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PIT ANGUI 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 550 km' l1962 ); al
titude: 630 m; temperaturas, em °C : maxima, 
32,4; minima, 19,6. 

POPULA9ii.O - 12 241 habitantes (estimada em 31 
de dezembro de 1962); densidade demogrlifica: 
22 habitantes por quilometro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria de trans
formaqiio (textil e ferro gusal . 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias 
bancarias e 1 cooperativa de produgao. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 61 autom6veis, 69 carninhoes, 1 onibus. 
39 outTos veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1 674 liga~.;6es eletricas; 
406 aparelhos telefonicos; 3 hoteis, 2 pens6es, 3 
restaw·antes; 2 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital geral com 47 
leitos ; 7 medicos, 7 dentistas , 5 farmaceutico•s e 
3 enfenneiTos, no exercicio da profissao; 4 far
nuici>as. 

ASPECTOS CULTURAIS- 17 unidades escolares de 
ensino prima rio geral e 2 de ensino m edia; 1 ti-. 
pografia, 1 l im·aria, 1 biblioteca e 1 jomal. 

ORf;AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 63,6; receitas cor
rentes: 43,4; despesa fixada: 63,6. · 

REPRESENTA9ii.O POL!TIC.A - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Celia Cortes de Figueiredo Murta e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documenta<;ao e Divulgae<ao 
do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

As PRIMEIRAS penetra<;oes em terras do atual Muni
cipio de Pitangui datam do inicio do seculo XVII, 
por bandeirantes paulistas, atraves das Minas 
Gerais, principalmente atraidos pelo ouro. 

Os primeiros ocupantes acamparam-se no morro 
do Descoberto, onde o ouro se espalhava superficial
mente na terra "a guisa de batatas" - dai proveio 
o nome de Batatal ao morro, como hoje e conhecido. 

A fama da descoberta do ouro correu celere, 
atraindo levas de aventureiros. Estava iniciado o 
povoamento. Pelas encostas do morro e as margens 
dos cursos dagua ergueram-se as casas, crescendo 
rapidamente o povoado . Formou-se assim a Vila 
Nova do Infante das Minas do Pitangui, em 1715, 
que completa agora 250 anos de existencia. 

Naquele ano deu-se a revolta contra os tributos 
das "36 arr6bas de ouro" e dos "quintos reais". 
Homens armadas pelos caminhos - dai o nome de 
Rio dos Guardas - impediram a chegada da justi<;a 
real. A pacifica<;ao s6 veio em 1718, tendo sido os 
revoltosos obrigados a refugiar-se para os !ados de 
Goias . 

A par6quia foi instituida can6nicamente 
em 1724, sendo padroeJra N. s.a do Pilar de Pitan
gui. Passados 140 anos da cria~ao da Vila do Infante, 
a localidade foi elevada a cidade, em 18515. 

Nos primeiros tempos, a cidade distava 4 km da 
Esta~ao da Estrada de Ferro Oeste de Minas; em 
1907 inaugurou-se pequeno ramal, que trouxe para 
a zona urbana o ponto de desembarque da ferrovia. . 

tntimamente ligada a hist6ria do Municipio esta 
a figura legendaria de Joaquina de Pompeu - Joa
quina Bernarda de Abreu e Silva Castel Branco 
Sotto Maior. Possuidora de vasta area territorial, 
pode com os produtos de suas fazendas - do Pom
peu e outras - abastecer a Corte, mantendo esse 
servi<;o durante muitos anos, por meios de tropas 
de burros, nas quais empregava grande parte de 
seus escra vos. 

E controvertida a origem do top6nimo Pitan
gui. Segundo uns o nome seria derivado de Pi
tang-y, significando rio vermelho, Para outros, seria 
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corruptela da locuc;ao - Pinta aqui - designando 
as exclamac;6es dos descobridores diante das pepitas 
de ouro. E ainda, "rio das crianc;as", corruptela de 
?orangy, par encontrarem os descobridores diversos 
meninos banhando -se nas aguas de um rio proximo. 

