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PIRAPORA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 7 446 km' (1950); 
altitude: 472 m; temperatura media em °C -
das mtiximas: 28; das mini mas: 15; precipitagiio 
anual : 944 mm. 

POPULAQAO - 23 834 habitantes; densidade demo
grtijica: 3,3 habitantes por quilometro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Pecutiria, industria de 
transtormagao e pesca . 

EST ABELECIMENTOS BA,VCARIOS - 3 agencias e 
1 escrit6rio banctirio . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 106 autom6veis e 68 caminh6es . 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1770 , ligag6es eze
tricas, 287 aparelh,os telejonicos, 9 hoteis, 6 res
taurantes, 2 cinemas . 

ASSISTENCIA MEDICA (sedeJ - 1 hospital geral 
com 40 leitos; 10 medicos no exercicio da pro
fissao . 

ASPECTOS CULTURAIS - 18 escolas publicas e 
6 .particular es de ensino primtirio e 3 unidades 
de ensino media (ginasial, comercial e normal) ; 
1 tipograjia, 2 Zivrarias e 1 jornal . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (milhar es 
de cruzeiros) - receita prevista total: 5 362; 
renda tributtiria : 2 935; despesa fix ada: 5 362 . 

REPRESENTAQAO POLtTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

--------------~-·--·---
... 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da Dire
toria de Documentac;ao e Divulgac;a() do CNE . De
senho da capa de Q. Campofiorito . 



ASPECTOS HISTORJCOS 

0 s.Ao Francisco foi, durante o ciclo da mineragao, 
importante meio de transporte para o abastecimento 
da regiao das minas. As mercadorias saiam da 
Bahia subindo o rio e, 
quando terminava o 
trecho navegavel, se
guiam por terra ate os 
centros mineradores. A 
cidade nasceu justa
mente no ponto da bal
deagao, na margem di
reita do rio, a jusante 
da cachoeira de Pira
pora. o toponimo, de 
origem tupi, significa 
"salta de peixe" ou 
"onde o peixe salta" 
- pirti (peixe) e pore 
(salta) . 

Passado o ciclo da 
mineragao, decaiu a 
importancia da povoa
<;ao. Em 1894, chegou 
ao local Joaquim Lucio 

lgreja Matriz 

Cardoso e ali instalou armazens para compra de 
algodao e venda de tecidos das fabricas dos Irmaos 
Mascarenhas, encontrando apenas; no entao povoa
do de Sao Gongalo de Pirapora, uma populagao 
ribeirinha de pescadores. Durante varios anos lutou 
aquele comerciante para conseguir a aportagem, em 
Pirapora, dos navios que ja trafegavam no media 
Sao Francisco. Atingido, finalmente, o objetivo, o 
porto de Pirapora ficou aberto a navegagao regular . 

Outro fator relevante para o desenvolvimento 
local foi a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. A estac.ao ferroviaria foi inaugu
rada a 28 de maio de 1910. 

FORMA(JIO ADMINISTRATIV A 

0 DISTRITO de Pirapora foi criado em 1847, no 
Municipio de Varzea da Palma, e seis anos depois, 
em 1853, foi anexado ao Municipio de Curvelo; pas.
sou, em 1783, a integrar o Municipio de Jequitai e 
voltou a pertencer a Curvelo em 1875. Em 1884 foi 
novamente anexado a Jequitai. Em decorrencia da 
Lei provincial n.O 44, perdeu a condigao de distrito, 
reconquistando-a em 1891, pela Lei estadual . n.o 2, 
de 14 de setembro, que criou novamente o distrito, 
com o nome de Sao Gon~alo das Tabocas e sede 
na povoac;ao de Pirapora. 
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Hospital Regional 

Em 30 de agosto de 1911, foi criado o Municipio, 
pela Lei estadual n.0 556, e quatro anos depois, em 
18 de setembro de 1915 (Lei n.0 663), a sede munici
pal ganhou foros de cidade . Segundo a divisao ad
ministrativa vigente, o municipio e constituido de 
dois distritos: Pimpora e Buritizeiro . 

