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MUTUM 
Minas Gerais 

,. ASPECTOS F!SICOS - Area: 1 248 km' 
(1960); altitude : 250 m; temperatura me
dia em °C das maximas : 34; das minimas: 
20; precipitagao anual: 16 mm. 

£? POPULAQAO - 36 802 habitantes; densi
dade demografica : 30 habitantes por qui
Z6metro quadrado. 

f-1 ATIVIDADES PRINCIPAlS: Agricola (ca
je). 

~- EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 
escrit6rios. 

f.> VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 65 autom6veis e jipes e 32 
caminh6es. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 477 liga
g6es eletricas, 2 hoteis, 2 pens6es, 1 cinema. 

f-1 ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 P6sto 
de Saude, 1 medico no exercicio da pro
fissao . 

ASPECTOS CULTURAIS - 32 unidades 
escolares de ensino primario geral , 1 de 
ensino ginasial, 1 biblioteca. 

-t::r ORQAMENTO PARA 1960 (milhares de cru
zeiros ) - receita prevista: 5 000 ; rend a 
tributaria: 2 470; despesa jixada: 5 000. 

'· REPRESENTAc;lW POL!TICA - 13 verea
dores em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao. Dese
nho da capa de Q . Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A REG!Ao em que se encontra o Municipio 
teria sido ocupada primitivamente pelo 

chefe indigena Pocrane. Grandes areas fo
rg,m doadas, em 1860, ao alferes Francisco Ina
cia Fernandes Leao, pelo Governador da Pro
vincia de Minas Gerais. 

Ao fazer o reconhecimento de suas terras, 
em 1864, o alferes chegou, no dia 17 de junho, 
dedicado a Sao Manoel, ao local onde existira 
anteriormente uma povoagao, ao qual deu o 
nome de "Guaxima" (malvacea muito abun
dante na regiaol, a margem de urn rio desco
nhecido, que recebeu o nome do referido santo. 
Dezoito anos depois, Francisco Inacio doou 20 
alqueires para a construgao, ali, de uma capela 
em honra a Sao Manoel. Assim surgiu no lo
cal nova povoagao, que passou a chamar:.se 
Sao Manoel do Mutum. Mutum, atual denomi
nagao, era nome indigena que designava urn 
passaro muito comum na regEio . 

Situada em territ6rio litigioso, a povoagao 
foi elevada a categoria de distrito, em 1911, 
por Minas Gerais, e de Municipio, em 1912, 
pelo Espirito Santo, passando definitivamente 
para a jurisdigao atual por f6rga de Laudo 
Arbitral de 30 de novembro de 1914. 

FORMA{:AO 

ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA 

0 DISTRITO foi criado pela lei estadual nu
mero 556, de 30 de ag6sto de 1911, com a 

denominagao de Sao Manoel do Mutum, como 
integrante do Municipio de Rio Jose Pedro 
(atual Ipanema), em Minas Gerais. Nessa 
epoca, o Estado do Espirito Santo o considerou 
territ6rio seu, pertencente ao Municipio de 
Rio Pardo (atual Iunal. 

A lei estadual espirito-santense n.0 824, 
de 10 de abril de 1912, elevou-o a Municipio, 
com denominagao de Marechal Hermes, des
membrando-o do Municipio de Rio Pardo. A 
instalagao deu-se a 19 de junho seguinte. 

A lei n.0 4 304, de 19 de janeiro de 1915, 
do Estado de Minas Gerais, elevou a sede a 
categoria de cidade, e a de n.0 673, de 5 de se
tembro de 1916, confirmou a criagao do Mu
nicipio de Sao Manoel do Mutum, feita pelos 

MUTUM- 3 



capixabas. A lei mineira n.0 893, de 10 de se
tembro de 1925, novamente elevou a sede mu
nicipal ao nivel de cidade. 

0 decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, simplificou para Mutum o top6nimo 
do distrito-sede e do Municipio. 

0 Municipio ja foi termo de comarca de 
Aimores e atualmente e termo 1mico da co
marca de Mutum. 

Cinco sao os distritos, segundo a divisao 
administrativa em vigor: Mutum (sede), Cen
tenario, Ocidente, Roseiral e Sao Francis;:o 
do Humaita. 