Fr,mtcu,-itu Ll.d 111 i lli.rlrrll i l'O-J 11dir idrit1 

0 MuNICiPIO foi criado a 9 de julho de 1715, com 
territ6rio desmembrado do de Formiga, sob a de
nominac;ao de Vila Nova do Infante das Minas de 
Pitangui. A denominac;ao atua l data de 30 de ag6s 
to de 1911 (Lei estadual n.0 556) . 

0 distrito da sede deve sua criacao :i Carta 
Regia de 16 de fevere iro de 1724 . -

A sede municipal foram concedidos foros de ci 
dade. pela Lei provincial n .0 731 , de 16 de m aio de 
1855 . 

0 Municipio sofreu diversas alterag6es em sua 
formac;ao administrativa, recebendo ou perdendo 
distritos, ate que , ap6s o desmembramento de Con
ceic;ao do Para e Leandro Ferreira, e de acordo com 
a Lei estadual n .0 2 764, de 31 de dezembro de 1962, 
ficou constituido de apenas urn distrito : o da sede. 

A comarca foi criada pela Lei provincia l nu
mero 1 740 , de 8 de outubro de 1870, compreende 
o ten11o de Pitangui, e a ela se jurisdicionam os Mu
nicip~os de Martinho Campos, Nova Serrana, Mara
vilh as, Papagaios, Conceigao do Para e Leandro 
Fe-reira. 

A cidade de Pita ngui conta com 7 cart6rios : 1 do 
rcgistro civil, 1 do 1.0 , 2.0 e 3.o oficios, 1 do crime, 1 
do contador partidor e 1 distribuidor . 

. LSPECT()S FlSICOS 

0 MuNiciPIO localiza-se na zona do Oeste , uma das 
17 zon as em que se divide o Estado de Minas Gerais . 
Limita -se com os Municipios de Maravilhas, Papa
gaios. Pompet:. Mo.rtinho Campos, Conceigao do 
Para . Leandro Ferreira e Onc;a de Pitangui. 

Com 1 175 km.' de area por ocasiao do Censo de 
: 960, o Municipio, tem a sua dimensao territorial 
atua lmente calculada em 550 km", par efeito de pos
~eri::~res desmembramentos de seus antigos distri
tos de Con ceic;ao do P ara e Leandro Ferreira . 

A sede municipal, a 630 metros de alt itude, dista 
103 km, em linha reta, da Capital do Estado, rumo 
ONO. Sua posic;ao geografica define-se pelas coorde
nadas seguintes: 19° 40' 24" de latitude sul e 44° 53' 
31" de longitude W. Gr. 0 territ6rio municipal e 
cnontanhoso. Colinas altas circundam a cidade, des
tacando-se a serra da Cruz do Monte, com 1135 me
tros de altitude, aproximadamente. 
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A rede hidrognifica e formada pelos rios Para. 
Sao Joao e Lambari e os ribeir6es dos Lava-Pes, da 
Cachoeira, de Saldanha, da Olaria, Santo Antonio, 
Rio do Peixe, entre outros. 

As riquezas minerais do Municipio sao ouro, 
quartzito, barro, oligisto, crista! de rocha; com exce
Gii.O do primeiro, os outros sao explorados por cm
presas organizadas. 

A temperatura de Pitangui, em 1964, apresentou 
as seguintes variag6es: maxima, 32.4; minima, 19.6 
e compensada, 26°C . 

ASPECT()S DE!HOGRAFICOS 

DE ac6rdo com os dados preliminares do Recensea 
mento Geral de 1960, havia em Pitangui 21 502 ha
bitantes (34 377 em 1950), sendo 9 009 no quadro 
urbana (10 331 em 1950) e 12 493 no quadro rural 
(24 046 em 1950) . :Esse decrescimo populacional foi 
motivado pelo desmembramento dos distritos de 
Cercado, Maravilhas e Papagaios, ocorrido entre os 
do is Censos . 

