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.4.SPECTOS FISICOS - Area: 139 km' ; altitude. 
239m; temperatura media, em °C: das mciximas, 
33; das minimas, 16. 

POPULAQ.ii.O - 11198 habitantes ( Recenseamento 
Geral de 1960 ) ; densidade df.•mografica: 81 ha
bitantes po1· quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS -- culturas agricolas 
(fumo, cebola e milho). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia 
banc·ciria e 1 da Caixa Econ6mica Estadual . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 40 autom6veis e jipes, 49 caminh6es e 
camionetas de carga, 1 onibus e 1 veiculo nao 
especificado . 

. 4.SPECTOS URBANOS - 412 liga~6es eletr icas.. 3 
aparelhos telef6nicos e 3 restaurantes . 

. 4.SSISTENCIA MEDICA 1 p6sto de higiene ; 1 
medico, 4 dentist as, no exe1·cicio da profisstio ; 
2 farmcidas . 

. 4SPECTOS CULTURAIS- 17 unid'ldes escolares de 
ensino prima rio e 1 de ensino media; 1 cinema. 
e 1 clube esportivo. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 - (milh6es 
·de cruzeimsJ - receita prevista : 44.7 ; renda 
tributciria .· 5,2; despesa fix ada: 44,7. 

REPRESENTAQ.ii.O POLITICA --- 9 vereadores em 
exercicio . 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e de
::;enho da capa de Carlos Cesar F ernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documenta((ao e Divulgagao 
do CNE . 



l\'latriz de Santana 

£1SPECTOS H.IST6RICOS 

Os PRIMITivos habitantes da regtao foram os indios 
coroados, da orla maritima fluminense, que temen
do o ataque dos tamoios oartiram do vale inferior 
do rio Paraiba, atingindo Pomba, Miragaia, Serra 
da On<;a e Piranga, nas suas migra<;6es para o ser
tao. Posteriormente perseguidos pelos goitacazes 
subiram os afluentes do rio Pomba, aldeando-se nas 
proximidades dos rios Bagre e Chopot6. 

Os primeiros contatos com esses indigenas foi 
realizado pelo Coronel Guido Tomaz Marliere, co
mandante das Divis6es Militares do Rio Dace e En
carregado da Civilizagao e Catequese dos indios. No
meade por D. Joao VI, Diretor-Geral dos indios, o 
ex-oficial frances instalou seu quartel general no 
lugar denominado Serra. da Onga. Em conseqiien
cia, intensificou-se o trafego entre Serra da Onga 
e os primitivos aldeamentos do Presidio de Sao 
Joao Batista (hoje Visconde do Rio Branco). 

A distancia entre os dais aldeamentos era gran
de e a penosa. jornada se fazia por uma estreita 
picada aberta na mata virgem pelos indios da Serra 
da Onc;a. Marliere fez entao, construir, nas margens 
do rio Chopot6, urn rancho de sape para a.brigar 
aqueles que se serviam dessa imica via de comu
nica<;ao. 

Com o correr dos anos e a medida que os indios 
iam se civilizando, formou-se urn nucleo de povoa
mento que deu origem ao arraial, entao conhecido 
por Arraial do Rancho de Sape e mais tarde Arraial 
do Sape, simplesmente. 

Com o crescimento da populagao constituiu-se 
um patrimonio publico para erec;ao da igreja, em 
terrenos doa.dos pelos primitives habitantes. 

Em 1851, a povoa<;ao foi elevada a distrito de 
paz e cinco anos depois tornou-se freguesia San
tana do Sape. 
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Em 1928, as camaras Municipais de Uba, Pomba. 
Visconde do Rio Branco e Cataguases, fizeram eri
gir, na Serra da Onc;a, no local onde foi sepultado 
Guido 'I'omaz Marliere, um monumento que guarda 
a urna com os restos mortais do grande pim:eiro 
da ca.tequese dos indios. 

Em 1943, o distrito do Sape teve seu nome mo
dificado para Guidoval, em homena.gem a seu fun
dador, e em 1948 obteve a autonomia administrativa. 

Formttt)io Administratira e .fttdiciaria 

EM 1851, pela Lei provincial n.0 538, foi cria•:i.c} o 
distrito de paz, com o nome de Sape de Uba. 

A freguesia, com a denominac;ao de Santalla do 
Sape, deve sua criac;ao a Lei provincial n.O 758. de 
2 de maio de 1856. Pela Lei estadual n.0 843, de 7 
de setembro de 1923, o nome do distrito foi simpli
ficado para Sape. 

0 Municipio de Guidoval foi criado pela Lei es
tadual n .0 336, de 27 de dezembro de 1948, com sede 
no distrito de Guidoval (ex-Sape), desanexado do 
Municipio de Uba. A sua instalac;ao foi a 1 .c de 
janeiro de 1949. 

