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SETE 

COLE!ll O DE 
MONOGRAFIAS N.o 454 

LA GO AS 
MINAS GERAIS 

POPULAQAO 

ECONOMIA 

UB!JANIZAQAO 

ORQAMENTO 

Area: 519 km'; altitude da sede: 
771 1n; te1nperatura, em, °C: 
mii.xi1na, 32; 1nini1na, 15; preci
pita9iiO pluviometrica anual: 
1.087,3 mm (1967 ) . 

47.727 habitantes ( estimativa em 
1." cle julho de 1968) ; densi 
dade demogr{Lfica: 92 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

99 estabeleci1nentos industriais, 
6 atacadistas, 461 varejistas e 
400 de prestar;iio de servi9os; 
654 im6veis rurais (!BRA); 1 
1natriz , 8 agencias bancd.rias e 2 
de Caixa Econ6mica (federal e 
estadual). 

47 unidades escola1·es de ensino 
prinuirio, 9 estabelecinrentos de 
ensino medio; 11 bibliotecas, 4 
livrarias , 3 tipogratias, 3 jornais, 
1 estar;iio radioditusora; 3 cine 
- teatros; 26 associa<;Oes culturais, 
rec?·eativas e desportivas. 

460 . Logmdouros, 9.026 predios, 
7.388 ligar;ocs eltltricas domici
liares, 2.000 aparelhos telef6nicos; 
5 hoteis, 8 pensoes, 20 restauran
tes, 208 bares e botequins e 1 
boite. 

4 hospitais com 204 leitos, 
p6sto de saude , 2 centros de pue
ricultuia; 26 medicos, 27 dentis 
tas, 12 tarmaceuticos, 83 enter-
7neiros no exercicio da profisstio; 
17 tanncicias e drogarias. 

·(na Preteitura Municipal em 
1967) - 937 autom6veis e j i pes, 
23 6nibus, 358 caminhoes, 459 
motonetas e 244 veiculos niio es 
pecificados. 

( rn ilhoes de cruzeiros novos) -
receita prevista: 1,5; renda tri 

butciria: 203,5 (mi lha1·es); despesa 
jixada: 1,5 (1968). 

15 vereado1·es. 



Aspec to da cidade 

FERNAO Dias Pais, o "ca<;ador de esmeraldas", acam
pou em Sumidor ro, em 1667, e, prosseguindo em 
suas batidas, sertao a dentro, descobriu minerio ar
gentifero no serrate das Sete Lagoas. Ali se demorou 
a bandeira, acerca da qual, pela primeira vez , 
a hist6ria se refere a extensa planicie coberta de 
lagos, a que os indigenas davam o nome de Vupa
bucu. 

- Ate meados do seculo XVIII, segundo consta, a 
regiao pouco progrediu. A fixagao do homem ao 
solo s6 veio a ocorrer mais ou menos em 1750, quando 
a Coroa concedeu uma sesmaria de tres leguas a 
Antonio Pinto de Magalhaes, no local da atual cidade 
de Sete Lagoas . A sesmaria foi, mais ta rde, transfe
rida ao Padre Joaquim de Souza, em face do 
seu primeiro concessionario haver sido executado. 
Mais tarde foi doada a Antonio Carvalho de Figuei
redo e, com o correr dos tempos, desmembrou-se em 
fazendas. 

Em 1833, uma parte de Sete Lagoas pertencia 
a Jose Sarzedas; outra, a Joao Pereira da Rocha , 
que, ao fal ecer, fez doagao verbal da mesma a diver 
sas pessoas, inclusive para criagao da par6quia de 
Santo Antonio das Sete Lagoas, o que se verificou 
em 1841. Foi seu primeiro vigario o Padre Vicente de 
Paula -Eliziirio. 

Surgiram em torn a da igrej a varias casas e, a 
partir de 1880, o progresso comegou a se fazer sentir . 

Forma[ao Administrati t·o-J udiciat"ia 

0 nrsTRITO de Sete Lagoas deve sua criagao a Lei 
provincial n ° 211, de 7 de abril de 1841. 

