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Colet;iio de Monografias - N.' 524 

Lambari 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS 

• Area: 223 km' ; a ltitude da sed e: 896 m; 
tentperatuTa ent °C: nuixima, 32; 1nini-
7na, 5; precipitacdo pluviometrica 
anual: 1. 300 mm. 

POPULA9>J'.O RES/DENTE 

• 13.013 habitantes (Censo D emog1'1ijico 
de 1970); densidade demogrd[ica: 58,35 
habitantes por quil6metm quadmdo. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

• 33 estabelecimentos industriais, 3 do 
comt!Tcio atacadista, 105 do varejista; 
966 im6veis rurais ( INCRA) ; 1 ayencia 
banc6.7ia e 2 de Caixas Econ6micas 
(federal e estadual) . 

ASPECTOS CULTURAI S 

G 25 unidades escolares de ensino prinui
rio, 2 de ensino media, biblioteca, 
1 tipoyra[ia, 1 C'inema e 1 associa9ii0 
desportiva. 

A SPECTO S URBANOS 

• 91 ruas, 6 avenidas, 4 pm9as, 2. 033 
pn§dios, 1. 407 lir;a96es elet?·icas domi
ciliares, 799 tacos · de ilmnina9iio pu
blica, 172 aparelhos tele[6nicos; 14 ho
teis, 3 restaumntes, 48 bares e bote
quins e 2 boates. 

A SSISTf:NCIA MEDICA 

• 2 hospitais com 127 leitos, 1 7JOsto de 
smide; 4 medicos, 4 dentistas, 3 jar -
7naceuticos; 3 jarmrlcias. 

VEiCULOS 

• Registmdos (na Pre[eitum Munici7Jal 
em 1971 - 196 autom6veis e jipes, 3 
6nibus, 57 cam.inhOes, 30 cam.ionetas, 
21 jw·yes e 8 veiculos niio especi/i
cados. 

FINAN9AS 

• Orcamento Municipal pam 1972 (mi 
lhares de cruzeiros) - receita estima
da: 850,0; despesa [ixada: 850,0. 

POLiTICA 

• 9 vCTeadores. 
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Vista parcial da Cidade 

LAMBARI (de Arambari , corruptela de Arabary ou 
Araban~. vocabulo tupi-guarani que significa peixi
nho ou baratinha) , teve sua fonte hidromineral 
descober ta em 1780, por um caboclo de Campanha, 
Antonio de Araujo Dantas, que encontrou a nas
cente em t errenos de sua propriedade ou dominio 
de seus familiares. 

A part ir de 1826, os poderes publicos do Muni
cipio comegaram a ir, teressar-se pel a existencia da 
nascente, gragas ao trabalho desenvolvido pelo por
tugues Inacio Midoens, que exerceu a profissao de 
medico pratico e o cargo de vereador em Campanha. 
Entre 1830 e 1832, pela quantia de "sem mil 
reis" (sic ) , a Camara Municipal de Campanha de
sapropriou uma area de doze alqueires do terreno 
dos herdeiros de Antonio de Arauj o Dantas, no lo
cal da n ascente, para executar obras de protegao 
da fonte e construir algumas casas para uso dos 
doentes. 

Ate 16 de setembro de 1901, data em que foi 
criado o Municipio das Aguas Virtuosas , todos os 
m elhoramentos e assistencia administrativa a po
voagao que se formava dependeram de Campanha, 
Municipio de que Lambari constituia distrito de paz 
Ccriado em 14 de set embro de 1891). A agua, logo 
ap6s a descoberta , recebeu o n ome de Agua Santa 
da Campanha, passando depois a ser conhecida por 
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Agua Virtuosa da Campanha e Agua Virtuosa do 
Lambari . 0 nucleo populacional que logo se for 
mou tomou o nome de Aguas Virtuosas, top6nimo 
com o qual figurou entre as sedes municipais do 
Estado ate 27 de dezembro de 1930, quando passou 
a denominar-se Lambari. A mudanc;a final fun dou
se em raz6es de ordem hist6rica e geografica, par 
ser a r egiao conhecida par Lambari, desde antes do 
descobrimento da agua, merce da existencia do r io 
do mesmo nome, que corta o Municipio a leste e 
serve de limite natural aos municipios vizinhos. As 
primeiras medidas de protec;ao a agua se fizer~m 

seritir a partir de 1860, quando para reunir as duas 
nascentes encontradas foi construido urn poc;o de 
56 centimetres de diametro, protegido par urn pavi
lhao cober to de telhas, com gradil de ferro ; na 
mesma epoca, organizou-se 0 parque das aguas, des
viando-se o leito do ribeirao Mombuca. 

