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CAMPO BELO 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - A rea : 537 km' (1966J; 
altitude : 776 1:1.; t emperaturas medias, em oc : 
das mliximas, 32; das m i nimas, 10. 

POPULACAO - 25 953 habitantes (dados estimados 
para- 1964); densidade demogrlijica: · 48 habi
tan tes par quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRI NCIPAlS - Agricultura rcaje, 
arroz e m i lho ) , industria de produtos alimen
t ares (charque de bovina) e leite. 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 5 agencias 
banclirias, 1 agencia da Caixa Econ6mica F e
deral e 1 da Estadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 283 autom6veis e jipes, 168 caminh6es, 
13 6nibus e micro-6nibus e 112 outros veiculos. 

ASPECTO S URB ANOS - 2 594 l igcu;6es eletricas. 
650 aparelhos telej6nicos; 4 hoteis, 3 pens6es, 6 
restau rantes e 44 bares. 

ASSI STENCIA MEDICA - 2 hOS!Jitais com 94 leitos 
e 1 ]JOSto de SCll(de; 6 medicos e 11 dentistas 
no exercicio da projissao; 7 tann licias e dro
garias . 

ASPECTOS CULTURAI S - 34 unidades escolares 
cle ensino primlirio fundamental comum e 2 de 
cursos avulsos, 3 estabelecimentos de ensin6 
media ; 1 radiodijusora, 2 tipograjias, 5 biblio-. 
tecas e 2 jornais; 1 cinema e 1 cine-teatro . 

ORC)AMENTO MUNI CIPAL PARA 1965 (m ilh6es de 
cruzeiros) - receita prevista : 68 ,5; clespesa · 
j ixada: 68,5. 

REPRESENTA9AO POLiTICA - 13 vereadores em 
excrcicio. 

Texto de Lucia Ma ria Loureiro Werneck e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes d e Aguiar , 
ambos da Dire tori a de Documentac;ao e Divulgac;ao 
do CNE. 



Pra~a R ui Barbosa 

.:JSP ECTOS HIST6RICOS 

AcREDITA-sE que o territ6rio do Municipi o foi ou
t rora refl1gio dos temiveis cataguases. Fugindo a 
tenaz persegui<;ao do a.udaz bandeirante Feliz 
J acques, refugiaram -se cles n o;; sert6 es de Tam an
dna e de Pi(i i, conforme conta Diogo de Vascon
celos na sua H is t 6ria Antiga . Ora, sendo o territ6rio 
do Munici i=io parte dos "Sert6es de Tamandua" e 
as margens do rio Grande, por onde os cataguases 
desciam em sua fuga, e passive! que, na atual vila 
de Porto dos Mendes, a margem daquele rio, tenha 
existido a ldeiamento de indios, pais naquelas para
gens foram encontrados peda<;os de panelas de bar
ro, que dizem ter a eles pertencido. 

Em fins de 1675 , Louren <;o Castanho Jacques 
- o Velho - , penetrando o sertao agreste a frente 
de forte bandeira, des::tloj ou os indigenas, perse
guindo-os. Em principios de 1676, conseguiu liquidar 
completamente os cataguases. 

Ficavam assim desembara<;adas as t erras do 
Oeste de Minas , para que nelas penetrasse, com os 
bandeirantes, a coloniza<;ao e o inicio de uma civi
liza<;ao :r ue, embora vagarosa, nao deixou de vir . 

Louren<;o Jacques e seus companheiros foram, 
por tanto, as primeiras pessoas civilizadas que pi
s::uam o territ6rio do Municipio de Campo Belo, 
li vrando-o dos ferozes ca taguases. 

Possivelmente, dessa epoca, deve datar o inicio 
da civilizagao nas terras em que se veio fundar 
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mais tarde o Arraial do Senhor Bom Jesus d~ 
Campo Belo. 

Segundo a lenda, a fundac;iio de Campo Belo 
dieve-se a Romiio Fagundes do Am;ual, qu,e no 
inicio do seculo XVIII, chefiando uma caravana de 
caminheiros vindos do sui, em demanda do Oeste 
de Minas, em busca de terras ferteis, acampou as 
margens de um pequeno curso de agua. 

