
~3~ 

CAETE 
MINAS GERAIS 

I B G E -- CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Colegao de Monografias -- N . 331 

CAETE 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1 058 km2 (1960); 
altitude: 935 m; temperatura media, em oc, 
(1963): das maxzmas, 26; das mini'mas. 

12; precipitagao pluviometrica anual : 301.2 mm 
(1963). 

POPULAQAO - 28131 habitantes (dados pre/imina
res do Recenseamento Geral de 1960); densidade 
demogrdfica: 27 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Sideruf'gia e minera
qtio. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 agencias 
bancdrias e 1 da Caixa Econ6mica Estadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 153 autom6veis, jipes e camionetas, 180 
ca•minh6es, 8 6nibus, 22 outros . veiculos . 

ASPECTOS URBANOS - 2 334 ligaq6es eletricas. 
235 aparelhos telef6nicos ; 3 hoteis, 1 restaurante 
e 2 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 hospitais, com 93 leitos. 
e 1 p6sto de saude; 6 medicos, 6 dentistas, no 
exercicio da profissao; 4 jarmcicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 23 unidades escolares de 
ensino prirndrio geral; 3 do ensino media ; 1 ti
pcgratia, 1 biblioteca e 1 jomal. 

OR<;AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhoes de 
cruzeiros) - receita prevista: 68.3; despesa ji

xada: 68,3. 

REPRESENTA<;AO POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa d e 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIS'FORICOS 

As PRIMEIRAs entradas que desbravaram o planalto 
mineiro se realizaram no inicio do seculo XVII, 
destacando-se a de Andre de Leao, as nascentes do 
rio Sao Francisco (1601-1602), e a de Nicolau Bar
reto a bacia do rio das Velhas (1602). A primeira a 
devassar a regiao de Caete teria sido a de Lourengo 
Caetano Taques, como o indica a Carta Regia data
da de 23 de margo de 1664, ao louvar Taques pelos 
servigos prestados na descoberta das "Minas de 
Cataguas" e dos "Sert6es de Caete". Deve-se fixar o 
ano de 1663, ou talvez o de 1662, como o da penetra
<;ao de Taques na regiao caeteense. 

A Taques, sucedeu na exploragao do sertao de 
Caete, Antonio Rodrigues Arzao, que conseguiu ex
trair de seu solo apreciavel quantidade de ouro e 
que, ao abandonar a regiao, legou a urn cunhado, 
Bartolomeu Bueno, os seu~ descobertos. 

Estas entradas foram precursoras das bandeiras, 
expedigoes que completaram o desbravamento de 
toda regiao planaltina mineira, deixando sua marca 
nao s6 em suas linhas de penetragao, mais tarde 
transformadas em caminhos e estradas, como ainda 
no estabelecimento de pousos, origem, muitas vezes, 
de futuros nucleos de populagao. A mais importante 
para a regiao planaltina mineira, foi a de Femao 
Dias Pais - o cagador de esmeraldas - que esqua
drinhou os sert6es durante sete anos 0674-1681), 
abriu inumeros caminhos e a primeira ligagao sul
-norte entre Sao Paulo e a Bahia, antes de falecer 
as margens do rio das Velhas, em 1681. A exploragao 
da zona deste rio e do Caete - encosta ocidental do 
Espinhago - iniciou-se quando Manuel de Borba 
Ga.to fundou, no sertao de Saburugu, urn arraial que 
daria origem a futura Vila (Real de Nossa Senhora 
da Conceigao) de Sabara. 

A primeira bandeira a pisar o solo do atual Mu
nicipio teria sido a do paulista Leonardo Nardez 
(1701), que e- citado pelo naturalista, ge6logo e en
genheiro de minas, Guilherme von Eschwege, em 
sua obra "Pluto Brasiliensis", como "descobridor de 
Caete". Tambem o historiador Rodolfo Jac6; diz: 
"subindo pelo rio Sabara ao Iongo da serra alcan
tilada e depois por urn dos seus galhos, Nardez e 
seus companheiros encontrando boa pista, vieram 
pousar entre colinas placidas a margem de urn ri
beiro, cuja fonte proxima depararam a boca da mata 
espessa (Caetel , que orlava entao a encosta da 
serra divis6ria do rio Doce. Dai, o nome dado ao re
gato pelos indios ou pelos pr6prios invasores e, por 
estes, depois ao pequeno arraial que levantaram." 

Nao tardou muito que a descoberta de ouro em 
Caete se fizesse conhecida em toda ColOnia e atrais.,. 
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se levas de paulistas e fora.steiros do litoral brasi
leiro e do Reina, vindos sobretudo da Bahia pe!o rio 
Sao Francisco, ficando o arraial ja em 1704 muito 
povoado. Entre os seus primeiros povoadores, citam
-se Frei Simao de Santa Teresa, que deu inicio, em 
1704, a construgao da igreja do Rosario; e Manuel 
Nunes Viana, estabelecido no sope da serra da Pie
dade, onde extraiu 50 arrobas de ouro, riqueza igual 
a que Borba Gato acumulara · em Sabarabu<;u (Sa
bara). 0 reinol, Nunes Vieira, foi propagador da Cha
mada "guerra dos emboabas" no arraial de Caete, 
chegando em 1708 a guindar-se a lideranc;a do mo
vimento e proclamar-se "ditador supremo das Mi
nas" . 0 regime rebelde s6 teve fim em 1709. 

