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MUQUI 
ESPIRITO SANTO 

~ ASPECTOS FfSICOS -Area: 296 km•; al
titude : 240 m; temperatura media em oc: 
das maximas: 38,3; das minimas: 10,9; 
precipitagao anual: 1 063,8 mm. 

~ POPULA(}AO - 15 207 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demograjica : 51 habi
tantes por quilometro quadrado. 

~ ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultura e be
nejiciamento do caje; pecuaria de leite; 
industria de laticinios. 

~ EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 2 
agencias bancarias, 1 cooperativa de cre
dito, 1 cooperativa de produgao, 1 coope
rativa de consumo. 

~ VEfCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 31 autom6veis e jipes, 45 ca
minh6es e 33 camionetas. 

~ ASPECTOS URBANOS (sede) - 564 ligag6es 
eletricas, 68 aparelhos telejonicos, 1 hotel, 
1 pensao., 1 cinema . 

~ ASSIST~NCIA MEDICA (sede) - 1 mater
nidade e 1 hospital injantil com 64 leitos; 
4 medicos no exercicio da protissao . 

~ ASPECTOS CULTURAIS- 54 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 3 de ensino media ( ginasial, co
legial e normal) , 2 grupos teatrais, 1 tipo
grafia, 3 bibliotecas e 1 jornal. 

~ FINAN9AS POBLICAS EM 1961 (milh6es 
de cruzeiros) - receita total: 4,8; des
pesa: 5,8· . 

~ REPRESENTA91i.O POLfTICA- 9 vereado
res em exercicio . 

Texto de Paul Schnetzer (hist6rico de Ary 
Freire Castelo), da Diretoria de Documenta
gao e Divulgagao do CNE . Desenho da capa 
de Q. Campofiorito . 



. ASPECTOS HIST6RICOS 

0 DESBRAVAMENTO do atual Municipio come
c;ou em meados do seculo passado, por 

fazendeiros vindos do Vale do Paraiba, onde 
as terras ja se haviam exaurido com a cultura 
do cafe. A primeira penetrac;ao teria ocorrido 
na regiao pouco antes de 1850, sendo pioneiro 
o caboclo Joao Corumba. Logo ap6s, Jose Pi
nheiro Werneck, ex-fazendeiro em Valenc;a, 
entao Provincia do Rio de Janeiro, adquiria, 
de Joao Corumba, OS direitos as terras do Su
midouro. Com estas e novas glebas adquiridas, 
fundou ele a mais importante fazenda da.s 
redondezas, a que deu o notne de Santa Teresa, 
em homenagem a sua mulher. A fazenda 
tornou-se, em pouco tempo, centro de con
vergencia da vida social, sendo seu nome al
terado pa.ra Santa Teresa do Sumidouro. 
Outras fazendas surgiram depois, nas margens 
do ribeirao Muqui do Norte e em outros lo
cais, constituindo os nucleos formadores do 
povoado. 0 elemento negro teve participac;ao 
ativa no devassamento do territ6rio e, prin
cipalmente, no desenvolvimento da lavoura. 
Imigrantes portugueses, espanh6is, italianos e 
sirios contribuiram tambem para o fortale
cimento da economia local, atraves de ativi
dades agropecuarias. 

lgreja Matriz 
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Maternidade Prof. Martagao Gesteira 

FORMA{_;AO ADMINISTRATIV A E 

JUDICIARIA 

A PRIMITIVA denominagao do povoado -
Lagartos - manteve-se ate 1902, quando 

a localidade passou a ser mais conhecida pelo 
nome de Muqui, dado a estagao da Leopoldina 
Railway, entao inaugurada. Pela Lei Estadual 
n.0 826, de 22 de outubro de 1912, foi criado 
o Municipio de Sao Joao de Muqui, no distrito 
do mesmo nome, pertencente ao Municipio de 
Cachoeiro de Itapemirim. A sede, entao ele
vada a vila, obteve foros de cidade em 5 de 
julho de 1923, pela Lei estadual n.O 1 385. 
Em 1943 (Lei estadual n.0 15 177, de 31 de 
dezembro), o toponimo foi simplificado para 
Muqui. 

Segundo o quadro administrativo atual, o 
Municipio e constituido de dois distritos: Mu
qui e Camara . 

