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Colcf·iio de .\Ionograjias- N." lSI 

JEQUITINHONHA 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 3 518 km' 
(1956); altitude: 225 m. 

· POPULACAO - 24 286 habitantes (estima
tiva do. Departamento Estadual de Esta
tistica, para 31-XII-1957); densidade de
mografica: 7 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

·.: ATIVIDADE PRINCIPAL - Pecuaria. 

·, ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
matriz e 1 agencia. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 63 autom6veis e 7 cami
nh6es. 

·, ASPECTOS URBANOS (sede) - 300 liga
c;6es eletricas, 2 hoteis, 1 pensdo e 1 ci
nema. 

<r ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
geral com 34 leitos; 3 medicos no exerci
cio da profissdo. 

~' ASPECTOS CULTURAIS - 14 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 1 biblioteca. 

FINAN()AS MUNICIPAlS EM 1956 (milha
res de cruzeiros) - receita total: 1 746; 
receita tributaria: 593; despesa: 1141. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 9 verea
dores em exercicio. 

Texto de Renato Rocha, da Diretoria de 
Documenta<;ao e Divulga<;ao do CNE. Desenho 
da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

Nos mais antigos documentos publicos e o 
municipio de Jequitinhonha conhecido 

como "Setima Divisao Militar do Sao Miguel", 
posteriormente "Freguesia" de Sao Miguel da 
Setima Divisao, "Distrito" e "Vila Jequiti
nhonha". 

A primeira penetra<;ao no territ6rio pa
rece t:=r sido a do alfere.s Juliao Fernandes 
Leao, primeiro comandante da Setima Divisao 
Militar, que, cumprindo ordens da Coroa, 
emanadas em 1804, viera guarnecer o Rio Je
qui~inhonha. A data de sua chegada - 29 de 
setembro de 1811, dia de Sao Miguel - foi 
possivelmente a origem do primitivo top6-
nimo. Alguns estudiosos admitem .ser o ano 
de 1804 o de funda<;ao da cidade. Os que ne
gam esta data estribam-se no fato de no Re
lat6rio do Ouvidor de Porto Segura, Jose Mar
celino da Cunha, posterior aquela, nao s·er 
fei~a men<;ao a Sao Miguel. 

Conquanto fundada em 1811, a verdade e 
que quando Saint Hilaire, em 1817, passou 
pela localidade, esta nao era mais do que urn 
acampamento. 

Em 1853, todavia, pela Lei provincial 
n.o 654, de 17 de junho, foi criado o Distrito. 

Vista panoramica 
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Somente em 30 de ag6sto de 1911 a Lei esta
dual n. 0 556 o transformou em Municipio , com 
territ6rio desanexado de Ara.ssuai e com a 
denominaGaO de Sao Miguel de Jequitinhonha. 
0 atual top6nimo foi-lhe atribuido a 7 de 
setembro de 1923, pela Lei estadual n° 843. 

Segundo a divi.sao administrativa vigente 
em 1o de janeiro de 1958, o Municipio de Je
quitinhonha e constituido de 2 dLstritos: Je
quitinhcmha e Sao Pedro de Jequitingonha. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

A CIDADE di.sta, em linha reta, 499 km da 
Capital e.stadual, apre.sentando as seguin

tes coordenadas geognificas: 16° 25' 59" de 
latitude Sui e 41° 00' 11' de longitude W. Gr. 

H ' A 

0 Municipio pertence a zona fisiogr:Hica 
do Medio Jequitinhonha. 

ASPECTOS DRMOGR4FICOS 

C ONTAVA Jequitinhonha, na data do Recen
seamen:o Geral de 1950, 18 926 habitan

tes (9 408 homens e 9 518 mulheresJ. 
0 Departamento de Estatis tica estimou a 

populaGiio para 31 de dezembro de 1957 em 
24 286 habitante.s. 

Na discriminaGiiO do.s habitantes segundo 
a religiao verifica-se que o Municipio reflete 
aproximadamente a composiGaO do conjun~o 
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OUAORO URBANO ~ 16% 

OUAORO SUBURBANO. 9% 

QUAORO RURAL [;Sl 75% 

estadual (99,5% de 
cat6licos contra 96% 
do Estado de Minas 
Gerais); em rela<;ao 
a cor, a populac;;ao 
municipal apresenta 
o.s contingentes de 
31% de brancos e 
50% de pardos, quo
tas que diferem das 
registradas no Es
::adc, corresponden
::es a 58% e 26% res
pectivamente. 