Em 24 de novembro de 1867, a Lei provincial n. 0 

1.395 criou o Municip:o, com territ6rio desmembrado 
do de Santa Luzia do Rio das Velhas, posteriormente 
Santa Luzia , ou ainda destc. e dos de Sabara e Cur
vela. Verificou-se a instalagao a 27 de novembro de 
1871. 
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A Lei provincial n.0 2. 672, de 30 de novembro de 
1880, concedeu a sede municipal taros de cidade. 

Desde a divisao administrativa de 1911 o Muni
cip:o aparece integrado par 5 distritos: Sete Lagoas 
(Sede), Inhauma, Buriti (Buritis em 1920), Jequi
tiba e Fortuna, assim permanecendo ate 31 de de
zembro de 1943 (Decreta-lei estadual n ° 1.058) , 
quando perdeu o distrito de Andiroba (ex-Buriti) 
transferido para o Municipio de Esmeraldas (ex
-Santa Quiteria). 

Pela Lei estadual n° 336, de 27 de dezemilro de 
1948, que fixou o quadro territorial vigente em 1949/ 
53, aparece com dais distritos: Sete Lagoas e Silva 
Xavier, este criado na ocasiao com terras do 
primeiro. A mesma lei elevou a Municipio os distritos 
de Jequitiba e Inhauma, este acrescido do distrito 
de Foftuna . Tal divisao perdura na presente data. 

A Comarca foi criada pela Lei provincial n.0 

2.455, de 19 de outubro de Hl78, extinta pela de n.0 

375, de 19 de setembro de 1903. Restaurada pela Lei 
estadual n. 0 663, de 18 de setembro de 1915, foi 
reinstalada em 12 de outubro de 1918. Atualmente, e 
de 3.a entrfmcia. 

Obelisco na Pra~a do Centeniirio 



SETE LAGOAS pertence a Zona Fisiognifica Metalur
gica. Mede 519 km' e se limita com os municipios de 
Ara<;ai, Jequitiba, Esmeraldas, Capim Branco, Pru
dente de Morais, Funilfmdia, Inhauma e Paraopeba. 

No territ6rio destacam-se a serra de Santa He
lena, o morro Isolado e as lapas Arizona, Boi , Capao 
da Cruz, Gruta da Papa Branca, Capao Alegre, 
Chumbo, Jacui, Joao Pereira, Laranjeiras, Messias, 
Gruta do Vagalume, Pedra Grande e Poeira. A hi
C:rografia e representada pelos ribeir6es Sao Joao, 
Paiol, Jequitiba e Matadouro, e as lagoas Paulino, 
Jose Felix, Boa Vista, Catarina, Cercadinho, Mata
dom·o, Feia, Piranhas, Remedios, entre outras. 

A cidade, a 771 m de a ltitude, dista 154 km, em 
linha reta, de Belo Horizonte, rumo SSO. Tern como 
coordenadas geograficas 20° 56' 40" de latitude Sul e 
44° 55' 00" de longitude W. Gr. 

Em 1967 a temperatura maxima foi de 32°C e 
a minima de 15°. A precipita<;ao pluviometrica atin
giu 1.087,3 mm, chovendo mais de novembro a mar<;o . 

0 solo e de natureza predominantemente calca
ria, rico em marmore , crista! de rocha, ard6sia, ar
gila e areia para construgao. 

Entre as riquezas vegetais naturais , destacam
-se as madeiras de lei: jequitiba, pe:-oba, jacaran
da, vinhatico, etc. 

0 CENso Demografico de 1960 acusou ~ existencia de 
41.656 habitantes, dos quais 87,6 % na zona urbana. 
Houve urn acrescimo de 67,5 %, em rela<;ao ao Censo 
de 1950, sendo o mesmo de 94,8 % na area urbana. 
A cidade cresceu em 96,9 %, passando a contar com 
36.302 habitantes. 
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0 Laborat6rio de Estatistica do IBE, em 1.0 de 
julho de 1968, calculou em 47.727 a populagao do 
Municipio; a densidade demogratica passou de 80 
para 92 hab/ km'. 

Em 1967, foram registrados 2.291 nascimentos 
(81 natimortosl, 663 6bitos em geral, dos quais 166 
de menos de 1 ano, e 359 casamentos. 

