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CAMBUQUIRA 
MINAS GERAIS 

-t< ASPECTOS FISICOS - Area : 253 km' 
(1960); altitude: 950 m; temperatura me
dia em °C: das maximas; 26; das mini
mas: 16; compensada: 20; precipitaqao 
pluviometrica: 1 231 mm (1957). 

-t< POPULAQAO - 9 899 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demografica: 39 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

-t< ATIVIDADES PRINCIPAlS - Turismo, in
dustria de transjormar_;ao de produtos 
agricolas e cafeicultura. 

-t< ASPECTOS URBANOS (sede) - 917 liga
g6es eletricas, 146 aparelhos telef6nicos, 
12 hoteis e 1 cinema. 

it ASSIST:G:NCIA M:G:DICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 24 leitos; 4 medicos no 
exercicio da projissao. 

it ASPECTOS CULTURAIS - 15 unidades es
colares de ensino primdrio fundamental 
comum, 1 biblioteca e 2 jornais. 

·,'! ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 
(milhares de cruzeiros) - receita pre
vista total: 5 962; renda tributaria : 3 885; 
despesa jixada: 5 962. 

-t< REPRESENTAQAO POLITICA- 9 vereado
res em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documenta~;iio e Divulga~;iio do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

ATE meados do seculo XIX ignorava-se ova
lor terapeutico das aguas de Cambuquira. 

Nas proximidades das nascentes localizava-se 
a sede da antiga fazenda Boa Vista, perten
cente a familia Silva Gularte e depois legada, 
em parte, a velhos escravos. 

A fazenda atraia pessoas de todos os 
pontos da regiao, que para ali se dirigiam em 
busca de remedio para os seus males ou com 
o prop6sito de se estabelecer. Os escravos, en
tretanto, opunham-se tenazmente a intromis
sao de forasteiros, receosos de perder suas 
terras. Diante disso, a Camara Municipal de 
Campanha decidiu considerar a propriedade 
de utilidade publica, efetuando-se a desapro
priagao em 1861, pela importancia de oitocen
tos mil reis, que foi empregada mais tarde na 
aquisi<;ao de novas terras para a localizagao 
dos negros - o local denominado "Marim
beiro". Ja nessa epoca despontava 0 promissor 
povoado da Boa Vista de Cambuquira. 

Segundo a tradigao, a denomina((ao cam
buquira (broto de aboboreira) e devida ao fato 
de ter sido o local grande produtor de cam
buquiras. 

Em 1874, o Municipio de Campanha ven
deu ao Estado de Minas Gerais as terras da 
antiga fazenda Boa Vista. A Lei n.0 3 197, de 
23 de setembro de 1884, transferiu o distrito 
e a freguesia de Ca.mbuquira ~ara o Municipio 
de Tres Corag6es do Rio verde. 

Os trabalhos de isolamento das fontes 
foram iniciados em 1890, pelo Dr. America 
Werneck e pelo quimico frances Ch. Berthand. 
A 29 de setembro de 1884 foi inaugurada a 
estagao da entao Estrada de Ferro Muzam
binho. Em 1899 era entregue ao uso publico 
o estabelecimento hidroterapico do Parque 
das Aguas. 

0 distrito foi criado pela Lei n.0 1 884, de 
15 de julho de 1872. A Lei provincial n.0 2 694, 
de 30 de novembro de 1880, elevou-o a fregue
sia e fixou-lhe os limites. Pela Lei n.0 319, de 

Vista parcial da cidade 



15 de setembro de 1901, o territ6rio foi acres
cido com a anexagao das fazendas da Vargem 
e de catigua, desmembradas do Municipio de 
Baependi. 0 Municipio de Cambuquira foi 
criado pelo Decreto-lei estadual n.0 2 528, de 
12 de maio de 1909, recebendo a sede foros de 
cidade por forga da Lei estadual n.0 843, de 
10 de setembro de 192-3. 

Segundo a divisao administrativa, vigente 
em 1.0 de julho de 1961, o Municipio de cam
buquira e constituido de apenas urn distrito, 
do mesmo nome. 

FORJl!IAl;AO JUDICIARIA 

I NTEGRANDO inicialmente o termo de Tres co
rag5es do Rio Verde, Cambuquira passou em 

1911 a pertencer ao termo de Aguas Virtuosas, 
Comarca de Campanna, e, em 1936, ao termo 
e a Comarca de Lambari. Segundo a divisao 
territorial de 31-XII-1937 e o quadro anexo ao 
Decreta-lei estadual n.0 88, de 30 de margo de 
1938, passou a constituir o termo do mesmo 
nome, subordinado a Comarca de Lambari. A 
Comarca de Cambuquira foi criada pelo De
creta-lei n.0 2 904, de 8 de outubro de 1947, e, 
de acordo com o quadro administTativo judi
ciario vigente em 1961, compreende apenas o 
termo do mesmo nome. 