Na cidade (qua-
dros urbana e su

burbano do distrito-.sede) estao cerca de 21 % 
dos habitantes do Municipio e na vila de Sao 
Pedro de Jequitinhonha, 4%. 

Enquanto em todo o Estado de Minas Ge
rais se encontram 70 % de seus habitan~es no 
quadro rural, Jequitinhonha assinala, nesse 
mesmo quadro, 75% . 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C ONSIDERANDO-SE 0 total das pessoas de 10 
anos e mais, pode-se estimar a quota 

das que exercem atividades agropecuarias em 
76 % (percentagem calculada sabre 0 referido 
total, exclusive os habitantes inativos, os que 
exercem atividades domesticas nao remunera
das , discentes e aqueles cuja atividade nao 
foi declarada ou nao p6de ser bern definida). 

Agricultura e pecwiria 

A AGRICULTURA e a pecuaria congregam o 
maior numero de pessoas econ6mica

mente ativas. 
A importancia do ramo, todavia , decorre 

da pecuaria, uma das mais importan·:es do 
Medio Jequitinhonha, onde predomina a cria
<;ao de gada para corte, - com seu aproveita
mento na industria local - , enquanto a pro
du<;ao agricola atende apenas a uma parte 
das necessidades do consumo. Mesmo assim, 
existe a oequena industria rural de transfor
maqao e- beneficiamento de produ~os agri
colas. 
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0 comercio de gado e feito principalmente 
com Montes Claros , Curvelo e o Es t ado da 
Bahia. 

Segundo dados do Servi<;o de E.statis tica 
da Produ<;ao, a popula<;iio pecua ri a em 1956 
estava assim discriminada : 

Quanti dade Va lor 

(cabe~as) (Cr s 1 ooo) 
Bovines 91 000 200 200 
Eqi.i i n os 7 500 9 750 

Su i nos 6 500 5 200 

Muares 1 800 4 320 

Asin in os 700 875 

Ovinos · · · · · · · · ·· 1 900 228 
Caprinos 850 85 

A produgiio de Ieite nes te ano elevou-se a 
1 200 000 litros, no va lor de 1 800 milha re.s de 
cruzeiros. 

A produgao agricola , cujo valor nao ultra
passou 3 milhoes de cruzeiros, e s ~ av a assim 
discriminada em 1955: 

PROOUTO S AGRJCOLAS 

Fr> ij:1o 
~ l :md iota. 
:\ rroz eom ('a~ta . . 
('a f {, lJ('!l t' fi tiado . 
Outros. 

TOTAL 

VALOR OA PROOU<;:AO 

NUmeros 
ahsJliltos 

(Cr$ 1 000 i 

2 895 

1 ' ~, s6hre 
0 !Jt•l 

:i~.os 
1 ! 1 , 1~ 
\.i, ~.) 

1~.0!1 
~ -1.'-' l 

100,CO 

No ultimo qiiinqiienio a produgao de fei
jiio e man dioca desenvolveu-se do seguint e 
modo: 

FEIJ AO IViANDIOCA 

ANOS 
Quanlidade l Va lor 

(Saco de (Cr $ 1 000) 
60 kg I 

-------------- - · ~-- .. 

I 
Quantidade : ~I a i or 

( tl (Cr $ 1 000) 

1051. 2 liOO :wo 1 SDO 270 
1\1 52 . . 1 .j.!Q ' at -l I n.1n :!..)lj 

I ~15 :1 . ~ 620 l ;n 1 :) 200 501) 
1 95~ . I !100 i -lfl;j :; :{(1{1 52S 
1!155 . I ;:Jo Sl'l :; . J ~O 55 1 
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Ba.lsas no rio Jequitinhonha 

Prodw;iio industrial 

A INDUSTRIA e pouco de.senvolvida, resumin
do-se praticamente a prodm;ao de Carnes 

e derivados e a transformacao e beneficia
menta de produtos agricolas.-

A produc;ao de origem animal , em 1955, 
segundo o SEP, atingiu o valor de 6 558 mi
lhares de cruzeiros. A maior parcela de.ste 
total - 4 114 milhar e.s - era devida a carne 
verde de bovina; em ~eguida vinha o touci
nho fresco <1 451 milhares l e a carne verde 
de suino (871 milhares ) . 