Sempre foi composto de um so distrito - o 
da sede. 

Guidoval e termo da comarca de Uba. 

ASPECTOS FlSICOS 

CoM SUPERFiCIE de 139 km", o Municipio localiza.·-se 
na zona fisiogr.:ifica da Mata, limitando-se com os 
Municipios de Uba, Visconde do Rio Branco, Guiri
cema, Mirai, Cataguases, Dona Eusebia e Rodeiro. 

A sede municipal, aos 239 metros de altitude, 
esta situada as margens do rio Chopot6. Dista 
182 km, em linha reta, da capital do Estado, rumo 
SSE, e tern as seguintes coordenadas geograficas: 
21° 08' 36" de latitude sui e 42o 47' 54" de longi
tude W. Gr. 

As chuvas ocorrem regularmente entre os me
ses de setembro a fevereiro. A temperatura, em 1964, 
apresentou as seguintes medias: 33oc das maximas 
e 16°C das minimas. 

Ha noticias da exist€mcia, no Municipio, de ma
laca.cheta, caolim e pedras de crista!, ainda nao ex
ploradas. 

"1SPECTOS DEMOGRAFICOS 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Demografico 
de 1960, revelaram a existencia, no Municipio, de 
11 198 habitantes, dos quais, 9 061 viviam na zona 
rural. 
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A populagao municipal cresceu de 11,3 % no ul
timo decenio intercensitario. A populagao da. cidade 
cresceu de 18,7%, passando a 2 137 pessoas. 

Foram contados 2 033 domicilios em todo o Mu
nicipio. A densidade demografica era de 81 habi
tantes por quilometro quadrado. 

0 Censo Escolar, realizado em 1964, registrou 
uma popula.gao de 11 334 habitantes distribuidos em 
2 049 domicilios (465 na cidade). Nessa data, 8 994 
pessoas residiam na zona rural e, portanto, 2 340 
na cidade. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA municipal ba.seia-se na atividade agr:- '. 
cola e nas industrias de beneficiamento. 

Cen.1o Agricola 

0 CENSO Agricola de 1960 registrou, segundo a si
nopse preliminar, 519 estabelecimentos agropecua
rios, com 14 480 ha de area, dos quais 5 580 desti
nados a lavouras. 

Segundo o tamanho, estes estabelecimentos es
tavam assim distribuidos: 247 com menos de 10 ha, 
cada um; 240, de 10 a menos de 100 ha; 26, de 100 
a menos de 1000 ha; 1 com 1251 ha; e 5 sem de
claragao de area. 

Foram contados 5 tratores (3 em 1950), 289 ara
dos (224 em 1950) e 3 243 pessoas ocupadas nestas 
atividades. 

Havia criagao bovina em 285 estabelecimentos: 
282, com menos de 100 cabegas, cada um; e 3, de 
100 a. menos de 500 cabegas. 

Agrimltura 

A PRonuc;A.o agricola municipal, em 1964, rendeu 
6':'6,2 milhoes de cruzeiros e foram cultivados 
2 094 ha. 

0 principal produto era o fumo, que contribuiu 
com 39,6% para o valor total e 410 toneladas. 0 
segundo era a cebola, com 37,0% do valor e 750 to
nela.das. 

Bern distanciados vinham o milho, com 5,7% 
do valor e 1164 toneladas, a cana-de-agucar, com 
4,8% do valor e 5 365 t, o arroz, com 4,3% e 408 t , 
o tomate, com 3,5% e 800 t, e o cafe, com 1,6% 
e 90 t. 
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Os 3,5 % do valor da safra. agricola foram co
bertos pela manga, laranja, feijao, banana, batata
doce, abacCl.te, alho, abacaxi, mandioca, amendoim, 
tangerina, mamona, pessego, limao e figo. 

Pecttaria 

A POPULAQAo pecuaria , em 1963, constituia-se de 
23 014 cabegas: 12 500 de suinos; 6 400 de bovinos ; 
2 150 de equines; 1 300 de caprinos; 610 de muares; 
34 de ovinos e 20 de asininos. 

0 rebanho valia 399,9 milh6es de cruzeiros dos 
quais 236,8 milhoes referentes a.os bovinos e 113.8, 
aos suinos. 

Produziram-se 268 mil Jitros de leite , no Y[l : Lll' 

de 8,6 mi!h6es de cruzeiros. 
0 planter avicola somava 65 210 galinaceos 1.:.!10 

pcrus) e 1 700 palmipedes, valendo, respectivamen
te, 29,3 e 0,6 milh6es de cruzeiros. A produ<;ao de 
ovos de galinha alcangou 210 mil duzias, no \' [!:D r 
de 22,1 milhoes de cruzeiros. 

