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S ERR 0 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FISICOS - Area: 1 997 km' (1960); al
titude: 940 m ; temp 5raturas medias em °C: ma
xima de 30; minima de 6. 

POPULA<;Ao - 28 028 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960) ; densida
de demografica: 16 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (mandio
ca, arroz, cana-de-ar;:ucar ) e pecuaria (bovinos 
e suinos). 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 1 agencia . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 95 autom6veis e jipes, 22 caminh6es e 
6 6nibus . 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 580 ligac;6es eletri
cas, 1 hotel, 2 pens6es e 6 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital-mater
nidade com 100 leitos; 1 posto de higiene ; 1 
medico e 2 dentist as no exercicio da projissao ; 
2 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 101 unidades escolares 
de ensino primario geral, 2 estabelecimentos de 
ensino media; 1 tipografia e 3 bibliotecas estu
dantis . 

FINANc;).4S MUNICIPAlS EM 1963 (milh6es de cru
zeiros) - receita total: 17,5; renda tributaria: 
2,6; despesa realizada: 16,0. 

REPRESENTAc;)ii.O POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de 
Documentagao e Divulga<;ao do CNE. Desenho da 
capa de Q. Campofiorito. 



Pra~a Joiio Pinheiro 

ASPECTOS HISTORICOS 

0 INiciO do povoamento do sertao dos Cataguases 
se deve ao espirito intrepido dos bandeirantes pau
listas que, em fins do seculo XVII, iniciaram expe
die<6es em busca de ouro, pedra.s preciosas, ou de 
indios para o trabalho escravo. 

Segundo alguns historiadores, foi Lucas de Frei
tas o primeiro civilizado a penetrar em terras do 
atual Municipio de Serra. Outros atribuem o feito 
a Antonio Ferreira Soares, descobridor do morro 
que mais tarde se chamou Gaspar Soares. Esta ver
sao tern base na Revista do Arquivo Publico Mineiro 
que menciona Antonio Soares como descobridor das 
minas de Serra Frio, em 1702, coadjuvado par seu 
filho Joao Soares Ferreira, pelo escrivao Manuel 
Correia, pelo procurador regia Baltazar Lemos de 
Morais Navarro e par Lourene<o Carlos Mascarenhas 
e Araujo, seguidos de inumeros escravos . 

Passa. ao pe da cidade o hist6rico c6rtego dos 
Quatro Vintens onde foram levadas a efeito as pri
meiras bateadas. A existencia de ouro a granel nesse · 
c6rrego foi anunciada a.os exploradores pela afri
cana Jacinta Siqueira, que mandou construir a pri
meira igreja do lugar. 

0 Municipio surgiu em 1714, tendo comemora
do, a 2.9 de janeiro de 1964, o seu 250.0 aniver
sario. 

Em 1720, estabeleceu-se a Casa da Fundie<ao, 
para a cobrane<a do quinto do ouro extraido das la
vras. Em 1729 e 1730, Bernardo da Fonseca Lobo 
descobriu diamantes no Iugar. 

Acusados de extravio e roubo de pedras, negros 
e pardos foram .expulsos em 1732. 
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A construgao da cadeia teve luga·r em 1735, se
guida do calgamento das rua.s . Em 1742, foi edifi
cada a igreja da Purificagao. 0 chafariz da Praia, 
construido em 1764, comegou a funcionar em 1809. 

Os indios denominavam o Iugar de Hiveturai, au 
sej a Grande Serra do Frio como passou a ser conhe
cido. Mais tarde o top6nimo foi mudado ·para ar
raial das Lavras Velhas do Hiviturui, posteriormente 
vila. do Principe, e atualmente Serra. 

Fornza[ao Adminirtrativa 

e J udiciaria 

0 MUNICiPIO foi criado com territ6rio desmembrado 
do termo da antiga vila de Sabara, tomou a desig
nac:;ao de vila do Principe, a 29 de janeiro de 1714, 
ocorrendo sua instala<;ao a. 6 de abril seguinte. 

Criou o distrito o alvara de 16 de fevereiro de 
1724. Pelo disposto na Lei provincial n.0 93, de 6 
de marc;o de 1838, concederam-se foros de cidade a 
sede municipal, sob a denomina<;ao de Serra, ex
tensiva ao dist-rito e Municipio. 

Comp()e-se dos distritos de Serra (sede) , Casa 
de Telha, Itapanhoacanga, Milho Verde, Santo An
tonio do Rio do Peixe e Sao Goncalo do Rio das 
Pedras. · 

A carta regia de 6 de a bril de 1714, designou 
Serra para sede de uma das 4 comarcas em que se
ria dividida a Capitania; em 17 de fevereiro de 1720 
foi feita a referida divisao. 

