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Cole9iio de Monograjias - N° 274 

A 

ANDRELANDIA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FjSICOS - Area: 960 km' (1 960 ); al
titude: 905 m; temperaturas medias, em °C: das 
maxi mas - 28; das minimas - 13: compensa
da- 20. 

POPULA<;ii.O - 12 025 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral· de 1960 J; d~nsidade 
demograjica: 13 habitantes por quilometm qua
drado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria (fabricac;ao 
de queijosJ e pecuaria (bovinos i . 

VEjCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 16 autom6veis , 29 jipes. 19 caminh6es, 
23 camionetas para carga e 13 para passageiros. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 699 ligac;oes eletri
cas, 100 aparelhos telejonicos , 3 hoteis, 3 res
taurantes, 1 cinema. 

ASSISTi:NCIA MEDICA (sedel - 1 hospital geral, 
com 115 leitos, 1 pasta de Saltde , 4 medicos, 3 
dentistas, 1 enjermeiro no exe1·cicio da projis
sao; 3 jarmadas. 

ASPECTOS CULTURAIS- 43 unidades escolares de· 
ensino primaTiO geTctl, 4 de ensino media ; 1 tipO
gmjia, 2 livmTias, 6 bibliotecas e 1 jomal. 

ORCAMENTO PARA 1964 (milhoes de cru <:. eiTOS) - · 
• Teceita total: 27,9; renda tributliria: 17 ,2; des
pesa: 27,9. 

REPRESENTA<;ii.O POUTICA - 9 ?;ereadoTes em 
exeTcicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Francisco Xavier da Costa, ambos da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



Matriz de Noss>. Senhora do Porto da Eterna Salva~io 

ASPECTOS 1-IISTORICOS 

EM 1749, Andre da Silveira, sua mulher Maria do 
Livramento e Manoel Caetano da Costa requereram 
ao bispo de Mariana autorizagao para construir uma 
capela no lug·ar denominado Turvo Grande e Pequeno, 
pertencente a freguesia de Aiuruoca. A capela, sob 
invocagao de Nossa Senhora do Porto do Turvo, 
recebeu doa<;ao Ide terrenos circunvizinhos e foi 
benta em 22 de junho de 1755. Constituiu-se em um 
nucleo demogratico que se desenvolveu tornando-se, 
em 1833, freguesia de Nossa Senhora do Porto . No 
ano seguinte foi provida can6nicamente. Nessa 
e.poca passou a residir na freguesia Antonio Belfort 
de Arantes que, entre outros esfor<;os para melhorar 
a localidade, fE~z construir, com a colabora<;ao de 
seu filho Antonio Belfort Ribeiro de Arantes (mais 
tarde Barao de Arantes), urn predio que servisse 
para o funcionamento da Camara e da Cadeia , 
indispensavel a instala<;ao do Municipio, que sw·giu 
a 27 de julho de 1864, completando agora o seu 
primeiro cen tenario. 

0 toponimo e homenagem prestada, em 1930, a 
seu fundador. Quanta ao anterior, Turvo, se originou 
de urn curso de aguas, mais ou menos turvas, que 
atravessa o local. 
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PORAIA(AO / 1D/\11 N iSTRATIV A 
E JUDiCl!J.RlA 

0 nrsTRITO foi criado, com a denominac;ao de Nossa 
Senhora do Porto Turvo, uor Decreta de 14 de julho 
de 1832. Em 1833 e elevado a freguesia. 

A Lei provincial n .0 1191 , de 27 de julho de 
1864, criou a vila com a denomina<;ao de Vila Bela 
do Turvo e transferiu para a Povoac;ao do Porto do 
Turvo a sede da vila do Rio Pre to. 0 Municipio 
foi instalado a 21 de outubro de 1866. 

Por forc;a da Lei provincial n° 1 518, de 20 de 
julho de 1868, foi elevada a categoria de cidade, a 
sede municipal. 

Em virtude da Lei provincial n.0 1 644, de 13 de 
setembro de 1870, ,passou a denominar-se Porto do 
Turvo, mudando, em 19 de setembro de 1930 (Lei 
estadual n.0 1160), para Andrelandia. 

S6 possui 1 distrito em virtude de desmembra
mentos posteriores ao Recenseamento de 1950. 

:E comarca, de 2.a entrancia ; possui seis cart6rios, 
sendo urn de registro civil, tres de oficios, urn cri
minal e urn distribuidor, todos na sede municipal. 

LOC·JLlZA(.·TO DO .MUN JClPi O 

ANDRELANDIA, in tegrando a zona fisiogratica do 
Suf limita-se com OS municipios de: Piedade do Rio 
Grande. Lima Duarte, Born Jardim de Minas, Liber
dade , Serranos, Sao Vicente de Minas e Madre de 
Deus de Minas. 