0 MUNiciPIO, cuja sede e chamada "rainha do ser
tao" se desenvolve em ritmo bastante acelerado, si
multaneamente industrial e agricola. Possui fabricas 
de tecidos, de la ticinios, artefatos de metal, arma
g6es, ladrilhos e outras. 

lndzlshia 

A PRINCIPAL atividade econ6mica e a industrial. 

Em 1967, havia 99 estabelecimentos industriais, 
com 1.835 operarios. 0 valor da produgao alcangou 
NCr$ 26,7 milh6es. Entre os estabelecimentos, 5 eram 
de industrias extrativas de produtos minerais e 94 de 
industrias de transformagao (99,6% do valor total). 
Predominavam os texteis: a Companhia Fia<;ao e 
Tecidos Cedro e Cachoeira empregava 730 operarios 
e foi o estabelecimento que mais contribuiu para 
a produgao industrial , seguido dos produtos alimen
tares, com 27 estabelecimentos, 282 operarios e 36,1 o/o 
do valor da produgao e da industria metalurgica, 
com 14 estabelecimentos, 129 operarios e 6,7 % do 
valor. A estes soma vam -se 17 estabelecimen tos de 
minerais nao metalicos, 2 de m aterial de transportes, 
4 de madeiras, 15 de mobiliario, 3 de couros e peles e 
produtos similares, 3 de quimica, 1 de produtos de 
perfumaria, sab6es e velas, 2 de vestuario, calgado e 
artefatos de tecidos, 1 de bebidas e 4 tipografias. 

Tern sede no Municipio a Fabrica de Leite em 
P6 e Produtos I tambe, pertencente a Cooperativa 
Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. , 
a m aior e mais moderna cooperativa do Estado. 
Digna de mengao e, ainda, a indtlstria de telhas fran
cesas e tij olos fur ados, da Ceramica Sao Sebastiao. 
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Gado Abatido 

0 ABATE de gado, em 1967, foi de 6.879 cabec;as de 
bovinos, 7. 565 de suinos e 8 de caprinos, r endendo 
2. 007 t de produtos, no valor de NCr$ 3,3 milh6es. 
Sobressaem a carne verde de bovina, com 1.171 t e 
65,1% do valor, o toucinho fresco, com 450 t e 18,2 % , 
alem da carne verde de suino, com 226 t e 16,3%. 

Pecttaria 

EM 1967, o r ebanho do Municipio era estimado em 
48. 720 cabec;as, a valiadas em NCr$ 8,2 milh6es, des
tacando-se os bovinos, com 39 . 410 cabec;as e 90,9 % 
do valor total. As rac;as preferidas sao a holandesa e 
a gir , visando a produc;ao de leite. Esta atingiu a 
7,5 milh6es de litros, n aquele ana, valendo NCr$ 1,6 
milhao. Existiam ainda 980 eqiiinos, 580 muares, 7.200 
sui nos, 180 ovinos e 370 caprinos . 

0 plantel avicola, de mais de 30 mil galinaceos, 
produziu 44 mil duzias de ovos, no valor de NCr$ 30,8 
milhares. 

Realiza-se nos anos impares, geralmente em 
junho, uma exposic;ao agropecuaria-industrial. A de 
1967, foi visitada por cerca de 100.000 pessoas. 
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Na zona rural esta instalado o Instituto de Pe,~;

quisas e Experimentagao Agropecuaria do Centro
Oeste, e na cidade tern sede urn escrit6rio local da 
ACAR, com jurisdigao sabre os municipios vizinhos 
de Jequitiba, Funilfmdia, Inhauma, Cachoeira dos 
Macacos e Fortuna de Minas. Atendem aos aspectos 
tecnicos da agricultura e pecuaria 27 agronomos e 
2 veterinarios . 

Agricultura 

0 CENso Agricola de 1960 revelou a existencia de 
344 estabelecimentos de ten·as pr6prias, 15 de arren
dadas, 8 de ocupadas, 6 de pr6prias e arrendadas. Se
gundo a utilizagao das terras, 298 ha eram de lavou
ras permanentes e 1.652 de culturas temporarias. 
Ravia 29.170 ha de pastagens naturais e 6.331 de 
artificiais; 170 estabelecimentos t in ham menos de 
10 h a; 123, de 10 a menos de 100; 86, de 100 a menos 
de 1.000; e 6, de 1.000 a me nos de 10.000. 