Seduzidos pela flora exuberante do local ai se 
fixaram com o fim de se dedicarem ao cultivo da 
terra. Originou-se assim um pequeno nucleo deno
minado Ribeiriio Sao Joao, em virtude do ribeiriio 
ali existente. 

Anos mais tarde, Catarina Parreira chegava as 
terras de Campo Belo trazendo em sua companhia 
alguns filhos e muitos escravos. 

Imediatamente fundou, distando legua e meia 
da clareira denominada "Campo Belo", a fazenda 
dos Parreiras. Cerca de dez anos ap6s a sua chegada 
Dona Catarina, cat6lica fervorosa, deu inicio as 
obras de monumental igreja, em t6rno da qual 
formou-se o arraial do Senhor Bom Jesus de 
Campo Belo. 

0 nome do Municipio, dizem, foi motivado pela 
exclamac;iio: que campo belo! proferida por Romao 
Fagundes ao avistar entre as matas uma clareira 
de deslumbrante beleza. 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

CAMPO BELo tornou-se distrito por Alvara de 24 de 
setembro de 1818. 

A vila foi criada pela Lei provincial n.0 373, de 
9 de outubro de 1848, com sede no povoado de 
Senhor Bom Jesus do Campo Belo e essa mesma 
denominac;ao. Suprimida pela Lei n.o 472, de 31 de· 
maio de 1850, reconquistou sua autonomia adminis
trativa por efeito da Lei n.0 2 221, de 13 de junho de 
1876. Originou-se do entiio Municipio de Tamandua, · 
ocorrendo sua reinstalac;iio a 28 de setembro de 
1878. 

A Lei n.o 3 196, de 23 de setembro de 1884, con
cedeu foros de cidade a sede municipal. 

Em 12 de dezembro de 1953 e 30 de novembro 
de 1962 perdeu os distritos de Santana do Jacare 
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e Aguanil, desm embrados par a for m arem nov Js 
m unicipios destes nomes . 

Na divisao territorial vigen t e f igura com dois 
distritos : Campo Belo e Porto dos Men de::;, este 
i!l t imo cria do pela Lei n.0 2 764, de 30 de n ovembro 
de 1962, com territ6rio desanexado do distri to -sede. 

Judicia lmen t e, Campo Belo e sede de com arca , 
cria da pela Lei provincia l n° 3 196, de 23 de se
tembro de 1884 e instalada em 7 de m arc;o de 1892. 

E: comarca de 3a en t ra ncia , constit uida pelos 
m unicipios de Campo Belo (sedel , Cristais, San 
tana cl o J aca re e Aguan il. 

.!lSPECTOS FISICOS 

CoM super ficie de 770 km' , em 1960, e atualmen te 
estimada em 537 km', devido aos ul t imos desmem 
bra m en tos sofridos, Ca mpo Belo esta situa do n a 
zona fisiogratica denomina da Cam pos das Verten
tes, antiga Oest e de Minas . Confina com os mun i
cipios de Aguanil, Cristais, Cand eias . Sa ntana do 
J aca re, Perdoes, Nepomuceno e Coqueiral. 

A cidade, a 776 m etros de al titude, dista 173 
quil6m etros, em linha reta , da capital do Estado, 
rumo OSO, e tem sua posic;ao det ermin ada p elas 
seguin t es coordenadas geograficas: 200 53 ' 30" de 
la t itud e sul e 45° 16' 15" de lon gitude W. Gr. 

Possui clim a am eno e salubre, com m edias de 
32°C nas t emper a turas m aximas e de 100 n as m ini
mas, sendo a m edia anual de 22°. Normalmen te as 
ch uvas com ec;am em out ubro e vao a t e margo. 

l greja Senhor Bo1n Jes us 



0 territ6rio municipal e acidentado. Desta 
cam-se entre os acidentes geogni.ficos os rios Grande 
e J acare e o Pico da Jacutinga, este ultimo, locali
zado n a serra da Ema, na divisa com o Municipio 
de Candeias com , aproximadamente, 1100 m etros 
de altura . 

Quanto a ocorrencias minerais, r egistra-se a 
presen ga de calcaria no lugar denominado Natu
reza, explorado, em larga escala, pela Cia . Siderur 
gica Nacional, com produgao de 150 mil toneladas 
anuais. Ha, ainda, a rgila, granito e ar eia para cons
t rugao. 