Pacificada as Minas Gerais, Caete evoluiu rapi
damente, sendo elevada a Vila Nova da Rainha do 
Caete em 1714. 

Ainda repercutiam as solenidades da in.stalac;ao 
da nova Vila, quando o povo do Morro Vermelho e 
da Vila se rebelou, em 1715, contra a cobranc;a do 
quinto do ouro por bateia, recomendada em tres 
cartas regias de novembro de 1714, processo fiscal 
vexat6rio que irritou o povo oprimido. 

Sufocado o Ievante do Morro Vermelho, a Vila 
Nova da Rainha caiu em sensivel desanimo, em parte 
devido as usurpac;6es da Metr6pole, mas principal
mente em decorrencia da exaustac;ao dos aluvi6es 
auriferos. Em 1833, em conseqiiencia de sua partici
pac;ao. na revolta militar de Ouro Preto, Caete teve 
seus foros de vila suprimidos, s6 restaurados em 
1840, com a denominac;ao de Caete. 

0 Municipio renasceu economicamente com o 
aparecimento da industria no final do seculo pas
sado, que se vern desenvolvendo nas 1ultimas 
decadas. 

FormafaO Administrativa e Judiciaria, 

0 MUNiciPio de Vila Nova da Rainha foi criado a 29 
de janeiro de 1714, e instalado a 14 do mes seguinte. 
Por forc;a da Resoluc;ao de 30 de junho de 1833, o 
Municipio foi suprimido. Restaurou-o, porem, com 
a denominac;ao atual, a Lei provincial n. 171, de 23 
de mar<;o de 1840. Em 25 de novembro de 1865, pe~a 
Lei provincial n . 1 258, a Vila de Caete foi elevada 
a categoria de cidade. 

Pela Lei n. 2 764, de 30 de dezembro de 1962, 
ficou o Municipio composto dos distritos de Caete 
(sede), Antonio dos Santos, Morro Vermelho, Pene
dia e Ro<;as Novas, por ter perdido os distritos de 
Taquaruc;u e Uniao de Caete, que ganharam autono
mia administrativa. 
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Pra~a Getulio Vargas, no bairro Industrial de Jose BrandAo 

A Comarca, de 3.a entrfmcia, foi criada pela Lei 
n. 11, de 13 de novembro de 1891, com um so ter
mo, compreendendo atualmente t ambem os muni
cipios de Taquarar;u de Minas e Jose de Melo. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNiciPio de Caete localiza-se na Zona Metalur
gica, uma das 17 zonas fisiograficas em que se divi
de o Estado de Minas Gerais. Limita-se com os 
municipios de Taquarar;u de Minas, Jose de Melo, 
Born Jesus do Amparo, Bariio de Cocais, Santa 
Barbara, Rio Acima, Raposos, Sabara e Santa 
Luzia. 

A cidade tern as seguintes coordenadas : 19° 53'· 
52" de latitude sui e 43° 39' 58" de longitude W. Gr.: 
e esta a margem esquerda do ribeiriio Caete ou 
Sabara, distando 30 quilometros, em linha reta, rumo 
ONO, de Belo Horizonte. Altitude : 935 metros; su
perficie: 1058 km2 0960). 

No Municipio, os contrafortes do Espinhar;o to
mam os names locais ct :; serras: da Piedade, Luis 
Soares, da Cidade, do Morro Vermelho, da Agua 
Limpa, dos Cristais, da Prata, ctos Cocais, do Mato 
Grosso. A principal, a da Piedade, se estende na 
diregiio SO-NE ao norte da cidade de Caete. Nela, se 
ergue o ponto culminante qo Municipio, o pico da 
Piedade, com 1783 metros de altitude. Destacam-se, 
ainda, pela altitude, os picas: Altos do Fico, do Cru
ze.iro, RoQas Novas, Agua Limpa, do Teceliio (1200 
metros) e do Serrate; e o Morro. do Adiio. 
> , Na rede hidrografica municipal destacam-se OS 

ribeir6es Vermelho, Bonito, Caete ( ou Sabara) , do 
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Peixe e Juca Vieira. Existem diversas cachoeiras, 
destacando-se a Vicente Micelli, formada pelo ri
beirao Bonito, com 40 metros de queda livre , vasao 
media de 760 litros por segundo e potEmcia de 250 HP, 
localizada no distrito de Penedia, nao sendo contudo 
aproveitada; a do Funil, com 26 metros de queda 
livre, localizada no distrito-sede, aproveitada pela 
municipalidade; a do Ribeirao do Inferno e a da 
Pedra Azul. Ha, ainda, as lagoas dos Tubar6es, do 
Herdeiro e do Tecelao, entre outras ; e a gruta de 
Paneleiro, com urn compartimento de 10 x 12m. 

No Municipio, impera o clima tropical de alti
tude : mesotermico com ver6es brandos e esta c;:ao 
chuvosa. 0 clima e, portanto, de secura media, 
ameno e salubre. 