Foram contados 4 023 domicilios, sendo 2 499 no 
distrito-sede. A densidade demografica era , en tao , 
de 18 habitantes por qui16metro quadrado. 

A cidade cresceu de 38,3 %, no 'liltimo intervalo 
censitario, passando a 7 421 habitantes. 

Segundo estimativa, em 31 de dezembro de 1962, 
a populac;ii.o era de 12 241 habitantes , em virtude 
de novas desmembramentos, resultando na perda 
dos distritos de Conceicao do Para e Leandro Fer
reira. A densidade demografica, conseqi.ientemente 
passou a 22 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOiviiCOS 

A INDUSTRIA de transformaGaO e a pecuana sao a 
base da vida econ6mica do Municipio. 

Pe.ftct 

A PESCA e praticada especialmente nos rios Para e 
Sao Joao, sendo o produto dessa atividade exporta
do para Bela Horizonte, Para de Minas, Divin6po
lis e Born Despacho. 

Em 1964 a exportac;ao chegou a atingir 50 to
neladas, no valor de 10 milh6es de cruzeiros. 

Produ(ao E\·trrtlict~ Veget<~l 

A PRODU<;;AO extrativa vegetal de Pitangui foi. em 
1962, de 84,9 milh5es de cruzeiros, destacando-se 
10 806 toneladas de carvao, no valor 44,4 milh5es de 
cruzeiros; 84 m" de lenha, no valor de 33,6 milh6es 
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de cruzeiros ; 1 680 m• de madeira, no valor de 6,6 
milh6es de cruzeiros. 

Em 1964 a produc;ao de carvao vegetal ascendeu 
a 6,7 milh6es de cruzeiros. 

Cemo Agricola 

0 CENSO AGRICOLA de 1960 contou 629 estabeleci
mentos agropecuarios, com 86 956 ha de area, da 
qual as areas destinadas a lavouras ocupavam 
6 281 ha. Segundo o tamanho, 70 estabelecimentos 
compreendidos na classe de area de menos de 10 ha; 
325, na de 10 a me nos de 100; 223, na de 100 a menos 
de 1 000; e 11 , na de 1 000 a me nos de 10 000 . 

Trabalhavam nos estabelecimentos agropecua
rio, 1 936 pessoas, utilizando 3 tratores e 352 arados . 

Em 518 estabelecimentos havia bovinos, sendo 
que em 460 contavam-se menos de 100 cabec;as, em 
cada urn; em 57, de 100 a meno-s de 500; e em 1, 787 
cabec;as . 

Agricultura 
A SAFRA municipal de 1963 foi avaliada em 158,2 
milh6es de cruzeiros, e a area plantada em 4 511 ha. 

0 principal produto, o milho, contribuiu com 
45% para o valor total, com 3 558 toneladas e ocupou 
3 150 ha. A produc;ao de arroz, alcan<;ou 486 tonela
das e utilizou 450 ha . 

As demais culturas ofereciam resultados pouco 
expressivos, quanto a participac;ao para o respecti
vo valor total: laranja (6,4%), mandioca (5,4%), 
feijao (4,5%), cana-de-a<;ucar (3,3%), alho (3%), 
abacaxi (2%), manga (1,8 %), algodao (1 ,4%) , ba
mana (1%), tomate, fumo, cebola, abacate, batata
-doce, batata-inglesa, amendoim, cafe, caju, figo, 
limao, marmelo, melancia, pessego, tangerina e uva. 

Exercem atividades no Municipio urn agrimen
sor e urn agr6nomo. 

Pecuaria 

A PEcuARIA superou a agricultura, como atividade 
econ6mica. 

Os criadores locais demonstram preferencia 
pelas ragas de bovinos gir , hindubrasil, caracu e 
zebu . 0 produto da pecuaria destina-se ao corte, 
reproduc;ao e produc;ao de Ieite . No mes de ju
nho do corrente ano realizou-se a primeira exposi
c;ao agropecmiria do Municipio . 