Cemo lnduslrial · 

0 CENSO Industrial de 1960 contou 11 estabeled 
mentos do genera de produtos alimentares e 1 do 
vestuario e artefatos de tecidos. 0 valor total da 
produgao ascendeu a 17,3 milhoes de cruzeiros. sen
do de 4,0 milh6es o valor da tra.nsforma<;ao indus
trial e de 12,6 milhoes as despesas somente com 
materias-primas. A media mensa! dos openirios 
ocupados foi de 21. A f6rga motriz utilizada foi de 
84 cv. 

Predominaram as industrias de produtos :c:i 
mentares, com 19 operarios, em media mensal . e 
valor da produ<;ao de 16,6 milhoes de cruzeiros. 

Industria 

ExiSTIAM, em 1964, 4 estabelecimentos de benefic:.1-
mento de arroz, 1 de calgados, 1 de m6veis, 1 de 
telhas, 3 de massas de tomate. 

A produgao industria.! de Guidoval, em 1962, 
rendeu 29,5 milh6es de cruzeiros, contribuindo o be
neficiamento de arroz com 15 ,4 milhoes e 257 tone
ladas. A fabricagao de calgados para homens pro
duziu 3 mil pares e 2,3 milhoes de cruzeiros. 0 ex
trato de tomate, 30 toneladas e 8,2 milh6es . 

Gado Abatido 

FoRAM aba.tidos, em 1963, 172 bovines, 501 suinos e 
134 caprinos. Os produtos derivados totalizam 83 ,1 
toneladas, no valor de 26,0 milh6es de cruzeiros. A 
maior participac;ao coube a carne verde de bovino, 
com 31 ,7 toneladas e 11,1 milh6es de cruzeiros. Se -
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guem-se o toucinho fresco, com 30,1 t e 9,4 milhoes 
de cruzeiros, e a carne verde de suino, com 15,0 t e 
4,9 milh6es. 

Figuram, ainda., a carne verde de caprino 0.6 tl, 
os couros verde e siko de bovina ( 4,5 t) e a pele 
seca de caprino. 

Conu!rcio e Banco.r 

HA., NA sEnE municipal, 3 estabelecimentos comerciuls 
atacadistas, 28 varejistas e 10 de prestagao de 
servi<;os. 

Exporta cana-de-a<;ucar para as usinas dos .:VIu
nicipios de Visconde do Rio Branco e Astolfo Dutra: 
o fumo em folha para a Bahia e em rolos para 
varios Estados; a cebola e tomate, principalmente 
para Juiz de Fora-MG. Petr6polis-RJ e Rio de .Ja
neiro-GB. 

Guidoval possui uma agencia do Banco Minei
ro S.A. e outra da Caixa Economica Estadual. Os 
!'aldos das principais contas, em 31 de dezembro de 
1964, foram (em milhares de cruzeiros) : caixa em 
moeda corrente, 15 869; titulos descontados, 22 575; 
depositos a vista e a curta prazo, 41 948; e depo
sitos a prazo, 10. 

'Tra;z.rporte.r 

0 TERRITORIO municipal e cortado por 160 km de 
estradas de rodagem, sendo 38 km de rodovias esta 
duais . As estrada.s municipais sao de terra natural 
e as estaduais de terra melhorada (ensaibradasJ. 

-Estrada de ferro 

t 
~~--------------------~ 

--Estrada de rodaqem 

1" Aeroporto 
RIO DE JANEIRO 
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Sao os seguintes os tempos medias gastos nas 
ligac;6es com as cidades vizinhas e capitais estadual e 
federal: 30 minutos ate Uba; 45 minutos ate Astolfo 
D ntra; 1 hora e 40 minutos ate Cataguases; 1 hora 
e 20 minutos ate Mirai; 45 minutos ate Rodeiro ; 
5 horas ate Belo Horizonte, via Rio Pomba e Bar
bacena; e 20 horas ate Brasilia-DF. 

Em 1965, a Delegacia de Policia registrou 40 au
t omoveis e jipes, 49 caminh6es e camionetas de car
ga. 1 6nibus e 1 veiculo nao especificado . 

.. -f.SPECTOS SOCIAlS 

.A. c iDADE, as margens do rio Chopot6, t ern 17 ruas. 
5 pragas e 446 predios. Duas ruas estao inteiramen
te pavimentadas e uma praga e ajardinada. 

0 servigo de abastecimento de agua atende a 
385 predios e beneficia 20 logra.douros publicos. 

A energia eletrica e fornecida pela Companhia 
Forc;o. e Luz Cataguases- Leopoldina, com sede em 
Ca taguases. A voltagem e de 127 e 220 e a fre
quencJa de 50 ciclos. Ha 412 ligagoes ele
tricas e 3 aparelhos telef6nicos instalados, sendo um 
de uso publico. 