As chuvas, quando normais, oferecem uma pre
cipitac;:ao media anual de 1 500 mm, caindo com 
mais frequencia durante os meses de novembro a 
fevereiro . Todavia , em 1963, a precipitac;:ao foi de 
apenas 301,2 mm, a mais baixa ate entao registrada 
pelo p6sto pluviometrico instalado ha 22 anos. 
Temperaturas medias (°C): das maximas, 26 ; das 
minimas, 12 ; compensada, 20. Junho e sempre o 
mes mais frio ; dezembro, janeiro e fevereiro, os 
mais quentes . 

Sao encontradas, em Caete. algumas essencias 
como a canela, o cedro, o jacaranda, a peroba, o je
quitiba, o angelim, o angico, a aroeira e o gibatao 
arpado. 

No reino animal, veado, porco vermelho, quei
xada, pa.ca, lobo, tamandua, tatu, sabia, papa-capim, 
pintassilgo, chapim, periquito, maitaca, capoeira, 
nhambu, jacu e r6la. Na fauna aquatica, sao comuns 
o surubi, dourado, pacu, bage, curimata, cascudo, 
piau e lambari. 

Ha jazimentos importantes de minerio de ferro 
(itabirito concentravel) na serra da Piedade, no dis
trito de Penedia, em franca explorac;:ao. Ainda nao 
exploradas, jazidas de minerio de manganes de 
elevado teor metalico nos distritos de Caete, Penedia 
e M6rros Vermelho, e de ouro. No grupo dos minerais 
nao metalicos, tern grande importancia econ6mica 
as jazidas de caulim, feldspato e argilas refratarias 
existentes na zona urbana (na "Ceramica") e su
burbana (no "Morgan") da cidade. Nestes locais, 
ha tambem ocorrencia de gnaisse, feldspato e ar
gilas plasticas. Foi iniciada a explorac;:ao de impor
tante jazida de minerio de zirc6nio. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICiPIO contava, segundo a Sinopse Preliminar 
do Censo Demogratico de 1960, 28 131 habitantes, 
havendo experimentado aumento demografico da 
ordem de 28,4%, face aos efetivos recenseados no 
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Fachada da Escola SENAI de Caete 

Censo anterior. Aumento mais acentuado obteve a 
popula(!ao urbana municipal, de 54,2%, contra ape
nas 12,2 % alcan(!ados no quadro rural. 

Viviam no distrito-sede 14 035 pessoas; no de 
Taqua ra(!u 4 816; no de UnHio do Caete, 3 588 ; An
tonio dos Santos, 2 008 ; Rogas Novas, 1 605; Penedia, 
1162; Morro Vermelho, 917. 

A populagao da cidade registrou n o ultimo de
cenio intercen sitario aumento de 62,7%, passando a 
10 840 h a bitantes; as vilas que mais cresceram 
foram Antonio dos Santos - 70,7%, passando a 169 
h abitantes, e a de Penedia - 67,1 %, passando a 
117. . 

Estavam n a zona urban a municipa l 53,6 % da 
populagao r ecenseada. A densidade demogni fica era 
de 27 h abitantes por quilometro quadrado. 

Fora m contados , 5 311 domicilios, dos quais 
2626 estavam no distrito-sede ; 377, no de Antonio 
dos Santos ; 309, no de Ro(!as Novas ; 214, no de Pe
n edia; 193, no de Morro Vermelho; 703, no de Uniao 
de Caete, e 889, no de Taquaragu. 

Estima tivas locais atribuiam ao Municipio p o
pulagao de 22 500 habitantes, em 31 de dezembro 
de 1963, sendo de 12 300 a da cidade. Isto e devido 
a desanexa(!ao de seus dois distritos mais populosos 
- Taquaragu e Uniao de Caete. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

ProdufaO Vegetal 

A PRonugiio extrativa vegetal cinge-se, no Municipio, 
a produgao de carvao vegetal, para a industria si
der(ugica; a produ!:;aO de lenha, para fins domesti-
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cos e industriais; e a produgao de madeiras de lei. 
Em 1964, havia produgao de carvao vegetal de 
10 445 toneladas, e de lenha, de 85 metros cubicos, 
no valor de 68 milh6es de cruzeiros . A de madeira , 
em 1963, alcangou 162 metros cubicos, foi avaliada 
em 56,7 milh6es. 

Prodttfito 1i1ineral 

A MINERAglio e a siderurgia do ferro, principais 
atividades economicas do Planalto Mineiro, concen
tram-se na area que tern sido designada como 
"quadrilatero ferrifero" e que corresponde, aproxi
madamente, a zona central do Estado (Zona Me
talurgical. Fica compreendida entre os rios das 
Velhas e Paraopeba, a oeste; o Santo Antonio e o 
Piracicaba ate a confluencia com o Dace, a leste ; 
os paralelos de 19° 30', ao norte, e 20° 40', ao sui; 
abrangendo os territories onde se localizam as 
principais jazidas de ferro , manganes e ouro do 
Pais. 

No Municipio de Caete, o minerio de ferro surge 
na forma de itabirito brando, silicoso, meteorizado; 
rocha listrada, usualmente denominada jacutinga. 
Mais das vezes, encontrado proximo a superficie, e 
facilmente concentnivel por gravidade, produzindo 
urn concentrado de 64 a 68% de ferro. Para a si
derurgia mineira, representa uma fonte economica 
de materia-prima, pois pode ser extraido e concen
trado com urn minima de dinamitagem e britagem. 
As reservas municipais foram estimadas em 6,5 mi
lh6es de toneladas por metro de profundidade. 