Os primeiros estudos cientificos sabre a com
posic;ao da agua, em 1872, couberam a uma comis
sao composta dos Drs. Agostinho Jose de Souza 
Lima, Jose Ribeiro da Costa e Ezequiel Correia dos 
Santos. Logo ap6s os exames, em 1880, os Drs. Ban
deira de Gouveia e Eustaquio Garc;ao Stockier, or
ganizaram a primeira empresa de exploragao das 
aguas, e obtiveram OS r espectivos privilegios . Em 
1894 (24 de ma rc;o l , inaugurou-se a estac;ao ferro
viaria de Aguas Virtuosas, fato que concorreu para 
o progresso da povoagao, par facilitar grandemente 
o acesso de veranistas . No mesmo ana, o privilegio 
de explorac;ao das fontes foi concedido a Cia. Indus
trial do Brasil , que, em 1895, tornou-se parte do 
cons6rcio "Empresa Caxambu - Lambari - Cambu
quira" . Data desse ana a construc;ao do estabeleci
mento aparelhado para banhos e duchas de agua 
mineral ; esse estabelecimento permaneceu ate 1920, 
quando com o aumento do parque .das aguas, teve 
de ser demolido. Em 1905, iniciaram-se as obras de 
captac;ao da .agua; constando primeiramente da se
parac;ao das duas nascentes, reunidas em 1960 no 
mesmo poc;o, e, em seguida, da captagao direta das 
aguas nas rochas, a profundidades que variam de 
5 a 10 metros; par ult imo, da distribuic;ao a super
ficie, par m eio de grossas manilhas, das quatro fon
tes ate agora aproveitadas. 

Em 1909 (12 de maio) criou-se a Prefeitura Mu
n icipal, sendo titulares de livre nomeac;ao dos pode
l'es estaduais; o criteria perdurou ate 1947, quando 
Lambari teve o seu primeiro Prefeito escolhido par 
·eleicao direta . A atual Constituic;ao de Minas Ge
Tais. voltou a estabelecer a escolha dos Prefeitos 
.ctas estancias hidrominerais pelo Governador do 
Estado . 
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Formac;ao Administrativa 
0 DISTRITo de Aguas Virtuosas da Campanha foi 
criado pela Lei provincial n.o 487, de 28 de junho 
de 1850, e mantido pela Lei estadual n.0 2, de 14 
de setembro de 1891. 

Instituiu o Municipio, com territ6rio desmem
brado dos de Campanha e Baependi e a designagao 
de Aguas Virtuosas, a Lei estadual n .0 319, de 16 
de setembro de 1901, ocorrendo a instalagao a 2 de 
janeiro do ano seguinte. 

Em face da Lei estadual n.o 663, de 18 de se
tembro de 1915, o Municipio, cuja sede recebeu fo ros 
de cidade, subdividiu-se em 2 distritos : Aguas Vir
tuosas e Lambari. 

De conformidade com a Lei estadual n.0 843 , de 
7 de setembro de 1923, permaneceu com 2 distritos : 
o da sede e o de Lambarizinho (ex-Lambari) . 

0 Decreta estadual n.o 9. 804, de 27 de dezembro 
de 1930, conferiu-lhe a nova denominagao de Lam
bari, continuando com os 2 distri tos ci tados . 

0 Decreta-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, extingiu o distrito de Lambarizinho, 
cujo territ6rio passou a constituir zona da mesma 
denominagao do distrito-sede. 

Na vig€mcia do Decreta-lei estadual n .o 1. 058, 
de 31 de dezembro de 1943, o Municipio era formado 
pelos distritos de Lambari e J esuania, este ultimo 
criado pelo mesmo ato, com territ6rio desanexado 
do primeiro . 

Pela Lei estadual n. 0 336, de 27 de dezembro 
de 1948, o Municipio figura com o distrito unico 
de Lambari. Assim o manteve a Lei estadual n .0 1.039, 
de 12 de dezen1bro de 1953. 

Formac;ao Judiciaria 
DE AOORDO com a Divisao Territorial de 31- 12-1936, 
a Comarca de Lambari compreendia urn s6 termo, 
o da sede, constituido pelos municipios de Lambari, 
Cambuquira e Conceigao do Rio Verde . 

A partir de 31 de dezembro de 1937 e de acordo 
com os Decretos-leis estadua is n.os 88, de 30 de m argo 
de 1938, 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1. 058, de 
31 de dezembro de 1943, a Comarca passou a abran
ger os termos de Lambari (formado pelos munici
pios de Lambari e Conceigao do Rio Verde) e Cam
buquira . 

Pelas Leis estaduais n.os 336, de 27 de dezembro 
de 1948 e 1. 039 , de 12 de dezembro de 1953 , a Co
m arca ficou formada pelos termos de Lambari e 
J esuania. 

A Comarca e atualmente de 2a entrancia , com
portando as atividades de 6 advogados junto ao 
J uizado unico . 
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LAMBARI figura entre as m ais encantadoras e impor
tantes estfmcias brasileiras pelas excepcionais vir
tudas cura tivas das suas aguas, pelas termas dota
das de excelentes instala<:;6es, .')elos hot eis confor
taveis e pelas atr a<:;6es paisagisticas. Milhares de 
turistas visitam anualmente a estancia. De situa
<:;iio topogr :ifica magnifica, recebe franca irradia 
qao solar, quebradas todavia os excessos de calor e 
suavizada a crueza do sol pela vegeta<:;iio abundante. 

Lambari proporciona aos veranistas os mais 
belos passeios e alem do valor terapeutico de suas 
aguas, as distra<:;6es mais diversas. Para excurs6es 
a pe, de charrete, a cavalo ou de auto, h a paragens 
deliciosas. 

Muitos esportes, inclusive remo e nata<:;ao, po
dem ser praticados, pois a Cidade, a lem do lago com 
barcos, possui piscinas, campos para futebol , quadra 
de v6lei , boliche, parque infantil. 

A.guas Minerais 

0 PARQUE das Aguas, aj ardinado e com vistosa arbo
riza<:;ao encerra as se te fontes ate agora conhecidas, 
das quais, tres ainda n ao foram captadas. 