Quanto a formagao judiciaria, ate 1943 
Muqui pertencia a Comarca de Cachoeiro de 
Itapemirim, passando, em seguida, para a. 
jurisdigao da Comarca de Mimoso do Sui . Em 
24 de junho de 1954, foi elevado ao nivel de 
Comarca, instalada em 16 de agosto do ano 
seguinte. 

LOCALIZA{_;AO DO MUNICiPIO 

M UQUI, uma das doze comunas que consti
tuem a zona fisiogrifica denominada 

Serrana do Sui, mede 296 quilometros quadra
dos e limita-se ao norte com os Municipios 
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de Jeronimo Monteiro e Cachoeiro de Itape
mirim; a leste, com Cachoeiro de Itapemirim; 
ao sui e a oeste, com Mimosa do Sui. 

A sede municipal - Cidade de Muqui -
dista 128 quilometros, em linha reta, rumo 
SO, da Capital do Estado e esta situada a 
240 metros acima do nivel do mar . Suas co
ordenadas geograficas: 2ao 58' 16" de latitude 
sui e 41° 20' 28" de longitude W. Gr. 

CARACTERISTICAS 

DEMOGRAFICAS: 

EMIGRA<;A.O E 

CONCENTRA<;A.O URBANA 

EM Muqui, como na maioria dos Municipios 
que compoem a zona Serrana do Sui, do 

Estado do Espirito Santo, tem-se verificado, 
nas duas ultimas decadas, urn exodo rural 
bastante acentuado, decorrente do esgotamen
to do solo, pelo ininterrupto cultivo do cafe, 
passando ali a predominar, por isso, a ati
vidade agropecuaria. Em conseqiiencia, sua 
populagao, que era de 16 386 habitantes em 
1950, passou a 15 207 em 1960 (densidade : 
51 habitantes por km•) , verificando-se, pois, 
urn decrescimo de 8% no periodo intercensi
tario, contra urn crescimento demografico da 
ordem de 36%, no Estado. Observou-se, to
davia, crescimento da populagao urbana: a 
sede municipal apresentou, no ultimo Recen
seamento, 4 381 pessoas, 31% mais do que em 
1950 (3 347) . 

A distribuigao dos habitantes revela a 
progressiva concentragao urbana, no Muni
cipio. Enquapto, em 1950, 79% dos habitantes 
viviam na zona rural e apenas 21% nas zonas 
urbana e suburbana, em 1960 essas taxas 
passaram, respectivamente, para 61% e 39%. 

CLIMA 

0 CLIMA e caracterizado por elevadas tem
peraturas no verao e baixas no inverno, 

com umidade bastante acentua.da. A tempe
ratura media, em 1961, foi de 23oc. 

No periodo chuvoso, de outubro a maio, 
a precipitagao pluviometrica, no decenio 
1952/61, alcangou a media mensal de 116 mm; 
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na estar;ao seca,' de junho a setembro, essa. 
media baixou, par:a 34 · mm . 

ASPECTOS FiSICOS 
,. 

E ACIDENTADO quase todo o territ6rio, desta..: 
cando-se os picas da Estrela d'Alva, 

Santa Maria, Linda Aurora, Papagaio, 'Alian
r;a, Pirineus, Pedra Negra e as serras Pano
rama, Desengano e Alianr;a. 4\.S terras, em 
sua maior extensao, estao ·localizadas na bacia 
do Itapemirim e, parcialmente, na do Itaba
poana (rio que estabelece o limite ·entre os 
Estados do Esuirito Santo e Rio de Janeiro). 
0 rio Muqui do Norte, que bailh!l ' a sede do 
Municipio, tem como afluente o Sumidouro, 
em cujas margens se estabelec·eram os primi
tivos colonizadores e que apresenta curiosa 
fenomeno, razao de seu nome: suas aguas 
desaparecem no subsolo, tornando a aparecer 
na superficie ap6s urn percurso subterraneo 
de cerca de urn quilometro . Dua.s pequenas 
cachoeiras - Tres Barras e Sumidotiro - in
terrompem o curso dos c6rregos do mesmo 
nome. 