A extrar;ao e minerar;ao do ferro esta, no Muni
cipio, a cargo da Jazida de Minerio de Ferro da 
Serra da Piedade, localizada no distrito de Penedia. 

A produr;ao extrativa de minerio de ferro, em 
1964, rendeu 107 454 toneladas, no valor de 145,6 mi
lh6es de cruzeiros. 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, contou 712 estabelecimentos agropecuarios, a 
que correspondia uma area conjunta de 53 625 hec
tares. As terras de lavouras ocupavam 5 081 hec
tares. Inseriam-se na classe de menos de 10 ha, 223 
estabelecimentos·; na de 10 a menos de 100 ha, 384; 
na de 100 a menos de 1 000, 96; e na de 1 000 a me
nos de 10 000, apenas 9. 

Trabalhavam nestes estabelecimentos, 4 573 
pessoas. 0 trabalho agricola utilizava 12 tratores e 
267 arados. 
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nos estabelecimentos recenseados, em 448 havia 
criagao de bovinos: em 418, havia menos de 100 ca
begas; em 28, de 100 a menos de 500; e em 2, 500 
e :mtis. 

Agricultura 

A ATIVIDADE agricola, em 1964, rendeu 194,4 milh6es 
de cruzeiros e cultivou 817 hectares . 

0 principal produto foi a banana, que contri
buiu com 65,8 % para o valor total, produziu 320 mil 
caches e utilizou 128 ha de area cultivada. 

Os 29,5% do valor foram cobertos pelo milho 
(11,4%), com 370 t; a batata-inglesa (10,1 %), com 

306 t; o feijao (5%), com 81 t, eo arroz (3%), 
com 59 t. 

Os 4,7 % restantes do valor foram cobertos pela 
mandioca, laranja, cana-de-agucar, cha-da-india, 
cafe, abacaxi, amendoim e batata-doce . 

Presta.m-se melhor a lavoura OS solos dos dis
tritos de Ragas Novas e Antonio dos Santos. Os do 
distrito de Ragas Novas, com seus pastas naturais, 
prestam-se tambem a exploragao pastoril. LOcalizam
-se, no Municipio, urn Campo Experimental de Cha, 
urn Campo de Semente (de fomento a silvicultura) e 
um Posta Agropecuario. Urn ~ronomo presta assis
tencia tecnica aos agricultores. 

Pecuaria 

CAETE possuia, em 1963, populagao pecuaria avaliada 
em 391,7 milh6es de cruzeiros. 0 rebanho de maior 
valor economico, o bovina, com 13 800 cabegas, in
tegralizava. 70,5% deste valor; o segundo, o suino, 
com 3 600 cabegas, 20,2%. Seguiam-no o muar, com 
1 300 cabegas, 6,6%; e o eqti.ino, com 1 400 cabegas, 
2,3 %. Havia, ainda, rebanhos caprino (580 cabegas), 
ovino (130) e asinino (20). 

Cria-se gada bovino para corte e leite. Geral
mente, gada mestigado com o caracu ou com zebui
nos (gir, nelore, guzera). 

Em 1963, re-
gistrou-se produ- Museu do Patrirnonio Historico e 
gao de 2 milh6es Artistico 
e 50 mil litros de 
leite, no valor de 
61 ,5 milh6es de 
cruzeiros. 

Contava, o 
Municipio, n a 
mesma data, com 
um plantel de 
38 500 galinhas, 
avaliado em 12,9 



milhoes de cruzeiros. Registrando-se ainda produ
gao de 99 mil e 900 duzias de avos (valor: 10,8 mi
lhoes de cruzeiros) ; 1,4 toneladas de mel e 365 
quilos de cera de abelha (valor total: 223,0 milha
res de cruzeiros) . 

Cemo Industrial 

0 cENso Industrial de 1960, contou 10 estabeleci
mentos industriaL~ no Municipio: 9 nas industrias 
de transformagao e 1 na extrativa de produtos mi
nerais. 

Alguns dos aspectos estudados pelo referido 
Censo ofereceram o seguinte resultado: media men
sal dos open1rios ocupados durante o ano censitario 
- 1 776; forga motriz (em cavalos-vapor) utilizada 
- 6 122; valor total da produgao (milh6es de cru-
zeiros) - 1649,0; valor da transformagao industrial 
(milh6es de cruzeiros) - 1 526,8. 

0 principal genera e o de metalurgia, com a 
media mensa! de 1 653 operarios ocupados, f6rca 
motriz utilizada de 5 874 cv, valores da produgao 
industrial de 1 620,2 milh6es de cruzeiros e da trans
formagao industrial de 1 503,4 milh6es. 

Havia, ainda, os seguintes generos: minerais niio 
metalicos (3 estabelecimentos), p:::odutos alimenta
res (3), editorial e grafica (1) e 1 estabelecimento 
niio especificado . 

Industria 

A PRonugKo industrial de Caete, em 1963, alcangou 
4,9 bilh6es de cruzeiros e empregou 2 096 operarios, 
em media mensa!, nos 12 estabelecimentos existen
tes. 