"As fontes jorram saude, copiosamente, num 
milagre constante, como Juventa jorrava for<:;as, 
como Castalia jorrava poesia. " 

Abertas ao publico e em plen o servi<:;o ach am-se 
as fontes n.os 1, a mais mineralizada e rica em gas 
carbonico, 2 e 3, esta ultima ch amada magnesiana, 
mais radioativa e m enos acidulada que as outras. 
A composi<:;iio quimica das tres fontes e substancial
mente an aloga. A agua da fon te n.0 4, muito pouco 
acidulada , e nao propriamente medicinal, e consi
derada apenas como potavel. 

Dos tres m an anciais niio captados, dois se ca
racterizam pel a composi<:;ao ferruginosa. 

A agua e tao copiosa que somente as fontes 
utilizadas fornecem por dia cerca de duzentos mil 
litros, que em grande par te, flu em para o ribeirao 
que atravess,a a cidade . 

Seu poder curativo e comprovado. Independen
temente das analises quimicas e aprecia<:;6es medi
cas, afirma -o o testemunho publico, a voz dos en
fermos. 

As aguas de Lambari, alcalino -gasosas, acidulo
gasosas ou carbogasosas sao indicadas para 0 trato 
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renal e, como colagogas e coletericas, aumentam a 
alcalinidade da bile , fazendo-a mais fluida e facili
tando sua circulac;iio. 

0 uso das aguas nao se limita a simples inges
tao; estende-se ainda aos banhos, duch as e inhala
c;oes. 

Os banhos carbogasosos tem con corrido para 
curas surpreendentes em casas dificeis de arterio
esclerose e hipertensao ar terial, insuficien cias mi
tr ais, miocardites, valvulites reumaticas, cardiopa
t ias dessa origem, obesidade e artritismo com com
plicac;5es cardiacas , bem assim para o t ra tamento 
de afecc;5es do aparelho genito-urinario . 

For ultimo, a ac;ao antit6xica das aguas e com
provada em casas de eczemas, tllceras , urtic:hias, e 
outras molestias an alogas . 

As aguas, a inda nao definitivamente captadas, 
da fonte n° 5 - ferruginosa - terao indicac;ao nos 
casas de anemia e clorose, eis que o ferro em disso-
1 uc;ao e de facil absorgao. 

As aguas sao tambem en garrafadas para expor
tac;ao e esta aumenta de ano para ano. 

No bienio 1970/ 71 a produc;ao de agua mineral 
de 3 fontes, teve o seguinte desenvolvimento : 

PllODU('AO 

Quantidadc l \'alor 
( I 000 I) (Cr$ 1 000) 

1970 . . G22 G! 

1971 401' 91 

PESSOAL OClil'A DO 

I Salario 
Quantidado (Cr$ 1 OOO) 

18 58 

17 
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Barragem. 

D EFENDIDA pela serra das Aguas Virtuosas, cujos 
pi cos alcangam 1 . 400 m etros acima do nivel do mar , 
e rodeada de colinas, Lambari, ofer ece clima exce
len te e temperatura ideal. Por isto, a "tempo.r ada" 
n ao se limita aos m eses de verao, mas se estende 
as demais estag6es, sobretudo no inverno, quando 
a agao t onificante do clima se exerce mais viva e o 
repouso da Cidade a torna mais convidativa. 

Em qualquer tempo o ambiente e agradavel. 
Um lugar que sat isfaz, em igual n ivel, as exigencias 
de quietude com todas as vantagens do conforto 
moderno e estagao clima tica e balnearia favorecida 
por urn ambiente de na tureza livre e abund~mcia 
de aguas realmen te "virtuosas" . 

Na ordem dos passeios em plen a natureza, de
vern ci tar- se: 

Lago Guanabara - o lago e meio Lambari e 
pode comparar- se aos suigos. Tem uma profundidade 
maxima de 8 m etros. Rodeia-o totalmente extensa 
avenida, onde, de t recho em t recho, surgem lindas 
residen cias, pequen as chacaras e um esplendido bar
restauran te, que domina as aguas e r ecebe a t e altas 
h oras da noite a elite veranist a, sempre em relag6es 
com a sociedade local . Essa avenida , com uma ex
tensao de cinco quil6metros, constitui o passeio 
predileto dos cavaleiros. Partindo dos embarcadou
ros do grande Cassino, canoas sulcam o lago e 
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P-iscina I njantU 

aportarn a Ilha dos Arnores cern veget a<;i:i.o luxu
riante , jardins e roseirais, barnbuzais formando tu
neis e, por toda parte, bancos e caramanch6es. 

A volta d'a m ata - denomina<;ao de um dos 
rnais Jindos passeios. Margeando o lago estende-se 
a "rnata", cortada em uma extensao de quase cinco 
quil6rnetros por camir,hos para charretes e a uto
rn6veis. 

Pw·que Wences lau Braz - com seus caraman
ch6es rtlsticos e um pequeno lago com ilha ajardi
nada; alamedas ensombradas de eucaliptos, pinhei
ros e m agnolias; bancos espalhados pelo bosque, 
aves aquaticas e uma cascata formada pelo desnivel 
do lago Guanabara e cuj as aguas foram aprovei
tadas para duchas e para urn conjunto de tres pis
cinas das quais, uma infantil e outra serni-olirnpica; 
quadras de v6lei e parque infantil. 