RIQUEZAS NATURAlS 

A s terras muquienses, arenosas e roxas, 
prestam-se ao cultivo do cafe . Sao en

contradas reservas de feldspato (calculadas 
em um milhao de toneladas) , caolim (750 mil 
toneladas)' quartzo (ainda nao estimadas)' 
columbita (100 toneladas), e topazio. Ha tam
bern berilo e aguas-marinhas. Em 1961, fa
ram extraidas 200 toneladas de feldspa.to e 
sete de topazio. 

Nas matas remanescentes, que em 1950 
ocupavam cerca de 14% da area municipal, 
encontram-se essencias valiosas, como cedro, 
jequitiba, peroba e pau d'alho. 

CAFE: PRINCIPAL CULTURA 

A CULTURA do ca.fe, que sustentou os pri
meiros povoadores, e ainda hoje, em

bora em decadencia, a principal lavoura mu
nicipal. 

Com o esgotamento do solo, provocado, 
entre outros fatOres, pela topografia aciden
tada, pelo desmatamento excessivo e, princi
palmente, pela explorar;ao agricola em bases 
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Monumento a Santo 
Agostinho 

Produ~fio agricola 

rudimentares, as fa
zendas ·de . cafe pas
saram, .. em geral, a 
dedicar-se tambem 
a criagao de gado. 

Muquija fcii apre
ciavel exportador de 
cafe: no periodo de 
1927/28, chegou a 
exportar, pela E. F. 
Leopoldina, 120 mil 
sacas (7 200 tone
ladasl ·. No quatrie
nio 1946/49, expor
tou, em media anual, 
68 mil sacas (4 100 
toneladas), sempre 
mais do que 50 mil 
sacas (3 000 tone
ladas) por ano. A 
partir de 1950, no 
entanto, a exporta
gao cafeeira nao 
mais atingiu esse li
mite, apresentando 
a media de apenas 
21 850 sacas (2 620) 
no bienio 1960/61. 

A LEM do cafe, a maior cultura, sao culti
vados o milho, o feijao, o arroz e a cana

-de-agucar. Em 1960, o valor da produgao 
agricola municipal atingiu 59,5 milh6es de 
cruzeiros . 0 cafe, com 11 milh6es de :pes em 
frutificagao e safra de 3 450 toneladas (em 
coco), valendo 41400 milhares de cruzeiros, 
integralizou 70% do referido total. As outras 
culturas alcangaram apenas as seguintes ta.
xas: o milho, 15% (1728 toneladas/ 9 216 mi
lhares de cruzeiros) ; o feijao, 10% (192 to
neladas/1 600 milhares de cruzeiros), e a ca
na-de-agucar, 2% (4 500 toneladaS/1440 mi
lhares de cruzeiros) . 

Muqui .. ja produziu algodao (na regiao 
denomihada "Alianga") , situando-se, mesmo, 
como . grande produtor no Estado, por volta 
de 1939~ 

As. exportag6es de cafe destinam-se, prin
cipalmente, as pragas de Vit6ria (ES) e Rio 
de Janeiro · (GB) . Os demais produtos agri
colas sao consumidos no proprio Municipio. 
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Ha duas usinas de despolpa de cafe (ins
taladas em 1949), nas fazendas "Sao Francis
co" (pertencente as Fazendas Reunidas S/ A) 
e "Babilonia'' (Usina Santo AntOnio). 

PECUARJA 

C OM selecionado rebanho de gado leiteiro 
(produto do cruzamento do gado nativo 

com o europeu) , Muqui vern apresentando 
indices consideraveis na produc;ao do Ieite: 
urn milhao de cruzeiros em 1961. 

Em 1959, os rebanhos muquienses, em 
conjunto, eram avaliados em 76,5 milhoes de 
cruzeiros, cabendo 45 milhoes aos bovinos 
(10 mil cabec;as), 22,8 aos suinos (6 500 ca
bec;as) e 8,7 milhoes aos eqiiideos (2 300 ani
mals). 

No plantel avicola (valor estimado: 
3,5 milhoes) destacavam-se as galinhas, com 
46 mil cabec;as (3,3 milhoes de cruzeiros) . 
As 36 mil duzias de avos de galinha produ
zidas entao foram avaliadas em 1,1 milhao 
de cruzeiros . 

Os criadores muquienses participam 
anualmente, com exito, cj.as exposic;oes re
gionals de Cachoeiro de Itapemlrim, Mimoso 
do Sui e Vit6ria. 