LOCALIZA{:AO DO MUNICiPIO 

MUTUM situa-se na "Zona da Mata", uma 
das 17 zonas fisiograficas em que o Es

tado esta subdividido. Limita com os Muni
cipios mineiros de Ipanema, Pocrane, Aimores, 
Lajinha e Conceigao de Ipanema, e com o Es
tado do Espirito Santo. 

A sede municipal dista, em linha reta, 262 
quil6metros da capital estadual, correspon
dendo-lhe as seguintes coordenadas geografi
cas: 19° 49' de latitude sul e 41° 26' 20" de 
longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

OS PRINCIPAlS rios SaO 0 Sao Manoel, que 
percorre o Municipio de sul para norte, e 

o Jose Pedro, com uma corredeira calculada 
em 2 500 H.P. Ha, ainda, inumeros ribeir6es e 
c,6rregos: Mutum, Humaita, Boa Vista, Santa 
Elisa, Bom Jardim, etc. As elevag6es mais im
portantes sao as serras de Sao Barnabe, da 
Pirraga, do Circuito, do Sotao e Pedra da In
vejada. 

A cidade esta situada a 250 metros de al
titude. A temperatura media varia entre 34°C, 
nas maximas, e 20°C, nas minimas. 

POPULA{:AO 

C ONTAVA o Municipio, no Recenseamento 
de 1950, com 30 602 habitantes (3 321 na 

zona urbana e suburbana e 27 281 na rural) . 
Um decenio depois, de ac6rdo com os dados 
preliminares do Censo de 1960, alcangou 36 802, 
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Vista da cidade 

verificando-se, pois, urn aumento de 20,3%. A 
densidade demogr:ifica passou de 25 para 30 
habitantes por quil6metro quadrado, entre 
1950 e 1960. 

Quatorze por cento da populac;ao (5 259 
habitantes) vive nas zonas urbana e subur
bana e 86 % (31 543) na rural, contra, res:;>ec
tivamente, 11% e 89 % verificados em 19·50, 
ano em que a media do Estado era de 70% 
na zona rural. 

PRINCIPAlS 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 

0 VALOR global da producao agricola, em 
_ 1959, atingiu 150,3 milh6es de cruzeiros, 

sendo 70 milh6es de culturas temporarias e 
80,3 de culturas permanentes. 

0 cafe, milho e feijao eontribuiram, em 
conjunto, com 83 % para o valor da produc;ao. 
Os 17 % restantes correspondem as seguintes 
culturas: abacate, banana, c6co-da-baia, la
ranja, limiio , manga e tangerina (permanen
tesl, abacaxi, alho, amendoim, batata-doce, 
cana-de-ac;ucar, fava , fumo, mandioca man
sa, melancia e tomate (temporarias) . 

Naquele ano, a cultura do cafe se estendia 
por 8 240 ha e apresentava 5 milh6es e 150 
mil pes frutificando. Foram produzidos 5 408 
toneladas , no valor de 64 ,9 milh6es (43 % do 
valor global) . 

A segunda cultura, a do milho, com 27 % 
do valor (40,2 milh6es) , alcanc;ou 8 040 tone
ladas, ocupando 5 900 ha. 

A produc;ao de feijao rendeu 19,8 milh6es 
de cruzeiros (13% do valor) , e atingiu 1 650 
toneladas. Area plantada: 2 550 ha. 

0 lanc;amento do impasto territorial , em 
1956, acusou a existencia de 2 113 propried·:J.des 
rurais. 
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Pecuaria 

Os EFETIVos de gado, em 1959, montavam a 
86 040 cabegas, no valor de 243,5 milhoes 

destacando-se os bovinos, com 37 mil cabcgas 
e 148 milh6es de cruzeiros; suinos, com 35 mil 
e 63 milh6es; eqiiinos, com 6 mil, 18 milh6es; 
e muares , com 3 mil e 200 cabegas, 13 milh6es. 

Foram produzidos 2 milh6es e 500 mil li
tros de leite, valendo 10 milhoes de cruzeiros ; 
270 mil duzias de avos de galinha (5,4 milh6es 
de cruzeiros), e 400 kg de mel de abelha e 200 
de cera de abelha, nos valores, respectiva
mente, de 20 e 14 mil cruzeiros. 

A criagao de aves compreendia 4 500 patos, 
marrecos e gansos - 450 mil cruzeiros; 2 mil 
perus - 500 mil cruzeiros; e 150 mil galinhas 
- 10,5 milh6es. 

