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Concei\ao do 
Mato Dentro 

Minas Gerais 

ASPECTOS FiSICOS - firea: 3 331 k m' 
(1950 ) ; alti tucle: 711 m. 

~" POPULA(:AO - 35 940 h abitantes (es ti.rna 
t iva para 1954 j . 

_, ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecwi r ia e 
prodw;ao de cafe, milho e jeij rio. 

ASPECTOS URBANOS (sede i - 400 liga
c;;6es eletricas, 3 pen s6es e 1 cinem a. 

- ASSISTENCIA Mi:DICA (sede j - 1 hospi
tal geral com 60 leitos; 2 medi.cos no exe r 
cicio da p1•ojissrio. 

--_, ASPECTOS CULT URAIS - 100 unidades 
escolares de ensino primdrio fundamen t al 
comum, 1 de ensino pedag6gico, 2 de en 
sino secundario e 1 de comercial ; 1 bt
blioteca, 1 jomal e 2 tipografias. 

OR(:AMENTO MUNICIPAL PARA 1956 
(milhares de cruzeiros) - receita pre
vista t otal: 1 330; receita tributaria: 481; 
clespesa jixada: 1 330. 

··· REPRE'SENTA(:AO POLiTICA - 13 verea
dores em exercic io. 

Texto de Erasmo c. Giacometti, da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao, do 
CNE. Desenho da capa, de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

N o INICIO do seculo XVIII, 0 bandeirante 
Borba Gato fez as primeiras descobertas 

de ouro na regiao em que se localiza o Muni
cipio de Conceic,;ao do Mato Dentro, habitada 
entao pelos indios Botocudos. 

Em 1704, Gabriel Ponce de Lion, Gaspar 
Soares e Manuel Correa de Paiva, todos de 
Piratininga, chefiaram a bandeira que des
cobriu ouro no rio Santo Antonio. Depois de 
inumeras lutas contra os indigenas, retlra
ram-se para a vertente da serra, onde, entre 
os penhascos da Ferrugem e os espig6es do 
Campo Grande e Cotocori, localizaram as 
mais ricas lavras auriferas de t6da a regiao 
nordeste da Capitania. Desde o alto do Vin
tem ate as planicies da Bandeirinha o ouro 
brotava em profusao daquelas terr·as. Nas 
areias do minuscule Cuiaba, Gabriel Ponce de 
Lion encontrou, de uma s6 bateada, cerca de 
20 oitavas de ouro. Em pouco tempo o local 
estava coberto de cabanas. Por iniciativa da
quele bandeirante, iniciou-se a construc;ao de 
<<ma capela, dedicada a Nessa Senhora da 
Conceic;ao. Outros aventureiros, ouvindo dos 
vlajantes o relata das riquezas do Santo An
tonio, invadiram a regi§.o, que passou a ser 
urn novo Eldorado. 

Divididas as lavras entre os descobridores , 
desenvolvem-se a minerac,;ao, a lavoura e a 
criagao, surgem as primeiras casas grandes e 
os primei.ros engenhos. A imigrac,;ao era inin
terrupta e indios e negros eram adquiridos 
com ouro em p6. 

Em 1706, o padre Manoel de Abreu, fa
zenda uma coleta entre os rices possuidores 
de sesmarias na regiao, conseguiu cerca de 
200 oitavas de ouro para erigir uma igreja 
em louver da padroeira dos povoadores . Em 
1713, parte do templo, isto e, a sacristia e 0 
altar-mar, j a estavam concluidos. 

Pela Carta Regia de 16 de fevereiro de 
1724, foi a povoac,;ao elevada a f reguesia com 
o nome de Conceic;ao do Mato Dentro, verifi
cando-se, posteriormente, por Alvara de 16 
de janeiro de 1750, a criagao do Distrito. Em 
vlrtude da Lei provincial n. 0 171, de 23 de 
margo de 1840, foi criado o municipio de Con
ceigao em terras desmembradas do municipio 
de Serro, dando-se-lhe por sede Conceigao do 
Serra, antiga Conceigao do Mato Dentro. A 12 
de marc;o de 1842, deu-se a instalagao do Mu-
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nicipio, cuja sede foi elevada a cidade pela 
Lei provincial n.0 553, de 10 de outubro de 
1851. 