0 principal genera de industria e 0 metalurgico, 
com 2 estabelecimentos, 1 955 operarios em media e 
4,7 bilh6es de cruzeiros de produgiio. Seguiram-no 
o de minerais niio metalicos, com 4 estabelecimen
tos, 137 operarios em media e 97,5 milh6es de cru
zeiros; o de produtos alimentares, com 3 estabele
cimentos, 9 operarios em media e 16,2 milh6es de 
cruzeiros; o de editorial e grafica e o de madeira, 
com 1 estabelecimento cada urn. Ravia, ainda, 1 es
tabelecimento de industria extrativa de produtos 
minerais. 

Alem destes estabelecimentos contam-se peque
nas ind'ustrias rurais, com produgao de rapadura, 
farinha de mandioca, aguardente de cana, queijo e 
manteiga. 

Entre os estabelecimentos existentes, des
tacam-se: 
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Usina Gorceix - Em 1926, surgiu no atual 
Bairro Gorceix, da cidade, por iniciativa de Jose da 
Silva Brandao, uma industria de ferro, da qual 
surgiria mais tarde a Usina Gorceix, da Cia. Ferro 
Brasileiro S/ A. Era a etapa decisiva, para a im
plantagao da industria siderurgica no atual Muni
cipio; o ressurgimento para a vida industrial de 
uma comuna mineira que, com o fim do ciclo do 
ouro, vivera longos anos de sono ocioso. 0 nome -
Gorceix - dado a industria e ao bairro que a aga
salha, e uma homenagem ao ge6logo frances Henri 
Gorceix, que, convidado pelo imperador D. Pedro II 
para organizar o ensino de mineralogia no Brasil, 
foi o fundador da Escola de Minas de Ouro Preto. 

Cenimica Joao Pinheiro - A ind'ustria ceramica 
de refratarios e representada, no Municipio. pela 
Ceramica Joao Pinheiro S /A (Bairro Gorceixl. Fun
dada em 1894, como "Ceramica Nacional", pelo 
eminente estadista Dr. Joao Pinheiro da Silva, per
tenceu a familia Pinheiro ate 1921, ano em que foi 
transformada em sociedade an6nima. Quase um 
seculo antes, ja fora idealizada pelo grande mi
neralogista caeteense Jose de Sa Bittencourt e 
Acdoli. Os pianos de seu fundador previam a fabri
cagao de porcelana fina, como a fabrica realmen
te a produziu em sua primeira fase; epoca em que 
explorou as jazidas locais de caolim, silica e quart
zo. Mais tarde, veio a especializar-se, principal
mente na fabricagao de tijolos refratarios para a 
industria siderurgica; produzindo, subsidiariamente, 
tijolos e telhas para a construgao civil. Passou, en
tao, a explorar os depositos de argilas refratarias e 
plasticas, municipais. Hoje em dia abandonou com
pletamente a produgao de porcelanas finas, que 
haviam dado ensejo a sua fundagao. 

Trecho da rna Presidente Vargas. Ao fundo, a Serra da Piedade 



Abate de Reses 

NA SEDE municipal existe urn matadouro. Em 1963, 
foram abatidas 2 164 cabec;as de bovinos e 1583 de 
suinos, resultando 539,2 toneladas de produtos di
versos, no valor de 183,6 milh6es de cruzeiros. 

0 principal produto foi a carne verde de bovino, 
com 360,2 toneladas e 73,0% do valor total, seguido 
do toucinho fresco, com 91,2 toneladas e 15,1% do 
valor, e da carne verde de suino, com 46,7 toneladas 
e 9,3% do valor. Completaram a pauta, os couros 
seco e Salgado de bovina. 

T f({ m port eJ 

CAEri: e servido pela Estrada de Ferro Central do 
Brasil, da Rede Ferroviaria Federal, atraves do Ra
mal de Nova Era. Em seu territ6rio estiio as esta
c;6es de Jose Brandiio, Caete, Bau e Joiio 
Vasconcelos e o p6sto telegrafico Valporto de Sa. 

Pela rodovia de acesso, estaduaL liga-se a ro
dovia. federal (Vit6ria-Cuiaba), ja pavimentada no 
trecho mineiro. Ha, ainda, diversas rodovias 
municipais. 

Comunica-se com as suas vilas de Antonio dos 
Santos: de autom6vel, via Rancho Novo, em 50 mi
nutos, ou via Jose Brandiio, em 1 hora e 20 minutos; 
Morro Vermelho: em rodovia (autom6veD, em 20 
minutos; Penedia: em rodovia (autom6vel), em 10 
minutos: Roqas Novas: em rodovia (6nibus), em 
1 hora. 

Ligag6es com as cidades vizinhas: Taquarac;u de 
Minas: por autom6vel, via Rogas Novas, em 1 hora 
e 30 minutos; Jose de Melo: de onibus, via Rogas 
Novas, em 1 hora e 50 minutos; Bom Jesus do Am
pam: por autom6vel, em 2 horas e 20 minutos; Ba
rdo de Cocais: par onibus, via Rancho Novo, em 1 
hora e 20 minutos, ou por ferrovia, em 1 hora e 30 
minutos; Santa Barbara: por autom6vel, via Ra.n
cho Novo, Bariio de Cocais e Barra Feliz, em 1 hora 
e 50 minutos, ou por ferrovia, em 2 horas: Rio Aci
ma: por autom6vel, via Sahara, Triangulo e Nova 
Lima, em 1 hora e 50 minutos, ou por ferrovia, em 2 
horas e 20 minutos; Raposos: de autom6vel, via Si
derurgica, Sabara, Triangulo e entroncamento, em 1 
hora e 40 minutos ou via Morro Vermelho em 45 mi
nutos, ou, ainda, por ferrovia, em 1 hora e 40 mi
m~tos; Sabarri: par 6nibus, via Siderurgica, em 50 
mmutos, ou par ferrovia, em 1 hora e 5 minutos. 