Industria 

FoRAM, ate 1.0 de janeiro de 1959, cadastra
dos 74 estabelecimentos: 3 com 5 ou mais 

pessoas e 71 com menos. 
A produgao industrial alcangou o valor de 

32 982 milhares de cruzeiros: 6 290 nos esta
belecimentos com 5 ou mais pessoas e 26 692 
nos out ros. Os primeiros ocuparam, em media 
mensal, 1•5 openirios e os segundos, 144, no 
mes de maior movimento. 

Em 1958 foram produzidas pouco mais de 
188 toneladas de produtos de matadouro, no 
valor de 6,4 milhoes. De 336 bovinos e 1 363 
suinos, resultaram: toucinho fresco, 81,8 tone
ladas (3 milh6es de cruzeiros) ; carne verde 
de bovina, 61,2 toneladas (2 milh6esl ; carne 
verde de suino, 40,9 toneladas (1,3 milhao); 
e couro seco de bovina, 4,5 toneladas (72,1 mi
lhares de cruzeiros) . 

Prodw;iio extrativa vegetal 

A PRonuc;:Ko de raiz de ipecacuanha ou 
poaia, em 1959, alcangou uma tonelada, 

no valor de cern mil cruzeiros. 
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ME/OS DE TRANSPORTE 

0 MUNICiPio e servido sbmente por estradas 
de rodagem. Ha cerca de 277 km de es

tradas. Na sede municipal se cortam duas es
tradas: a que vern de Conceigao de Ipanema e 
vai a Aimores, cruzando o Municipio de oeste 
para leste, com a de Lajinha a Pocrane, de 
maior extensao e passando pelas sedes dis
tritais de Ocidente, Roseiral e Centenario. 

0 tempo medio gasto de Mutum ate Ai
mores e de 3 horas; ate Ipanema, 2 horas; ate 
Conceigao de Ipanema, 1 hora; Lajinha, 2 ho
ras e 20 minutos; Pocrane, 2 horas; Bc,ixo 
Guandu, via Aimores, 3 horas e 10 minutos; 
Afonso Claudio, 5 horas; Belo Horizonte, 16 
horas e 30 minutos; e Brasilia (DF), 3 dias. 

CONVEN<;:OES 
RODOVIA FEDERAl -

II ESTADUAt -
1• MUNICIPAL -
11 A CONSTRUR=-

FERROVIAS ---+-

ASPECTOS CULTURAIS 

A PERCENTAGEM de pessoas alfabetizadas (de 
10 anos e mais) deve ser superior a 26%, 

quota bern inferior a correspondente ao Esta
do, que foi estimada em pouco mais de 65 %. 

Ha uma biblioteca, particular, no Ginasio 
Monteiro Lobato. 
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Ensino Primario 

0 ENSINO primario geral contava, em 1956, 
com 46 unidades escolares (13 estaduais, 

32 municipais e 1 particular), 63 professores 
(27 estaduais, 34 municipais e 2 particularesJ 
e 3 019 alunos matriculados (1 206 em escolas 
estaduais, 1 75'5 nas municipais e 58 nas par
ticulares) 0 

Em 1958, o ensino fundamental comum 
contava com 39 unidades escolares (7 esta
duais e 32 municipais) ; M profess6res (22 es
taduais e 32 municipais) e 2 144 alunos matri
culados (895 estaduais e 1 249 municipais) 0 Em 
15-II-62 havia diminuido para 32 o numero de 
unidades (6 estaduais, 25 municipais e 1 par
ticular) com 60 professores e 2 080 alunos ma
triculadoso 

Ensino M edio 

0 ENSINO media e ministrado no Ginasio 
Monteiro Lobato, particular; terminaram 

cursos, em 1960, 7 rapazes e 5 mogas e, em 1961, 
foram matriculados 103 alunos (40 meninos e 
63 meninas) e lecionavam 21 profess6res (sen
do 16' professoras) 0 

COMERCIO 

NA SEDE do Municipio localizam-se o escri
t6rio do Banco Nacional de Minas Ge

rais e urn a Ag€mcia da . Caixa Economica Es
tadual. 0 Banco do Brasil mantem urn cor
respondente, na Fazenda Sao Geraldo, a 1,5 
km da cidade. 