A cidade conta com 6 bares, sendo 3 com servi
c;o de restaurante . 

• J i.1 / .i / en cia j \ Cedico-Sanitaria 

A ASS ISTENCIA medico-sanitaria e prestada a popula
c;ao local por urn p6sto de higiene e duas farmacias. 
No exercicio de suas profiss6es encontram-se l me
dico e 4 dentistas. 

Rua Conde da Concei~ii.o 
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Ginasio Guido Marliere 

.1SPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar de 1964, segundo dados prelimina
res, revelou a existencta de 5 370 criam;as de 0 a 
14 anos (998 na cidade) : 2 311, de 0 a 5 anos (397 na 
cidade) ; 350 de 6 anos (74 na cidade); e 2 709 .. cie 
7 a 14 anos (527 na cidade). Das crianc;as de 7 a 14 
anos, 1831 (458 na cidadel freqi.ientavam escolas. 

Foram contados 58 profess6res regentes C.e 
classe (57 do sexo feminino) e 8 nao regentes, todos 
de sexo masculino e localizados na cidade. Dos re
gentes, 33 eram norm.alistas, de sexo masculino 
(32 na cidade) . 

Ensino 

0 ENsrNo primario dis poe de 17 unidades escolaras: 
3 grupos escolares estaduais na cidade e 14 escolas 
na zona rural, das quais 1 esta.dual, 1 particular, 4 
municipais e 8 em convenio do Estado com o Mu
nicipio. 0 corpo docente e formado par 74 profess6-
res e a matricula inicial, em 1965, era de 2 309 
alunos. 

0 Ginasio Guido Marliere, fundado em 1.0 de 
maio de 1952, ministra ensino media. Matricularam
se, no inicio do ana letivo de 1965, 192 alunos, sob 
a orientac;ao de 18 profess6res. 

Cultura 

GuroovAL conta com um cinema, com 300 lugare.s, e 
um clube esportivo, o Cruzeiro Futebol Clube. Acha
se em fase de organizac;ao a Associac;ao Recreativa 
e Esportiva de Guidoval, clube esportivo-recreativo, 
com 121 associados. 

Entre as festas tradicionais destaca-se a de 
Santana, padroeira local, realizada a 26 de julho, 
com grande entusiasmo. :Este dia foi tambem de-
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no:11inado Dia do Guidovalense, instituido em 1961 , 
por iniciativa do jornal "A voz de Guidoval" exis
tente naquela epoca. E urn dia de confraternizac;iio , 
que reune pessoas distantes em visita a terra natal. 
Ha desfiles de educandarios, missas em honra da 
pa jroeira, inaugurag6es de obras publicas, partidas 
de futebol , prociss6es, numeros de a rte e urn ani
m ado baile. Realiza-se, ainda, na Camara Municipal , 
uma sessao solene, na qual e conferido o titulo de 
Cidadao Guidova lense aos benfeitores do Iugar. 

Na zona rural comemora.-se a festa de Sao Pe
dr:>, no local denominado Ribeiriio Preto. Consta de 
novena preparat6ria e na vespera do dia 29 de ju
nho ha fogueiras , Ieilao e fogos de artificio. 

A SPECTOS AD,1IlN IST RATIVOS 
E POLITICOS 

H.~ UMA coletoria federal e outra esta.dual , agencia 
do DCT e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgiio 
de coleta do IBGE, instalados em Guidoval. 

Fil.'.tll(a.r PziblicttJ 

A ARRECADAQAO federal, no Municipio, em 1964, atin
giu 6,9 milh6es de cruzeiros, e a estadual, 72,5 mi
lhoes. 

A Prefeitura Municipal arrecadou, em 1965, 
21,1 milh6es de cruzeiros e a despesa ficou em 21 ,1 
milh6es. 

0 orgamento municipal para 1966, preve receita 
de -!4,7 milh6es de cruzeiros e fixa igual despesa, 
.5endo de 5,2 milh6es a renda tribntaria. 

Pra~a !Ha .ior Albino 
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Representafao Politica 

A CAMARA de Vereadores de Guidoval e composta. de 
9 edis. Para as elei~;6es de 3 de outubro de 1965 
inscreveram-se 3 412 eleitores. 

FONTES 

As INFORMA<;)OES divulgadas neste trabalho, foram, 
em maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Guidoval, Luigy S. de Avellar. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documentagao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE) , e 
de 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 

EST A publicagao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lugao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentattva no sentido de sintetizar, com adequada 
si8tematiza~ao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniao; comuns em assuntos dessa nature
za, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborar;ao, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos . 
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