A ordem regia de 16 de margo de 1720 criou a 
comarca de Serra Frio, passando a designar-se sim
p~esmente Serra par efeito da Lei provincial n .o 93, 
de 6 de marco de 1838. E de 3.a entrancia desde 
1.0 de janeiro' de 1954, abrangendo o seu territ6rio 
e as dos Municipios de Alvorada de Minas, Santo 
Antonio do Itambe e Serra Azul de Minas . 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MuNICiPIO esta localizado na zona fisiografica do 
Alto Jequitinhonha. Limita-se com os Municipios 
de Diamantina, Rio Vermelho, Sabin6polis, Dam 
Joaquim e Conceigao do Mato Dentro. 

0 dist-rito-.sede, aos 940 metros de altura, dista 
157 qui16metros, em linha reta, da Capital do Es
tado. Snas coordenadas geograficas sao: 180 36' 22" 
de latitude sui e 43° 22 ' 44" de longitude W.Gr. 
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. 0 Municipio esta no extrema de duas bacias 
hidrograficas: rios Doce e Jequitinhonha. 0 solo, 
em sua maior parte, e coberto com pastagens na
turals, havendo, ainda, pequenas matas. EntTe os 
rios municipals estao o do Peixe, Lucas, Siqueira, 
Saia, Ouro Fino, Brumado (afluentes diretos do rio 
Guanhaes), o Capivari, Tres Barras e Jequitinhonha 
do Campo, e dlversos ribeiT6es. 

A temperatura minima registra.da foi de 50 e 
a maxima de 30°0. 0 periodo das chuvas dura de 
outubro a marc;o. · 

Ha jazidas de bauxita, platina, antracita, cris
ta!, ferro, ouro, diamante ; grande variedade de 
plantas e raizes tnedicinais. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Os RESULTADos preliminares do Censo Demografico 
de 1960 acusaram populac;ao de 29 028 habitantes 
(19,8% mais que em 1950) assim distribuidos: 12 360 
no distrito-sede; 3 648 no de Casa de Telha; 2 431 
no de Itapanhoacanga; 2 489 no de Milho Verde; 
4 890 no de Santo Ant61nlo de Itambe (ja elevado 
a Municipiq) ; 2 105 no de Santo Antonio do Rio do 
Peixe e 1105 no de Sao Gonc;alo do Rio das Pedras. 

A populac;ao urbana do Municipio era de 7 136 
· habitantes (cre.sceu 18,9%) e a suburbana de 21892 

(registrou decrescimo) . 
A populac;ao da cida.de era de 4 594 habitantes, 

tendo registrado crescimento de 23% no ultimo de
cenio intercensitario. 

Era de 16 habitantes por quil6metro quadrado 
a densldade demografica do Municipio. Foram re
glstrado 5 368 domicilios, dos quais 2 254 no distri
to-sede. 

Vista da cidade 



ASPECTOS ECONOidiCOS 

Extra[ao Vegetal 

A INDUSTRIA extrativa vegeta.l esta representada pelo 
timbo, que, em 1961, rendeu 10 toneladas, avaliadas 
em 493 milh6es de cruzeiros. 

Cc!?J() Agrico!c~ 

E'EGUFDo resultados preiliminares do Censo Agricola 
de 1960 foram registrados 1 379 estabelecimentos 
1.1 086 em 1950) , ocupando area de 123 599 hectares 
1136 493 em 1950 1. dos quais 9 981 de lavouras f5 855 
em 1950). 

Ravia 586 estabelecimentos com menos de 10 
hectares cada um (346 em 1950) ; 528 de 10 a menos 
de 100 (529 em 1950 ) ; 250 de 100 a menos de 1 000 
092 em 1950) e 14 de 1 000 a menos de 10 000 (18 
em 1950). 

Ocuparam-se 8 576 pessoas l6 830 em 1960), uti
lizando 2 tratores (nenhum em 1950) e 185 arados 
1134 em 1950) . 

Ravia criacao de bovinos em 558 estabelecimen
tos, dos quais -466 com menos de 100 cabegas, cada 
um; 89, de 100 a 500; e 3, de 500 a mai.s. 

Agricultura 

FORAM cultivados 12 181 hectares, em 1963, com pro
dutos a gricolas no valor de 890,1 milh6es de cru
zeiros. A maior contribui<;ao foi a da mandioca, com 
20 500 t e 35% do valor total da produ<;ao; seguida 
do arroz, com 3 144 t e 19 % do valor; da cana-de
-a<; ucar, com 44 400 t e 15 % do valor; e do milho, 
com 5 580 t e 13% do valor . Os 18% restantes do 
valor foram cobertos com os seguintes produtos: 
ban ana, feijao, cafe, bata.ta-ing·lesa, la·ranja, uva, 
batata-doce, alho, tangerina, mamona, manga, 
amendoim, cebola, aba.cate, abacaxi , figo, limao, 
marmelo, pessego e tomate. 