A ligagiio com Bela Horizonte e feita por 6nibus 
via Siderurgica e Sahara, em 1 hora e 30 minutos;' 
ou por ferrovia , em l hora e 50 minutos . Com Bra-
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silia, DF, de rodovias estaduais e federais, via Bela 
Horizonte, Sete Lagoas, Felixlandia, Tres Marias, 
Joao Pinheiro, Paracatu e Cristalina, em 14 horas e 
30 minutos. 

P/BRAStLIA 

ffRIO OE JANEIRO 

CONVEN~OES : 
Rodovio povimentudo 
Rodovio constnJfdo 
Ferrovi o -

Registrados na Prcfeitura local, em setembro de 
1965, estavam 153 autom6veis, jipes e camionetas, 
180 caminh6es, 8 onibus e 22 outros veiculos. 

Comunicafoes 

HAVIA, em 1965, uma agencia posta-telegrafica na 
cidade e postais nas vilas, do DCT; e estac;ao tele
grafica da estrada de ferro . Contavam-se 235 apa.re
lhos telefonicos em funcionamento. Ha urn p6sto de 
telefone publico interurbano, da Companhia Tele
fonica de Minas Gerais (CTMG) . 

Comhcio e Bancos 

As PRAQAS de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Sao 
Paulo, sao os mercados importadores e exportadores 
do Municipio. A esses tres centros, destinam-se 
artigos siderurgicos e ceramicos, da produc;ao muni
cipal, em troca de generos alimenticios, combusti
veis liquidos, tecidos, calc;ados e outras utilidades. 

A cidade contava em 1965 com 77 estabeleci
mentos de comercio varejista, agencias dos bancos 
da Lavoura de Minas Gerais e Nacional do Comercio, 
e da Caixa Economica Estadual. 

Os saldos das principals contas bancarias eram, 
em 31 de dezembro de 1964, (milhoes de cruzeiros) : 
caixa em moeda corrente, 8,4; titulos descontados, 
143,7; dep6sitos a vista e a curto prazo, 186,2. 

Caete contava em 1964, com 112 estabelecimen
tos de prestac;iio de servic;os, entre os quais 3 hoteis 
(2 com agua corrente nos quartos e apartamentos) , 
3 pens6es e 1 restaurante. 
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/JSPECTOS SOCIAlS 

.-l.rpa!o.r Urbano.r 

A ciDADE de Caete, assenta em terreno acidentado a 
margem esquerda do ribeirao hom6nimo, pelo qual 
e banhada, rodeada de morros, com forte declivi
dade. a leste, atingindo, em urn trecho, o c6rrego 
Funil. Em terreno elevado, de nivel superior ao da 
parte central da cidade, se localiza a estagao fer
roviaria, a cerca de 530 m do centro urbana. 

Na Cidade Velha, sao ainda numerosos os pre
dios em estilo colonial, geralmente contiguos e a 
beira da rua. Na maioria, dotados de calgamento de 
pedra a entrada, em nivel superior ao da rua, ser
vindo de degraus. As ruas deste trecho da cidade sao 
ainda calgadas de pedras poliedricas irregulares -
o famoso "pe-de-moleque", das cidades hist6ricas 
de Minas Gerais . Os templos, chafarizes, ruas e 
casario seculares, da Cidade Velha, formam urn 
cenario empolgante, coroado pelo majestoso Pico da 
Piedade, ao norte da cidade, podendo ser contem
plado da Fraga Joao Pinheiro; e em sensivel con
traste com os predios n1odernos e pragas ajardina
das do bairro Gorceix (cidade industrial) . 

A sede municipal (zonas urbana e suburbana) 
contava, em novembro de 1965, com cerca de 2 200 
prectios: 1 944, servidos pela recte de abastecimento 
dagua; e 1 002, pela recte de esgotos. As linhas 
adutoras da rede de a.bastecimento dagua somam 
17 326 metros; as linhas distribuidoras, 20 442 me
tros. A rede deesgotos, tipo separador absoluto, tem 
14 387 metros de extens{to. 

A CEMIG ICompanhia Eh~t;· ica de; Minas Ge
rais l, que serve a cidade, possuia, em 31 de ag6sto 
de 1S65, r ede de distribuigao com 2 334 ligac.5es ele
tric as; delas 2 112 eram domiciliarias (inclusive as 
305 lig::u:oes existentes no povoado-satclite de Pedra 
Branca ). 

Em atividadc, ha dais sindicatos de trabalhado
res ; exercendo a profissao, do is advogados e qua
torze engenheircs e construtores licenciados. 