FORMA(AO JUDICIARIA 
Ari: 1936 Pirapora foi termo da Comarca de Cur
velo . A comarca de Pirapom foi criada pelo Decreta 
n.0 545, de 19 de margo de 1936. De acordo com 
a divisao judiciaria vigente, estao a ela subordina
dos os termos de Jequitai, Lassance e Varzea da 
Palma. 

ASPECTOS GEOGRAFICOS 
SITUADO na zona do Alto Sao Francisco, o Mu
nicipio ocupa uma area de 7 446 km2 e e banhado 
pelos rios das Velhas e do Sono, alem do Sao Fran
cisco. Terreno silica - argiloso, pouco fertil, predo
minando o cerrado na vegetac;ao. 

A 472 metros de altitude, cortad.a pelas coorde
nadas geograficas de 17° 20' 55" de latitude sui e 
44° 57' 00" de longitude W. Gr., a sede municipal 
dista de Belo Horizonte 300 quilometros, em linha 
reta, no rumo nor-noroeste. 

0 clima e ameno e, de modo geral, saudavel. 
A temperatura apresenta, em gmus centigrados, as 
seguintes medias: das maximas - 28; das minimas 
- 15; compensada - 23. Precipitac;ao pluviome
trica anual em torno de 944 milimetros . 

POPULA(AO 
DE ACORDo com os dados preliminares do Recen
seamento Geral de 1960, o Municipio conta com 
23 834 habitantes . Densidade demografica, portanto, 
de 3,3 habitantes por quilometro quadrado. 

Quanto a distribuic;ao da populagao, 68% loca
liza-se nos quadros urbana e suburbano e 32% no 
quadro rural. Eis as taxas referentes a cor e a 
religiao: pardos - 53%; brancos - 30%; pretos 
- 17%; cat6licos - 97%. No conjunto do Estado, 
a essas quotas corres.pondem as seguintes: 27%, 
58%, 14% e 96% , respectivamente. 
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ECONOiviiA MUNICIPAL 
A AGROPECUARIA e o ramo que apresenta o maior 
contingente de pessoas economicamente ativas, em 
Pirapora; a pecuaria constitui, entretanto, o prin
cipal esteio da economia do Municipio. A industria 
de transformar;ao e a pesca tern ali, tambem, pon
deravel expressao economica. 

0 zebu e a rar;a predominan.te nos rebanhos 
locais. Os criadores, todavia, tern procurado melho
rar o plantel, nos ultimos anos, atraves de cruza
mentos diversos. Em 1959, era a seguinte a popula
r;ao pecuaria: 

Bovines ......... . .. . 
Eqiiinos ............ . 
Asininos ........... . 
Muares ............ . 
Suinos .... . ........ . 
Ovinos .... . ........ . 
Caprinos . .. . .. .... . . 

Quanti dade 
(cabe~as) 

72 000 
3 400 

170 
1000 
5 000 
1500 
2 000 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

208800 
9180 

425 
4 000 
5 000 

375 
520 

A quantidade de Ieite ,produzida, nesse ano, 
elevou-se a 2 655 000 litros, no valor de 19 milhoes 
de cruzeiros. 

Os dois principals produtos agricolas - arroz 
e feijao - representam ceroa de 45% do total da 
safra municipal. Dentre as demais culturas desta
cam-se a banana, a melancia, a laranja, a man
dioca, o tomate e o algodao. Sao cultivados, em 
pequena escala, manga, cana-de-ar;ucar, batata
inglesa, alho, abacate, abac·axi, amendoim, batata 
-doce, cebola, coco-da-baia, fava, figo, limao, tan
gerina e uva. Em 1957 o valor total da produgao 
agricola piraporense atingiu 19 milh6es de cruzeiros. 
A cultura de arroz alcangou 805 toneladas e a de 
feijao, 383. 

