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DIAMANTINA 
MINAS GERAIS 

tl ASPECTOS FfSICOS - Area: 8 892 km' ; 
altitude: 1 200 m; temperatura media em 
°C: das maximas: 24,1; das minimas: 16,4; 
compensada: 20,2. 

* POPULACAO - 56 025 habitantes (Recen
seamento Geral de 1950); densidade de
mografica: 6,3 habitantes por quilometro 
quadrado. 

tl PRINCIPAlS ATIVIDADES ECONOMICAS 
- Agropecuaria, extrar;iio de cristal de 
rocha, diamante e madeira. 

tl EST ABELECIMENTOS ECON6MICOS - 11 
industriais; (na sedeJ - 40 atacadistas,· 
110 varejistas; 6 agencias bancarias. 

* TRANSPORTE (numero estimado de vei
culos em trafego diario na sede munici
pal) - 3 trens; 89 autom6veis e cami
nh6es (s6 nas rodoviasJ; 1 aviiio comercial. 

tl ASPECTOS URBANOS - (sede) - 2 hospi
tais gerais com 285 leitos; 5 medicos no 
exercicio da profissiio. 

tl ASPECTOS CULTURAIS - 100 unidades 
escolares de ensino primario fundamental 
comum, 3 de ensino secundario, 1 de en
sino comercial, 1 de ensino superior e 1 
seminario; 3 periOdicos em circular;iio na 
sede municipal; 4 tipografias, 1 Zivraria 
tambem na sede. 

* ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1954 (mi
lhares de cruzeiros): receita total- 2 900; 
- tributaria - 1 590; despesa - 2 900. 

* REPRESENTA(lAO POLITICA - 15 verea
dores em execicio; 14 881 eleitores ins
critos . 



ASPECTOS HISTORICOS 

0 SURTO aurifero verificado nas reg10es do 
Serro Frio em fins do seculo XVII mo

tivou a forma~ao de uma expedi~ao com o 
fito de explorar as minas do territ6rio. Fra
cassada a minera~ao nas terras do vale do Je
quitinhonha, o grupo rumou para oeste, acam
pando (1691) nas margens do rio Puruca, 
acampamento que originou o arraial do Ti
juco, mais tarde cidade de Diamantina. Nao 
existia, naquele sitio, abundancia de ouro, 
como a principia se supos. ~ste fracasso ini
cial amea~ava o desenvolvimento da povoa~ao, 
quando a descoberta de diamantes por Ber
nardo da Fonseca LObo fez convergir (1729) 
para as terras do Tijuco a cobi~a de habitan
tes das terras vizinhas, transformando o ar
raial em Iugar de esplendor e grande luxo. 0 
progresso local durante esta epoca esteve 
conjugado com o comercio diamantifero. 

Chegando a noticia da descoberta a Corte 
Portuguesa, D. Joao VI come~ou por proibir 
as minera~6es. Em 1732, no en tanto, foram 
restabelecidas, com a condi~ao de nao serem 
praticadas por escravos ou fora do arraial; 
dois anos depois, foi criada a Real Intenden
cia, com o objetivo de evitar que os garimpei
ros se subtraissem a fiscaliza~ao da Coroa. 

Nomeado contratador pouco tempo depois, 
Joao Fernandes estimulou constru~6es, fez 
florescer o comercio, ensej ando a que o arraial 
conhecesse tempos de grande prosperidade. 

Os garimpeiros, todavia, viveram dias de 
grande opressao durante o regime dos con
tratos; o poderio dos contratadores era tao 
atuante que os transformava em verdadeiros 
carrascos na execu~ao dos atos impastos pela 
Real Coroa. E' desta epoca o celebre Livro 
da Capa Verde, c6digo que controlava os atos 
da popula~ao sob seus varios aspectos. Os 
Intendentes cumpriam fielmente os artigos 
desp6ticos do livro. Depois de luta incansavel, 
os tijucanos conseguiram, em 1821, a reforma 
do c6digo, fazendo diminuir o poderio dos In
tendentes. 

Por esta epoca, o arraial do Tijuco foi 
visitado por diversas figuras de nomeada in
ternacional: Spix, Von Martius, Saint Hi
laire, dentre outros, la estiveram. 