Pisci na 
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Nova Baden - antiga colonia de agricul tores. 
hoj e estac;ao experimental de silvicultura (horto 
florestal) , possui m agnifico bosque de pinheiros, 
plan tados pelo proprio Prefeito Werneck . Pode-se 
percorrer o pinhal em todas as direc;6es com facili
dade, utilizando as veredas que o r ecortam e condu
zem ao alto do monte. Dali , em pianos sucessivos, 
pode-se a dmirar dez cascatas de purissima agua da 
serra . 

Cascata de Represa - ponto de p arada obriga
t6ria para os amantes de fotograf ia. 

0 Cassino - a margem do lago, decm·ado par 
artistas j aponeses, especialmente contratados. Nao 
longe, conserva-se o faro! que outrora iluminava 
as festas Iacustres. Sal6es para conferencias e bai
les, concer tos e Jeitura, ornados de lustres de cris
ta! ; no palco, candelabras com volutas douradas; 
quadros japoneses de laca preta, com gavi6es de 
marfim e madreperola; e no te to do sala.o japones 
um circulo sinuoso inscrito em Josangulo , com dra 
g6es enlac;ados. 

Do alto do Cruzeiro, descortina-se a mais com 
pleta vista panoramica da Cidade. 

Restam ainda as excurs6es as ch acaras pr6xi -
1113.S, geralmente providas de caramanch6es e bancos 
ri1sticos, com vistas para fontes e cascatas: a Bi
quinha da Pedra, no vale do Mombuca; a Serra do 
Jacu; a Catarata do Guerra; a Caixa- d'Agua do M a
to, no alto do Pinhao Roxo; a Toea da Onr:;a, no alto 
do lViandembo, e outras mais. 

A noite , func ionam as boates. 

SrTUADA no sui do Estado, a estancia de Lambari 
forma com as estancias vi.zinhas Cambuquira, a 
30 km, Caxambu, a 57, e Sao Lourenc;o, a 51, rica 
bacia hidromineral, equidistan te, cerca de 340 km, 
de tres importantes capitais - Sao Paulo, Rio de 
Janeiro e Bela Horizonte, as quais se une por boas 
rodovias e ferrov ias . Cercada de elevac;6es, a Cidade 
se desenvolveu ao rector das fontes, no c6ncavo da 
baixada fo rmada pelo vale do ribeirao Mombuca , 
afluente do rio Lambari. 0 ribeirao atr avessa toda 
a zona urbana, de oeste para leste, ate lanc;ar -se no 
rio: nasce e morre den tro do Municipio. De Santa 
Quiteria, on de com ec;a, ate o r io Lambari, onde se 
lanc;a, o Mcmbuca em seu percurso atravessa o 
vale de configurac;ao assimetrica que ora se estreita , 
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ora se alarga, ate conter na parte mais larga, a 
cidade que se encrava entre serras e montanhas, a 
coberto das ventanias . 

Com a temperatura media de 18°C e pressao 
barometrica de 0,680 mm, o clima em todo o Muni
cipio se apresenta ameno, seco. 

A temperatura permanece e.stavel em qualquer 
epoca do ano, sem varia<;6es rapidas . Durante o ve
r ao, nao se regis tram quedas bruscas ; a t arde, a 
temperatura decresce gradativamente, permitindo 
noites agradaveis e frescas. No inverno, nao se ob
servam baixas acentuadas, sendo raras as geadas. 
Manhas claras e cheias de sol, noites sem nevoeiro 
e sem vento, o inverno de Lambari se apresen ta 
com frio moderado , proprio das regi6es bem ensola
radas e secas. Em 1970, a temperatura oscilou entre 
maxima de 32 e minima de 5°C. 

:E regular a distribui<;ao das chuvas, de outubro 
a fevereiro , com maiores precipita<;6es em dezembro 
e janeiro e declinando a partir de m ar<;o. De abril 
a setembro, h a escassez de chuvas . A precipita<;ao 
pluviometrica, no ano citado, atingiu 1.300 mm. 

0 territ6rio do Municipio, no qual predomin a 
a composi<;ao argilosa, e delimitado pelos m unici
pios de Cambuquira, Campanha, Sao Gon<;alo do 
Sapucai, Heliodora , Natercia e J esuania. Com 223 
km' de area , Lambari pertence a Microrregi.i o do 
Planalto Mineiro a qual se estende por um relevo 
suave, drenado por tres bacias: Verde, Sapucai e 
Mogi-Gua<;u. Outra caracteristica da Microrreg:iao 
consiste no turismo, em fun <;ao das diversas esta<;6es 
h idrominerais . 

Destacam-se os seguintes acidentes geografi
cos : serra das Aguas, a 10 km da cidade, com cerca 
de 1. 300 metros, serve de divisa com os municipios 
de Cambuquira, Campanha e Sao Gon<;alo do Sa
pucai ; sen·a de Santa Catarina, que separa o Muni
cipio do de Natercia; serra do Celado, limite natu
r al com J esuania; ribeinio Mombuca, que , parcial
mente canalizado, atravessa o centro da cidade e 
vai desembocar no rio Lambari ; e lago Guanabara, 
artificia l, que me de cerca de 2. 000 x 1 . 400 metros, e 
e formado pelas aguas do rio Sao Simao ou Lamba
rizinho e do ribeirao das Flores ou Pinhao Roxo ; 
a barragem precipita-se em belissima cascata, com 
cerca de 12 metros de altura. Forma ainda 11m pito
r esco arquipelago, em que se destacam as ilhas dos 
Amores, dos Bambus e dos Patos. 