Pesca 
0 rio Sao Francisco e a lagoa da Olaria sao bas

tante piscosos, apresentando grande variedade de 
peixes. Muitas sao as pessoas que se dedicam a pes
ca como atividade economica. 

Em 1959, a produgao de pescado, em Pirapora, 
atingiu aproximadamente o valor de 13 milh6es de 
cruzeiros, com a seguinte discriminar;ao, segundo a 
especie e o volume: curimata - 138 toneladas, Su
rubi - 112, Dourado - 60, Pira - 52, Co.rvina - 5, 
e outras especies- 15. 
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Outros ramos de atividade 
Ah~m da pesca, extrai-se da lagoa, quando bai

xam as aguas, excelente argila para fabrica¥ao de 
tijolos. Trabalha nesse ramo grande numero de 
pessoas. Os fluviarios, que, juntamente com oo pes
cadores, sao denominados "barranqueiros", vivem 
da navegagao do rio Sao Francisco. 

COMERCIO E BANCOS 

A PRIVILEGIADA posigao geografica da cidade - ponto 
terminal da Estrada de Ferro Central do Brasil 
e da linha fluvial do Sao Francisco - torna 
o Municipio importante entreposto comercial da 
regiao. Pirapora e ponto de escoamento da produ
gao do Vale do Sao Francisco e de outras cidades 
do Brasil central. 

A sede municipal dispoe de 3 estabelecimentos 
de comercio atacadista e de 290 de comercio vare
jista. Ha 3 agencias bancarias (Banco Comercio e 
Industria de Minas Gerais, Banco de Minas Gerais, 
Banco do Brasil) e urn escrit6rio do Banco Hipote
cario e Agricola do Estado de Minas Gerais. 

Em 31 de dezembro de 1959, as contas de Em
prestimos em C/C, Titulos Descontados e Depositos 
a Vista e a Curto Prazo apresentaram, respectiva
mente, os seguintes saldos: 51, 43 e 71 milh6es de 
cruzeiros; As aplicagoes bancarias, na mesma data, 
assim se discriminavam, segundo a natureza da 
entidade beneficiada (milhares de cruzeiros) : pe
cuaria- 42 144; governos- 5 185; lavoura- 3 372; 
industria - 319; comercio - 149. 

0 PORTO 
PIRAPORA foi, por muitos anos, urn dos extremos 
do unico elo de comunicagao interior do Brasil 
Oriental com o Nordeste - o rio Sao Francisco . 
Ainda hoje e multo importante o seu papel nessa 
lig,agao. 

0 porto, com intensa atividade, liga-se a todas 
as cidades ribeirinhas do Sao Francisco, ate Jua
zeiro, na Bahia . 0 cais me de cerca de 1 500 metros. 
As instalag6es portuartas sao, em geral, precarias; 
todavia, a principal dificuldade de acesso a Pira
pora decorre do baixo nivel das aguas do Sao Fran
cisco, que ocasiona, as vezes, encalhe de embarca
goes de maior porte, em bancos de areia. :tl:sse in
conveniente sera certamente superado com a Bar
ragem de Tres Marias, que elevara o nivel do rio, 
melhorando consideravelmente sua navegabilidade. 
As embarcag6es utilizadas sao de casco achatado, 
pr6prias para lugar raso. Os vapores sao denomina
dos "g'aiolas" e as lanchinhas a motor, "tamancas". 
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Outt'os meios de transporte 

ALEM das linhas da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, ja referidas, o territ6rio municipal e cortado 
por 487 quilometros de estradas de rodagem e disp6e 
de a e r o p o rto, 
com pis t a de 
1 600 metros, uti
lizado como esca
la pelos a vwes 
procedentes do 
norte, com desti
ne a Brasilia, dis
tando do Rio de 
Janeiro tres ho
ras de voo. Para 
Belo Horizonte a 
viagem e feita em 
10 horas por au
tom6vel (409 
km); em 14 ho
ras, p o r t r e m 
(430 km) e em 1 
hora, por aviiio . 