ASPECTOS DEiviO GRAFICOS 

SEGUNDO os resultados preliminares do Censo Demo
grafico de 1960, havia no Municipio 30 720 p essoas, 
das quais 53 % residiam na zona urbana. 

Posteriormente a 1960 emancipou-se o distrito 
de Aguanil, que naquele ano possuia 3 829 habi
tantes. 

A cidade de Campo Belo registrou um cresci
m ento de 50,7% , no ultimo decenio intercensitario, 
passando a 15 742 pessoas. 

1 9 5 0 1 9 6 0 

- POPULACAO URBANA UU)."::}\~ POPULACAO RURAL 

A densidade demografica era de 40 habitantes 
por quil6metro quadrado . Foram contados 6 136 
domicilios, sendo 5 397 no distrito-sede. 

A populagao municipal era estimada em 25 953 
habitantes e a da cidade em 17 214, em 1.0 de no-
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vembro de 1964, por fontes loca is. Ocorre este decres
cimo em virtude do desmembramento h avido em 
1963. 

/ lSPECTOS ECONOiviiCOS 

A BASE econ6mica do Municipio repousa nas cul
t uras agricolas e nas industrias de transforma<;ao. 

Cemo Agrfcola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, encontrou no Municipio 870 estabelecimentos, 
dlstribuidos numa area de 55 331 ha, dos quais 
10 315 destinados a lavouras. 

Desses estabelecimentos, 161 mediam menos de 
10 ha; 574, de 10 a menos de 100 ha; 134, de 100 
a menos de 1 000 ha; e 1 com 2 054 ha . 

Havia 3 506 pessoas ocupadas nestas atividades. 
Existiam 5 tratores e 542 arados . 

Criavam-se bovines em 730 estabelecimentos 
sendo que em 695 havia menos de 100 cabec;as, em 
cada um ; e em 35, de 100 a m enos de 500 . 

/ lgricultura 

0 VALOR da produ<;ao agricola, em 1964, a t ingiu 
588,3 milhoes de cruzeiros e a area cultivada tota
lizou 8 957 ha. 

0 cafe, principal produto, contribuiu com 42,5% 
para o valor total. Essa lavoura rendeu 1 875 ton~
ladas e abrangeu area de 4 680 hectares. 

As culturas do milho, arroz e feijao viera m a 
seguir : o primeiro, com 24,5 % do valor e 2 400 to
neladas; o segundo, 20,4% do valor e 1 200 toneladas, 
e o terceiro, 3,8% do valor e 180 toneladas. 

Os 8,8% restantes do valor foram cobertos pela 
mandioca, cana-de-a<;ucar , laranja, alho , banana , 
amendoim, abacaxi , abacate, batata-doce, cebola, 
tomate, uva, ma n ga, fumo e batata-inglesa. 

Um agr6nomo presta assistencia aos agricul
tores. 

Pecuaria 

Os REBANHOs existentes, em 1963, totalizaram 32 820 
cabegas, avaliadas em 1,0 bilhao de cruzeiros. 
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Destacavam-se os bovinos, com 23 000 cabe<;as 
e 91 ,5% do valor total. Em seguida estao os suinos, 
com 6 000 cabe<;as e 6 % do valor . 

Completavam a popula<;ao pecuaria: 1 800 equi
nos, 1 000 ovinos, 800 muares, 200 caprinos e 20 
asininos. 

A cria<;ao de gado destina-se ao corte e produ
<;ao de Ieite. 

A produ<;ao de Ieite foi de 4 milh6es de litros, 
no valor de 160 milh6es de cruzeiros. A Nestle 
mantem n o Municipio um p6sto de compra e re
friger a<;ao de Ieite . 

No mesmo an o, o plantel av icola compunha-se 
de 50 300 galinaceos (300 pen1s) e 1 000 palmipedes, 
valendo 22,7 milh6es de cruzeiros. A quantidade de 
ovos de galinha ascendeu a 180 mil dtlzias, no valor 
de 25 ,2 milh6es de cruzeiros. 

