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LEOPOLD-INA 

MINAS GERAIS 

1:! ASPECTOS FfSICOS - Area: 1088 km' 
(1960); altitude: 210 m; ~emperatura me
dia em °C; das maxi mas: 28; das minimas: 
22; precipitac;tio anual : 206 mm. 

~' POPULA9AO - 46 335 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogratica: 23 habitan
tes por quil6metro quadrado. 

1:! ATIVIDADES PRINCIPAlS- Agropecuaria. 
industrias de transtorma<;tio . 

.tz EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 1 ma
triz e 3 agencias. 

<:r VEfCULOS REGISTRADOS (na Preteitura 
Municipal) - 214 autom6veis e 221 ca
minh6es. 

<.:? ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 741 liga
q6es elet.ricas, 310 aparelhos telet6nicos, 8 
hoteis, 1 cinema. 

t:t ASSIST£NCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
geral com 115 leitos, 13 medicos no exer
cicio da protisstio, 2 drogarias, 7 tarmacias. 

'' ASPECTOS CULTURAIS- 103 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 7 de ensino media (2 de ensino co
mercia! , 1 de normal, 2 de ginasial e 2 de 
colegial ), 2 bibliotecas publicas e 2 jornais. 

'Cr OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1961 rmi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 12 500, despesa fixada: 12 500. 

1:! REPRESENTA9AO POLfTICA - 15 verea
dores em exercicio . 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck, 
da Diretoria de Documenta~;ao e Divulga~;ao . 
Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



Colegio Estadual Botelho Reis e Pra~a Prof. Botelho Reis 

HIST6RICO 

A REGIAo foi habitada, primitivamente, pe
los indios Puris, cujos aldeamentos se lo

calizavam nas serranias dos Monos . 0 desbra
vamento do territ6rio teve inicio quando os 
primeiros brancos, em busca de terras ferteis, 
acamparam as margens do c6rrego do Feijao 
Cru (origem dessa denominagao: os explora
dores, que haviam improvisado uma cozinha, 
o,e afastaram um pouco do rancho e encon
traram, no regresso, o fogo apagado e o feijao 
ainda cru). 

Em 1831, os fazendeiros da redondeza, 
Francisco Pinheiro de Lacerda e seu sogro 
Joaquim Ferreira de Brito, em cujas terras se 
achava o pouso de "Feijfw Cru", fizeram doa
goes para a construgao de uma capela. Em 
torno desta se consolidou o povoado, que pas
sou a categoria de vila em 27 de abril de 
1854, quando foi criado o Municipio, com o 
nome de Leopoldina, em homenagem a segun
da filha de D. Pedro II. A instalagao verifi
cou-se no ano seguinte. Seis anos depois, em 
16 de outubro de 1861, a vila foi promovida a 
cidade. 

Atualmente, o municipio e constituido de 
sete distritos: Leopoldina, Abaiba, Argirita, Pi
racatuba, Providencia, Ribeiro Junqueira e 
Tebas . 

FOR.MA(,AO JUVICIAR.IA 

A coMARCA de Leopoldina foi criada pela 
Provincial n.o 1 867, de 15 de julho de 

1872. Segundo o quadro administrativo-judich1-
rio vigente em 1.0 de janeiro de 1961, com
preende dois municipios: Leopoldina e Recreio. 
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ASPECTOS Fi:iiCOS 

M EDE 1 088 quilometros quadradOS a area dO 
Municipio. Situado numa regHio monta

nhosa, na zona da Mata, o territ6rio e forma
do por diversas serras, encontrando-se o ponto 
mais alto na serra dos Puris. a 887 metros de 
altitude. · 

Limita-se ao norte com Cataguases; ao 
nordeste com Laranjal; ao noroeste com Des
coberto; ao Sui com Estrela D'Alva, Volta 
Grande e Alem Paraiba; ao sudoeste com Mar 
de Espanha e Guarana; a leste com Recreio e 
Pirapetinga, e a oeste com Sao Joao Nepomu
ceno . 

0 clima e tropical e umido, registrando-se, 
em media, temperaturas maximas de 28 graus 
centigrados e minimas de 22 graus. A precipi
ta<;ao pluviometrica anual e de 206 milimetros. 