0 valor de seus rebanhos alcanc;ou, em 1963, 
1,5 bilhao de cruzeiros e totalizou 44 414 cabec;as . 
0 rebanho bovina integralizava mais de 2/3 desse 
efetivo (30 300 cabe<;as), correspondendo a 90,9% do 
seu valor. Completam a pauta os suinos, com 10 920 
cabec;as e 7,0% do valor; os eqiiinos, com 2 430 ca-
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Vista parcial, vendo-se a Cia. de Tecldos Pltangulense 

be~as; os caprinos, com 375 cabe~as; os muares, 
com 227 cabe~as 0,7% do valor>; os asininos, com 
18 cabe~as. 

0 plantel avicola compunha-se de 86 185 gali
ml.ceos (285 perus) e 1 960 palmipedes, totalizando 
51,0 milh6es de cruzeiros. 

No mesmo ana, foram produzidos 4 milh6es 
950 mil litros de leite no valor de 297,0 milh6es de 
cruzeiros; 162 mil e 400 duzias de avos de galinha, 
valendo 30,0 milh6es de cruzeiros. 0 mel e a cera 
de abelha renderam 550 kg e 171 milhares de cru
zeiros. Urn veterinario presta assistencia aos pecua
ristas. 

Cemo Industrial 

Os RESULTADOS do Censo Industrial de 1960 aponta
ram a existencia de 16 estabeleclmentos de produ
tos alimentares; 5 de minerals nao metalicos; 4 de 
industrias extrativas de produtos minerals; 4 de 
metalurgia; 4 de madeira; 4 de mobiliarlo; 3 de 
couros e peles e produtos similares; 2 textels: 2 de 
vestuario, cal~ados e artefatos de tecidos; 1 de pro
dutos de perfumaria, sab6es e velas; 1 de editorial 
e grafica; e 1 nao especificado. 0 valor a tribuido 
a produ~ao desses estabelecimentos foi de 291,1 mi
lh6es de cruzeiros, cabendo as ind'ustrias textil e 
metalurgica as maiores participa~6es para esse total 
(146,6 e 119,0 milh6es de cruzeiros, respectivamen
te) . 0 valor total da transforma~ao industrial foi 

, de 156,4 milh6es de cruzeiros. 
Situou-se em 740 a media mensal de operarios 

ocupados. Foram gastos 41,4 milhoes de cruzeiros 
em salarios e vencimentos (37,4 milhoes com ope
rarios> e foram utilizados 2 593 cv de f6r~a motriz. 

ProdufaO Industrial 

A PRODUQAO INDUSTRIAL de Pitangui, em 1962, contou 
com 64 estabelecimentos, 650 operarios em media e 
908,4 milh6es de cruzeiros . 
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A industria extrativa de produtos minerais re
presentou 1,3% do valor total, e ocupou 43 opera
rios em media, nos 4 estabelecimentos existentes. 

A industria de transforma<;ao atingiu 896,8 mi
lh6es de cruzeiros (98,7% do valor), com 607 opera
rios em media e 60 estabelecimentos. 65,3% do valor 
total foram integralizados pelo genera de indiistria 
t extil (tecidos, fios de algodao, algodao em pluma 
e residuos), ocupando 442 operarios em media nos 
3 estabelecimentos existentes; seguem-se o de me
talurgia (ferro gusa), com 4 estabelecimentos, 92 
operarios em media e 18,2% do valor; o de produtos 
alimentares, com 27 estabelecimentos, 29 operarios 
em media e 12,7% do valor . 

Contavam-se, ainda, os seguintes estabeleci
mentos: 5 de minerais nao metalicos, 1 de material 
de transporte, 2 de madeira, 5 de mobiliario, 2 de 
couros e peles e produtos similares, 1 de quimica, 1 
de produtos de perfumarias, sab6es e velas, 2 de 
vestuario, calgados e artefatos de t ecidos, 6 de be
bidas, 1 de editorial e gratica. 