Foram produziclos, ainda, 700 kg de mel e cera 
de a bell1 a, avaliados em 260 milha res de cruzeiros, 
e 500 kg de Ia em bruto , n o valor de 500 milhan~s 
de cruze iros. 

CenJo i lldttslrial 

o CENSO Industrial de 1960 registrou 79 estabele
cimentos de indtJstria de transforma<;ao e 1 d e 
industria extrativa de produ tos minerais, que 
ocuparam 403 opera rios, em media mensa! , e utili 
zaram 1 592 cv de fo r<;a motriz. 

0 valor total da produ<;ao foi de 390,6 milh6es 
de cruzeiros, sendo o da transforma<;ao industrial, 
de 93,3 milhoes . 

0 principal gene ra de indtJstria era o de pro
dutos alimentares que contribuiu com 326,2 milhoes 
de cruzeiros para o valor total da produ<;ao, possuia · 
35 estabelecimen tos, empregou 142 operarios, em 
media mensa!, e utilizou 744 cv de fo r<;a m'otriz. 

R avia , ainda, 13 estabelecimentos no genera de 
minerais nao m etalicos, 11 de madeira, 5 de mobi 
liario, 4 de vestuario, cal<;ados e ar tefa t os de t ecidos, 
3 de metaltu·gica, 2 de bebidas, 2 de editorial e 
grafica, 1 de material eletrico e de comunica<;6es, 
1 de com·os e peles e produtos similares, 1 de qui
mica e 1 n ao especificado. 
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PraGa CO nego Ulisses e Matriz em constru«;ao 

lndtrs 11'ict 

As INDUSTRIAS existentes, em 1964, assim se distri 
buiam: 2 estabelecimentos de industria extrativa de 
produtos minerais ; 20 de transformagao de minerais 
nao metalicos; 4 metaltlrgicas; 9 de m a deira; 4 de 
mobiliario ; 1 de borracha; 2 de couros e peles; 2 de 
quimica e produtos farmaceuticos e medicinais; 7 
de vestuario, cal<;ados e a rtefa tos de tecidos ; 41 de 
produtos a lii11entares; 2 de bebidas ; 2 de editoria l 
e grafi ca; 1 de material eletrico e 1 nao especifi
cado. Destes estabelecimentos, 26 tinham 5 ou m ais 
pessoas ocupadas. 

0 valor da produgao industrial , em 1962 , fo i 
de 744,6 milh6es de cruzeiros. 

A bate de Reses 

EM 1963, foram a batidos 11 462 bovines e 2 951 
suinos, r esultando 2 205 ,6 tonela das de produtos de 
ma tadouro, no valor d e 530,9 milh6es de cruzeiros. 
A maior contribuigao coube ao ch a rque de bovina, 
com 619 ,3 toneladas e 252,5 milh6es de cruzeiros. 
e a carne verde de bovina, com 339 ,6 toneladas e 
110 ,2 milh6es de cruzeiros. Seguem-se, bem distan
ciados, o toucinho fresco, com 172,1 toneladas e 49 ,1 
milh6es de cruzeiros, e a carne frigorific a da de bo
vina, com 267.8 t e 34,0 milh6es. 
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Figuram, ainda, a carne verde de suino, os 
couros verdes, siko e salgado de bovino; pele sal
gada de nonato ; sebo; miudos secos e frigorificados 
de bovino; linguas salgadas em geral; trip a salgada 
de bovino; glandulas frescas em geral; ossos a 
gran el; chifres, cerda, crina e pelo; bilis fresca, em 
alcool ou formol; farinhas de san gue e de carne ; 
tend6es e nervos. 

Comercio e Ba1zcos 

A PRAQA de Campo Belo conta com 4 estabeleci
mentos atacadistas, 270 varejistas e 100 de presta<;ao 
de servigos. Dentre estes ultimos h a 4 hoteis, 3 pen
s6es, 6 restaurantes , 26 barbearias, 2 cabeleireiros 
e 44 bares. 

Mantem intercambio comercial com t6das as 
cidades vizinhas, sendo a capital paulista a principal 
praga importadora. 

0 cafe, exportado em grande escala, e enviado 
diretamente para os portos exportadores, e o char
que de bovino e demais derivados contam como 
centros compradores as cidades de · Campos-RJ e 
Recife -PE. 