0 Ieite e enviado "in natura" para as ci
dades do Rio de Janeiro e Vit6rhi; parte, no 
entanto, e industrializada nos Iaticinios do 
Municipio ou da zona. 

PRODUl;A.O INDUSTRIAL 

P REDOMINAM, em Muqui, atividades agroin
dustriais, domesticas, ocupando menos de 

5 pessoas, representadas, em 1959, por 52 pe
quenos estabelecimentos, que operavam, em 
.sua maioria, no setor de alimentos e bebidas 
(despolpa e torrefac;ao de cafe, beneficiamen
to de cereals, destilac;ao de aguardente, in
dustria de Iaticinios) . :tl:sses estabelecimentos 
alcangaram, no referido ano, com o total de 
30,6 milhoes de cruzeiros, 91% do valor da 
produc;ao industrial do Municipio. 

Apenas quatro eram, entao, os estabeleci
mentos com maior efetivo de pessoal. Sua 
produgao (2,9 milhoes de cruzeiros) corres
pondeu, em 1959, a apenas 9% do total muni
cipal. 

Tern bastante aceitac;ao, em todo o Estado, 
a manteiga produzida no Municipio. 

0 abate de animals e a venda de carne 
verde estao afetos, desde 1945, a Prefeitura 
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Municipal, que mantem urn matadouro e urn 
a<;ougue. Foi a seguinte, em 1960, a produ<;ao 
de came e derivados: 59,7 toneladas de carne 
verde bovina, no valor de 4,4 milhQ.es de cru
zeiros; 9,0 toneladas de carne verde suina 
(0,8 milh6es de cruzeiros) ; 12,4 toneladas de 
toucinho suino (1,1 milhao de cruzeiros) e 
9,9 toneladas de couros bovinos (0,1 milhao 
de cruzeiros) . 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO e servido pela Estrada de Ferro 
Leopoldina (Ramal Barao de Maua, GB, 

a Vit6ria, ES) e por uma rede de rodovias 
estaduais e municipals, que perfaziam 281 km, 
em 1960. 

Da sede municipal, ligada, por linhas de 
onibus, a diversos Municipios, alcan<;a-se Ca
choeiro de Itapemirim (via Desengano) em 35 
minutos, atraves de rodovia (32 km); Mimoso 
do Sui (via Santa Rita), em 40 minutos (22 km) ; 
Jeronimo Monteiro (via Alianc;a), 50 minutos 
(24 km), e Alegre (via Sao Rafael) em 1 hora 
e 20 minutos (46 km). De trem, transcorrem 
30 minutos ate Mimoso do Sul; 1 hora e meia. 
ate Cachoeiro de Itapemirim; 3 horas e 5 mi
nutos ate Alegre, com baldeac;ao em Cachoeiro 
de Itapemirim (102 km), e 4 horas e cinco 
minutos ate Jeronimo Monteiro (baldeando 
em Cachoeiro de Itapemirim (82 km) . 

-.......lt"Oclodfferro 

A Capital do Estado - Vit6ria -, liga-se 
em 3 horas (178 km) , parte pela rodovia es
tadual e parte pela BR-5, ou em 4 horas e 
55 minutos (199 km), pela E.F. Leopoldina. 

Em 31-XII-1961, havia 112 veiculos a mo
tor registrados na Prefeitura Municipal: 
31 autom6veis e jipes, 45 caminh6es, 33 camio
netas e 3 motociclos. 
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VIAS DE COMUNICA.l;6ES 

E M 1951 inaugurou-se na se.de municipal 
.:J uma agencia postal-telegrafica do DCT, 

reunindo esses dois servigos, que haviam sido 
instalados em 1888 e 1929, · respectivamente. 
Em 1953, tambem a sede do 2.0 distrito do 
Municipio - a Vila de Camara - era dotada 
de agencia postal. 0 servigo telefonico foi 
instalado, no Municipio, em 1949. 

COMERCIO E BANCOS 

C ENTo e dezessete estabelecimentos do co.:. 
mercia varejista e 4 do atacadista fun

cionavam em Muqui em 1961. 
0 Municipio mantem intercambio comer

cia! mais intenso com as pragas de Cachoeiro 
de Itapemirim, Vitoria, Campos, Rio de Ja
neiro e Sao Paulo. A exportagao, no bienio 
1959/60, atingiu o valor de 97,2 milhoes de 
cruzeiros (1960: 58,4 milhoes), situando-se a 
importagao em 26,8 milh6es 0960: 17,3 mi
lh6es) . De cafe, forani exportadas 27 200 sa
cas de 60 kg em 1960 e 16 500 em 1961. 