A Cidade, a 896 metros de altitude, tem posi<;a.o 
geografica definida pelas seguintes coordenadas: 
21 o 58' 10" de latitude Sul e 45° 22' 00" de longitude 
W. Gr . Dista de Belo Horizonte 271 km em linha 
reta rumo SSO . 
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0 RECENSEAMENTO de 1960 revelou p ara Lambari uma 
popula<;ao de 10 .975 h abitantes . Ja o Cen so de 1970 
a t ribuiu ao Municip io 13 . 171 , o que r epresenta um 
acrescimo de 20,0% . 

A populagiio r esiden te som ava 13. 013 h abitan 
tes (6.579 m ulheres) , dos quais 8.211 n a zona ur
ban a (4 .281 mulheres) e 4 .802 na rural (2.298 mu
lheres) . Quanta a densidade demogratica elevou-se 
de 49 ,22 h abitan tes por quil6metro quadrado, em 
1960, para 58,35 em 1970. 

Contaram-se 3.471 domicilios, sendo que apen as 
2.578 se ach avam ocupados . 

e POPULACAO RECENSEADA 

Mi l habi tant es 
9 --~~~~~~--------------------, 

6 

3 

0 

~Ur ba n a 

CJ228J Ru r al 

19 50 

Registro Civil 

196 0 1970 

E M 1969 , for am registrados 90 casamen tos, 601 n as
cimentos , inclusive 196 de an os an teriores e 22 n ati
mortos ; e 152 6bitos (36 men ores de 1 ana l . 
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Extra~iio Vegetal 
p_ PRODUQAO extrativa vegetal no Municipio, em 1969, 
c onsistiu em 18 .000 m" de lenha , no valor de 
Cr$ 108,0 milhares; 500 m" de t aros , avaliados em 
Cr$ 50,0 milhares e 300 quilos de paina com o valor 
ce CrS 1,5 milhar. 

Pecuaria 
}. PECUARIA e outra fonte de riqueza. Em 1969, OS 
rebanhos existen tes totalizavam 20 . 88'5 cabegas, no 
'alar de Cr$ 3,2 milh6es e estavam assim distri-
1:-uidos: bovinos, 11 .899, representando 76,5 % do va
lJr total ; a seguir, muito distanciados, os suinos, com 
4.960 e 8,8% do va lor ; os muares, com 1.720 e 7,4% 
f os eqiiinos, com 1.850 e 6,9% . Caprinos, ovinos e 
[.Sininos completavam o total. 
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Efet ivo dos rebanhos - 1969 

1m Bovinos 

- Equinos 

[:·.):.{):J S u i n o s 

• Muo r es 

Ou tro s 



A prefer €mcia dos criadores de bovinos recai 
sobre a raga holandesa, para produgao de leite, 
destinando-se ao corte cerca de 5% dos efetivos. 

Houve exporta<;ao de 1. 700 cabegas e importagao 
de 450 . A produgao de Ieite, foi r a lculada em 2 mi
lhoes e 900 mil litros, no valor de Cr$ 7,0 milhares . 

No mesmo ano, a avicul tura abrangia perto de 
56.000 cabegas, valendo Cr$ 216,9 milh a res, e a pro
dugao de avos chegava a 210 mil duzias, n o valor de 
Cr$ 210,0 milha res. 

Agricultura 
EM 1969, a produgao agricola , Cexcluido o Cafe ) ava
liada em Cr$ 543,8 milhares, correspondia a uma 
area cu ltivada de 1. 525 h ec t ares. 

l'lWDUTOS 
AGRTCOLAS 

'li!lw 
Arroz . 
Banana. 
fi'eijao . . . 
Cana-de-a9ttear ·:. 
Batata-inglesa . . . 
Lm·anja .. 
Ou tros (l) 

TO TAL 

AR\TA 
CU LTIVA D,\ 

(ha) 

.500 
360 

45 
500 

70 
16 
5 

29 

1 525 

\'ALOR DA 
PlWDU('!i..O 

:\ tnP.eros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

150 
97 
74 
48 
4G 
41 
3G 
52 

544 

% sobre 
o tota l 

27,6 
17,9 
13,7 
8,9 
8,5 
7,5 
6,6 
9,3 

100, 0 

(1 ) Em "outros '" estao inclui dos abacate, tomate , man
d ioca, caqui, alho , tangerina , m a n ga, cebola , fi go , bata t a -doce, 
a m en doim, limao , abacaxi, uva , pera e pessego. 

A produgao de m ilho alcangou 750 toneladas; a 
de arroz , 324 t ; a de feijao , 70 t ; a de can a- de- agu 
car, 2 .100 t; a de banan a e la r anj a, 62 mil cachos 
e 1 milhao e 200 mil frutos, respectivamen te. 

A cultura principal - o cafe, teve de 1963 a 
1969, sua produ gao exportavel assim computada : 

ANOS 

1963 /64 
1964/ 65 
1965/ 66 
1966/ 67 
1967/ 68 
1968/69 

QUANT !DADE 
Csaco de 60 kg) 

2.673 
1. 714 
1. 852 
5.379 
1.553 
2.297 
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Cadastrados pelo INCRA, em 1970, 966 im6veis 
rurais . 0 Sistema Brasileiro de Extensao Rural, 
man tem um escrit6rio local no Municipio . 