As operag6es bancarias sao efetuadas por in
termedio das agencias dos Ban cos do Comercio e 
Industria de Minas Gerais, do Credito Real de Minas 
Gerais, do Brasil, do Hipotecario e ·Agricola do 
Estado de Minas Gerais e do Mineiro da Produgao. 

Atuam em Campo Belo uma agencia da Caixa 
Econ6mica Federal e outra da Caixa Econ6mica 
Estadual. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1964, for am, em milh6es de cruzeiros: 
caixa em moeda corrente, 114,8; emprestimos em 
contas correntes, 202,2; titulos descontados, 733,5; 
dep6sitos a vista e a curto prazo, 870,3; e depositos · 
a prazo, 0,6. 

TranspMtes e Comzmicafi5es 

0 MuNICIPIO e servido por estradas de rodagem e 
pela Rede Mineira de Viagao atraves da linha 
Angra dos Reis - Goiandira. 

Esta concluido o trecho da rodovia estadual 
MG-25, que estabelece a ligagao de Campo Belo com 
a BR Fernao Dias, no Municipio de P erd6es. 
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Gasta-se , em media, de rodovia, 40 minutos ate 
Candeias; 1 hora e 30 minutos ate Cristais; 40 mi
nutos ate Aguanil; 2 horas ate Nepomuceno; 1 hora 
e 20 minutos ate Perdoes; 40 minutos ate Santana 
do Jacare ; e 6 horas ate Bela Horizonte, de 6nibus. 
De trem, leva-se 50 minutos ate Candeias; 1 bora e 
40 minutos ate Perd6es ; e 14 horas e 30 minutos 
ate Bela H orizonte. 

Liga-se a Sao Paulo, grande centro de inter
cambia comercial, em 6 horas, de 6nibus; e ao Rio 
de Janeiro-GB, em 10 horas de autom6vel. Bra
silia-DF e alcanc;ada, via Belo Horizonte, em 18 
horas, de 6nibus. 

Estavam registrados, na Prefeitura local. em 
1964, 283 autom6veis e jipes, 168 caminh6es, 13 
6nibus e micro-6nibus e 112 outros veiculos. 

J /t1 

P/S. PA/JliJ 
B;r-

RO!JOV/A PAVIMENTAIJ4 -
ESTRADA f'ERMANENTC _ 
FERROV/A -H-4 

Ha, no Municipio, agencia do Departamento 
dos Correios e Telegrafos e 650 aparelhos telef6nicos 
instalados. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Campo Belo e denominada a "Princesa do 
Oeste", pelo seu aspecto agradavel e acolhedor. 
Possui 163 logradouros publicos (43 pavimentados), 
entre os quais 6 prac;as ajardinadas e a rborizadas. 
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Ha cerca de 4 400 predios, dos quais 2 430 sao 
abastecidos de agua, 1 300 servidos pela recte de 
esgotos e 2 500 com ilumina<;ao eletrica. 

A r ede de abastecimento de agua m ede 29,5 km, 
estendendo-se pelas zonas urbana e suburbana da 
cidade, beneficiando 125 logradouros. 

A rede de esgotos, com 12 000 m de extensao, 
atinge 57 logradouros da zona urban a. 0 forneci 
men to de energia eletrica esta a cargo da CEMIG, 
existindo 2 594 liga<;6es. 

Exercem suas profiss6es em Campo Bela 8 
advogados e 2 engenheiros. 

AJJiJtencict Medico-Sanitaria 

CAMPo BELo disp6e de 2 estabelecimentos hospita
lares , com 94 leitos de clinica geral: a Santa Cas a 
de Misericordia e uma enfermaria mantida pela 
Sociedade de Sao Vicente de Paulo, anexa a Vila 
Vicentina Furtado de Menezes. Ha, ainda, um 
p6sto de sai1de estadual e 7 farmacias. 

Prestam assistencia medica e sanitaria a popu
la<;ao 6 medicos e 11 dent istas. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Escolar 

0 CENso Escolar de 1964, segundo resultados preli
minares, contou 10 644 crian<;as de 0 a 14 anos: 
4 151 ate 5 anos ( 1 503 na zona rural) ; 794 de 6 
a nos (278 n a rural) ; e 5 699 de 7 a 14 anos (1 863 
na rural ). Destas ultimas, 3 759 freqiientavam es
colas (944 na rural). 