A sede municipal conta com agencias do 
Banco de Credito Agricola do Espirito San
to S/ A (desde 1953) e do Banco Ribeiro Jun
queira S/ A (desde 1924), e com quatro coope
rativas: a Cooperativa de Muqui Ltda., de 
consumo; o Banco Muqui - Sociedade Coope
rativa de Resp. Ltda., de credito; a Coope
rativa Agropecuaria de Muqui Ltda. e a 
Cooperativa Avicola de Muqui, ambas de pro
dugao. 

0 saldo dos depositos bancarios atingia, 
em 31 de dezembro de 1961, 60,3 milhoes de 
cruzeiros, enquanto o dos emprestimos con
cedidos (inclusive titulos descontados) tota
lizava. 40,7 milh6es. Em 31-XII-1960 eram os 
seguintes os saldos das principais contas (em 
milhoes de cruzeiros) : caixa em moeda cor
rente - 9,6 emprestimos em contas correntes 
- 0,2; titulos descontados - 33,6; depositos 
a vista e a curto prazo - 58,9; depositos a 
prazo - 8,8 . . Do sal do dos .titulos descontados, 
a lavoura correspondiam 18,7 milh6es de cru
zeiros; ao comercio, 5,5 milh6es; a pecuaria, 
2,3 milh6es; a industria, 0,8 e a particulares, 
6,3 milh6es de cruzeiros . 
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Fazenda Santa Rita 

ENS/NO 

EM 1960 funcionavam no Municipio 54 uni
dades de ensino primario fundamental 

comum, com 2 649 alunos matriculados e 
corpo docente de 140 professores. Dessas uni
dades 45 eram estaduais, com 2 363 alunos ; 
8 municipais, com 211; ·e 1 particular, com 75 . 

Entre os estabelecimentos de ensino pri
mario da sede municipal, destaca-se o Grupo 
Escolar "Marcondes de Sousa", que foi inau
gurado em 1925 e funciona em dais turnos 
diurnos, com cerca de 600 alunos, aU~m de 
dais cursos noturnos . 

No "Parque In fan til Jurandi Fra.nga Mar
tins", j ardim de infancia ins tala do em pre
dio funcional, foram matriculadas, em 1961 , 
140 criangas. 

0 ensino media secundario - ginasial , 
cientifico e normal - esta a cargo do Colegio 
Carlos Lindenberg (ex-Colegios de Muqui e 
Santo Agostinhol, administrado pela Funda
qao Educacional Avides Fraga. Trata-se de 
estabelecimento tradicional, fundado em 1933 ; 
possui externato e internato e instalag6es 
para a pratica de esportes . Em 1961, seu cor
po docente abrangia 21 professores e o dis
cente, 297 alunos, muitos destes procedentes 
de outros Municipios . 

Localizados tambem na sede municipal 
uma escola de musica, fundada em 1948, e 
dais cursos de datilografia . 

ASSISTP.NCIA MEDICO-SANITARIA 

E SOCIAL 

No setor da assistencia medico-sanitaria, 
atuam no Municipio urn posto de pueri

cultura (lnstalado em 1947), urn dispensario 

MUQUI- 11 



de profilaxia da lepra e doengas venereas 
(1933), o subposto de saude de Camara, 
2.0 distrito (1956), urn pasto da Legiao Bra
sileira de Assistencia e outro do Servigo de 
Assistencia aos Men ores. 

0 Servigo de Assistencia ao Trabalhador 
Rural - criado em 1949 e hoje extinto -
prestou assistencia medica, sanitaria (comba
te ao barbeiro) e social (cinema educativo) 
as populagoes rurais do Municipio. Sua obra 
e continuada pela Associagao Rural de Muqui; 
assistida financeiramente pelo Estado. 