A cidade esta situada no sane da serra dos 
Monos. as margens do ribeir§.o Feijao-Cru, 
afluente do rio Pomba. Apresenta como coorde
nadas geograficas 21 o 32' de latitude sul e 
420 59' de longitude W. Gr. Dista da Capital 
do Estado, em linha reta, 177 quilometros. 

POPULA(;AO 

SEGUNDO dados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, Leopoldina conta 

com 46 335 habitantes, sendo a densidade de
mografica, portanto, de 23 habitantes por qui
l6metro quadrado. comparando-se esse total 
com o apurado no censo de 1950 (40 529 habi
tantes) , verifica-se urn incremento demogra
fico de apenas 14%. A percentagem de habi
tantes da zona rural decresceu de 65% para 
53% (26 492 para 24 783 habitantes), entre os 
dais censos, enquanto a das zonas urbana e su
burbana cresceu de 35% para 47% (14 037 para 
21 552) . 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Agropecuaria 

A ATIVIDADE agropastoril tern grande impor
tancia na economia local. 

Em 1959 o rebanho bovina era o mais nu
meroso entre todas as especies existentes. Dos 
206 milh6es de cruzeiros correspondentes a po-
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Ca tedral de Leopoldina 

pulagao pecuaria, 82% referem-se aos bovinos 
e 11% aos suinos. 

0 gado e exportado para OS Estados de 
Sao Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo. 

Grande produtor de leite, Leopoldina pro
duziu, em 1959, 17 810 milhares de litros, no 
valor de 125 milh6es de cruzeiros. Em quatro 
cooperativas 0 produto e pasteurizado. 

A Associagao Rural organiza anualmente 
uma importante "Exposigao Agropecuaria", 
em que sao apresentados especimes das me
lhores ragas bovinas nacionais e importadas, 
produtos agricolas, etc. Funcionam no Muni
cipio um P6sto de VigiH\,ncia Sanitaria Ani
mal, um P6sto de Fomento da Produgao Ani
mal e uma Fazenda Experimental de Criagao, 
ligados ao Ministerio e Secretaria de Agricul
tura. 

0 valor global das culturas agricolas atin
giu, em 1957, 171 milh6es de cruzeiros, dos 
quais 68 milh6es, isto e, 40% do total, prove
nientes do cafe; 26 milh6es (15%) do arroz, 
e 21 milh6es (12%) da cultura do milho . 

Os principais centros compradores dos 
produtos agricolas leopoldinenses sao Rio de 
Janeiro, Juiz de Fora e Petr6polis . 

Industria 

A PRODUQAo industrial alcangou, em 1958, 
361 milh6es de cruzeiros (310 610 milha

res de cruzeiros nos estabelecimentos de 5 ou 
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mais pessoas) . A atividade industrial restrin
ge-se, praticamente, a classe "industrias de 
transformagao", destacando-se a textil e a 
de produtos alimentares , cujos valores atin
giram 141 770 e 125 100 milhares de cruzeiros , 
respectivamente. 

Ravia 76 estabelecimentos em funciona
mento (58 com menos de 5 pessoas) , onde tra
balhavam, em media, 1135 operarios (1 075 nas 
fabricas de maior efetivo) . Dos 18 estabeleci
mentos maiores, 5 dedicavam-se a industria 
de produtos alimentares e 4 a de transforma
<;-ao de minerais nao me tali cos. 

A pecuaria muito concorre para o desen
volvimento da industria local da alimentagao . 
0 rebanho leiteiro destina-se, principalmente, 
a transforma<;iio do Ieite, para a fabricac;ao de 
diversos tipos de queijo e manteiga . Os pro
dutos de origem animal renderam, em conjun
tc, 38 milh6es de cruzeiros, cabendo as maio
res parcelas a carne verde de bovino (20 mi
lh6es) e ao toucinho fresco (11 milh6es) . Fo
ram abatidas 3 037 cabec;as de bovinos e 4 033 
de suinos . 

A industria extrativa reduz-se , pratica
mente, a produgao de agua mineral . 

Em 1959, foram produzidos 150 milhares de 
litros de agua mineral engarrafada, no valor 
de 375 milhares de cruzeiros. 