Ravia 116 profess6res regentes de classe e 22 n ao 
regentes, do sexo feminino e n as zonas urbana e 
suburbana. 

Dos regentes de classe, 91 eram normalistas, do · 
sexo feminino e 3 estavam n a zon a rural; e 25 n ao 
normalistas : 1 do sexo m asculino (na rural ) e 24 
do femin ino (22 na rural) . 

Ewmo 

No ENSINO primano fundamental comum dispunha. 
Campo Bela, em 1965, de 34 unidades escolares, com 
um total de 5 127 alun os matriculados no inicio do 
ana letivo e 147 profess6res em atividade. 
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Ministravam ensino medio, no mesmo ano, 3 
estabelecimentos: Colegio Dom Cabral (ginasial, 
colegial, comercial e tecnico de contabilidade) ; Gi
nasio e Escola Normal Sao Jose ; Instituto Evan
gelico Armstrong ( ginasial) . 

Havia 1 052 alunos matriculados no inicio do ano 
letivo de 1965: 890 no secundario, 46 no comercial e 
116 no normal ; e 60 profess6res: 42 no secundario, 
6 no comercial e 12 no n ormal. 

Havia, ainda, 2 unidades escolares de cursos 
avulsos, com 80 alunos e 2 profess6r·es. 

Cull uta 

EM Campo Bela funcionam 5 bibliotecas : uma pLI
blica, mantida pela municipalid ade, tres em esta
belecimentos de ensino e uma pertencente ao 
Comercial Esporte Clube. 

Existe urn cine- teatro, com 610 lugares e urn 
cinema, com capacidade para 240 espectadores. 

Dais sao os peri6dicos: "0 Campo Bela", jornal 
editado pela tipografia Marly, circula aos domin
gos, e " 100 Nome", 6rgao quinzenal da Uniao Estu
dantil Cat6lica de Campo Bela. Ha duas tipografias. 

A Radio Clube de Campo Bela, prefixo ZYI-5, 
emite em ondas medias, freqiiencia de 1 580 quilo
ciclos , com 100 watts na antena. 

Entre as entidades esportivas e culturais estao 
o Comercial Esporte Clube ( 420 s6cios), Sparta 
Futebol Clube (128), Clube Recreativo Caigara (177) , 
Corporagao Musical Santa cecilia (19) e CorporaGao 
Musical Lira Campobelense (15). 

Dos folguedos populares destaca-se o Reisado, 
festa folcl6rica de origem africana, com duragao 
de 4 dias, r ealizada em setembro ou outubro, em 
homenagem a Nossa Senhora Aparecida e a Sao 
Ben edito. 

Comemora-se, tambem, a Semana Santa , o 
Natal , o Carnaval e o dia 28 de setembro, dat a da 
instalagao do Municipio. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ESTAO sediados em Campo Bela as coletorias esta
dual e federal e a Agencia Municipal de Estatis
tica, 6rgao integrante da r ede de coleta do IBGE. 
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F mtlll (flS Ptlblica.i 

A UN riio arrecadou no Municipio , em 1964, 87 ,6 mi
lh6es de cruzeiros e o Estado 416,2 milh6es. No 
m esmo ana, a arrecada<; ao da Prefeitura foi de 69,8 
milh6es de cruzeiros. 

0 orc;amento municipal para 1965 previa receita 
de 68 .5 milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa. 

Repruenlctfao Politica 

A CAMARA de Vereadores e const ituida par 13 verea
dores. 

Nas elei<;6es de 3 de out ubro de 1965, p;J.ra 
governador do Estado, estavam inscritos 7 670 elei 
tores . 

FON 'L'ES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram 
na sua maioria compiladas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatistica de Campo Bela, Helcio 
Resende. 