Entre os estabelecimentos particulares 
destacam-se a Maternidade Professor Mar
tagao Gesteira (com 28 leitos e 20 bergos, 
inaugurada em 1955), o Hospital Infantil 
(mantido pelo Grupo Espirita, inaugurado em 
1953 e com 36 leitos) e o Dispensario Medico 
e Social Ana Fraga (mantido pela Igreja, 
Batista) . ll:sses tres estabelecimentos pos
suiam, em 1960, 2 ambulat6rios, urn dispensa-. 
rio, 2 farmacias, 2 laborat6rios, uma sala de 
partos, 2 Salas de esterilizagao, 3 clinicas me
dicas, 1 gabinete de raios-X, servigos de der
matologia, ginecologia, obstetricia, puericul
tura e pediatria. Contavam, no mesmo ano, 
com 4 medicos, 2 enfermeiros, 6 auxiliares de 
enfermagem, urn tecnico de laborat6rio e 6 ou
tros auxiliares. 

Na sede municipal funcionam 6 farma
cias; no distrito de Camara, 2 postos farma
ceuticos. 

No setor da assistencia social, atuam a 
Sociedade de Sao Vicente de Paulo, a Confe
rencia de N. S . das Gragas e as Obras So
ciais de Santa Rita de Cassia, da Par6quia . 

FIN AN(:AS MUNICiP AIS 

A RECEITA federal em Muqui havia ultrapas_ 
sado, em 1960, a casa dos 4 milhoes de 

cruzeiros e aproximou-se, em 1961, de 8 mi
lhoes . Para os cofres esta.duais, nesses mes
mos anos foram arrecadados 22,4 e 22,5 mi
lhoes, respectivamente, sendo a principal 
pauta da receita estadual o impasto sabre 
vendas e consignag6es, que alcangou 10,1 mi
lhoes de cruzeiros em 1961 . 

A receita do Municipio situou-se em 
5,8 milhoes de cruzeiros, em 1960. No exercicio 
seguinte diminuiu para 4,8 milh6es. A des-



pesa, no entanto, manteve-se crescente: 4,9 
e 5,8 milh6es, respectivamente, nos referidos 
anos. 

Para 1962, a Prefeitura Municipal or<;ou 
a receita em 6,8 milhoes de cruzeiros, sendo 
a rend a tributaria estipulada em 2,6 milh6es: 
2,4 milh6es de impostos e 0,2 milhao de ta
xas. Em urn milhao foi estimada a renda 
do impasto sabre industrias e profiss6es; em 

· 0,5 milhao, a do impi'lsto predial; em 0,4 mi
lhao, a do de transmissao imobiliaria "inter 
vivos"; e, em 0,4 milhao, a do impasto terri
torial. Previstos para a renda industrial 
(renda patrimonial), a ser cobrada por ser
vi<;os urbanos e consumo d'agua, e para o 
Fundo Rodoviario, os totais de 0,5 e 0,6 de 
milhao de cruzeiros. A despesa foi fixada em 
7 milh6es, sendo as seguintes as parcelas 
principals: administra<;ao municipal - 1 mi
lhao; obras e melhoramentos publicos -
2,4 milh6es (1,9 milhao para conserva<;ao de 
estradas) ; servi<;os publicos municipals -
1,8 milhao (0,7 milhao para limpeza publica 
e 0,6 milhao para conserva<;ao de parques e 
jardins) . A assistencia social e a educa<;ao 
publica, foram destinados, respectivamente, 
0,5 e 0,3 de milhao de cruzeiros. 

DIVERSOS ASPECTOS 
MUNICIPAlS 

A CIDADE, de aspecto agradavel, possui boas 
edifica.<;6es, inclusive um dos mais belos 

templos cat6licos do interior do Estado. Dos 
30 logradouros existentes, quatro sao ajardi
nados e ha cerca de 38 500 metros quadrados 
de ruas cal<;adas a paralelepipedo . 0 servi<;o 
de abastecimento d'agua data de 1914. A rede 
se estende, a.tualmente, por 3 500 metros, ha
vendo 27 Iogradouros publicos com agua ca
nalizada e 569 liga<;6es. A rede de esgotos, 
instalada desde 1923 e com 1 200 metros de 
circuito, serve a 27 Iogradouros publicos e 
236 predios. 0 servic;o telefanico, a cargo da 
Cia. TelefOnica do Espirito Santo, disp6e de 
68 aparelhos instalados. A energia. eletrica 
e fornecida, desde 1918, pela Cia. de Eletrici
dade Muqui do Sul S. A. Foram consumidos 
(exclusive a iluminac;ao publica), em 1961, 
cerca de 681 milhares de kWh (cidade: 660), 
cabendo 303,4 milhares de kWh ao consumo 
residencial; 197,3 ao industrial e 153,6 a.o 
comerclal . 
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Em todo o Municipio, contam-se 2 498 do
micilios, segundo o Censo Demografico de 1960 
(2 092, no distrito-sede: 406, no distrito de 
Camara) . Ha um hotel e uma pensao, na 
cidade. 