A sede municipal, aos 905 me tros de a ltitude, dista 
205 quilometros, em Jinha reta, da Capital do Estado. 
Suas coordenadas geograrica.s sao: 21° 44' 20" de 
latitude sui e 440 18 ' e 45" de longitude W . Gr . 

ASPECT OS FJSICOS 

ANDREL ANDIA, com 960 quilomet ros quadra'dos de su
perficie. tern os seguintes acidentes geograficos: rios 
Turvo Pequeno, Turvo Grande, Aiuruoca e Grande ; 
cachoeiras: Tapanhus, com potencia de 300 HP. · 
explorada pela Companhia Sul-Mineira de Eletrici
dade ; Itapeva e Ribeirao com potencia de 80 HP, 
cada uma; serras: dos Dais Irmaos e de Santo An·
tonio. Entre as riquezas minerais inexploradas esta 
o rutilo, encontrado em quase todo o Municipio. 
Sua temperatura varia entre 28°C (media das m:i
ximas) e 13o (media das minimas), sendo de 20° 
a compensada . A epoca das chuvas comec;a em ou
tubro e vai ate marc;o. 
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ASPECTOS DEL\IOGRfiFlCOS 

Os RESULTADos preliminares do Censo Demogn'tfico 
de 1960 registram popula<;ao de 12 025 habitantes, 
sendo 4 617 na zona urbana e suburbana (38 % l. e 
7 408 na rural 162 % 1 . Perdeu grande parte de sua 
populac;ao em virtude de ter sido seu territorio des
membrado para formac;ao de dois outros Municipios. 

A cidade cresceu 69 % no tlltimo periodo inter
censitario. 

A densidade demogratica era de 13 habitantes 
por quil6metro quadrado. Foram contados 2 159 
domicilios. 

ATIVTD/IDJ:S l..:'CUNOj\IJCAS 

A ATIVIDADE mais importante do Municipio e a indUS
trial, secundada pela pecuaria e agricultura. 

Ce11.ro l~~tlu.rtria! 

Os RESULTADos cio Recenseamento Geral de 1960 re
gistram 40 estabelecimentos !industria de transfor
mac;ao 1, dos quais 58 % sao de produtos alimentares, 
30 % de minerais nao metalicos, 8 % de madeira e 
2 '~'c , cada um, de metalurgica e de mobiliario. 

0 valor da produ<;ao industrial foi de 45 milhoes 
de cruzeiros, cacendo 94% a produtos alimentares, 
seg·uido, de Ionge. por minerais nao metalicos 12,3<;~. ). 

Ocuparam-se 75 pessoas, percebendo salarios de 
2,6 milhoes de cruzeiros (2,4, pagos a operarios 1 . 
A media mensa! do.s openirios ocupados foi de 85. 
For am utilizados 106 c. v de forca motriz . As des
pesas de consumo atingiram 32,( milhoes de cruzei
ros 131,2 na aquisic;ao de materias-primas) . 0 valor 
da transformac;ao industrial foi de 12,8 milhoes de 
cruze iros. 

LF.VANTAMENTO cadastral procedido em 1963, regis
trou 42 estabelecimentos fabris, entre os quais 2 pa
nificaG6es. 0 valor total da produGao foi de 176,6 

. milh6es de cruzeiros. 
A especialidade do Municipio e a fabricac;ao de 

queijos, contribuindo com 90 % do valor da produGao. 
0 restante e representado por panificac;ao ( 4% )' tor
refac;ao de cafe, ind(lstrias metalurgicas, de madeira, 
de tijolos e ladrilhos, fuba de milho , arroz benefi
ciado e carne verde . 

0 numero de empregados alcanc;ou 98 (media 
mensa! de 93l , dos quais 46 se ocuparam da fabri
cac;ao de queij o . 
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A!Ja/e de Gado 

EM 1962 foram abatidos 462 bovinos e 723 suinos. 
0 produto do corte atingiu 143,3 toneladas, no valor 
de 24,3 milh6es de cruzeiros. A carne verde de bovina 
con tribui u com 54 %, o toucinho fresco com 28 %, a 
carne verde de suino com 16 % e o couro verde de 
bovino com o restante. 

Censo Agricola 

SEGUNDO resultados preliminares do Censo Agricola 
de 1960, havia 597 estabelecimentos, com a area to
tal de 66 106 hectares, dos quais 4 361 de lavouras . 

Dos estabelecimentos, 151 tinham menos de 10 
hectares cada urn; 279 de 10 a menos de 100; 162 
de 100 a menos de 1 000 e 5 de 1 000 a menos de 
10 000. 