Os principais estabelecimentos industriais 
de Leopoldina sao a Companhia Fiac;ao e Te
cidos Leopoldinense (fiagao e tecelagem de al
godao), Instituto Martinho Guimaraes (pro
dutos quimicos e farmaceuticos), Cooperativa 
Produtures de Leite Oaticinios) e Tecelagem 
Santa Ines (sacos de algodao) . 

COMERCIO E BANCOS 

A SEDE municipal conta com 149 estabeleci
mentos comerciais 044 varejistas) . 

As transac6es comere1a1s realizam-se. 
principalmente,- com as prac;as de Governador 
Valadares , Caratinga, Juiz de Fora e Muriae, 
e com o Rio de Janeiro . 0 Municipio importa 
produtos manufaturados. 

Em 1.0 /I/1960, as contas "Emprestimos em 
conta corrente", "Titulos protestados" e "De
positos a vista e a curto prazo" apresentavam 
saldos de 74, 94 e 131 milh6es de cruzeiros, res
pectivamente . 

As aplicagoes bancarias, no mesmo ano, 
discriminavam-se do seguinte modo (milhares 
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de cruzeiros) : governo - 47; comercio 
42 202; industria - 62 687; lavoura - 19 865; 
pecuaria - 1 257; particulares - 45 076. 

Funcionam em Leopoldina os seguintes 
Bancos: Ribeiro Junqueira (matriz); da La
voura de Minas Gerais; Hipotecario e Agricola 
do Estado de Minas Gerais e Mineiro da Pro
dugao. agencias . 

Mli10::) JJJ.; TRA NSPORTES 

0 TERRIT6RIO municipal e cortado por uma 
rede de 198 qui16metros de estradas de 

rodagem, sendo 52 de administragao federal, 
51 estadual, 95 municipal e os restantes, par
ticular. 

S .P.OU 

CONVEN<;:OES 
RODOVIAS PAVIMENTAOAS -

RODOVIAS CONSTRU I DAS 

FERROVIAS 

A importante rodovia que atravessa o Mu
nicipio e a Rio-Bahia (BR-4) . Alem desta, a 
BR-83 (Areal-Leopoldina) , a BR-82 (Leopol-
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dina-Sao Domingos do Prata), ainda nao con
cluida, e a MG-118, que estabelece ligagao com 
a BR-3 no Municipio de Juiz de Fora. 

Ferrovia, s6 uma: a Estrada de Ferro Leo
poldina. Campo de pouso para aviagao: tam
bern urn, localizado no distrito de Piracatuba . 

As distancias entre Leopoldina e as cida
des vizinhas, as capitais estadual e federal e 
o Rio de Janeiro sao as seguintes: 

Alem Paraib.a - Rodov. 56 km ou ferrov . 
98 km. 

Cataguases - Rodov. 21 km ou ferrov . 
29 km. 

Descoberto - Rodov. 74 km. 
Estrela D'Alva- Rodov . 50 km ou ferrov. 

87 km . 
Guarara- Rodov. 71 km. 
Laranjal - Rodov. 38 km. 
Mar de Espanha - Rodov. 100 km ou 

ferrov. 230 km. 
Pirapetinga - Rodov . 56 km ou ferrov. 

105 km. 
Recreio - Rodov. 26 km ou ferrov. 34 km. 
Sao Joao Nepomuceno - Rodov. 59 km ou 

ferrov. 155 km . 
Volta Grande - Rodov. 39 km ou ferrov . 

74 km 
Bela Horizonte - Rodov . , via Juiz de Fora. 

385 km ou ferrov. EFL e EFCB, via Ponte 
Nova, 482 km. 

Brasilia - DF - Via Bela Horizonte, ja 
descrita. Dai ao DF: Rodov. MG/ 1, BR-7 e 
BR-106, via Paraopeba, Tres Marias, Paracatu. 
Cristalina (GO) e Luziania <GO) - 743 km
-13 h, ou aerea, pela Panair, Real e Vasp 
- 589 km (1 h e 50 minutos) . 

Rio de Janeiro, GB - Rodov., via Porto 
Novo e Petr6polis, RJ (238 km) ou ferrov . EFL 
(210 km). 

EN SINO 

0 ENSINo primario fundamental comum con
tava, em 1958, com 103 unidades escolares 

(35 federais, 20 estaduais, 42 municipais e 6 
particulares) . 0 numero de profess6res ascen
dia a 193 e o de alunos matriculados a 7 237 . 