LOCALIZAl;AO DO MUNICiPIO 

CAMBUQUIRA esta localizado no Planalto da 
Mantiqueira, ao sul do Estado de Minas 

Gerais. A sede municipal possui as seguintes 
coordenadas geograticas: 21° 51' 00" de latitude 
Sul e 45° 17' 50" de longitude W. Gr. Esta si
tuado a 950 metros de altitude; goza de clima 
seco e ameno, com temperatura media anual 
de 20 graus centigrados. 0 periodo das chuvas 
vai de novembro a margo. 

ESTANCIA HIDROMINERAL 

ESTANCIA hidromineral das mais importantes 
do pais, Cambuquira tern no turismo e na 

produgao de agua mineral suas principais fon
tes de renda. Dispondo de bons hoteis, urn 
"Parque de Aguas", moderno balneario com 
aparelhamento de hidroterapia e de todos os 
elementos pr6prios ao repouso e ao entreteni
mento, Cambuquira hospeda anualmente cerca 
de 15 mil vh;itantes. 
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As Aguas 

' 

Piscina 

A semelhan\!a de Caxambu, Sao Louren\!o 
e Lambari, Cambuquira tern a mesma ri

queza em suas aguas carbogasosas, recomen
dadas para a estimula\!aO gastrica, lavagem 
vesicular e renal, fluidificantes da bile e diure
ticas; aguas bicabornatadas, alcalinizantes e 
ferruginosas ; aguas dotadas de algum teor 
radioativo. 

Disp6e de 4 fontes no vale da cidade, 1 no 
vale do Marimbeiro e 1 no vale do Laranjal. 

Fonte Regina Werneck- Tres bicas (Ma
ria 1, 2 e 3), graduagao decrescente. Bicarbo
natadas mistas, indicadas nas hipostenias gas
tricas e nas sindromes inflamat6rias das vias 
biliares, nas calculoses renais e em todos os 
processos patogenicos que necessitam cura de 
diurese provocada. 

Fonte Comendador Augusto Ferreira 
Comumente chamada Magnesiana, e tambem 
de agua bicarbonatada mista, carbogasosa, 
coadjuvante da fonte Regina Werneck em suas 
multiplas indicag6es, por ser mais tolerada 
pelos estomagos sensiveis a agao do gas car
bonico. 

Fonte Dr. Fernando Pinheiro - Denomi
nada tambem fonte ferrea, em virtude de sua 
grande riqueza de iontes desse metal, !J.plicada 
quando ha necessidade de terapeutica ferru
ginosa, nas diversas anemias, cloroses, linfa
tismo, nos casas de astenias e convalescen\!aS 
de doen!;as agudas. 
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Fonte Dr. Sousa Lima - Sulfurosa. Agua 
bicarbonatada alcalina terrosa carbogasosa, 
muito utilizada nos processos inflamat6rios e 
nas fermentac;6es anormais do tubo digestivo. 

Fonte de Marimbeiro - Tres grupos se
melhantes de aguas alcalino-terrosas carbo
gasosas (Fontes 1, 2 e 3) mais ricamente m.i
neralizadas que as do Parque e empregadas 
no tratamento ctas colites cronicas e processos 
inflamat6rios das vias biliares. 

Fonte Laranjal - Aguas bicarbonatadas 
calcio-magnesia.no-carbogasosas, multo ricas e 
de amplas indicac:;6es terapeuticas. 

Pontos de Atra(_{ao Turistica 

EM regiao ricamente dotada de belezas na
turals, Cambuquira oferece ao visitante 

os mais variados pontos de atrac;ao. Dentre os 
passeios preferidos pelos veranistas destacam
-se a serra do Palmital, no povoado do mesmo 
nome, a 8 km da cidade; o morro de Santa 
Quiteria, a. 2 km da cidade; as cachoeiras do 
Goulart e Sete Cachoeiras; a fonte dos Marim
beiros; a Nova Fonte do Laranjal; o Recanto 
dos Amores, no quilometro 3 da rodovia Ca
xambu-Tres Corac;6es; a Gruta do Coimbra, 
situada na Serra das Aguas, a 20 km da sede 
municipal. 

A Cidad€ 

DE feic;ao urbana simples e agradavel, Cam
buquira proporciona realmente uma at

mosfera de repouso e recuperac;ao. Dos seus 
recantos mais atraentes, aparecem em pri
meiro lugar o majestoso Parque de Aguas, 
artisticamente ajardinado, onde se encontram 
as fontes, o balneario e duas piscinas, e o bos
que Mata da Empresa, com uma area de 
108 hectares. 