Ha 2 agr6nomos em a t ividade. 

Industria 
As INDUSTRIAS de transformagao, em 1969 , represen
tada par um conjunto de 33 estabelecimen tos, com 
203 trabalhadores, obteve produgao no valor de 
Cr$ 4,2 milh6es . 

Destacou-se a metalurgica, dando emprego a 
121 pessoas em seus 3 estabelecimentos e alcan can do 
49,7 % do valor total da produgao . Logo a seguir, 
os produtos alimentares, com 40 ,4% do valor, 38 
operarios e 19 estabelecimentos. Completando a 
relagao, 3 firmas de minerais nao metalicos, 2 de 
mobilia rio, 1 de produtos farmac€mticos e medicinais, 
1 de t extil , 2 de vestuario, r.algado e artefatos de 
tecidos, 1 de bebidas e 1 de editorial e gratica. 

Abate de Reses 
A PRODU<:;lio de carncs e derivados atingiu , em 1969, 
325 toneladas, no valor de Cr$ 689 milhares, resul
tado do abate de 1. 428 bovinos, 1 . 128 suinos e 102 
caprinos . 

0 maior percentual do valor coube a carne 
verde de bovino, com 66,3 % , correspondentes a 208 
toneladas, seguindo-se o toucinho fr esco, com 18,7 % 
e 57 t , e a carne verde de suino , com 14,0 % e 31 t . 

0 couro verde de bovino, a carne verde e a pele 
seca de caprino completavam o restante do va
lor (1 ,0 % ) . 

Comercio 
0 COMERCIO local , r epresentado , em 1969, por 108 
estabelecimentos, dos quais 3 atacadistas, r evelava 
predominfmcia de fir m as especializadas na com
pra e vend a de produtos alimentares. A exportagao 
compreendia principalmen te gado em pe, aves, ovos , 
cafe benefi ciado, banan a, laticinios (queij o e man
teiga) , lat6es e acess6rios para la ticinios, agua mi
neral, produtos farmaceuticos , m6veis e malhas, e 
atingiu, n aquele ano, o valor de Cr$ 4,0 milh6es. 

Os principais artigos importados referem- se a 
generos alimenticios, medicamentos, tecidos, calga
dos, roupas feitas, adubos, brinquedos, m6veis, ma
deiras, lougas e combustiveis, e no mesmo ano , fa
ram transacionados cerca de Cr$ 2,7 milh6es. 

Existe 1 cooperativa de consumo . 
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Bancos 
0 MOVIMENTo banca rio, no ana em referi'mcia, estava 
entregue a uma agencia do Banco do Estado de 
Minas Gerais, e duas das Caixas Econ6micas Fede
ra l e Estadual . Em 31 de dezembro de 1968 os saldos 
das p rincipais contas atingiram, em milha res de 
cruzeiros : caixa , 65 ; emprestimos, 329; depositos a 
vist a e a curta prazo, 505, e depositos a m edic 
prazo, 38. 

Prestaqao de Servi~os 

ENTRE os estabelecimentos de presta<;ao de servi <;m 
existiam, em 1969, 3 r estaurantes, 48 bares e bote
quins, 20 sal6es de barbeiros, 3 de cabeleireiros 
2 boa tes e 14 hoteis . 

Como Cidade balnearia , Lambari conta com 14 
lJ ons hoteis: Pa rque, com 80 apartamentos, Gloria 
com 51, Itaici, com 44, Ideal, Pa lace, Apolo, Rosario 
Bibiano, Rezende America CentraL Lambari, Man
darano e Basilio. 

T ransportes 
SERVIDO pela rodovia federa l BR-460 - Circuito das 
Aguas - o Municipio disp6e tambem de r ede de 
estradas municipa is . 

Liga-se por estradas de rodagem as cida des de 
Brasilia-DF, em 18 horas; B ela Horizonte, em 6 ho
ras; R io de Janeiro-GB, em 6 horas; Sao Paulo, 
em 6 hm·as; Cambuquira, em 30 minutos; J esuania, 
em 15 minu tos; H eliodora, em 2 horas ; Campanha, 
em 55 minutos; Sao G onc;alo do Sapucai, em 1 b or a 
e 30 minutos; Natercia, em 3 horas e 20 minutos 

\ 
S GON~ALO DE 

SA PUC AI 

PI S PAULO 

PI BRA SILIA -
B HOR IZONTE 

PI S LOUREN~O 
R DE JANE IRO 

PI ITAJUBA 

CONVEN<;;OES 

Rodov;o Fede ral 
Rodov• o Estoduol 

Com po de pouso t 
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Ha 6 empresas, com sede em outros municipios, 
responsa veis pelos servigos de transportes: Expresso 
de Luxo Silvana Ltda. , Empresa Viagao Automobi
listica Nova Iguagu Ltda., Expresso Sao Jose de 
Viagao Ltda., Empresa Aguas Virtuosas Ltda., Ex
presso Sao Joao e Rapido Nossa Senhora da Apare
cida. 

Em 1971 estavam registradcs n a Prefeitura Mu
nicipa l 196 autom 6veis e jipes, 3 6nibus, 57 cami
nhoes, 30 camionetas, 21 furgoes e 8 veiculos nao 
especificados . 