A partir de 1828, a povoa~ao, ultrapassan
do o periodo inicial de seu desenvolvimento, 
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livre da simples ambi~ao de riqueza, ·teve am
plo desenvolvimento, para isto contribuindo, 
sobretudo, o aparecimento, naquele ano, do 
primeiro jornal : "Eco do Serro", sob a dire~tao 
de Manuel Sabino Sampaio Lopes . 

A eleva~ao do arraial do Tijuco a catego
ria de vila, com o nome de Diamantina, ocor
rida em 1831, a cria~ao da cidade do mesmo 
nome, passados sete anos, foram, dentre ou
tros, fatos que contribuiram decisivamente 
para o progresso daquele territ6rio . 

0 Municipio de Diamantina foi criado 
por Decreta de 13 de outubro de 1831; a sede 
municipal foi tornada cidade em 6 de mar~o 
de 1838, pela Lei Provincial n.o 93 . 

De acordo com a divisao territorial vigente 
em 31 de dezembro de 1954, o Municipio de 
Diamantina e constituido de 15 distritos: Dia
mantina , Conselheiro Mata, Couto de Maga
lhaes, Datas, Extra~ao, Felicio dos Santos, 
Felisberto Caldeira, Guinda, Inhai, Mendanha, 
Merces de Diamantina, Monjolos, Sao Joao 
da Chapada, Senador Mourao e Tijucal. 

POPULAt;AO 

D IAMANTINA esta em 13.0 lugar na rela~ao 
dos Municipios mais populosos do Estado 

de Minas Gerais, conforme o demonstram os 
resultados do Recenseamento Geral de 1950: 

Belo Horlzonte ...... . ... . ........ . 
Juiz de Fora ........ . . . ..... ... .. . 
Te6fUo Otonl .. . ........ . . . ... . . . . . 
Caratlnga 
Montes Claros . ..... .. .. . ......... . 
Uberaba . ... . ....... . .............. . 
Barbacena ... . ........ . .... .. .. . ... . 
Patos de Minas . . ........... . ..... . 
Salinas .. . ...... . ............ . ..... . 
Govemador Valadares .. . ......... . 
Ponte Nova . .. .. .. . ... . .. .. ... . ... . 
Itambacurl .... . ........ . ... .. ..... . 
DIAMANTINA ..... . ..... . ....• . .... 

352 724 
126 989 

87 316 

73 906 
71736 
69434 
68 285 
64 244 
63 696 
60 958 
60 463 

58 545 
56 025 

Apenas 4% dos Municipios mineiros pos
suem mais de 50 000 habitantes. 

Dos 1 894 Municipios existentes em todo o 
Pais, na data do Censo, somente 7% tern po
pula~ao maior que a sua . 
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Principais aglomeraf}oes urbanas 

A cmADE de Diamantina (quadros urbano e 
suburbano do Distrito-sede do Munici

pio) e a 35.a de maior popula~ao do Estado, 
com 9 837 habitantes. 

0 Municipio de Diamantina compreendia 
em 1.0-VII-1950, data do Recenseamento Ge
ral, 14 vilas (quadros urbano e suburbano dos 
distritos que nao sao sede do Municipio). 

Localizaf}iio da populaf}iio 

D IAMANTINA e Municipio preponderantemen
te rural, conforme se verifica pelos re

sultados do ultimo Recenseamento: 

LOCALIZACAO DA 
POPULACAO 

Cidade de Diam>ntina . ..... . .. .... . . .. .. .. . 

Vilas... . . . .. . . . ...... . . . . . .... . ......... . 
Conselheiro Mata ... . .... . . . . .. ........ . 
Couto de Magalh!\es . . . . .. . 
Datas.. ... . ...... .. ....... . .... . 
Extracao....... ... .... . ... . . . .... . . . . 
Felisberto Caldeira ......... . .. . ........ . 
Gouveia .. .. .. . . . ..... . 
Guinda ....... . ........... . ..... . 
lnhai. ... ................ . ... . .• .. .... 
Mendanha ....... . ... . . . . . . . . • ..... 
Merces de Diamantina . . ... . . .. .... . 
Monjoloe ..... . . ......... . .... . . . . .... . 
Sao J oao da Chapada ..........• . .. . . . . 
Senador Mouriio ........ .. ............ . . 
Tijucal. . .... . .... . . . .. . ........ . · . · · · · 

Quadro rural.. .... . ...... • •........ • ..... . . 