Quanto ao pessoal ocupado, 1.388 eram homens 
(1.253 de 14 anos e mais) e 283 mulheres, das quais 
243 de 14 anos e mais. 

Em 229 estabelecimentos, as atividades predomi
nantes eram a agricultura e a agropecuaria; em 148, 
somente pecuaria; em 2, a avicultura; em 1 a extra
Gao vegetal; e, em 5 a tividades de experimentagao. 

Em 1967 cultivaram-se 3.209 ha, que produziram 
NCr$ 576,1 milhares. 0 milho ocupou o primeiro 
lugar , com 2.484 t e 39,5% do valor total, seguido 

, pela mandioca, com 2.400 t e 12,5 %, o arroz, com 300 t 
e 8,7 %, a la ranj a , com 6 milh6es de frutos e 8,3 % e 
a banana, com 27 mil cachos e 8,0%. Os restantes 
23 ,0% correspondiam a cana-de-agucar, feij ao, fru
tas, ameixas, cana (forragem), bata ta-inglesa, al
godao, batata-doce, fumo, cafe, alho, amendoim e 
mamona. 

Foram cadastrados 654 im6veis rurais pelo !BRA, 
ate 31 de dezembro de 1967. 

Prodtt(ao Extrati,va 

HA, no Municipio, exploragao de cristal, marmore, 
calcaria bruto, cal virgem, ard6sia, argila e areia 
para construgao. Em 1968, destacou-se a produgao de 
marmore, com 11.348 t , val en do NCr$ 844,3 milhares . 
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Outro aspecto da Lagoa Paulino 

Na produgao extrativa vegetal de 1967 devem 
ser mencionadas 193 t de barbatimao, no valor de 
NCr$ 77,2 milhares, e 10.000 m 3 de lenha, valendo 
NCr$ 25,0 milhares . 

Conu?rcio e Bancos 

CoMo CENTRo comercial da regiao, a cidade mantem 
transag6es com diversas pragas vizinhas e de outros 
Estados. Em 1967, havia 5 estabelecimentos ataca
distas, 461 varejistas (458 na cidade) e 400 de pres
tagao de servigos . Entre estes, 5 hoteis , 8 pens6es, 56 
sal6es de barbeiro, 19 de cabeleireiro para senhoras, 
20 restaurantes, 208 bares e similares, 1 boite. 

Exporta tecidos de algodao, gus a , tij alas, telhas 
francesas, manilhas, marmore bruto, solas e vaque
tas, leite em po e manteiga. 

Disp6e da matriz do Banco Agricola de Minas 
Gerais (com duas agencias) e agencias dos bancos 
cia Brasil, do Estado de Minas Gerais, Minas Gerais, 
da Lavoura de Minas Gerais, Mercantil de Minas 
Gerais, do Planal to e duas Caixas Econ6micas (fede
ral e est adual) . 

Em 31 de dezembro de 1967, as saldos das prin
cipais contas bancarias (em milhares de cruzeiros 
novas) eram: caixa, em moeda corrente, 721 ,2; em
prestimos em contas correntes, 1.655,7; titulos des
contados, 7.442,3 ; depositos a vista e a curta prazo, 
7.441 ,3; e depositos a prazo, 417,5. 

A Camara de Compensagao m ovimentou, em 
1968, 486 .822 cheques, no valor de NCr$ 170,0 milh6es, 
sendo de NCr$ 349,22 o valor m edia , par cheque . 

Existe no Municipio uma Associagao Comercial. 
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Transport eJ 

INTENso o movimento rodoviario e ferroviario de 
Sete Lagoas. E servido pela Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil , que possui as esta~oes de Sete La
goas, Wenceslau Braz e Silva Xavier, e mantem, na 
cidade, oficinas que empregam mais de 1.000 tra
balhadores. 