Predios que merecem ser referidos: os gru
pos escolares - Dr. Joao Pinheiro, Joao Monlevade, 
Nossa Senhora do Bonsucesso; a Santa Casa da 
l\liseric6rdia, o Forum, a Prefeitura Municipal, a 
Escola do SENAI, o Escrit6rio Central da Cia. Ferro 
Bras'ileiro. 

/J.,.~i.rlellcict iHedico-Sc1nitaria 

0 J.IUNICiPIO disp5e de 2 hospitais gerais, com 
93 leitos: a Santa Casa de Caete, mantida pela 
Sociedade Ci vii de Beneficencia Caeteense; e o 
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Hospital Adelmo Lodi, da Cia. Ferro Brasileiro 
(inaugurado em 1947); de urn p6sto de saude (es
tadual) ; e de 4 farmacias. 

Prestam assistencia medica e odontol6gica a 
popula~ao, 7 medicos e 5 dentistas. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

EM 30 de setembro de 1965, contavam-se 23 unidades 
de ensino primario geral (20 publicas, 3 particula
res), freqiientadas por 4 552 alunos e com 126 pro
fess6res. Destacam-se, entre estes estabelecimentos, 
o Grupo Escolar Dr. Joao Pinheiro, em remodela~ao, 
e o Nossa Senhora do Bonsucesso, de constru~ao 
recente. 

Na mesma data, dispunha o Municipio de 2 
estabelecimentos de ensino media: o Ginasio Jose 
Brandao, criado em 1951 e estatalizado em 1963, 
com cursos de admissao, ginasial e tecnico de conta
bilidade; e a Escola Pro fissional da Cia. Ferro 
Brasileiro, administrada pelo SENAI (fundada em 
1952) , com ensino profissional elementar e medio. 
Foram matriculados, nestes estabelecimentos, 854 
alunos, no inicio do ano letivo de 1965, e havia 39 
professores lecionando. 

Cultura 

HI. uma biblioteca de uso publico, de carater geral, 
fundada em 1932, com urn acervo superior a 300 
volumes, pertencentes a Pia Uniao das Filhas de 
Maria, e uma tipografia. 

A vida social caeteense e animada pela exis
tencia de diversas associa~oes desportivas, recrea
tivas e culturais. Destaca-se o Clube Ferro Brasi
leiro, esportivo-recreativo; o Clube dos Funcionarios, 
recreativo; e a Sociedade dos Amigos da Cidade 
(fundada em 1948), esportivo-recreativo-cultural. 

Existem 2 cinemas: Cine Lux, com 189 lugares, 
e o Pax, com 200. 

:E editado urn mensario, "0 Municipio" - 6rgao 
informativo dos poderes municipais. 

Entre os festejos populares destacam-se o de 
Sao Joao, com quadrilha marcada a francesa, o de 
Nossa Senhora de Nazare, com tra~ado de fitas no 
mastro por cavaleiros montados e corrida de cavalos 
(cavalhada), na vila de Morro Vermelho, a 7 de 
setembro, e o de Nossa Senhora da Piedade, com 
romaria a serra da Piedade, de 15 a 22 de agosto. 
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Monumentos Artisticos 

CoMo monumentos hist6ricos tombados pelo Servi~o 
do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional en
contram-se: 

Santuario de Nossa Senhora da Piedade - Fora 
da cidade, no distrito de Penedia, ergue-se no Pico 
da Piedade, o famoso Santuario de Nossa Senhora 
da Piedade, que todos OS anos, a epoca de seus 
festejos, atrai milhares de fieis de todos os recantos 
da terra mineira. 

Matriz de Sao Francisco de Assis - Templo de 
linhas arquitet6nicas modernas. Localizada no 
bairro Gorceix, forma urn bela contraste com os 
templos antigos. 

Matriz de Caete- A sua igreja matriz, uma das 
mais belas reliquias do barroco colonial, arrancou 
do austero Saint-Hilaire os elogios mais calorosos. 
quando dizia: - "Nao somente nao vi, em t6da a 
Provinc:a de Minas uma s6 que f6sse tao bela, mas 
ainda duvido que exista no Rio de Janeiro alguma 
que se lhe possa comparar. Custou, segundo disse
ram-me, 112 mil cruzados (280 mil francos) . E cons
truida de pedras e ja no exterior atrai a aten~ao 
por sua grandeza e elevac;ao". 

A origem dessa igreja, segundo tradic;ao local, se 
prende ao voto que fizera o vigario local, Henrique 
Pereira, de construir uma igreja sob a invoca~ao 
da Senhora do Bonsucesso . 

A matriz foi erecta can6nicamente em 1757 r 
concluida em 1.0 de novembro de 1764 . · · 

Em 1765 foram transportadas para la as imagens. 
havendo tres dias de festas, constantes de ceri
m6n!as religiosas, cavalhadas, corridas de tou" 
ros, etc. 

0 dia da Padroeira, N, s.a do Bonsucesso, e 
comemorado a 15 de ag6sto, Assunc;ao de Nossa Se
nhora. 