Na divisao judiciario-administrativa do 
Estado, fixada pelo Decreta-lei estadual 
n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, a co
marca, o termo e o Municipio tiveram seu 
toponimo alterado para Conceigao do Mato 
Dentro. 

Segundo o quadro administrativo vigente 
em 31 de dezembro de 1956, Conceigao do 
Mato Dentro comp6e-se de 10 distritos: Con
ceigao do Mato Dentro, Brejauba, Congonhas 
do Norte, C6rregos, Costa Sena, Fechados, 
Itacolomi, santo Antonio do Norte, Santo 
Antonio do Rio Aba ixo e Sao Sebastiao do R io 
Pre to. 

LOCALIZA(JAO DO MUNICiPIO 

0 MUNiciPIO acha-se situado na Zona Cen
tro do Estado de Minas Gerais. 

A sede municipal dista (em linha retal 
114 km da capital estadual. Suas coordenadas 
geograficas sao as seguintes: 190 01' 43" de 
latitude sul e 430 25' 31" de longitude W. Gr. 

B A H 11 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULAQli.o do municipio de Conceigao do 
Mato Dentro atingiu, em 1950, par oca

siao do ultimo Recenseamento Geral, 38 133 
habitantes (18 107 homens e 20 026 mulhe
resl , o que correspondia a densidade de 11 
habitantes por quilometro quadrado . 
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Segundo estlmativa do Departamento Es
tadual de Estatis tica, a populagao em 1954, era 
de 35 940 habitantes. 0 decn\scimo de popu
lagao deve-se ao desmembramento do distrito 
de Morro do Pilar, que por Lei estadual foi 
transformado em municipio. 

Na discriminagao da populagao segundo a 
religiao, verifica-se que o Municipio reflete, 
com aproximagao por excesso, a composigao 
do conj unto estadual (99,8 % de cat61icos em 
Conceigao do Mato Dentro contra 96 % em 
todo o Estado). Em relagao a cor, a compo
sigao municipal, embora mantendo os mesmos 
grupos dominantes no Estado, afasta-se um 
pouco do quadro mineiro, com cerca de 60% 
de habitantes de cor preta ou parda e 32 % 
de cor branca, contrapondo-se a quota esta
dual de 58 % e 41 %, respectivamente. Quanta 
a nacionalidade, Conceigao do Mato Dentro 
2.presenta uma quota de estrangeiros e n atu
ralizados da ordem de 0,06 %, ou seja, apro
ximadamente um setimo da correspondente 
percentagem para o Estado. 

A Cidade (quadro urbano e suburbano do 
distrito-sede) detem cerca de 8% dos h abi
tantes do Municipio e as vilas de Congonhas 
do Norte, Santo An tonio do Rio Abaixo, Sao 
Sebastiiio do Rio Preto, Santo Antonio do 
Norte, C6rregos, Brejauba, Costa Sena, Ita
rolomi e Fechados, em conj unto, 8% . 

Enquanto em to
do o Estado de Mi
nas Gerais 70 % de 
de seus habitan
tes, aproximada
mente, encontram
-se no quadro ru
ral, em Conceigao 
do Mato Dentro 
81 % da populagao 
se localiza n e s s e 
qUad r Q (apenaS QUAORO AURAL 

16 % dos municipes 
estao no quadro ur- auAoRo URBANo 

bano). QUAORO SU8URBAN0 

PRINCIP AIS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

~ -8 1 % 

16 % 

3% 

C ONSIDERANDO-SE o total das pessoas de 10 
anos e mais, e, dentre estas, o contin

gente das que exercem atividades economi
cas, pode-se estimar a quota dos que traba
lh am no ramo "agricultura, pecuaria e sil-
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vicultura" em 83% (percentagem calculada 
sabre o referido total, exclusive os habitantes 
inativos, os que exercem atividades domesti
cas n ao r emuneradas e atividades discentes e 
os que nao puderam ser incluidos em algum 
cos outros ramos). 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

C oMo se viu, constitui o ramo "agricultura, 
pecmiria e silvicultura" a principal ati

vi.dade economica. 
De seus produtos agropecuarios, o Muni

cipio exporta cafe, banana e gado. 
E importante a participagao da pecuaria 

n a economia local. 
Segundo os r esultados do Censo Agricola 

de 1950, 57 % da area total dos 1 314 estabe
lecimentos agropecuarios do Municipio esta
vam destinados a pastagens, 39 estabeleci
mentos exploravam exclusivamente a pecua
ria. Desses estabelecimentos, 13 dedicavam-se 
a exploragao em grande escala, abrangendo 
a a rea de 9 505 hectares (82 % da area total 
dos 39 est abeleciment os). 