:E cortado pela rodovia federal BR-40, asfaltada. 
Liga-se a Brasilia-DF, de rodovia, via Barreiro, Tres 
Marias, e Cristalina-GO, em 12 h e 30 min; 

Belo HoTizonte, de ferrovia , em 3 h , ou de rodo
via, via Prudente de Moraes, Matozinhos e Venda 
Nova, em 1 h e 30 min; 

Arac;ai, de ferrov ia , em 1 h e 20 min, ou de ro
dovia, via Carvalho de Almeida, em 1 h e 20 min; 

Capim Branco, de rodovia, via Matozinhos, em 
45 min; 

Funil!india, de rodovia, em 40 min; 
Prudente de Moraes, de ferrovia, em 20 min , ou 

de rodovia, em 15 min; 
Paraopeba, de rodovia, via Barreiro e Cedro Ve-

lho, em 30 min; 
Jequitibci, de rodovia, em 2 h; 
Inhauma, de rodovia, via Barreiro, em 45 min; 
Esmeraldas, de rodovia, via Urucuia, em 1 h e 

45 min. 

P/PEfJUI 

CONVEN~fJE$ 

RODOVIA FEDERAL -
RDDOVIA £$TADIIAL
FERROVIA **"* 
CIMIPO DE 1'011$0. $ 

1'/BELO HORIZONT£ 

Em 1967 estavam registrados , na Prefeitura Mu
nicipal, 937 autom6veis e jipes, 23 6nibus, 358 cami
nh6es, 459 motonetas e 244 veiculos nao especificados . 



Vista da Ponte que di acesso a llha do Milito 

Conwnicctfoes 

A TELEFONICA de Sete Lagoas, com capacidade inicial 
para duas mil linhas e possibilidade de 100 mil, ja 
instalou 2. 000 aparelhos. 

0 Municipio recebe programas de televisiio das 
estag6es TV -Itacolomi, TV -Belo Horizonte , TV-Vila 
Rica e TV-Alterosa. 

A ECT possui 3 agi'mcias postais e 1 postal-tele
gr:Hica. A Prefeitura mantem um servi<(o radiote
legr:'tfico do Estado. 

Urbaniza[ao 
:E nos melhores o aspecto urbanistico de Sete Lagoas. 
Ruas e avenidas pavimentadas; na parte central, a 
lagoa Paulino que confere grande encanto a regiiio, 
ponto preferido dos moradores. Em volta da lagoa 
encontram-se varias churrascarias. E totalmente as
faltada a avenida que a contorna. 

Ha 9.026 predios distribuidos por 22 bairros e 460 
logradouros: 413 ruas, 23 pragas, 15 j a rdins e parques 
e 9 outros. Dos logradouros, 137 sao pavimentados, 
138 tem iluminagao publiea, 310 domiciliar, 267 com 
abastecimento de agua, 153 com esg6to sanitaria e 
58 com arborizagiio publica. Ha cerca de 7.388 liga
g6es eletricas domiciliares. Entre os logradouros 
citam-se as avenidas Emilio Vasconcelos Costa, Te6-
filo Otoni, Altino Franga, Getulio Va rgas, ruas 
Senhor dos Passos, Lassance Cunha, Monsenhor 
Messias, Dr. Avela r , Prac; a Tiradentes, Pra<(a Santo 
Antonio. 

A energia eletrica e fornecida pelas Centrais 
Eietri cas de Minas Gerais (CEMIG J . 
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SuA de 

A ASSISTENCIA m edico-hospitalar e incumbida ao 
Hospital N. sa das Grat;as e a Maternidade Odete 
Valadares, com urn total de 152 leitos; a Casa de 
Saude e Maternidade San ta Monica, com 40, e a 
Prontoclinica Infantil , com 4, alem da Enfermaria 
do Instituto Educaciona l Monsenhor Me~sias , com 8, 
n o povoa do de Wenceslau Braz. Ha 1 posto de saude 
e 2 centros de puericultura. 

Prestam assist€mcia profissional 26 m edicos, 12 
farm ac€mticos, 83 enfermeiros e 27 dentistas . Exis
tem 17 farmacias . 

R.eligic10 

0 MUNICIPIO, sede de bispado, disp6e de varias cape
las e 5 igrej as cat6licas, destacando-se a Catedral de 
Santo Antonio, Padroeiro da cidade. As t orres da 
catedra l for am edificadas em 1872/73. Dest aca-se 
a beleza do a ltar e no teto da matriz h a pinturas a 
6leo, representando milagres do santo . 

0 culto protestante se divide par 4 igrejas, uma 
delas com 2 t emplos. 0 espiritismo e praticado em 
2 Centros . 