Existe tambem um campo de pouso, a 15 quil6-
metros da Cidade, mantido pela municipalidade. 
com pista de 1. 350 x 30 m etros, encascalhada. 

Comunicaqoes 
As coMUNicAg6Es telefonicas dispoem de 172 apare 
lhos instalados, a cargo da Companhia Telefonica 
de Minas Gerais; a Empresa Brasileira de Correios 
e Telegrafos m ant em na Cidade uma agencia pos
tal - telegrafica . 

As t ran smissoes da TV-TUPI e TV-GLOBO, da 
Guanabara, e da TV-TUPI , de Sao Paulo , ch egam 
ao Municipio em boas condigoes de receptividade. 

Urbaniza~·ao 

APESAR de nao ter seguido qualquer plano, a urba
nizagao da Cidade teve inicio - segundo o livro 
Subsidios para a His t 6ria de Lambari, do Dr. 
Jose N. Mileo - em 1833, qua ndo se processou o 
arruamento da a rea do patrimonio no a linham ento 
dos r anchos existentes e a formagao de lotes desti
nados a construgao. Em 1834, t oda a area se encon
trava dividida em lo tes de 5 bragas de frente por 
15 e 20 bragas de fundo , devidamente numerados de 
acordo com o tragado do m a pa existent e na C§.mara 
Municipal de Campanha e delimitados por m arcos. 
Como logradouros publicos foram planejados os lar
gos da Fonte, da Capela e do Garcia , e as ruas 
Direita, Formosa, Solitaria, Sao Gongalo, Nova, da 
Travessa, das J abuticabeiras e do Hospital. 

Atualmente, a Cidade possui 6 avenidas, 91 ruas, 
4 pragas, 2 ja rdins, 1 parque e 9 outros logradouros 
nao classif icados , totalizando 113 vias ptlblicas, das 
quais 35 sao pavimentadas, 6 ar borizadas , 102 dota 
das de iluminagao domiciliar, 91 servidas pela rede 
de abastec imento de .agua e 33 pela de esgotos sani
tarios. 
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Consideram -se arterias principais as a venidas 
Vital Brasil e Dr . Joao Braulio Junior, as pragas 
Nossa Senhora da Sa ude, Conselheiro Joao Lisboa 
e Duque de Caxias e as ruas Fr . Wadih Bach a, 
Tiradentes, Dr. Gargao Stockler, America Werneck, 
dos Italianos , Te6filo Otani, Francisco de Biaso, 
Comendador Jose Breves e Bueno Brandao . 

Eleva-se a 2. 033 o numero de predios na Cidade 
e a 1 . 204 n a zona rural. 

0 abastecimento de agua , a cargo do Servigo 
Aut6nomo de Agua e Esgoto, da Fundagao SESP, 
dis poe de 3 adu tor as, com captagao media de 53. 040 
m" par mes, 1 reservat6rio com capacidade de 525 m", 
20 . 635 metros de rede de distribuigao, constantes de 
tubulagao de ferro -fundido , com diametros de 50 a 
300 mm. Ha uma estagao de tratamento, que em
prega o sistema de cloragao. Exist em 1. 438 predios 
ligados a rede, dos quais 391 com hidr6metros. 

0 Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto da Fun
dagao SESP tern a seu cargo tambem a r ede de 
esgotos sanitarios, consistente em sistema unitario 
de galeria, em alvenaria de pedra seca de grande 
diametro e pequena extensao em manilhas de gres 
ceramic a, de diametro reduzido. Ach am-se ligados 
a rede 555 prectios. 

De acordo com a Associacao Brasileira de Nor
m as Tecnicas, a iluminagao da Cidade, de respon
sabilidade da CEMIG, conta com 799 focos publicos , 
dos quais 221 a vapor de mercurio . Dos predios exis
t entes, 1. 407 estao ligados a rede eletrica, recebendo 
corrente com voltagem de 110/220 e fr eqiiencia de 
60 C/ S . 

Assistencia Medico-Sqnitciria 
0 MuNrciPro conta com dais hospitais de clinica 
geral : Santa casa Boa Vista, com 40 leitos , e Asilo 
e Hospital Sao Vicente, com 87 e anexo para ma
ternidade , a lem de 1 pasta de saude. Ha 3 farma
cias, 4 medicos, 4 dentistas e 3 farmaceuticos. 

Hospital e Asilo Sao Vicente d e Paulo 



Entidades Assistenciais 
A ASSISTENCIA a inffmcia e aos desamparados se 
exerce principalmente a traves de entidades espe
cializadas: Associa<;ao dos Pobres e Menores De
samparados de Lambari, Asilo e Hospital Sao Vi
cente de Paulo, Lar Teresa Cristina, Lar das Meni
n as de Sao Vicente de Paulo e Obra do Bergo. 

Religiiio 
A POPULAcii.o cat6lica disn6e da Matriz de Nossa Se
nhora da Saude, das -igrejas de Nossa Senhora 
Aparecida, de Sao Joao , de Sao Benedito e de Sao 
Jose e da capela de Sao Vicente. 

Para o culto protestante, existem os templos 
da Assembleia de Deus e Igreja Presbiteriana, alem 
de urn salao das Testemunhas de J eova. 