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

POPULACAO 
PRESENTE 

Numeros % sObre 
absolutos o total 

9 837 17,56 

11 001 19,64 
298 0,53 
850 1,52 

1 308 2,34 
593 1,06 
728 1,30 

2 311 4,13 
325 0,58 
686 1,22 
590 1,05 
361 0,64 
924 1,65 

1 142 2,04 
276 0,49 
609 1,09 

35 187 62,60 

56 025 100,00 

Assim, 18% da popula~ao do Municipio lo
caliza-se na cidade de Diamantina, 20% 
na.s vilas e 63 % no quadro rural. Em todo 
o Estado de Minas Gerais, 70% da popula~ao 
localiza-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A PRINCIPAL atividade economica da popu
la~ao local pode ficar bern caracterizada 

na tabela a seguir, na qual se observa a pre-

DIAMANTINA - 5 



dominancia do ramo "agricultura, pecuaria e 
silvicultura" (dados do Recenseamento Geral 
de 1950) : 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PES SO AS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens Mulheres 
- ------- --------1---------
Agricultura, pecuiria e silvicultura .......•.. 7 998 7 428 570 
Indt\strias e<trativas .... . ..... . .. .. .. .. ... . 4 465 4 412 53 
Ind•istriM de trans[onnacAo .............. . . 1 523 983 540 
Comercio de mercadorias .... ... . .. .. .. ..... 592 547 45 
Comercio de im6veis e valores mohilil\rios, ere-

dito, seguros e capitalizac§o .. .. ... . .. . . . . 46 44 2 
Prestac;to de servicos . . ....... .. .. . . . . ...... 1 673 459 1 214 
Transportes, eomunica~OOs e arma:z:enagem .... 504 424 80 
ProrlSSIIea liberais . ... ... .......... . .. . ..... 41 32 9 
Atividades sociais .. . ... ... ... ......... . .... 370 102 268 
Administrac;to publica, Legislativo, Justica .... 147 138 9 
Defesa naeional e Seguran~a pUblica . . . ..... 330 330 
Atividades domesticas n!o remuneradas e ati-

vidades escolares discentes . . .. .. .. . . .. . . .. 18 816 1 766 17 050 
Atividades nAo compreendidas nos demais ramos, 

atividades mal definidaa ou niio declaradas 9 8 1 
Condici!Ps inativss .. . . ...... .. . . ..... . .. . . . 3 502 2 147 1 355 

TOTAL ......... .•... . ... . . . . .... • .. 40 016 18 820 21 196 

Por motivos evidentes, do total de 40 016 
pessoas e conveniente sejam subtraidos os efe
tivos correspondentes aos tres iiltimos ramos 
especificados na tabela (ao todo 22 327 pes
soas). Resultam 17 689. As 7 998 pessoas ati
vas no ramo "agricultura, pecuaria e silvicul
tura" representam cerca de 45% sabre esse 
ultimo total; as ativas no ramo "industrlas 
extrativas", pouco mais de 25%; as ativas nos 
ramos "presta~;ao de servi~;os" e "industrias de 
transformagao", ambas cerca de 9%. 

Predomina, como foi assinalado, o ramo 
"agricultura, pecuaria e silvicultura"; mas o 
ramo "industrias extratlvas" aparece, tam
bern, com certa relevancia; os ramos "presta
~;ao de servi~;os" e "industrias de transforma
~;ao" registraram quotas nao despreziveis. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

CoMo se ve, o ramo principal da atividade 
economica de Diamantina e 0 da agrlcul

tura, pecuaria e silvicultura. 
0 Municipio dedica-se ao mesmo tempo ao 

cultivo de lavouras temporarias, principalmen
te milho e mandioca, e a pecuaria, principal
mente gado suino. 
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No conjunto dos estabelecimentos agro
pecuarios recenseados em Diamantina, a area 
destinada as pastagens e quase cinco vezes su
perior a area cultivada; por sua vez, a area 
coberta por matas e quase duas v.ezes supe.~ 
rior a area cultivada. 

Verifica-se que a pecuaria ocupa posi!;ao 
destacada nas atividades do Municipio. 