• 1.rsis I ellcict 5 ocia f 

SETE LAGOAS, nao possui m endigos. Existcm vanas 
obras sociais. Entre elas, a Vila Vicentina, m antida 
por pa rticulares e subvent;6es governamentais. 

Gr upo Escola r Artur Bernardcs 
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ASPEcTOS CULTURAIS 

Ensi11o Primario 
0 CENSO Escolar de 1964 registrou 11.088 crian<;as de 
7 a 14 anos 0.543 n a zona rural) ; 9.331 freqiientavam 
escolas 0.204 na rural) . 

Ravia 341 profess6res regentes de classe (38 na 
area rural e do sexo feminino) dos quais 305 norma
listas (13 na zona rural e do sexo feminino) e 36 nao 
r:.ormalistas (25 na rural e do sexo feminino) . Dos 
34 nao regentes , 32 se achavam na cidade. 

Em 1968, havia 47 unidades escolares do ensino 
primario com 435 profess6res e 11.854 alunos matri
culados no inicio do ana letivo. 

Ensino l'Mdio 

0 ENSINo media , em 1968, era ministrado em 9 esta
belecimentos. com 217 profess6res e 4.453 alunos: 
colegios Comercial Estadual de Sete Lagoas, Padre 
D'Amato, D. Silverio e Normal Regina Pacis, Edu
candario Setelagoano Cristo-Rei e ginasios Dr. Mar
cia Paulino, Geti1lio Vargas, Industrial e Joiio Her 
culino. 

Em 1967 foram inauguradas a Escola de For
ma<;ao Profissional da CEMIG, destinada a formagao 
e aperfei<;oamento de tecnicos de eletricidade, a 
Faculdade de Educa<;iio , Escola de Musica e Canto e 
Escola de Artes Plasticas, esta supervisionada pela 
Universidade Mineira de Arte. 



15 

Cultura 

ExrsTEM 11 bibliotecas, 3 t ipogra fi as, 4 liVl·arias e 3 
j orna is sem anais : Mensagem, 0 Jor n al do .Cent r o de 
M inas e Alvorada, com tiragen s de 1.220, 3.400, e 1.200 
exempla res, respect ivam ente. 

Ha 3 cin e- t ea tros : Ri vella, P epin a e Mer idiana ; 
1 est acao r adiodifusora, a Radio Cultura de Sete 
Lagoas~ prefixo ZYU-4, frequencia de 1.460 kc/ s, em 
ondas m edias . 

Contam -se 26 associag6es cultura is, recreativas 
e desportivas. 

Ha 15 a dvogados e 4 en genheiros . 
Entre as festividades r eligiosas, citam -se a de 

San to Antonio , padroeir o da cidade, alem de diver 
sas fest as popula res, como a da Primaver a , Pasto
r inhas, carna val. 

Tztrismo 
ExrsTEM pontos de atragao turistica, tais com o a 
serra de Santa Helen a, de on de se descortina t 6da a 
cidade; a F azenda Morada Nova, a 12 km da sede, 
moderna propr iedade agropecuaria, clubes, ent re 
outros. 

As lagoas deslum bram o visitante, dest acan do-se 
a Paulino, no cen t ro da cidade . Dignas de n ota, 
tam bem , sao as lapas e grutas que existem em gr ande 
num ero. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 

POLITICOS 

Final?[a.f 

EM 1967, a Un iao a rreca dou NCr$ 2,5 milh6es; o Es
tado, 2,2; e a Prefeit ura, 1,0. A despesa municipal foi 
de NCr$ 1,2 milhao. 

0 or gam ento municipal p ara 1968 previa receita 
de NCr$ 1,5 m ilhao (203,5 milha r es de renda tribu
taria) e f ixava igual despesa. 

Representa[ao Politica 

A CAMARA Municipal compoe-se de 15 edis. 0 elei
tora do se elevava, a te ag6sto de 1968, a 20.349 eleito
res. 

FONTES 
A s i njonna96es cliv ulgadas neste trabalho joram . na sua 

maiori a , jornecidas pelo Agente cle EstatisticCL de Sete Lagoas, 
Sebastiao B a tis t a d e Almeida. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do~umenta('ao 
municipal clo ! BE, e d e diversos 6rgiios do sistema estatistico 
brasilei ro . 
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Vista parcial da Lagoa Paulino 