Pecuaria 

A POPULAgXo pecuaria do Municipio, em 1962, era 
de 65 950 cabegas, no valor de 1,4 bilhao de cru
zeiro.s. 

Havia 44 mil cabecas de bovinos, no valor de 
1,2 bilhao de cruzeiros: 14 mil de suinos, valendo 
70 milh6es; e 2 mil e 700 m uares, a.valiados em 32,4 
milh6es de cruzeiros. 0 restante era composto de 
4 300 eqi.iinos, 500 asininos, 250 caprinos e 200 ovi
nos. 
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Sobrados coloniais na Pra~a Dr. Epaminondas 

Produziram-se 11 milh6es de litros de leite, no 
valor de 220 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola era de 44 mil e 430 cabec;;as, 
no valor de 6,9 milh6es de cruzeiros. A produc;;ao 
de ovos de galinha alcanc;;ou 175 mil e 700 duzias, 
no valor de 12,3 milh6es de cruzeiros. 

Foram produzidas 21,1 toneladas de mel e cera 
de abelha, no valor de 2,4 milh6es de cruzeiros. 

Censo Industrial 

Os RESULTADOS do Censo Industrial, relativos a 1959, 
registraram 22 estabelecimentos, ocupando, em me
dia mensal, 44 operarios. Foram pagos, a opera
rios, salarios no valor de 859 milhares de cruzeiros. 
As despesas de consumo atingiram 4,4 milh6es de 
cruzeiros, dos quais 4,1 relativos a aquisi~tao de ma
terias-primas. Utilizaram-se 105 cv de f6r~ta motriz. 
0 valor da produc;;ao foi de 9,0 milh6es de cruzeiros, 
sendo de 4,6 milhoes o valor da transformac;;ao in
dustrial. 0 principal genero era o de produtos ali
mentares, com 9 estabelecimentos, 19 operarios em 
media mensal e 7,4 milh6es de . cruzeiros de pro
duc;;ao. 

Industria 

A PRonug.Ao industrial de Serro, em 1963, foi ava
liada em 113,2 milh6es de cruzeiros. Somente na 
cidade ha.via cerca de 23 estabelecimentos. Dentre 
seus produtos notam-se o queijo de minas tipo Ser
ro, agua-rdente, vinho, rapadura, farinhas de milho 
e mandioca, polvilho, manteiga, beneficiamentos de 
milho, arroz e cafe, ma.rcenarias, torrefac;ao de cafe, 
padarias, selarias, curtumes, sapatarias, ourivesa-
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rias, massas alimenticias e ca:rnes bovina e suina 
etc. 

Em 1962, foram abatidos 2 742 bovinos e 2 358 
suinos. 0 produto do corte rendeu 627,3 toneladas 
e 93,3 milh6es de cruzeiros. A maior contribuigao 
coube a carne verde de bovina, com 378,6 tone;adas 
e 66 % do valor, seguida do toucinho fresco , com 
118,9 tonelada.s e 18% do valor e da carne verde 
de suino, com 62,2 toneladas e 11% do valor . 

Comh cio e Bancos 

0 coMERCIO estava representado par 52 estabeleci
mentos varejistas e 3 atacadistas. 

0 Banco da Lavoura de Minas Gerais mantem 
uma agencia. Em 31 de dezembro de 1963, eram os 
seguintes os saldos das principais contas (em mi
lh6es de cruzeiros) : caixa, em moeda corrente, 9,5 ; 
titulos descontados, 61,8; depQ.s~tos a vista e a. curta 
prazo, 85,2; depositos a prazo, 0,9; e emprestimos 
em contas correntes, 0,1. 

ServifoS 

CoNTAM-SE 21 estabelecimentos de prestac;ao de ser
vi c;os dentre os quais 1 hotel, 2 pens6es e 6 restau
rantes. 

Tra11Sporte 

0 MUNiciPIO e servido pela Rede Ferroviaria Fe
deral e por estradas de rodagem esta.duais e mu
nicipais. 

Liga-se, atra ves de rodovias, as vizinhas cida
des de Conceic;ao do Mato Dentro, por urn percurso 
de 63 quil6metros; Diamantina, 103; Dom Joaquim, 
93; Rio Vermelho, 80 e Sabin6polis, 66. 