Prodzu;iio florestal 

0 s 50 000 m ' de lenha produzidos pelo Mu
nicipio em 1954 valeram aproximada

ment2 2 milh6es d·e cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO e cortado par 200 km de es
tradas de rodagem, estando 130 sob 

administrac;ao estadual .e 70 sob a municipal; 
liga-.se as cidade.s e as Capitais estadual e 
federal p elos seguin tes meio.s de transporte: 

Pedra Azul - Rodoviario: 72 km. 
Almenara - Rodoviario : 49 km. 
Rubim - Rodoviario : 84 km. 
Joaima - Rodoviario : 30 km. 
Itinga- Rodoviario, via Itaobim: 120 km. 
Medina - Rodoviario : 114 km. 
Capital Estadual - Rodoviario, via Dia

m antina : 800 km. 
Capital Federal - Rodoviario: 1 004 km. 
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COMERCIO E BA NCOS 

A s atividades comerciai.s re.sumem-.se pra
ticamelY~e as do comercio '{arejista. 

Em 1957, .segundo a Inspetoria Regional 
de Estatistica, contava o Municipio com 114 
estabelecimentos desse tipo, dos qu.ais 75 na 
cidade. 

:E pouco expres.sivo o movimento banca
rio de J equitinhonha, mesmo na zona a que 
pertence. 

Vejam-se os dado.s corresponden tes aos 
saldos da.s cont as de maior expressao relati
vamente aos respectivo.s valores referentes a 
Pedra Azul, maior pra<;a bancaria da regiao. 

CONTAS 

ErnprL·s tilllOS em C'·'C 
Titulos dcscontarlos 
Dep6:-:; itos ;\ \'ista r a eurto prazo 
Orp6si tos a prazo. 

SALDOS EM 31-1-57 
(Cr$ 1 000) 

Pedra Jequiti~ 
Azul nhonh a 

75 27R 

44 574 1 2:3 R27 
28i 

c:;, de 
Jequiti
n~nnha 

sO bra 
Pedra 
Azul 

0,01 
7,77 

''4 'lH 
I J .:~z 

OJ:;eram no Municipio a matriz da Casa 
Bancaria Aurora Martins de Araujo e a 
Agen cia do Banco Hipotecario e Agricola do 
Est ado de Minas Gerais. 

Prefeitura Municipal 
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INSTRU9AO PUBLICA 

C oM base nos dados censitarios referentes 
a 1950, pode-se estimar que atualmente 

a percentagem de pessoas alfabet izadas no 
Municipio seja superior a 21%, quota obser
vada naquele ana (calculada .sobre o total das 
pessoas presentes de 10 anos e mais) . 

Ensino 

EM 1956, havia em funcionamento em Je
quitinhonha 14 estabelecimentos de en

sino primario fundamen:aJ comum. 

FINAN9AS PUBLICAS 

N o periodo 1952/ 56, as finan9as do Muni
.l cipio atingiram as seguinte.s cifra.s (da
do.s fornecidos pelo Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finan((as) : 

1952 
195:). 
1!154 
1B.15 
I~.Sfi . 

Fl NANCAS (Cr$ 1 000\ 

ANOS 
Rar.ei ta arrecadarla 

Total Tributilrin 

713 :l\1 
I 194 i 28 

(1 ). 960 :J-I:l 
1 359 H:J 
I ;.IQ 593 

(I) D.1dO!: do orp!IH'!~tn. 

Despe<a 
re il lizada 

I 030 
I 204 

91i0 
Rfi4 

! J41 

SaldJ ou 
"delidl" 

do ba!an ;o 

:n; 
10 

+ -l!l5 
+ :105 

A receita tributaria or((ada para 1956 foi 
a seguinte: 

rribut:iria 
Impastos 

Territorial 
Predial .. .. . 
Sobre lndust-~Jas e profissoes 
De licen~a 
Jogos e divers6es 
Selo ............. . ... . . . 

T ax as 
Assisteucia e seguranc;a social 
Fins hospitalares 
Fins educativos 
Estatistica 
Expedlente ..... 
Fomento agricola 
T axas rodoviarias 

1 crs 1 OOO) 
593 
277 

24 

69 
113 

51 
1 

19 
316 

14 
15 
14 

47 
51 
16 

159 
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Vista aerea 

A despesa municipal orcada para 1956 
acha va-se assim distribuid.a: , 

( c rs 1 ooo J 
;.:x_spcsa tota l 1 441 

Adn1in istrayao gernl 172 
Exa~:;ao e fiscalizac;:ao 130 
Seguran~a pl.lblica e assistenc ia social 3 
Educac•>o pi1blica 120 

Servicos industriais 153 
Servicos de utilidacle ]Jllblica 554 
E ncargos clivcrsos 309 

A arrecadacao da receita federal , estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1952/ 56: 

1(),) :2 

1 \15:; 
l U5-l: . 
1!!.i5 
l !l5fi .. 