CONVENCOES 
IIIOOOVI.foS,AVIN!IfTAQ.r.S-

11 GOHSTtftUIOAS _ 

II A tONSTitUIIil ., ..... 
rtiUtOVIAS 

Em 1959, o a• roporto de Pirapora apresentou o 
seguinte movimento: numero de pousos - 380; 
passageiros embarcados - 2 282; desembarcados -
2 280. Desembarcaram 23 931 quilos de carga e em
barcaram 13 891 quilos. 

EN SINO 

PonE-SE estimar que, atualmente, a percentagem 
de pessoas alfabetizadas no Municipio seja superior 
a 43% (calculada sobre 0 total das pessoas presen
tes de 10 anos e mais) . 

Em 1961, segundo elementos fornecidos pela Ins
petoria Regional de Estatistica, o ensino primario 
foi difundido por 18 escolas publicas e 6 particula
res. 0 ensino medio (ginasial, comercial e normal) 
e ministr.ado por 3 unidades. 

Situam-se em Pirapora as escolas Caio Martins, 
destinadas a recuperagiio de menores abandonados 
e que constituem uma das mais notaveis experien
cias educacionai.s realizadas no Brasil, com projegiio, 
inclusive, no exterior. 

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPIT ALAR 

MANTmos pelo Servigo Especial de Saude, funcio
nam no Municipio urn Posto de Saude e um hospi
tal, dispondo este de 40 leitos e equipamento mo
derno . 10 medicos e 4 dentistas exercem a profi.ssiio 
em Pirapora. Farmacias: 5 . 
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FINAN<;AS POBLICAS 

EM 1960, verificaram-se as seguintes arrecada~6es 
(em milhares de cruzeiros): Federal - 7 482; Esta
dual - 23 692; Municipal - 6 792 . A despesa pre
vista para 1960 situava-se em 5 745 milhares de 
cruzeiros . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

A CIDADE esta localizada na margem direita do rio 
Sao Francisco, ao norte da cachoeira de Pira
pora e ao sul da lagoa de Olaria . Esta lagoa, for
mada por aquele curso d'agua, desaparece na va
zante do rio e reaparece ou se nivela a ele na 
epoca das cheias, quando as aguas invadem grande 
parte da cidade. Na outre margem encontra-se o 
distrito de Buritizeiro, denominado, no local, Pira
porinha e situado sobre a barranca mais alta, intei
ramente fora do alcance das inunda~6es. 

0 Sao Francisco alcanga no Municipio ~ua maior 
largura (cerca de 1 quilometro) em todo o seu curso 
no Estado de Minas Gerais. Sobre a cachoeira de 
Pirapora ha imponente ponte metalica, com 704 
metros de extensao. 0 rio Sao Francisco, suas 
velhas barcas, as remanescentes e celebres "car
rancas", esculpidas nas canoas, e inumeros outros 
aspectos tipicos constituem belos elementos de 
atragao turistica. 

Varios sao OS festejos populares, em Pirapora. 
Na festa de Sao Gongalo, sem data fixa, entre 
julho e setembro, grupos de homens e mulheres, 
todos vestidos de branco e munidos de arcos enfei
tados com papel de seda branco, cantam versos 
alusivos ao santo, acompanhados por viola e caixa. 
As pastorinhas realizam-se entre 24 de dezembro 
e 6 de janeiro. Aqui os cantos, com acomp.anha
mento de instrumentos tipicos, referem-se ao Me
nino Jesus e o grupo se apresenta com roupas colo
ridas, enfeitadas de fitas. Outro festejo bastante 
ariimado e 0 mutirao, com dangas e musicas tipicas, 
por ocasiao da semeadura e da limpeza da roga. 

Acabou-se de imprirnir, no Servi{:o Gre 
IBGE, aos trinta dias do mes de outubrd. 
novecentos e sessenta e dais. 