Outrossim, a predominancia de areas em 
mata explica a posi!;ao de relevo do Municipio 
dentro do Estado, como centro madeireiro . 
Mais adiante apresentam-se dados estatisticos 
a respeito do assunto. 

De ac6rdo com o Servi!;o de Estatistica da 
Produ!;ao, em 31 de dezembro de 1953, exis~ 
tiam em Diamantina 38 600 cabe!;as de bovi
nos, 7 300 de eqilinos, 20 de asinlnos, 3 100 
de muares e do gado menor contavam-se 24 200 
cabe!;as de suinos, 800 de ovinos e 500 de ca
prinos. 0 valor total dessa popula!;ao pecua
ria era estimado em 47 871 milhares de cru
zeiros. 

Em relaQao ao numero de suinos, convem 
notar que poucos municipios minelros apre
sentaram populaQao de suinos superior a 50 000 
cabe!;as. Diamantina, pols, com cerca de 25 000 
cabe!;as, apresenta-se com algum realce no 
quadro estadual. 

Segundo o mesmo Servl!;o, em 1953, as 
principals culturas agricolas eram as se
guintes: 

CULTURAS 

Milho ............ . . . . . . . . ..... .... . . 
Mandioea ......... . ••.. . .. . ....... 

~:il:~:::::::::::: ::::::: ::::::::. 
Arroz .......•...... . .•••.......•• . .. .. . 
Batat•-in.o;l&a ..... . ............• •. . .. .. 
Tomate .........................•...... 
Cana-de-~ear ... . . ....•. ........ .. .... 
Out.ras ..•.•....•...... . ..... ... .. • . .... 

TOTAL ... ••. . ...... . ... . . . ...... 

VALOR DA 
PRODUCAO 

Numeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

3 819 
3 660 
2 070 
2 025 
1 554 
1 528 
1 461 
1 109 
3 870 

Z1096 

% sObra 
0 total 

18,10 
17,35 
9,81 
9,60 
7,37 
7,24 
6,93 
5,26 

18,34 

100,00 

Como se ve, o milho e a mandioca repre
sentam cerca de 35% do valor da produ!;ao 
agricola do Municipio; a banana, o feijao, o 
arroz, a batata-inglesa, o tomate e a cana-de:
aQU.car contribuem com quotas superlores a 
5%, mas inferiores a 10%; as culturas agri-
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colas incluidas em "outras" apresentam per
centagens inferiores a 3% do total cada uma . 

A produ~ao de milho no Municipio de 
Diamantina teve o seguinte desenvolvimento 
no periodo de 1945 a 1953, segundo dados do 
Servi~o de Estatistica da Produ~ao : 

ANOS 

1945 .. .. ...•.• ... . . ••.. . ....•• . ...... 
1946 .. . ... .. ............. . 
1947 .......... . ........ . 
1948 .......••... . . . ••......••••...•... 
1949 ... .. . .. .....••...... .. . . .......... 
1950 ...... .. .....••.....••... . 
1951. .......... .. ........•.. . .. . . ••. . . 
1952 . . ........ .. .••..... . • ••.....•. . ... 
w~ ............. ................ .... . 

Quantldade 
produzlda 

(aaco 60 kg) 

34 GOO 
32 350 
21 240 
25 470 
73 460 
73400 
65 100 
67 100 
33 500 

Valor da 
produ~5o 

(Cr$ 1 000) 

1 557 
2103 
1 274 
1 834 
5 289 
5 284 
4 752 
4 898 
3 819 

Observe-se que a quantidade produzida de 
milho em 1949 foi superior a do ano de 1945 
em mais de 100%, mantendo-se nesse nivel 
ate 1952; mas a de 1953 ficou inferior a pro
du~ao de 1945. 

Produ~iio florestal 

0 MUNICiPio de Diamantina e grande pro
dutor de madeira e lenha e, em menor 

escala, de carvao vegetal e dormentes. 
Em 1949, a quantidade de madeira extrai

da, 8 000 metros cubicos, e a de lenha, 190 000 
metros cubicos, representavam, respectiva
mente, cerca de 0,9% e 0,6% dos correspon
dentes totals do Estado (dados do Servi~o de 
Estatistica da Produ~ao) . Observe-se que, 
nesse ano, foram poucos os municipios minei
ros que ultrapassaram os 10 000 metros cubicos 
de madeira e os 200 000 metros cubicos de 
Ienha . 