Havia ainda 450 estabelecimentos que ex
ploravam a pecuaria simultaneamente com a 
agricultura, 438 dos quais dedicados a agro
pecuaria em pequena escala e abran gendo em 
conjunto a area de 51 947 hectares, ou seja, 
83 % da area total dos 450 estabelecimentos. 

Em 1955, segundo o Servigo de Estatis
tica da Produgao, era o seguinte o numero 
de cabe;;as da populags.o pecuaria, estimacla 
entao em 82 milh6es de cruzeiros. 

Bovinos 
Equtnos 
Asininos 
Muares ..... .. . . .. . . .... . .. . ...... . 
Sulnos ....... . .. . ..... . ... . . . . .. . . . . .. . 
Ovinos .. .. . . .. . .. . ...... . .. . .. .. . ... . . . 
Caprlnos . . . . . .. .. ...... . . 

35 000 
7 500 

220 
5 000 

15 000 
400 
800 

Ah§m dos 450 estabelecimentos com moda
lidade mista de exploraga o, como ficou assi
nalado acima, existiam mais 820 estabeleci
mentos agricolas, dentre os quais se destacam 
os que exploravam agricultura em pequena 
escala, isto e, aqueles que apresentavam area 
de colheita inferior a 23 hectares. Desses e"
tabelecimentos, 774 dedicavam-se a lavoura 
em pequena escala, abrangendo 59% da area 
dos 820 est abelecimentos agricolas. 
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Segundo dados do SEP, referentes a 1955, 
em ordem de valor, os principais produt os 
agricolas foram os seguintes: 

VALOR DA PRODU((AO 

FRODUTOS AGR iCOLAS NUmeros 
absolutes 

(Cr$ 1 000) 
7o s8bre 
o total 

--------------------------------- -------
FcijiTo. ·'·. ll 438 18,69 
Milho .. 10 ·100 \6,99 
Cafe . . . . ... 10 010 16,35 
Mandioca (1 ) ..... 8 628 14,10 
C&na-de-acUcar . . 5 000 8,1 7 
Algodao .. . ....... ~ 690 6,<>3 
Batata-ing!C-sa. 2 880 4,10 
Arroz .. 2 640 4,31 
Banana .. 2 124 3,47 
Tomate . . • , .. I 800 2,04 
Outros . .. .' ..... 2 603 4,25 

TOTAL .. 61 213 100,00 

(1) Inr.lusive mandioca brava. - Em "outros" estao incluidos 
batata-doce, lar..tnja, alho, cebola, marnona , manga, uva, abaca:ci, amendoim, 
tangerina, abarate e lirn iio. 

As principais culturas, ou sejam feij a o, 
miiho e cafe, concorreram, em 1955, com 52 % 
para o valor total de sua produc;ao agricola. 

A produc;ao de fei jao, milho e cafe teve o 
seguinte desenvolvimento n o periodo 1951 /55: 

QUANTI DAD E (t) VALOR (CrS 1 000) 
ANOS 

Feijao Milho I Calc Feij 2o Milho Cafe 
---------- --- - -------- ·- ----- ----------- - --
1951 . 97S 3 000 450 2 112 3 250 5 700 
1952 .. 1 :mo 4 770 515 3 440 n 540 6 517 
1953 .. 2 5{10 5010 515 7 650 10 ' 55 G 517 
!D54. 2 412 2 S:J2 462 ' 035 s ot.; 10 164 
1955 .. 1 S06 :l 900 462 11 438 10 400 10 010 

