mesmo periodo: 

1950 . . 
1951 
Jg52 .. 
lg53 .... 
1954 .. 
1955 .. 

ANL'S 
RECEITA ARRECADADA ICr$ 1 COO) 

Federal 

4 414 
5 131 
G 975 
9 922 

II 754 
12 608 

Es ladual 

10 736 
15 !i92 
17 605 
23 649 
28 804 
33 923 

Mun icipal 

3 570 
3 359 
3 779 
5 125 
5 239 
6 682 
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DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

A CIDADE de Ponte Nova esta situada na mar
gem direita do rio Piran ga, pouco antes de 

este r eceber o nome de r io Doce. A cidade es
tende-se por dais terrac;os: urn de 7 met ros, a 
parte baixa ; e outro, cujo nivel varia entre 30 
metros e 35 metros, onde se acha a avenida 
central , a m aioria dos servigos publicos, a 
prac;a com a Catedral e o comercio citadino. 
0 Municipio esta n a regiao da bacia do alto 
rio Doce, na zona a que se convencionou cha
mar de influencia da Leopoldina, enquadrada 
entre os rios Piran ga e Gasca. :E a zona de 
maior desenvolvimento do alto rio Dace; a es
trada de ferro r epresentou, e a inda representa, 
o grande fator de progresso, contribuindo para 
a existencia de numerosos agrupamentos po
pulacionais, a lem da maior densidade de po
pulac;ao nas a reas rurais . Ponte Nova e o cen
t ro econ6mico da zona, refletindo sua hege
monia atraves de comercio intenso e variado e 
rnovimento cultural desenvolvido . 

Po.>sui 2 unidades de ensino secundario, 
1 de comercial e 1 de pedag6gico ; 3 jornais -
2 seman ais e 1 mensa!; e uma radioemissora, 
a ZYR-2, alem de 6 bibliotecas, com urn total 
geral de 12 500 volumes . 

As es tradas de rodagem intermunicipais 
favorecem o plantio da cana em m unicipi"os 
pr6ximos dos centros ac;ucareiros,~ como Ponte 
Nova, onde esta situada a dest1laria central 
"Leonardo Truda", que contribui t ambem para 
o desenvolvimento da lavoura canavieira. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia de EstatLstica, 6rgao integrante do 
sistema est a tistico brasileiro . 
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EST A publica~·iio Jaz parte da serie de 
monografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documenta~iio e Divulga~iio do 
Consellw Nacional de Estatistica . A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolu~iio h isto
rica do Municipio, COJTesponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza1-·iio, elementos esparsos em diferen
tes documentos. Oconem, em alguns casas, 
divergencias de opinioes, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e enos nas pr6prias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria corn o rnaior interesse, 
qualquer colabora~iio, especialmen te de histo
riadores e geografos, a fim de que se possa 
divulgar de futuro, sern receio de controver
sias, o esc6r~o historico e geogrdfico dos mu-
11 ic!pios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presldente : Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Luiz de Abreu Moreira 
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(2.• Serie) 

101 - Sa.nta Qulteria. 102 - duaiba. 103 - Adamantina. 
101 - Prudentopolis. 105 - SAo Fidelis. 106 ,- Brusque. 
107 - Patos. 108 - Propriii. 109 - Mossor6. 110 -
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Acabou-se de imprimir, no ServifO Grdjico do 
lEGE, aos doze dias do mts de outubro de 
mil novecmtos e cinqiienta e seis. 