A produ~ao de madeira, lenha, carvao 
vegetal e dormentes de Diamantina, em 1949, 
foi a seguinte (dados do Servi~o de Estatis
tica da Produ~ao) : 

ESPECIFICACAO Unldade Quantldade Valor 
(Cr$ 1 000) 

Made1r11 .. . ...... . .. . m3 8 000 2 000 
Lenha ........ . m3 190 000 7 2~0 
C•rvio vegetal.. ............. . kg 64 000 16 
Dormentes . . . ........•.... . um 3 000 75 
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Produ($iiO extrativa mineral 

A s "industrias extrativas", como foi assi
nalado, constituem o segundo ramo de 

atividade da populactao de Diamantina. 
0 valor da productao das industrias extra

tivas em 1949 foi de 1 417 milhares de cruzei
ros (dado preliminar do Censo Industrial de 
1950) -e resulta, exclusivamente, dos produtos 
de origem mineral. 

:msse dado nao corresponde ao valor de 
t6da a productao extrativa mineral, ja que o 
Censo Industrial fornece apenas informact5es 
relativas aos estabelecimentos industrials. As
sim, por exemplo, a parcela resultante de ati
vidades exercidas individualmente, ou me
lhor, por pessoas nao vinculadas a estabeleci
mentos industrials - como provavelmente 
acontece com a grande maioria dos que exer
cem atividade na extra~tao d-e crista! de rocha 
e diamante - nao aparece computada na
quele total. 

0 Municipio e grande produtor de crista! 
de rocha e diamante. 

Segundo dados do Servicto de Estatistica 
da Productao, Diamantina foi o 2.0 Municipio 
mineiro e o 7.0 do Pais em relactao ao valor 
da productao de crista! de rocha, com 65 328 
quilogramos, no valor de 4 573 milhares de 
cruzeiros, ou seja cerca de 11% do estadual 
de 3% do nacional. 

Em 1951 foi o primeiro produtor de dia
mantes no Estado: 1200 gramas - cerca de 
18% da quantidade total do Estado - no 
valor de 6 000 milhares de cruzeiros ( dados do 
"Anuario Estatistico" de Minas Gerais) . Nes
se mesmo ano e segundo a referida fonte, a 
productao de ouro, modesta no quadro esta
dual, foi de 6 000 gramas, no valor de 240 mi
lhares de cruzeiros. 

Diamantina extra!, ainda, marmore e mi
nerio de manganes figurando, porem, em po
sictao modesta no conjunto do Estado: em 
1953, segundo dados do Servicto de Estatistica 
da Productao, a quantidade produzida de mar
more foi de 380 toneladas, no valor de 190 
milhares de cruzeiros e a d-e minerio de man
ganes, de 850 toneladas, no valor de 170 mi
lhares de cruzeiros. 
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-------------------------- ---

lndustrias de transforma~iio 

As "industrias de transforma~ao" consti
tuem ramo de relativa importancia nas 

atividades da popula~ao do Municipio. 
De ac6rdo com os resultados preliminares 

do Censo Industrial de 1950, o valor da produ
~ao de t6das as industrias, em 1949, foi de 
25 879 milhares de cruzeiros, dos quais cerca 
de 66 % resultam da industria textil: 

Numero Operfirlos VALOR DA 
de ocupados PRODUCAO EM 

CLASSES DE INDUSTRIA estabele- em 1949 1949 (1) 
timentos (moo fa 

1.•-1-1950 meneal) 
Cr$ 1 000 

% &Obra 
o total --- ------

Industrias extrativas . . ..... . ... 3 112 1 417 5,48 
Produtos minerais . ..... .. ... 3 112 1 417 5,48 