Em 1964, a produ<;ao de crista! de rocha ascen
deu a 2,1 milh6es de cruzeiros; a metalurgica. 223,3 
milh6es, ocupando em media 98 operarios, e a textil, 
1,1 bilhao de cruzeiros e 489 operarios. 

/ lb(t/e de R e.res 

EM 1963 foram abatidos 3 028 bovinos e 2 683 suinos. 
Os produtos derivados totalizaram 794,6 toneladas, 
no valor de 216,0 milh6es de cruzeiros. 70 % desse 
valor correspondiam a carne verde de bovina (527,5 
t), 18% ao toucinho fresco (130,9 tl, 11 % a carne 
verde de suino (73,0 t) e o restante englobava, couros 
verde e seco de bovina. 

Cowhcio e Bcmcos 

AcHAM-SE instalados na sede municipal 2 estabe
lecimentos de comercio atacadista e 73 do varejista . 

As transag6es comerciais do Municipio sao rea
lizadas principalmente com as pra<;as de Bela Ho
rizonte, Para de Minas, Divin6polis e Bam Despa
cho, para onde sao exportados minerios, tecidos e 
pescado. Recentemente, com o funcionamento da 
Cia. Siderurgica Pitangui, passou a exportar, tam
hem, ferro gusa. Do Triangulo Mineiro e do Estado 
de Goias provem parte dos artigos de consumo da 
populagao local (especialmente o arroz e o feijao ) . 

A r ede bancaria e constituida pelas agencias 
dos bancos: comercio e Indi1stria de Minas Ge
rais, Hi;Potecario e Agricola de Minas Gerais e 
Mineiro da ProdU(;ao; 1 cooperativa de produgao 
(Cooperativa Agropecuaria Pitangui Limitada). 
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Os saldos das principais conta;; existentes em 
31 de dezembro de 1963 eram os seguintes (milh6es 
de cruzeiros): caixa em moeda corrente, 32,9; em
prestimos em contas correntes, 11,6; titulos descon
tados. 156,0; depositos a vista e a curto prazo, 204,0; 
depositos a prazo, 5,2. 

ServifoJ 

HA EM Pitangui 81 estabelecimentos de prestagiio de 
servigos, entre os quais estiio 3 hoteis, 2 pens6es e 
3 restaurantes. 

1'rt~'l-' pori c c C O!iiii!JicrtfOCJ 

A CIDADE de Pitangui e servida pela Rede Mineira 
de Viagao, com 1 estac;ao e 1 parada. alem de ro
doviao estaduais e municipais. 

com Bela Horizonte articula-se por ferrovia, 
em 6 horas e 40 minutos, ou par rodovia, em 3 horas 
e 25 minutos, via Para de Minas, Florestal, e Betim. 

A Capital Federal - Brasilia - por rodovia, via 
Be!o Horizonte, em 15 horas e 50 minutos, de 6nibus. 

As ligag6es com as sedes municipais vizinhas 
sao IE-it.as por rodovias e estradas de ferro: Papa
f!Ctios, par rodovia, em 1 hora de 6nibus; Maravi lhas. 
por rodovia, via Papagaios, em 1 hora e 15 minu
tos, de 6nibus; Conceir;iio do Para, por rodovia , em 
20 rninutos; Leandro Ferreira. por ferrovia, via 
Ag1n Suja e Velho da Taipa, em 1 hora , ou por ro-
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dovia em 1 bora; Pompeu, de onibus, em 3 horas; 
Martinko Campos, por ferrovia, em 4 horas, ou de 
onibus em 2 horas; Pequi, por rodovia, em 2 horas 
e 20 minutos. 

Inscritos na Prefeitura Municipal havia, em 
1964, 61 autom6veis, 69 caminh6es, 1 onibus e 39 ou
tros veiculos. 