Ocupavam-se 2 320 pes.soas, utilizando-se 4 tra
tores e 274 arados. 

Criavam-se bovinos em 553 estabelecimentos, dos 
quais 481 tinham menos de 100 cabegas, cada urn; 
71 , de 100 a 500 e 1, de 500 a mais. 

Agriw/tura 

0 CULTIVO de produtos agricolas ocupou em 1963 , 
1 304 hectares, sendo de 58,1 milh6es de cruzeiros o 
valor da produgao. A mais importante contribuigao 
foi a do arroz, que contribuiu com 43 % para o valor , 
produziu 420 toneladas e cobriu 420 ha de area cul
tivada; o milho vern logo em seguida, com 40 % para 
o valor, 780 toneladas e 720 ha; o terceiro produto 
e a batata-inglesa, com 7 % para o valor , 60 toneladas 
e 18 hectares . Os 10 % restantes do valor correspon
dem a produgao de feijao , banana, cafe, mandioca, 
laranja , abacate , abacaxi, alho, amendoim, cana-de
-a<;ucar, cebola, manga, batata-doce e t omate. 

Peou!iria 

A POPULA9AO pecuana, em 1962, .somava 19 640 ca
beqas, no valor de 350,5 milh6es de cruzeiros, dos 
quais 97 % relativos a bovinos , 2% a suinos, cabendo 
o restante aos eqiiinos, muares, asininos, ovinos e 
caprinos. 

Produziram-se 3 milh6es e 625 mil litros de Ieite, 
no valor de 101 ,5 milh6es de cruzeiros. 

A criagao avicola era representada por 10 320 
galinaceos e 450 palmipedes, no valor total de 4,6 
milh6es de cruzeiros. A produgao de ovos de gali
nha alcangou 35 mil duzias e 2,5 milh6es de cruzeiros. 
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Comfl-cj,, e Ba11co.r 

0 BANCo da Lavoura de 1\.finas Gerais mantem agen
cia no Municipio . 

Em 31 de dezembro de 1962 foram registrados 
os seguintes saldos (em milhoes de cruzeiros) : caixa, 
em moeda cmTente - 5,7; dep6sitos a vista e a 
curta prazo - 24 ,4; titulos descontados - 15,8 ; de
positos a prazo - 0,7 ; e emprestimos em contas 
correntes - 0,4. 

Em 1963 havia 106 estabeleciment.os de comercio 
varejista e 17 de pres ta<;:ao de servi<;:os. 0 comercio 
externo se faz com os Municipios vizinhos, com a 
Capit.al Estadual e com as pra<;:as do Rio de Janeiro 
(GB1 e de Sao Paulo . 

i\JEZOS DE TRANSPORT£ 
0 MumciPro e servido por rodovia.s estadus.is e muni
cipais e pel a Recie Mineira de Viac:;ao. 

Liga-se, par rodovia , aos Municipios de Born Jar
dim de Minas , em 1 hora e meia; .Arantina, em 50 
minutes; Liberdade, em 2 horas; Serranos em 1 hora 
e 30 minutes; Sao Vicente de Minas, em 50 minutos; 
Madre de Deus de Minas , em 1 hora e 15 minutos; 
Piedade do Rio Grande, via Madre de Deus de Mi
nas, em 1 hora e 40 minutes, ou Santo .Antunio do 
Porto , em 2 horas ; Lima Duarte, em 5 hm·as. For 
ferrovia , liga-se a Born Jardim de Minas em 2 horas 
e 30 minutes; Arantina, em 50 minutes; Liberdade, 
2 horas e 40 minutes; Serranos, em 3 horas e 20 
minutos (ate Seritinga 1 e Sao Vicente de Minas, em 
40 minutes. 

Com a capital Estad ua l. a ligac:;ao rodoviaria e 
de 6 h oras. via Barbacena, e a ferroviaria , de 24 ho-

P/ LAYRA 

UIZ DE FORA 

~ 

CONV E Nt;:OES 
ROOOVIA PAVIMENTAOA -
ROOOI.'I A PERMANENT£ 

FE i>'iO V/A 
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ras; com Brasilia, via Barbacena e Belo Horizonte, 
e de 18 horas. 

Ate maio de 1964, em trafego, 100 veiculos, dos 
quais 16 autom6veis, 29 ji,pes, 19 caminh6es e 23 
camionetas para carga e 13 para passageiros. 

ASPECTOS CULTURL11S 

FoRAM matriculados 2 394 alunos, no inido do ano 
letivo de 1964, nas 43 unidades escolares de ensino 
primario geral, a cargo de 73 profess6res . 

o ensino mectio e ministrado no Colegio Sao Boa
ventura, Ginasio e Escola Normal Nossa sen..'lora do 
ss . Sacramento e Seminario Sao Francisco de Assis, 
tendo-se matriculado 343 alunos, sob orienta<;ao de 
36 profess ores. 