Circula um semanario - "0 Municipio", 
fundado em 1948. Ha tres bibliotecas: Faro
quia! (fundada em 1929), Ciro Duarte (insta
lada em 1942 e mantida pela Prefeitura Mu
nicipal) e Alice Reno (fundada em 1951 e 
mantida pela Igreja Batista) . 0 "Museu da 
Escravidao" testemunha a contribuigao negra 
ao desenvolvimento municipal . Tipografia, 
uma . Duas associagoes teatrais : Teatro de 
Amadores Jose de Alencar e Teatro Experi
mental de Muqui. 0 Gremio Euclides da 
Cunha dedica-se a literatura . Ha tambem 
uma sociedade musical: a Lira 24 de Junho . 
No setor associativo, contam-se ainda o Cen
tro Civico Municipal, o Clube Recreativo dos 
Operarios e o Rotary Clube. 

0 Estactio Avides Fraga, do Coh~gio Carlos 
Lindenberg, disp6e de piscina, campo de fu
tebol, quadras de volibol e basquete, ginasio 
e pistas de corridas. Ha, tambem, um pequeno 
estadio municipal e dois clubes de futebol. 
Cinema bem instalado, com ca.pacidade para 
480 espectadores . 

Entre os folguedos populares, merecem 
registro os que anualmente se realizam no Dia 
das Folias dos Reis, a 6 de janeiro, transfor
mados hoje em torneio regional a que con
correm grupos folcl6ricos dos municipios vi
zinhos. Tradicional, tambem, a. Festa do Pa
droeiro da Cidade - Sao Joao Batista (24 de 
junho) - quando se festeja, igualmente, o 
Dia do Municipio (embora a data da sua fun
dagao seja 22 de outubro) . 

Na Igreja Matriz de Sao Joiio Batista se 
encontram artisticas obras de marmore, 
bronze, talha de jacaranda e vitros . Na Ca
pela de Sao Jose na Fortaleza, na zona rural 
do Municipio, existe ainda uma imagem cen
tenaria de Santa Teresa (entalhe em cedro), 
originaria da primitiva Fazenda Sumidouro, 
de Jose .Pinheiro Werneck, Fundador do Mu
nicipio. 

Exercem a profissao 4 medicos, 6 dentis
tas, 5 farmaceuticos, 3 advogados, 1 engenhei
ro, 1 agronomo e 1 veterinario. 

Acha-se instala.da no Municipio uma 
Agencia de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema esta tistico brasileiro. 

14- MUQUI 



FONTES 

As informag6es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, compiladas ·e for

necida.s pela Agencia Municipal de Estatistica 
de Muqui. 

Outras fontes: Servigo de Estatistica Eco
nomica e Financeira, do Ministerio da Fa
zenda; Anuario Estatistico do Brasil - 1961; 
e arquivos de documentagao municipal, da Di
retoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao, do 
CNE. 

E STA publicagao taz parte da serie de mo
nografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolugao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiVa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaboragtio, especialmente de his
toriadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA , 

Presidente: Jose J. de Sa Freire Alvim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE«;JiO DE MONOGRAFIAS 

(3.& serie) 

200 - Cai~.>ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 ·- Cama~.>ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valenc;a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japa
ratuba. 212 - Ca:iJ.avieiras. 213 - Tupa. 214 - Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. S. d·as Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Cau
caia. 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 . - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233 ...:... Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
~35 - 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. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 
249 - Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana. 252 
- Ponta Pora. 253 - Oeiras. 254 - Passo de Camara
gibe. 255 - Pirapora. 256 - Muqui. 

Acabou-S'!"'dt>-i'll:l&r.imir ...J1{)--Sevifo Grdjico do 
IBGE, aos dezoitos dias do mes de dezembro de mil 
novecentos e sr:sscnta e dois .. . 