Indu•trbs de transforma~ao . . . 35 762 23 849 92,15 
Transformac~o de minerais 

nw met&licoe ..... . o .. . .. o 5 126 163 0,63 
Mobiliario .... 0 .......... ... (x) (x~ 438 1,69 
Couroe e peles e produtos simi· 

lares .. .. ............... . . 5 10 223 0,86 
Textil. .... o .......... 0 0 0 .. o 3 533 17 011 65,73 
Vestu, rio, calcsdo e artefatos 

de tecidos ..... . ..... .. ... 0 (x) (x) 71 0,27 
Produtos alimentares. 0 o o ... o 13 36 3 927 15,17 
Rebidas .... 0 .... .... .. .. .. 0 3 18 1 !j51 7.15 
Editorial e gr&fica .. 0. 0 .. .... 3 13 165 0,64 

Rcrvic<>! induatriais de utilidade 
publica .. ..... 0 0 0 0 0 . 0 . 0 •• 0 0 . 5 3o~ 613 2,37 

TOTAL GERAL ..... o. o 43 909 25 879 100,00 

NOTA- Dados prehmmaroso 
(x) Resultado omitido a fim de evitar individunlir~o de informa

COOso Os dados omitidos acbam-se incluldoe nos totaiso 
(1) Inclusive receita proveniente de "servi~s industriais prestadoe 

a terceiros". 

Recorrendo-se aos dados do Registro In
dustrial referentes ao ano de 1953, verifica-se 
que o valor da produ~ao textil - 30 259 mi
lhares de cruzeiros - representava ainda a 
parcela maxima da produ~ao industrial e 
resultava exclusivamente do subgrupo "fia~ao 
e tecelagem de algodao" (convem observar que 
os referidos dados abrangem apenas os esta
belecimentos com 5 ou mais pessoas). 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO de Diamantina e servldo pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil e 

liga-se aos Municipios vizinhos, a Capital 
Estadual e a Capital Federal pelos seguintes 
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meios de transporte (dados fornecidos pela 
Inspetoria Regional de Estatistica Municipal) : 

Bocaiuva - Ferrovia: 341 km. 
Buenopolis (via Corinto) Ferrovia: 

225 km. 
Conceic;ao do Mato Dentro (via Serro) 

Rodovia: 192 km. 

Corinto - Ferrovia: 148 km. 
Gouvea - Rodovia: 44 km . 
Itamarandiba- Rodovia: 196 km . 
Rio Vermelho (via Serro) - Rodovia: 

202 km. 
Serro - Rodovia: 112 km . 
Capital Estadual - 1) Rodovia (via Ser

ro): 379 km; 2) Ferrovia: 424 km. 
Capital Federal - 1) Ferrovia (via Joa

quim Murtinho): 1 000 km; 2) via Belo Hori
zonte, ja descrita, dai ao D. F. : a) ferrovia: 
640 km; b) rodovia: 540 km; c) aereo: 353 km. 

COMERCIO LOCAL 

A s VENDAS de mercadorias atingiram os se
guintes valores no comercio atacadista e 

varejista de Diamantina, segundo o Censo Co
mercia! de 1950 (dados preliminares): 

Valor das vendas 
(Cr$ 1 000) 

Comerclo atacadlsta . . . . . . . . . . . . . . . . 18 259 
Comerclo varejlsta . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 931 

DIAMANTIN A - 11 



Comparem-se esses dados com os corres
pondentes ao Municipio de Belo Horizonte e 
ao Estado de Minas Gerais: 

VALOR DAS VENDAS 

ESPECIFICACAO 
Total I 

Dos estabeleclmentos 

Atacadlstas I Varejlstas 

Nfuncros absolutos (Cr$ 1 000) 

Estado de Minns Gcrai• ........ Ill 007 484 1 4 800 305 1 6 2d7 179 
Munidrio de Belo Horizon!~... 3 425 469 2 152 049 1 273 420 
Diamantina........... .. ...... 49 190 18 259 30 931 

% de Diamantina 

0,441 
1,44 

0,381 
0,85 

0,49 

2,43 

Os dados percentuais precisam a posi~;ao 
de Diamantina como pra~;a comercial no Es
tado de Minas Gerais. 

INSTRUf;AO PUBLICA 

0 s RESULTADos do Recenseamento de 1950 
revelam a situa~;ao de Diamantina quanto 

ao nivel de instru~;ao geral (pessoas presen
tes de 10 anos e mais) : 

ESPECIFICACAO 

Sabem ler e eserever . . .. ................... . 
Nllo sabem ler c escrever. . .. . ....... . ... . . 
Bem declar>cllo .. . ................... . . .... . 