A rede de hotels comp6e-se de estabeleci
mentos de todos os niveis, desde os mais mo
destos ate os mais confortaveis, atendendo a 
todas as exigencias. 

Disp6e a cidade de 1 cinema. 2 bibliotecas, 
2 jornais e 1 radioemissora - "Radio Cultura 
de Cambuquira". 

A assistencia mectico-hospitalar e prestada 
por 1 hospital, com 24 leitos, e 1 Servic;o de 
Saude. Ha no exercicio da profissao 4 medicos, 
4 dentistas e 3 farmaceuticos. 

Possui a cidade cerca de 50 estabeleci
mentos do comercio varejista e 1 agencia ban
carla (Banco Mineiro da Produc;ao). 0 comer-
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Parque das Aguas 

cio conta com boas lojas, onde se encontram 
os mais variados artigos, e apresenta intenso 
movimento de vendas, especialmente durante 
as temporadas de verao. 

Ha no Municipio uma Agencia dos Cor
reios e Telegrafos e 146 ligag5es telef6nicas. 

Esportes e PromOl;oes 

C AMBUQUIRA possui uma ampla Fraga de Es
portes, dotada de completas dependencias 

para recreagao e pratica esportiva, incluindo 
urn "stand" de tiro e urn hip6dromo. 

Todos os anos, desde 1941, realizam-se em 
abril os Jogos Abertos de Cambuquira, em que 
centenas de jovens atletas, procedentes de di
versos pontos do pais, cumprem extenso pro
proma de competi<;oes e festividades. 

Em junho comemora-se em Cambuquira 
o mes de Portugal, com a participagao, entre 
outras entidades, da Casa do Minho e da Casa 
do Porto, do Rio de Janeiro. Sao entao reali
zadas festas tipicas, que apresentam tragos de 
certas tradigoes populares portuguesas. 

ME/OS DE TRANSPORTES 

0 MUNICIPIO de Cambuquira e servido pela 
Estrada de Ferro Recte Mineira de Viagao. 

Disp6e de boas estradas de rodagem e serve-se 
do Aeroporto de Tres Coragoes, a 9 km da ci
dade. 
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RODOVIAS PAVIMENTADAS ~ 
II CONSTRUIDAS 

FERROVIAS ..........._ 

Liga-se as cidades . vizinhas , ao Rio de 
Janeiro e as Capitais estadual e federal pelos 
seguintes meios de transporte: 

Campanha - 1) Ferroviario: 17 km; 2) 
Rodoviario: 20 km. 

Caxambu - 1) Ferroviario : 106 km; 2·) 
Rodoviario: 65 km. 

Conceiciio do Rio Verde - 1) Ferroviario: 
89 km ; 2l ORodoviario: 37 km. 

Jesuania - 1) Ferrovi:irio : 37 km; 21 
Rodoviario: 37 km. 

Lambari- 1) Ferroviario: 26 km ; 2) Ro
doviario: 28 km. 

Sao Lourenco - 1) Ferroviario : 139 km; 
2) Rodoviario: 98 km. 

T1·es Corac6es - 1) Ferroviario: 133 km; 
2) Rodoviario : 21 km. 

Capital Estadual - 1) Ferroviario: 736 
km; Rodoviario: 455 km, via Lavras, e 492, via 
Barbacena. 

Capital Fedeml - Rodovilirio, via Belo 
Horizonte, ja descrita. Dai ao DF: 743 km. 

Rio de Janeiro - 1) Ferroviario (RMV e 
EFCB) : 428 km; 2) Rodoviario: 345 km. 

0 Municipio e servido por cinco empresas 
de 6nibus para o transporte interestadual. 
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Vista parcial 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICiPIO 

Populm;iio 

SEGUNDO dados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, Cambuquira possui 

9 899 habitantes. A cidade concentra 57% da 
populac;ao, estando os 43 % restantes distri
buidos na zona rural. 

0 incremento demografico verificado en
tre o Censo de 1950 e o de 1960 foi da ordem 
de 20%. Em 1950 contava o municipio com 
8 278 habitantes. 

Industria 

CoNFORME elementos do Registro Industrial 
para 1958, a receita de toctos os estabelecimen
tos industriais de Cambuquira foi de 30 mi
lh6es de cruzeiros, na.quele ano. A industria 
comp()e-se de pequenos estabelecimentos de
dicados a transformac;ao e beneficiamento de 
produtos agricolas e destina-se praticamente 
ao consumo local, havendo apenas exportagao 
regular de agua mineral engarrafada e de cafe 
beneficiado. 