Foram registrados, em 31 de dezembro de 
1960, os seguintes valores, correspondentes aos 
saldos das contas bancarias de maior expres
sao : caixa em moeda corrente, 3,5 milh6es de 
cruzeiros; titulos descontados, 9,4; e depositos 
a vista e a curta prazo, 18,3. 

A praga de Mutum transaciona principal
mente com Muriae, Manhumirim, Vit6ria (ESl, 
Rio de Janeiro (GB) e Sao Paulo (SP) 0 

Ha cerca de 207 estabelecimentos comer
ciais varejistas (perto de 100 na sede muni
cipal) e 5 atacadistas. 
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Cachoeirao 

FINANl;AS MUNICIPAlS 

A RECEITA arrecadada, em 1958, alcangou 
3 015 milhares de cruzeiros, correspon

dendo 865 milhares a renda tributaria (821 a 
impastos e 44 a taxas) . A despesa montou a 
2 870 milhares, havendo, portanto, saldo de 
145 milhares de cruzeiros. 

Nos anos de 1959 a 1961 a Prefeitura ar
recadou, em numeros redondos, 4, 6 e 8 mi
lh6es de cruzeiros, respectivamente . No ulti
mo ano, a renda estadual no Municipio atin
giu 18 milh6es e a federal, 3 milh6es. 

OUTROS ASPECTOS 

A ciDADE esta situada as margens dos rios 
MutnM e FHio M9noel Tern pouco mais 

de 530 prectios, 21 logradouros publicos e 477 
ligag6es eletricas domiciliares . A energia ele
trica e produzida pela Usina do Cachoeirao. 

Dois hoteis e 2 pens6es slo os meios de 
hospedagem. Ha 1 cinema, com 162 lugares, 
2 associag6es esportivas (Industrial F . C. e 
Esporte Clube Mutum) e uma litero-recrea
tiva (Clube Recreativo Mutuense). 

0 DCT mantem uma agencia postal-tele
grafica na sede e agencias postais nas vilas; 
o CNE, uma Agencia Municipal de Estatistica 
(6rgao integrante do sistema estatistico bra
sileiro) . 

Urn posto de saude, oficial, com 1 medico 
e dois auxiliares, presta assistencia a popu
lagao. 

A Camara Municipal e composta de 13 ve
readores. 
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Os festejos tradicionais sao os de Sao Se
bastiao, a 20 de janeiro (com procissao, barra
quinhas e grandes leil6es de gado), e Sao Ma
noel, padroeiro da cidade, a 17 de junho. 

Os naturais do Municipio chamam-se mu
tuenses. 

FONTES 

A s INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, fornecidos pela 

Agencia Municipal de Estatistica de Mutum. 
Outras fontes: Servigo de Estatistica da 

Produgao (Ministerio da Agricultura) ; Servigo 
de Estatistica Econ6mica e Financeira e Con
selho Tecnico de Economia e Finangas (Mi
nisterio da Fazenda) ; Servigo de Estatistica 
da Saude (Ministerio da Saude); Servigo de 
Estatistica da Educagao e Cultura (Ministerio 
da Educagao e Cultura) ; Enciclopectia dos Mu
nicipios Brasileiros; Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem. 
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E STA publicagcio jaz parte da serie de mo
nograjias municipais organizadas pela 

Diretoria de Documentagao e Divulgagdo do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evoluc;ao hist6-
rica do Municipio, c.orresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;tio, elementos esparsos ein dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opinitio, comuns em assuntos 
dessa natureza, ntio sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaboragtio, especialmente de histo
riadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jose Joaqulm de Sa Freire Alvim 

Secreta rlo-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLEl;AO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Ca ic;ara . 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 -
Antonio Prado. 204 - Camac;ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valenc;a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Ja
paratuba. 212 - Canavlelras. 213 - Tupa. 214 -Pombal. 
215 - Jucas . 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 220 -
Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 
- Sao · Gabriel. 224 - Simlio Dlas. 225 - Recife. 226 
- Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barrelros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233. - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
235 - Guaruja. 236 - Porto Naclonal. 237 - Sabara. 
238. - Oliveira. 239 .- Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapua va. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 246 

Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 
- Guaxupe. 250 - Mutum . 

. ·lfca-b&4·~~ii:4~ imp1·imir, no Servi~o Grdfico 
do IB GE, aos doze dias do mes de junho de 
mil novecentos e sessenta e dais . 