Quanta ao ensino media, em 1959 existiam 
4 estabelecimentos, onde funcionavam 7 uni
dades escolares (2 de ensino comercial, 1 de 
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normal, 2 de ginasial e 2 de coleg·ial! . :Esses es
tabelecimentos eram frequentados por 789 alu
nos e seu corpo docente totalizava 78 profes
s6res. 

FlNANl;AS POBLICAS 

EM 1959, as financ;as munic.ipais atingiram 
9 104 milhares de cruzeiros. concorrendo a 

renda tributaria com 55%. 
Dos impastos (3 795 milhares de cruzeiros) , 

os de "industrias e profiss6es (49%) e "predial" 
(36%) proporcionaram maiores arrecada<;6es. 

A despesa total alcangou 8 604 milhares de 
cruzeiros. sendo que as maiores parcelas fa
ram aplicadas em "servi<;os de utilidade publi
ca" (46%) e "encargos diversos 09%). 

As arrecadac6es estadual e federal sao bern 
superiores, elevando-se, em 1960, a 66 264 e 
53 355 milhares de cruzeiros, respectivamente . 

0 or<;amento municipal para 1961 preve 
uma receita de 12 500 milhares de cruzeiros. 

OUTROS ASPECTOS 

0 SERVI90 de abastecimento de agua abrange 
2 170 domicilios; o de esgotos, 2 045 pre

dios; o de telefones, 310 aparelhos, e o de ele
tricidade, 2 741 liga<;6es. 

A energia eletrica utilizada no Municipio 
e fornecida pela Companhia F6r<;a e Luz Ca
taguases - Leopoldina. 

Prestam assistencia mectico-hospitalar 1 
hospital, com 115 leitos, 13 medicos, 17 dentis
tas, 2 drogarias e 7 farmacias. 

Ha duas bibliotecas publicas, uma locali
zada na sede, com cerca de 2 000 volumes, e 
outra no distrito de Tebas, com mais de 1 800. 
Cinema, 1; hoteis, 8; restaurantes, 7 . 

Alem da Radio Sociedade Leopoldinense, 
funciona no Municipio a Radio Sirena, do Ser
vi<;o Radio-educativo Nacional do Ministerio 
da Educagao . Dois jornais circula·m semanal
mente - "Gazeta de Leopoldina" e "Ilustra
<;ao", com tiragens de 2 500 e 2 100 exemplares, 
respectivamente. 

Existe urn unico predio tombado pelo Ser
vigo do Patrimonio Hist6rico e Artistico Na
cional: aquele em que se hospedou D. Pedro. 
por ocasHi.o de sua visita a Leopoldina. 

Acha-se instalada na sede uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 
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FONTES 

A s INFORMA<;:6Es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria , fornecidas pela 

Agencia Municipal de Estatistica de Leopol
dina . 

Outra!; fonte!; 

S ERvrgo de Estatistica da Produc;ao CMinis
terio da Agricultura); Conselho Tecnico de 

Economia e Financ;as (Ministerio da Fazenda) ; 
Servic;o de Estatistica da Educac;ao e Cultura 
(Ministerio da Educac;ao e Cultura) ; Enciclo
pectia dos Municipios Brasileiros; e Registro In
dustrial do Conselho Nacional de Estatistica. 
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E STA publicagiio jaz parte da Serie de mo
nograjiaS municipais organizada pela Di

retoria de Documentar;ao e Divulgar:;ao clo 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, s6bre aspectos da evolur;iio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagiio, elementos esparsos em dife
rentes document as. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opiniiio, comuns em as
suntos dessa natureza, niio sendo raros os equi
vocos e erros nas pr6prias jontes de pesquisa. 
Par isso , o CNE acolheria com o maior interes
se qualquer colaborar;iio, especialmente de his
toriadores e ge6grajos, a jim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, o esc6rr;o hist6rico e geograjico dos muni
cipios brasileiros . 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jose Joaquim de Sa Freire Alvim 
Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE!;iiO DE MONOGRAFIAS 

(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 - Barreirinhas. 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 
- Cacule. 227 - Paudalho. 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. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 246 -
Leopoldina. 

Acabou-se de imprimir, no Servifo Grdjico do 

IBG E, aos doze dias do mes de dezembro de mil 

novecentos e sessenta e um. 