No periodo 1957/59, a produc;ao de agua 
mineral Cambuquira apresentou o seguinte 
desenvolvimento: 

ANOS Quantidade Valor 
(1 000 I) 1 Cr$ 1 000) 

1957 ... . 1 19~ 1 378 
195R . . . 2 05Q 2 740 
1959 . .. . 2 380 3 194 
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Agricultura 

E XPORTANDO apenas cafe, o Municipio tern , 
no entanto, uma atividade agricola bastante 
diversificada para atender ao seu proprio con
sumo. Cambuquira produz, alem de verduras 
e legumes, milho, arroz, cana, feijao, mandio
ca, laranja, alho, banana, abacate, abacaxi, 
amendoim, batata-doce, batata-ingli\sa, caqui, 
cebola., figo , limao, manga, marmelo, melancia, 
pessego, tangerina e uva. 

Em 1957, o valor total da produgao agri
cola foi de 18 milh6es de cruzeiros, dos quais 
8 milh6es provenientes do cafe. 

Pecuaria 

A POPULAQAO pecuaria (1959) e constituida 
de 19 180 cabegas avaliadas em 71 mi

lh6es de cruzeiros, destacando-se os rebanhos 
bovina (9 000 cabegas), suino (7 400 cabegas) 
e eqiiino (1 700 cabegas) . A produgao de Ieite 
em 1959 foi de 2 691 000 litros . 

Avicultura 

EM 1959 havia 39 ZOO cabegas de aves em 
Cambuquira. Desse total, 36 200 eram ga

linhas e frangos . A produ<;ao de ovos subiu a 
140 000 diizias . 

lnstrzu;;iio Pz£blica 

PoDE-SE estimar que atualmente a percen
tagem de pessoas alfabetizadas no Muni

cipio seja superior a 57% (calculada sobre o 
total das pesso.as de 10 anos e mais). l!:ste in
dice e superior a quota relativa ao Estado de 
Minas Gerais: 44%. 

Em 1958, o ensino primario fundamental 
comum contava com 15 unidades escolares e 
1 007 alunos matriculados. 

Finam;;as Publicm 

No periodo 1956/60, as financ;as municipals 
atingiram as seguintes cifras (dados for

necidos oelo Conselho Tecnico de Economia e 
Financ;as): 
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FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa "Deficit" 

Total Trlbutli.rla realizada do balan~ 

1956 ...•.. . 0. 0 • •• 3 003 I 524 5 148 - 2 145 
1957 ...... 0 0 0 0 . 0. 3 989 I 842 3 804 + 185 
1958 .......... 0 •• 3 740 2 034 3 807 - 67 
1959 . ..•... . ..... 5 375 2 146 5 224 + 151 
1960 (!). .... .... 5 962 3 885 5 962 -

(1) Or(amento. 

Em 1959, 28% da despesa municipal foram 
destinados a "servic;os .i.ndustriais"; 27% a 
"servic;os de utilidade publica" e 5% a "edu
cac;ao publica". 

FONTES 

A s informac;6es divulgad!Ul neste trabalho 
foram, na maioria, compiladas e forne

cidas pela Agencia Municipal de Estatistica de 
cambuquira, 6rgao integrante do sistema es
tatistico brasileiro. Outr!Ul fontes: Servi<;o de 
Estatistica da Produc;ao (Ministerio da Agri
cultural ; Servic;o de Estatistica da Educac;ao 
e Cultura (Ministerio da Educac;ao e Cultura) ; 
conselho Tecnico de Economia e Financ;!Ul. 
!Ministerio da Fazenda). 

EST A publicar;iio faz parte da serie de mO· 
nografias municipais organizada pela Di

retoria de Documentar;iio e Divulgar;iio do 
Conselho Nacional de "Estatistica. A nota in
trodutoria, sabre aspectos da evolur;iio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em diferen
tes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e erros nas proprias fontes de pesquisa. Pm· 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;iio, especialmente de histo
riadores e geografos, a fim de que se possa 
divulgOT de futuro , sem receio de controver
sias, 0 escorr;o historico e geogrdfico dos mu
nicipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Rafael Xavier 

Secret.irlo-Geral: · Raul Lima 

COLE~AO DE MONOGRAF~S 

(3.a serie) 

2CO - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tOnio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen<;a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barrelrlnbas. 211 - Ja
paratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pom
bal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de 
Minas. 218 - N. S. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 
- Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 
- Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 
- Caculii. 227 - Paudalbo . 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros . 231 - Curitlba. 
232 - Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
235 Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabara. 
238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 

Acabou-se de imprimir, no Servifo Grdfico do 
IBGE, · aos 3 dias do mC.f de outubro de mil 
novecentos e sessenta e um. 