Foram utilizados tambem n a sua elabora<;ao 
dados dos arquivos de documenta <;ao municipal da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao (Secreta
ria-Geral do CNE) e de diversos 6rgaos do sistema 
estatistico brasileiro. 
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COLE<;:i\.0 DE MONOG R AFI AS 

(1 ." se ri c B) 

l - Rio Pirac ica ba , iVIG. 2 - Lin1ociro, PE. ~ - S5.o Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 - Al
tamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divin6po li s, MG . 8 -
Saito Grand e, SP. ~ - R iachiio do Dantas, SE. 10 - Sao 
Cri st6vao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. n 
- Angicos, RN . 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Manes, AM. 
16 - l eo, CE . 17 - Marait, BA . 18 - Tefe, AM. 19 - Ei
runepe, AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres 
Lagoas, MT. 23 - Pianc6, PB. 24 - C'aet ite, BA. 25 - Areia 
Branca, RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 
- Santa Rosa, RS. 29 - Serra, ES . :10 - Santa Cruz Cabr f•
li a, BA. 31 - Janlim do Serid6, RN. :12 - Pilar, AL. 33 -
Labrea, AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapcra, MA. 36 - Ara
rangu~i, SC. 37 - San tan a do Cariri , CE. :~8 - Pinhei ro , MJ\. 
:iJ - hma, ES . 40 - Sao Joaquim, sc. 41 -Porto Uniiio, Sf'. 
4~ - Hana do s Coquciros, SE. 43 - 'l'aqua ra, RS. 44 - lbt
ca•·ai. B. \. 45 - Sao Bento do U n a. PE. 46 - .\Juri c i . AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tutoia, MA . 49 - ,Jaragu ft. GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM . 52 - Canh otinh o , PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - J\podi, RN. 55 - Santan a do i\carait. CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Ap ucarana, PR. 59 -
Serrinha , BA . 60 - Santa Cr uz do Sul, RS. 61 - Vit6ria d e 
Santo Antao, PE . 62 - Tobias Barreto, SE . - 63 - Goi:is, GO . 
fi4 - Jtamarandiba. MG. 65 - Maraba, PA . 66 - Bacabal , Ml\. 
67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho, RN. G9 - Or
leaes, SC. 70 - Slio Francisco de Assis, RS. 71 - Doura
dos. M'l'. 72 - Itavctinga, BA. 73 - Ros<irio Oes le, MT. 74 
- Inhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Silo Mateus d o 
Sul , PR. 77 - Barra do Gan;as, MT. 78 - Camocinl . CE. 79 -
Concei~a o do Rio Ve rde, M G . SO - Santiago, RS. 8 1 - Ca
ccqui , RS. 82 - obidos, PA . 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, RS. 
85 - l\'Iangaratiba, RJ. 86- Clevelandia, PR. 87 - J ag u ari. HS. 
88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra do P irai, R ,J. 
91 - Perdoes, MG. 92 - Ban aneiras, PB. 93 - Caravelas. R.'\. 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Var gas, RS. 96 - Calw
d elo , PB. 

Esta publicar;;ao taz parte da sene de monograjias 
municipais organioada pela D iretoria de Documen-

t tac;ao e Divulgar;;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota in t rodut6ria, sabre aspectos da evo
lur;;ao hist6rica do Municipio, co1·r esponde a uma 
t entativa no sentido de sintetiza.r, com adequada sis
tematizar;;ao, elementos esparsos em diferentes do
cumentos. Oconem, em alguns casas, divergencias 
de opiniao, comuns em assuntos dessa natw·eza, nao 
sendo ra ros as equivocos e en·os n as pr6prias tontes 
de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborar;;ao, especialmente de 
historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

(4.a serie A) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, 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 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - J aguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.a edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC ( 2.a edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2 .a edi~ao). 

326 - Campinas, SP (2.a edi ~ao). 327 - Sao Paulo de Oli
ven~a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei6, AL (2.a edi
~ao). 330 - Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Frei
tas , PI. 333 - Gu idoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 -
Ribeirao Preto, SP (3.a edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.a edi<;ao). 
337 - Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u , 

MG. 340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 -
Pombal, PB. 343 - Patos de Minas, MG. 344 - Boa Espe
ran~a, MG. 345 - Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 
347 - Campo Belo, MG. 

Acabou-se de imprimir no Servir;;o Grdfico do 
IBGE, aos dais dias do m es de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e seis , 31.0 da criar;;ao do 
Instituto . 