Com a Capital do Estado a ligac;ao rodovia
ria se estende por 242 

k~·~.r;:::_:~.c_-;z · .. · Loo·-·~ ~~~~~e~oi n:ro~~~f:, 
<.:'-·::i>s.ERR9 ...... vja Diamant~na, ~24 ~ui-

1<:: · ··· k <:;_ l_om~tros . A llgac;~o a,.erea 

~\ ·"'"-"'·. :;;::;: ::;~ . . ..• 4... e fmta em 45 mmutos. 
" -<::"' "~:" ' '' LL~!'"'" . Com a Capi~al Federal 

l.~. JY ·~ . .. :.:::;,., hga-;-se, atraves de Bela 
'(.' .,, •. _..... . ,;;,. ...... _ Honzonte, em 26 horas , 

.,, .... ,... ~:;:~·"·" ::: por meio de rodovia . · · 
Foram registrados na Prefeitura, em 1963, 95 

autom6veis e jipes, 22 caminh6es e 6 6nibus. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE do Serra esta edificada a inargem direita 
dos c6rregos Quatro Vinten.s e Lucas e a e.squerda 
do La.va-Pes e Machadinho. Possui 77 logradouros 
publicos, destacando-se 2 avenidas, 29 ruas, 17 t-ra
vessas e 14 pra<;as. Ha 30 logradouros inteiramente 
pavimentados e 11 parcialmente; 2 arborizados e 2 
a.jardinados; 45 inteiramente abastecidos de agua 
encanada e 6 parcialmente; 10 totalmente servidos 
de esg6to e 12 parcialmente; e 33 inteiramente ilu
minados a ene·rgia eletrica. Contam-se 343 predios 
c0m abastecimento de agua; 257 escoados (149 pela 
rede publica e 108 par fossasl ; 580 com iluminac:;ao 
eletrica. 0 numero total de predios e de 1110 (609 
na zona urbana e 501 na suburbana). 

A energia eletrica e produzida par uma usina hi
dreletrica com capacidade para 120 HP e par um 
conjunto diesel de 200 HP; na voltagem de 110 volts 
e ciclagem de 50/60, trifasica; e pertencentes a Mu
nicipalidade. 

/trsistencict. i'vi!:dico-sanitaria 

A AssrsTENCIA medico-hospitalar esta a ca.rgo de um 
hospital-maternidade, com 100 leitos, mantido pelas 
Filhas de Sao Vicente de Paula, d e um p6sto de 
higiene estadual e de um lictarlo, mantido pelas 
Pioneiras Socia.is com ajuda da LBA. 

Ha um medico. dais dentistas e 2 farmacias 
para atender a popula<;ao. 

,1SPECTOS CULTURAIS 

ExrsTrAM 101 unilades de ensino primario geral, com 
140 profess6res e 5 040 alunos matriculado.s, em 1963. 

Funcionavam 2 estabelecimentos de ensino me
dia, com 22 profess6res e 388 a~unos ma.triculados 
em 1963. 

0 Municipio disp6e de bibliotecas e gremios es
tudantis, do Serra Tenis Clube e do Clube Iviturui. 

ASPECTOS AD.il1INISTRATIVOS 

FUNCIONAM, em Serro, uma Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE, e uma coleto
ria federal e outra estadual. 

Finanras P!lbliraJ 

0 covERNo federal arreca.dou 4,6 milh6es de cruzei
ros e o estadual 16,7 milh6es, em 1963. 
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A receita municipal, em 1963, alcangou 17,5 mi
lhoes de cruzeiros, sendo de 2,6 milh6es a r enda 
tributaria, e a despesa ficou em 16,0 milh6es, ha
vendo, portanto, superavit no exercicio financeiro . 

RefJtesenlctfCio Polftica 

A CAMARA de Verea.dores e composta de 11 membros. 
Estavam incritos, nas eleig6es de 7 de outubro de 
1962, 4 680 eleitores. 

FO N TES 

As INFORMAt;:OES divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria , fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Serra. Utiliza.dos, tambem, dados 
procedentes dos arquivos de documentagao munici
pal, da Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
rsecretaria-Geral do CNE! e de outros 6rgaos do 
sistema estatistico nacional. 
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EST A publicac;iio faz parte da serie de rrwnografias 
-municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;iio e Divulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evu
voluc;iio hist6rica do Municipio , corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;ao, elementos espursos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natu
reza, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
piias tonte~ de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborar;ao, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiii.o Aguiar Ayres 

COLEc;:iiO DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - ltubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii.. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para d e Minas. 218 - N. S . das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simii.o Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Mana
capuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 
233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 -
Porto Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cata
guases . 240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 -
Caldas Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 -
Rio Grande. 246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupa
ciguara. 249 - Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 
252 - Ponta Porii.. 253 - Oeiras . 254 - Passo do Camaraglbe. 
255 - Pirapora. 253 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 -
Barra Bonita. 259 - Governador Valadares. 260 - Novo Ham
burgo. 261 - Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 -
Americana. 265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. 268 
- Piratininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bra
gan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga 
d 'Ajuda. 274 - Andreliindia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaquii.. 280 
- Missii.o Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhos. 284 - Serro. 

Acabou-se de imprimi1', no Semit;o Grdfico do 
IBGE, aos vinte e tres dias do mes de mart;o 
de mil novecentos e sessenta e cinco. 