Funciona uma agencia postal telegrafica do 
Departamento dos Correios e TelE~grafos. Ha 406 
aparelhos telefonicos instal ados . 

ASPECTOS SOCIAlS 
A CIDADE esta edificada em terreno montanhoso, cir
cundada por altas colinas. Seu tra~ado e de ruas si
nuosas e acidentadas. 

Contam-se 2 499 predios e a recte de abasteci
mento dagua esta ligada a 912 predios e 942 penas 
dagua; ha 364 predios escoados pelo servi~o de es
gotos; 1 674 ligag6es eletricas. 

Os logradouros urbanos, na sua maioria pavi
mentados e arborizados, entre os quais 3 pragas, 4 
avenidas, 61 ruas, 11 travessas e 2 vilas (Marcia e 
Vicentina) . 

Assistencia Medico-sanitaria 
PITANGUI conta com urn hospital geral, com 47 lei
tos; urn posto de saude; 4 farmacias e 5 farmaceu
ticos. Ha 7 medicos, 3 enfermeiros e 7 dentistas 
prestando assistencia a populagao municipal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

No SETOR de ensino havia 17 unidades escolares do 
ensino primario geral (6 estaduais, 9 municipals e 2 
particulares) com 96 
professores e 2 107 
alunos matriculados, 
em 1964. 

No ensino media 
havia, na mesma 
data, 2 unidades es

·colares, com 46 pro
fessores, 576 alunos 
matriculados no ini
cio do ano letivo de 
1964. 

Biblioteca ha uma, 
a Getulio Vargas, 
mantida pela Pre
feitura Municipal; 
dais cinemas, com 
capacidade total pa
ra 797 espectadores; 
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.Grupo Escolar, Forum e a hist6rica lgreja de Sao Francisco 

urn jornal semanal - Municipio de Pitangui; duas 
associag6es desportivas - Clube Atletico Pitan
guiense e Pitangui Esporte Clube; 1 livraria e 1 ti
pografia. 

As festas tradicionais sao as de cunho religioso, 
destacando-se as na talinas e Reis. 

Dignas de nota, sao a Igreja de Sao Francisco 
de Assis, em estilo colonial, construida de adobe e 
madeira, em 1850, e o chafariz publico, na praga 
Getulio Vargas, todo em pedra, datando de 1730. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 
EXISTE UMA coletoria federal, outra estadual e uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao coletor do 
sistema estatistico brasileiro. 

Finan[as Publicas 

A ARRECADAc;Ao federal, em 1964, atingiu 128,1:1 mi
lh6es de cruzeiros; a estadual 188.0 milh6es; a mu
nicipal, 21,9 milh6es (11,8 de renda tribut{uia) . 

0 orgamento municipal para 19Rfi previa receita 
de 63,6 milh6es de cruzeiros, sendo de 43,4 as recei
tas correntes, e fixava igual despesa . 

Representa{ao Pol1tica 

A CAMARA Municipal de Pitangui comp6e-se de 11 
vereadores . Nas eleigoes de 7 de outubro de 1962, 
inscreveram -se 5 564 elei to res . 

FONTES 
As informa<;6es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Pitangui, Elvecio Starling Diniz . 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos 
de documentagao municipal, da Diretoria de Do
cumentagao e Divulgagao do CNE, e de outros 6rgaos 
do sistema estatistico nacional. 
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IBGE - CONSELBO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Preiildente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastllio Aguiar Ayres 

COLE!;!iO DE IHONOGRAFIAS 
(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES. ~01 - Videira, SC. 302 - Plrassunun 
f:'a, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atlbaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - R io La rgo, AL. 313 - Uba
.ia ra, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - 1pau~u, SP 
:!16- Pitangui, MG. 

Acabou-se de imprimir, no ServiQo Grajico do 
IBGE, aos oito dias do mes de novembro de mil 
novece:ntos e sessenta e cinco, 29.0 da criagao do 
Instituto e 400.0 da jundac;ao da Cidade do Rio 
de Janeiro. 