Colegio Nossa Senhora do Santissirno Sacramento 

Existem 5 bibliotecas mantidas por estabeleci
mentos de ensino e 1 pela Prefeitura Municipal; 1 
cinema, com capacidade para 730 eE",pectadores ; e 
circula "O Andrelandense", mensario, mantido pela ' 
municipalidade. Contam-se, ainda, 1 ti,pografia, 2 
Iivrarias e 3 associag6es esportivo-culturais. 

Os festejos populares sao de natureza religiosa, 
destacando-se o da Padroeira da ·cidade. Nossa Se
. nhora do Porto da Eterna Salvagao, realizado a 15 
de agosto . 

Residem em Andrelandia 3 advogados e 1 enge'
nheiro. A Camara Municipal conta com 9 edis em 
exercicio . 
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ASSISTENCIA lVIEDICO-SANIT ARIA 
A POPULAQAo municipal dispoe de um hos,pital geral, 
com 115 leitos, mantido pela Santa Casa da Miseri
cordia, de um p6sto de saude e de 3 farmacias. 

Ha 4 medicos, 1 enfermeiro e 3 dentistas no 
exercicio da profissao. 

ASPECTOS URBANOS 
A cmADE de Andrelandia acha-se localizada no dorsa 
de uma colina, nos contrafortes da serra do Santo 
Antonio. Possui 23 ruas e avenidas e 5 prac;as ajar
dinadas e arborizadas. Grande parte destes logra
douros possuem calc;amento (10 000 m' ). Contam-se 
1 080 predios, alem da Igreja Matriz e da do Rosa
rio (na margem esquerda do rio Turvo Pequeno), dos 
estabelecimentos escolares e do Seminario. 

0 servi()o de abastecimento de agua serve a 686 
predios, sendo de 3 qui16metros a extensao de suas 
redes adutoras e de 6 500 metros as linhas distri
buidoras . 

Predio dos Correios e Telegrafos 

A recte de esgotos serve a 95 prectios, possui 
1 500 metros de extensao; a do emissario 1 650 metros. 

A CEMIG fornece energia eletrica, de origem 
hidraulica, para a cidade, havendo 699 ligac;oes do
miciliarias e 44 para f6rc;a, e serve a 32 logradouros 
publicos. 

Contam-se 100 aparelhos telef6nicos instalados, 
3 hoteis e 3 restaurantes. 
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FINAN(AS 

EM 1963 o Governo Federal arrecadou 8,9 milh6es de 
cruzeiros, o Estadual 50,9 e o Municipal 12,0 (11,0 
relativos a renda tributiuia "! . A despesa municipal 
ficou em 11,1 milh6es. 

A Lei orc;amentaria para o exercicio de 1964 
previa receita de 27,9 milh6es de cruzeiros (17,2 de 
renda tributaria) e fixava igual despesa. Os impas
tos devem contribuir com 32% para a receita e as 
taxas, com 30 % . Os servic;os de utilidade publica 
consumirao 63 % da despesa. 

FONTES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Andreh1ndia, utilizados, tambem, 
dados procedentes dos arquivos de documentac;ao 
municipal, da Diretoria de Documentac;ao e Divul
gac;ao do CNE e de 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. 
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' ESTA publicac;do jaz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;do e Divulgw;do do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolw;ao hist6rica do Municipio, c01-responde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;ao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos . Oc01-rem, em alguns casas. divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e en·os nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria corn 
o maior interesse qualquer colaborac;t.'io, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELiiO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Agu ina ldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Ten.-C el. Germano Seidl Vidal 

COLE<;:AO DE MONOGRAFIAS 

( 3.a se ri e) 

200 -. Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqtii. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 2 06 - Itubera. 
?. Oi - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 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 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru . 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. ~33 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
24 0 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249. -
Gnaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii . 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparec ida. 262 - Pojuca. 263 - Jag uaribe. 264 - Americana. 265 
TNcsopoli s. 266 - Bro<losqui. 267 - Itapui. 268 - Piratininga. 
269 - Currai s Novos. 270 - Atalaia . 27 1 - Bragan~a Paulista. 
:~i2 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga d'Ajuda. 274 -
Andre lindia . 

A.ca /;ou -sc de imjJrimir, 110 Servi ro Grdfico lila 
JJi (; J,·, uos C/11111 rli11S dn nu's !1 1· op:r'ls/11 de 111il 
1/Ui'I' ('('I/{IJS I' .11'.1,11'11/ (1 C ljllll/1'11. 