Presen r;;a do Aleijadinho - Na oficina que exe
cutou os altares da Matriz de Caete, o Aleijadinho 
iniciou-se como entalhador, por volta de 1760. 
provavelmente. Estes altares. os primeiros em Minas 
Gerais a ostentarem elementos do rococo, devem ter 
sido talhados por diversos artistas, segundo o critico 
de arte frances Germain Bazin, atual Diretor do 
Museu do Louvre em Paris, autor de diversos livrm 
sabre a arte barr6ca do Brasil, entre os quai:> 
"As Esculturas do Aleijadinho". As cabegas do~ 
anjos - verdadeira chave morfol6gica da obra do 
Aleij adinho - e que nos permitem, mais uma vez. 
atestar a sua mao em algumas esculturas desses 
altares. 
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Os dais anjos 
que dominam o 
docel do altar 
de Santo Antonio 
mostram, em sua 
genese, a tipolo
gia angelica do 
artista, com o to
pete caracteristi
co que fascinou 
Saint-Hilaire e 
aquele tratamen
to monumental 
do rosto, acentu
ando o volume do 

Matriz de N. S.• do Bonsucesso 

queixo, das faces e dos olhos. 
Podemos reen:contrar suas maos nas figuras 

dos Iampadarios, pintados em bronze, do mesmo 
altar; e nas cabegas dos querubins, simetricamente 
opostos, sobre as quartelas do altar de Sao Fran
cisco de Pa.ula. 

Os outros anjos, desses mesmos altares, sao 
muito diferentes. Seus escultores, consoante o g6sto 
artistico da epoca, procuraram dar-lhes a expres
sao da graga e da dogura. Porem, as anjos do alta.r 
de Santo Antonio lhes sao superiores, pelo estilo 
plastico monumental, que como inovou a arte sacra 
em Minas Gerais. 

Igreja de Nossa Senhora do Rosario - Hist6rica 
e venerada, em Caete, e tambem a Igreja de N. s.a 
do Rosario, edif'.cada a epoca da funda~ao da 
cidade, per Frei Simao de Santa Teresa. Ligada a 
fatos da chamada "Guerra dos Emboabas", possui 
pinturas atribuidas, par alguns criticos de arte, ao 
renomado pintor Manuel da Costa Ataide. 

Museu do Patrimimio - onde sao encontradas 
as reliquias artisticas e hist6ricas municipais. 

Pago de Santa Rita - datando de 1789, esta li
gado a hist6ria antiga do Municipio. 

Chafarizes - contam-se dezoito chafarizes de 
pedr?.., localizados nas ruas Ma.to Den tro e Sao Fran
cisco. 

Pelourinho - marco hist6rico da fundagao da 
vila, encontra-se junto ao prectio dos Correios e Te
legrnfos. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POL1TICQS 

0 MUNiciPIO d 'spoe de coletorias federal e estadual 
e de uma Agencia .Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE. 
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Finan(aJ Ptlbiica.1 

FoRAM arrecadados, em 1964, as seguintes receitas 
(milh6es de cruzeiros) : pela Uniao, 737,5 (tribu
taria : 647,1); pelo Estado, 697,0 (tributaria: 689,5): 
e pelo Municipio, 38,6 (tributaria: 28,1) . 

A despesa municipal. em 1964. alcan<;ou 52,7 
milh6es de cruzeiros. 

0 or<;amento municipal para 1966 previa. receita 
de 68 ,3 e fixava a despesa em 68,3 milh6es de cru
zei~qs. 

0 ELEITORADo inscrito ate 30 de novembro de 1965 
r;ra de 6 419 pessoas. A Camara Municipal era cons
tituida de 11 verea.dores . 

H J!\TES 

As lNFORMA<;:6 Es divulgadas foram , na sua maioria, 
fornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Caete. Nelson Boamorte: pelo arquivo de documen
ta<;ao municipal da Diretoria de Document a<;ao e 
Divulga<;ao do CNE 1 Secretaria-Geral l e diversos 
6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publica~ao taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta~iio e Divulga~iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos da evo
lu~iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza~iio, elementos esparsos em diferentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa nature
za, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa . Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborac;iio, espe
dalmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente : Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secrctario-Geral: Sebastiao Ag uiar Ayres 

COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(4." serie) 

300 - Sao 1\fatt' us, ES. 301 - Videira , SC'. 302 - P ira S> unun
ga, SP. 303 - Len~oi > Paulista, SP. 304 - Atibaia , SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umhuz<>iro, PB. 
308 - Assar<', CE. 309 - PPnii.poli s, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 3l:l - Ubajara, CE 
314 - Jaguaruana, CE. 3!5 - Ipau~u, SP. 316 - Piian gui, MG . 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru , SP. 319 - Ar:.txa . MG. 
(2." edi~ao). 320 - Porto de P e dras, AL. 321 - BPl ~m . PA . 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SF . 323 - Vi.;;osa. MG 324 -
Join vile, sc. (2." ed i ~ao) . 325 - Bras ilia, DF (2.• e di~ao ). 

326 - Campinas, SP . (2." edi~iio.) 327 - Sao Paulo de Oli 
ven~a. 328 - ltapemirim, ES. 32~ - MacPio , .,L (2." edi~.ao). 

3::0 - .Ja \1 , SP. 331 - Ca.Ptc, MG . 

Acabou-se de impl'im ir no Seruic;o Grd.ji.co du 
IBGE, aos dez dias do mes de junho de mil 
novecentos e sessenta e seis, 30.0 da cria c;ao do 
Instituto. 