Ha dais centros espiritas: Vinte e Quatro de 
Junho e Sao Jorge . 

fn sino Primario 
DE ACORDO com o ultimo Censo Escolar (1964), era 
de 75 ,8 % o indice de escolaridade em todo o Muni
cipio (79 ,4% n as areas urbana e suburbana). 

Em 1970, as 25 unidades escolares de ensino 
primario geral , registravam matriculas de 2. 370 alu
nos e 91 professores . Das unidades existente.s, duas 
ministr avam tambem o ensino pre-primario, em cur
sos frequent ados por 137 alunos, sob a diregao de 
5 professores. 

Colegio Estadual 



Enslno Media 
No MESMO ano , achavam-se em funcionamento dois 
estabelecimen tos de ensino mectio: Colegio Estadual 
de Lambari (ginasial e n ormal) , com 43 professores 
e 562 alun os, e Colegio Com ercial Duque de Caxias 
(comercial), com 9 e 57, respectivam ente. 

Cultura 
A BIBLIOTECA Publica Municipal, com acervo de 
5 .150 volumes, fo i inaugurada em 1946 . Em 1968, 
h ouve movimento de 1. 010 volumes emprestados, 
2 . 320 consultas e 3. 330 visitantes. 

0 cinem a ABI , tem capacidade para 713 espec
tadores. 

Em 1926, fundou- se uma en t idade esportiva, o 
Aguas Virtuosas F utebol Clube, que a tualmen te esta 
com as a t ividades p a ralisadas . 

0 Rotary Clube de Lambari, com 24 s6cios, foi 
ina ugurado em 29 de junho de 1969 . 

Ha uma tipografia. 

ENTRE outras r epar t ig6es publicas acham-se insta
la das n a Cidade, a Prefeitura Municipal, o Forum, 
uma Delegacia de Policia , a Exa tor ia Est adual e a 
Agencia Municipa l de Est a tis tica, 6rgao do IBE. 

Finan~as 

EM 1971, o Municipio arrecadou Cr$ 629,9 milha res 
e realizou despesas no montante de Cr$ 698,5 mi
lha res. 

A a rrecadagao est adual, abran ge tambem o Mu
nicipio de Jes uania. 

0 or gam ento municipal aprova do pa ra o exer
cicio de 1972 estimou a receita em Cr$ 850,0 milha
res e fixou igual despesa. 

Representa~iio Politica 

A CAMARA Municipal comp6e-se de 9 vereadores . 
Havia ate 31 de dezembro de 1970, 5. 046 eleitores 
inscritos . 
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FONTES - As injormaqoes divulgadas neste tmbalho tomm, 
em sua maioria, tornecidas :pelo Agente de Estatistica de Lam
bari, Osny de Abreu. 

Uti lizados, tambem , dados dos arquivos de documentaqiio 
municipal do IBE e de diversos 6Tgiios do sistema estatis tico 
nacional, bem como das pub l icat;oes Lambari - a cidade das 
8..guas virtuosas, Lambari - e"stancia hidromineral , do li
VTO Agua Mineral d e La mba ri. do Dr. Jose N. Mi leo , do qual 
toram estmidos os Aspectos Hist6ricos do Municip io. 

ESTA publicat;iio t az paTte da seri e d e monogmfias munici
pais organizadas pelo D epaTtamento de Divulgat;ao Estatistica 
do I nstituto Bmsileim de Estatistica . A nota intTodut6ria, sa 
bre aspectos da evoluqao hist6rica do Municipio, C07Tesponde 
a unta- tentativa visando sintetizar, co1n adequada sis te?nati
zaytio, elenz_en tos esparsos em di jerentes docu1nentos. Ocorre 1n, 
em alguns casas, divergencias de opinido , co1nuns em, assuntos 
dessa natureza, nii.o sendo raTos as equivocos e con tradiQOes 
vel"i jicados nas PTOPTias jontes de p esquisa. PoT i s so, o I BE 
acolheria com o maioT inteTesse qualquer colabomt; iio , espe
cialmente de histoTiadoTes e ge6grajos. 
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6.• S ~ RI E A 

500 Criciuma, SC 
501 Ribeirao Prete. SP (4 .a ed.) 
5~2 Cornelio Proc6 pio, PR 
503 Petrolina, PE 
504 l tumbiara, GO 
505 Sape, PB 
5C6 Barra de Sa o Francisco, ES 
507 Ca choeira do Sui, RS (2a ed .) 
508 Sao Manuel, SP 
509 l taguai. RJ (2a ed.) 
510 Sao Fidelis, RJ (2 a eel.) 
511 Sao Caetano clo Sui, SP (2a eel.] 
512 Presiclente Epitacio, SP 

513 Santa Maria. RS (2a ed. ) 

514 Goi ania, GO (2 .a ed.) 

515 Sao Bernardo do Campo, SP 

51 6 Aguas de Sao Pedro, SP 

517 Ga ribald i, RS 

518 Vitorino Fre ire, rv.A 

519 Rio Br~ nco, AC 

520 Quixada, CE 

521 Sdo Pedro da Aldeia, RJ 

522 Farrocpil ha, RS 

523 Sao Joao da Barra, RJ 

524 Lambari , MG 



Composto e impressa nas oficinas do ServiQo Gni fico da 
Fundaqao IBG E, em Lucas, GB aos tres d ias do mes de 
a gosto de mil novecentos e setenta e d a is. - O .S . 5 833 