I\ NOS 

RECEITA ARRECADADA (Cr $ 1 0001 

Fe!fcn l 
( l l 

E5tndual 
ljJ 

Munir.ipal 

(! ) DnUo::: Ja Tn:;pr-toria Jh·g:ioual de l~statlstic:-t ~·fu n idp~tl. 
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DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

JEQUITINHONHA possui solo acidentado. E: ba
nhado pelo rio de mesmo nome e nume

rosos ribeir6es. 
A sede municipal fica a margem direita do 

rio, edificada em terreno fortemente ondulado. 
Ha 12 ruas cal<;adas com pedra.s irregulares. E: 
digna de nota sua matriz, em estilo holandes. 

No corrego Labirinto encon:ra-se a queda 
d'agua do mesmo nome. Ha, no entanto, outras, 
cujos potenciais hidreletricos nao 3e acham 
ainda determinados. Em 1955, foram destinados 
a ilumina<;ao publica e domiciliar 36 324 kWh. 
A f6rGa motriz foram destinados 21 000 kWh 

Como manifestacao folcl6rica. existe o "Boi 
janeiro", festa que se realiza nos primeiros dias 
do mes de janeiro; tem como ponto central "o 
boi" e seu "vaqueiro", este em trajes tipicos. 0 
"boi" e uma carca<;a 6ca, encimada por uma 
caveira de boi e manobrada pelo parceiro. Am
bos dan<;am ao som de musicas apropriadas . 

Jequitinhonha tem um campo de pouso 
servido por linha do Cons6rcio Real-Aerovias 
Nacional. 

Acha-.se instalada no Municipio uma agen
cia de Estatistica, 6rgao coletor do sistema e.s
tatistico brasileiro. 

E STA publica9ao taz parte da serie de monografias 

municipais organizada pela Diretoria de Do

cumentagao e Divulgar;ao do Conselho Naciona! de 

Estatistica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evo

Zurao hist6rica do Municipio, corresponde a uma ten

tativa no sentido de sintetizar, com adequada siste

matizagao, elementos esparsos em dijerentes docu

mentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 

opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, nfio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias tontes 

de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 

interesse qualquer co!aboragiio, especia!mente de histo

riadores e ge6grajos, a jim de que se possa divulgar 

de juturo, sem receio de controversias, o esc6rgo his

t6rico e geogrdfico dos municipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secret:irio-Gcral em exercicio: Hildebrando Martins 

COLE<;iiO DE MONOGRAFIAS 

(2." serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. Ill - Cip6. 112 - Cachoeira 
do Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goi:inia. 118 - Caxambu. 
ll!J - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - 0 Vale do Ca
riri. 128 -· Acu. 129 - Lenc6is. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. ·132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mcnto. 134 - Rio Claro. 135 - ltajub:i. 136 - Buquim. 
137 - Conceic.ao do :Wato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 - Picui. 1H - Territ6rio do . .\ere. 144 - Russas. 
145 - Tres Pontas. 146 - Ju<izeiro. 147 - Sao Lou
renco. 148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 -
Barra 111ansa. 151 - 1\larques de Valenc.a. 152 - Oso
rio. 153 - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 -
Vassouras . 157 - 1\Iage. 158 - Cantagalo. 159 - San
tarem. 160 - Araraquara. 161 - Pan dos Ferros. 162 
- Itambe. 163 - Sao Carlos. 164 - Estri'la do Sui. 
165 - Garanhuns. 166 - Itacoatiara. 167 - Nazare. 
168 - Tapes. 169 - Alem Paraiba. 170 - Espirito 
Santo. 171 - Natal. 172 - Sao Francisco do Conde. 
173 - Passos. 174 - Senhor do Bonfim. 175 - Ipial1. 
176 - Remanso. 177 - Santa 1\ilaria. 178 - Joaima. 179 
- Braganc.a. 180 - Itatiha. 181 - Jequitinhonha. 

Acabou-se de imprimir, no Servi(o Grdfzco 
do I B G E, aos quiJ1:.e dias do mes deju!ho de mil 
noverentos e cinquenta e oito. 