PRODUc;A.o INDUSTRIAL 

E M 1950, segundo dados do Recenseamento 
Geral, contava o Municipio com 27 esta

belecimentos industriais, dos quais 26 eram 
de industria de t ransformac;ao. 0 valor da 
produc;ao da indi1stria de transformac;ao 
atingiu, nesse ano, 1 382 milhares de cruzei
ros, cabendo 1 120 milhares, ou sej a , 81%, a 
industria de produtos alimentares, em que se 
destaca o beneficiamento de cafe. 
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Embora o .Municipio disponha de rique
zas minerais - ouro, diamante, crista!, ferro, 
etc. - encontra-se ainda pouco desenvolvida 
a industria extrativa mineral, atualmente 
quase sem expressao econ6mica. Em 1955, 
foram extraidos 800 quilos de crista! de rocha 
no valor de 160 mil cruzeiros. 

ME/OS DE TRANSPORT£ 

0 .MUNICIPIO liga-se aos vizinhos e as Ca
pitais Estadual e Federal pelos seguintes 

meios de transporte: 
Cordisburgo - Misto - a) rodoviario, ate 

a estagao de Vespasiano: 150 km; b) ferro
viario (Estrada de Ferro Central do Brasil) : 
116 km. 

Curvelo - 1) Rodoviario: 301 km; 2) 
Misto - a) rodoviario, ate a estac;ao de Ves
pasiano: 150 km; b) ferroviario (EFCB): 
170 km. 

Diamantina - Rodoviario: 163 km. 
Dorn Joaquirn - Rodoviario: 33 km. 
Ferros - Rodoviario: 170 l{m. 
Gouvea - Rodoviario: 209 krn. 
Jaboticatubas - Rodoviario: 171 km. 
Morra do Pilar - Rodoviario: 95 km. 
Santa MaTia de Itabira - Rodoviario: 

166 km. 
Sen a - Rodoviario: 60 km. 
Capital Estadual- Rodoviario: 178 km. 
Capital Federal - Via Bela Horizonte, ja 

descrita. Dai ao DF - 1) Rodoviario: 540 
krn ; 2) Ferroviario CEFCB): 640 km; 3 ) Aereo: 
353 km. 

COMERCIO LOCAL 

A s ATIVIDADEs comerciais sao limitadas. Nu
merosos os estabelecimentos varejistas: 

171 em 1956. 
0 valor anual das vendas realizadas por 

esse comercio e, em geral, superior aos dados 
correspondentes de cerca de metade dos mu
nicipios mineiros. Nao ha estabelecimentos 
atacadistas no Municipio. 
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lNSTRU(AO POBLICA 

C oM BASE nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que, atualmente, a per 

cen tagem de pessoas alfabetizadas seja supe
rior a 38 %, quota observada naquele ano 
(calculada s6bre o total das pessoas presentes 
de 10 anos e m ais). Essa quota e provavel
mente mais baixa que a verificada no con
junto do Estado de Minas Gerais, superior 
a 44 %. 

Ensino 

E M 1950, existiam 54 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum. Ja 

em 1956, o numero de unidades escolares as
cendeu a 100. 

Conta ainda o Municipio com os seguin
tes estabelecimentos de ensino: Escola Tec
nica de Comercio, Escola Normal, Ginasio 
Sao Joaquim e Ginasio Sao Francisco. 

FINAN(AS POBLICAS 

N o PERfoDo 1951/56, as finangas municipais 
atingiram as seguintes cifras (dados 

fornecidos pelo Conselho Tecnico de Econo
mia e Finangas e Inspetoria Regional de Es
tatistica Municipal) : 

FINAN CAS (CrS 1 000) 

ANOS Recelta arrecadada I Sa ldo ou Oespesa 
realizada "dofirif ' 

Total TribuHiria do balan~ 
----

1951.. .... . 915 :lSI 995 - so 
1952(1) ··· · · · · · · 720 324 720 -
1953 ...... ...... I 865 432 1 948 - 83 
1954(1) .... ... . I 330 ·181 I 330 -
1955 ....... . ... I 460 471 1 608 - 148 
1956(1) .. .. .. .. . ... I 33 0 481 I 330 -

(I) Orcamen to 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita total para 1956 sao as seguintes 
{dados em m ilhares de cruzeiros) : 

Tributarla 
Impostos . . .......... . ..... . 