TOTAL ..........•••.. . ...••.......... 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

NCimero 
% ~bra 
o total 

17 060 42,63 
22 933 57,31 

23 0,06 

40 016 100,00 

Como se ve, 43% das pessoas presentes de 
10 anos e mais eram alfabetizadas. 

A percentagem correspondente para o Es
tado de Minas Gerais a tinge 44%. 

Ensino primario 

A TABELA, a seguir, permite estabelecer con
frontos que situam a posi~;ao de Dia

mantina no Estado de Minas Gerais quanto ao 
grau de escolaridade: 
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ESPECIFICACAO de de 
Estado I Municipio 

Minas Gerais Dlamantlna 

NUllleroa absolutos 

Peosoas presen!es de 5 a 14 anoa, recenseadaa em 
1."-Vll- 1950 ........ .... ...... ... ....... . 

Unidadcs cscolarcs do ensino priiru\rio funda-
mental comum (1950) ........ .. .......... . 

Matricula geral do ensino prim8rio fundamental 
comum (1950) ................ .. ......... . 

NUllleroa relativoa 

Peasoas de 5 a 14 anos por unidade escolar ... · 1 
% damntricula ~eral .Obre pessoaa de 5 a 14 anoa 
Peosoaa matriculadaa per unidade cscclar ..... 

2 078 531 14 514 

8 787 85 

817 158 8 028 

236,55 1 175,46 
30,31 53,83 
93,00 94 ,45 

Os confrontos estabelecidos (fontes: Ser
vic;o Nacional de Recenseamento e Servic;o de 
Estatistica da Educac;ao e Cultura) precisam 
ser entendidos com certas ressalvas, a come
gar pela idade escolar, arbitrariamente limi
tada na faixa de 5 a 14 anos. 

Se todas as pessoas de 5 a 14 anos fre
qiientassem a escola, a cada unidade escolar 
corresponderiam 175 alunos em Diamantina e 
237 em todo o Estado. Na realidade, o numero 
de pessoas matriculadas, por unidade escolar, 
no Municipio de Diamantina e de apenas 94 
(ao Estado de Minas Gerais corresponde urn 
coeficiente de 93 pessoas por unidade escolar) . 

A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 54% em Dimantina contra 
39% no Estado de Minas Gerais (% da ma
tricula geral sobre pessoas de 5 a 14 anos) . 

FINANl;AS PUBLICAS 

P A'l.A 0 periodo 1951/54 SaO OS seguintes OS 
dados disponiveis sobre as financ;as do 

Municipio de Diamantina (dados fornecidos 
pelo Conselho Tecnico de Economia e Fi
nanc;as): 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Rocolta arrecadada 
Despesa 

Saldo ou 
cde:lclt• 

Total Trlbut§rla reallzada do balan~ 

1951. ... ····· ·· ·· 1 791 910 I 854 - 63 
1952 . . .... I 873 1 074 2 240 - 367 
1953 (I) .... ...... . . . 2 900 I 590 2 900 -
1954 (I) ...... . .. .. . 2 900 I 590 2 900 -

(I) Dados do Orcamento. 
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A arrecadac;iio da receita federal, estadual 
e municipal no Municipio apresentou os se
guintes dados para o periodo 1950/ 54 segundo 
a Diretoria das Rendas Intemas, a Inspeto
ria Regional de Estatistica Municipal e o Con
selho Tecnico de Economia e Finane; as: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Munldpal 

1950 .. ..... 2 314 2 642 1 321 
1951 .. ... ········ 3 256 3 712 1 791 
1952 ... ······ ........ 4 472 5 191 1 873 
1953 ... ...... 5 361 6360 (I) 2900 
1954 . .... ·········· · · · 6 802 ·· · I ( I) 2900 

( ! ) Dados do Orcamento. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL 

DENTRE os distritos em que o Municipio se 
subdivide, Diamantina e o de menor area 

terrestre . Em 1950, a sua densidade demo
grafica provavelmente niio deve ter ultra
passado 85 habitantes por quilometro qua
drado. 

A cidade apresenta aspecto agradavel, com 
parte de suas ruas bern calc;adas e iluminadas. 