481 
413 
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Territoria l 
Predial 
S6bre industrias e profiss6es 
De licen<;;as ...... . .... . . . 
Jogos e Di vers6es 
Selos . . .... ... ...... . . . ....... .. .... . 
Explorac;ii.o agr icola e industrial 
Miner!os 
Tur!smo e hospedagem 

T B.xas 
Assistencia social 
F ins edu cativos .... . ..... . ...... .. . . . . . 

15 

30 
220 

12 

12 
120 

2 

1 
68 

34 
31 

FiscalizaQfto e servic;os diversos . . . . . . . . . 3 

A arrecada<:;iio da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951 / 55: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----·------ ------- ----- ------
1051 379 

1952 434 

1953 . 544 

1954 69! 

19.SS 671 

(l) Or~amento. 

DIVERSOS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

J 651 915 

I 876 (I ) 730 

2 646 I 865 

2 509 ( I) 1 330 

2 97 J 1 460 

C oMo t 6da cidade mineira que teve sua 
origem com a descoberta do ouro, em 

fins do seculo XVII e inicio do XVIII, Con
ceicao do Mato Dentro ainda conserva velhos 
sob-rados coloniais que refletem epis6dios de 
sua hist6ria e seu desenvolvimento. 

:E um dos municipios mineiros que ainda 
possui inumeras riquezas minerais: ouro, dia
mante, cristal, platina, agua-marinha e ferro. 

A cidade esta situada num plano incli
nado do Morro da Boa Vista, em regiao de 
campo, cercada de altas serranias, que ofe
recem belas paisagens . 0 clima e excelente, 
podendo ser fixada sua media ponderada 
anua1 entre 18 e 21 graus . 
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Conceigao do Mato Dentro cciilta corn 
uma biblioteca publica, com aproximada
mente dois mil volumes, 1 jornal ·- "Santua 
r io do Born Jesus" - 100 unidades de ensino 
primario fundamental comum, 2 ginasios, 1 
escola normal e 1 cm·so comercial. 

Entre os festejos tradicionais e religiosos, 
destacam-se a festa de Nossa Senhora do Ro
sario e a do Santo Jubileu do Senhor Bom 
J esus de Matosinhos, que se realiza, h a mais 
de 170 anos, de 14 a 24 de junho, e que atrai 
grande numero de peregrinos de outros mu
nicipios mineiros. 

A assistencia medico-h ospitalar e pres
t ada por urn hospital geral e 2 medicos no 
exercicio da profissao. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia de Estatistica, orgao integrante do 
sistema estatistico brasilei ro. 

E STA P'llblica<;iio jaz parte da serie de nwnogra,i ias 
rnunicipais organizada p ela Diretoria de D o

curnenta<;do e D ivulgw;do do Conselho N acional de 
Estatistica. A nota int rodut6ria, s6/.'re aspectos da evo 
lu.t;do hist6rica do M unicipio, corresponde a urna t en 
t ativa no sentido de sintetizar, corn adequacla siste
rnatiza.;:ao, elementos esparsos ern di jerentes docu
rn~~Jntos . Ocorrem, e1n alguns casas, d.iver g€ncias de 
opiniiio, cornuns en~ assuntos dessa natureza, niio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa . Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse q u alquer colabora.;ao, especialmente de histo
riador es e ge6grajos, a jim de que se possa diculgar 
de futuro, sem receio de cont rover sias, o escort;o /Lis
t6r ico e geogr{Lj ico dos m unicipios bra silei r os . 
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Presidente : Jnrandyr Pires Ferreira 

Secretirio-Geral : Lniz de Abreu Moreira 

COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

(2." serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudentopolis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua<;ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - GoHinia. 118 - Caxambu. 
119 - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatlio. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - Vale do 
Cariri. 128 - A<;u. 129 - Len<;6is. 130 - Bom Jesus. 
131 - Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Li
vramento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajuba. 136 -
Buquim. 137 - Concei<;ao do Mato Dentro. 138 -
Campo Maior. 139 - Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 

Acabou-se de imprimir, no SeT'VifO Grdjico do /BGE, 
aos vinte e quatro dias do mis de julho de mil 
novecentos e cinqiienta e sete. 