Quanto ao aspecto cultural, existem, no 
Municipio, 100 unidades escolares de ensino 
primario fundamental comum, 3 de ensino se
cundario, 1 de ensino comercial, 1 de ensino 
superior (Faculdade de Odontologia) e 1 se
minario. 

Circulam 3 jornais na sede municipal, 
que conta tambem com 4 tipografias e 1 li
vraria. 

As igrejas das Merces, do Carmo, de Sao 
Francisco, do Rosario, do Amparo e do Bon
fim e os predios do Inconfidente Padre Ro
lim, do Contratador, da Chica da Silva, do 
Museu do Diamante, da Biblioteca Antonio 
Torres e do Intendente Camara constituem 
patrimonio hist6rico e artistico do Municipio. 

Encontra-se instalada na cidade a Agen
c!a Municipal de Estatistica - 6rgiio compo
nente do sistema estatistico nacional. 

·Quanto aos recursos naturals, Diamanti
na possui varias quedas d'agua das quais 
algumas ja exploradas: Parauna, S . Roberto, 
Biribiri e Jose Luis . 

0 Municipio possui urn aeroporto que e 
servido pelas empresas de navegac;iio aerea 
Aerovias e Nacional. 
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Em virtude das pr6prias condi~oes de iso
lamento em que se manteve durante anos, 
Diamantina cristalizou muitas das tradi~6es 
mineiras. Disso ha reflexos evidentes nos seus 
habitos socials como ainda em vigorosas ma
nifesta~oes folcl6ricas. Muitas sao, por exem
plo, as can~oes de cunho popular que vem sen
do conservadas de gera~ao a gera~ao. Uma 
delas e hoje conhecida e cantada no Brasil 
inteiro - o "Peixe Vivo": 

Como pode o peixe vivo 
viver fora da agua tria? (bis) 
Como poderei viver (bis) 
sem a tua, sem a tua, 
sem a tua companhia . 

Alem disso, Diamantina esta presente no 
mapa literario brasileiro . Pode-se citar em 
primeiro lugar as "Mem6rias do Distrito Dia
mantino", de Joaquim Felicio dos Santos -
cronica dos tempos colonials. Do mesmo au
tor e a novela "Acaiaca", de fundo hist6rico 
- romantiza~ao de um capitulo daquelas 
"Mem6rias", o referente a descoberta do dia
mante no Tijuco. No campo da fic~ao ha ain
da tres novelas, que focalizam peculiaridades 
do meio ·e da gente de Diamantina: "H6spede", 
de Aristides Rabelo, "Diamantina", de Aldo 
Delfino (filho do poeta Luiz Delfino) , e "A 
Noiva do Tropeiro", de Abilio Barreto. Mais 
recentemente apal'eceu um volume de mem6-
rias que alcan~ou merecido exito, obtendo su
cessivas edi~oes: "Minha Vida de Meni.i 
na", de Helena Morley, pseudonimo da Sra. 
Alice Brandt. ~sse e o diario de uma adoles
cente diamantinense, no qual e retratado o 
ambiente da provincia. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Presidente: Elmano Cardlm 

Setretirio-Geral: Waldemar Lope• 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

1 - ILnf us. 2 - ITABUNA. 3 - TERRtT6Rio DO GuA

PORE. 4 - TERRITORIO DO Rro BRANco. 5 - PELOTAs. 

6 - CAMPOs. 7 - SoROCABA. 8 - NovA louA~u. 
9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. II - MA

RiLlA. I2 - RtBEIRAO Pdro. 13 - BOTUCATu. 

14 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 15 - ARACAJU. 

16 - BENTO GoN~ALVES. 17 - S:\o GoN~LO. 

18 - ALAGOINHAS. 19 - MACE16. 20 - PARANA

GUA. 21 - JAGUARAO. 22 - BAJE. 23 - DtAMANTI

NA. 24 - VIT6RIA DA CoNQUISTA. 25 - ITAPORANGA. 

EST A publica{ao, organizada pelo Servifo de Di
vulgafiio ( da Diretoria de Docummta{iio e Divul
gafao} da Serretaria-Geral do Crmsrlho Nacional 
de Estatistica, foi composta e impressa, aos tres 
dias do mer de junho de mil novecmtos e cin
qiienta e cinco, no Servifo Grdfico do IBGE. 

CNI 




