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DIAMANTINA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area · 4 672km '· altitude da sede : 
1. 262 7.'1. ; tem.peraturas .em ·uc:. 71Hixi1nci, 33,3; 7ninim,a , 0,0 ; 
precipita<;:iio pluviometrica anual, 1.642,4 mrn (1973). 

FOPULACAO RES/DENTE - 34.672 habitantes (Cen~o Demo
griif ico de 1970 J; densidade demogTiijica: 7,42 habitantes por 
quil6m etro quadraclo. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 29 estabe/.ecimentos indnstriais. 
338 clo comercio varejista. 7 mistos e 143 de JJresta('(lo de 
servi<;:os; 796 estabelecim£ntos Tum is (Censo - 1970 J; 4 
agencias bancdrias c 2 de Cai.xa Econtnnicct (jeder aL e 
estaclual). 

ASPECTO S CULTURAIS - 48 uniclades escalaTes de enstno 
pri1ndrio cotn1l7lL 4 de ensino su.pletivo, 7 estabelcciu~entos 
de ensino 11Hi dio ( 1 senl.tndrio., inclusive) , 2 de ensino 
supeTioT; 9 bib/iotecas, 1 livraTia , 2 tipogmjias, 2 jornais; 
3 televisoras, 2 cine1nas. 1 1nuseu, 8 associac;Oes clestJortivo
recrea tivas. 

ASPECTOS U RBANOS - 98 rtws. 6 avenidas. 28 pra9as, 10 juT
dins e 43 outTos; 3.825 predios, 2.402 liga<;:oes eletTi.cas do
?nicilians, 1.320 tocos cle ilumina<;:iio 1niblica, 480 apaTel/ws 
teletonicos: 7 hoteis, 4 pensoes, 12 Testaurantes, 1 boate, 91 
baTes e boteq1tins. 

ASSISTf:NC IA MEDICA -· 2 h ospitais com 296 leitos. 1 posto 
de saucle, 2 prontos-socorros ; 14 medicos, 21 dentistas, 6 jar
nw ~eu. ticos. 2 enjenneiros: G jann!lcias e d1·oyarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS Ina P1·ejeitum Municipal em 1972) 
- 490 autom6veis e jipes, 11 onibus. 80 caminh6es, 160 ca-
1nionetas, 81 ··7;icl;; -ups" au /1LTg6es e 3 veiculos nti:o espe
cijica.dos. 

ORCAMEN1'0 MUNICIPAL PARA 1974 (mil.h6es cle cruzeims) 
·_ receita prevista e despesa fixacla: CrS 4,8. 

REPRESENTA9.40 POLiTICA - 13 v ereado1·es. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 SURTO aurifero verificado na regiao do Ivituri, 
em fins do seculo XVII, motivou uma expedi<;ao com 
o fito de explorar as minas do territ6rio. Fracassada 
a mineragao nas terras do vale do Jequitinhonha, o 
grupo rumou para oeste orientado pelo pico de !tam
be ate a confluencia de dois rios : Pururuca (em 
tupi-guarani, "cascalho grosso") e o rio Grande, 
acampando ( 1691) nas margens de um riacho a que 
denominaram Tijuco e do qual originou o arraial 
do mesmo nome, mais tarde cidade de Diamantina. 
Nao existia, naquele sitio, abundancia de ouro, como 
a principia se sup6s. Este fracasso inicial ameagava 
o desenvolvimento da povoa<;ao, quando a descober
ta de diamantes por Bernardo da Fonseca Lobo fez 
convergir (1729), para as areas do Tijuco, a cobi<;a 
de habitantes das terras vizinhas, transformando o 
arraial em lugar de esplendor e grande luxo. 0 pro
gresso local durante esta epoca esteve conjugado com 
o comercio diamantifero. 

Chegando a noticia da descoberta a Corte Por
tuguesa, D. Joao V come<;ou por proibir as mine
ra<;oes, atraves da ordem Regia de 16 de mar<;o de 
1731, ao Governador das Minas D. Louren<;o de Al
meida. Em 1732, no entanto, ante reiteradas petigoes 
ao governador, foram restabeleddas com a condi
<;ao de nao serem praticadas por escravos ou fora do 
arraial ; dois anos depois, foi criada a Real Inten
dencia, com o objetivo de evitar que os garimpeiros 
se subtraissem a fiscaliza<;ao da Coroa, o que desen
cadeou uma a<;ao terrorista contra eles. Em vista 
disso, a Real Coroa, em 1738, resolveu implantar o 
regime de contratos para a extra<;ao de diamante. 

Nomeado contratador, pouco tempo depois, Joao 
Fernandes de Oliveira estimulou constru<;oes, o 
comercio floresceu, surgiram as primeiras igrej as, 
ensejando a que o arraial conhecesse tempos de 
grande prosperidade. 

Os garimpeiros, todavia, viveram dias de grande 
opressao durante o regime dos contratos; o poderio 
dos contratadores era tao atuante que os transfor
mava em verdadeiros carrascos na execu<;ao dos atos 
impastos pela Real Coroa. E desta epoca o celebre 
Livro da Capa verde, c6digo que controlava os atos 
da popula<;ao sob seus varios aspectos. Os intenden
tes cumpriam fielmente os artigos desp6tico..; do li
vro. Depois de luta incansavel, os tijucanos conse
guiram, em 1821, a reforma do c6digo, fazendo di
minuir o poderio dos intendentes. 

Por esta epoca, o arraial do Tijuco foi visitado 
por diversas figuras de nomeada internacional: Spix, 
Von Martius, Saint-Hilaire, Eschwege, John Mawe, 
dentre outros, la estiveram. 

A partir de 1828, a povoa<;ao, ultrapassado o 
periodo inicial de seu crescimento, livre da simples 
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ambic;:ao de riqueza, teve amplo desenvolvimento ; a 
sociedade se organiza, definem-se as classes sociais 
e surge o interesse pela cultura. Em conseqiiencia 
Diamantina se tornou urn dos centros mais flares
centes da epoca. 

A elevagao do arraial do Tijuco a categoria de 
vila, com o nome de Diamantina, ocorrido em 1831, 
a criac;:ao da cidade do mesmo nome, passados sete 
anos, foram, dentre outros, fatos que contribuiram 
decisivamente para o progresso daquela regiao. 

Forma~oo Administrativa 
0 DISTRITO foi criado por Alvara de 17 de outubro 
de 1819, e o Municipio, por Decreto de 13 de outubro 
de 1831, com territ6rio desmembrado do t ermo da 
vila do Serro e sede no povoado de Tijuco. Instalado 
a 4 de junho de 1832, teve a sede municipal elevada 
a categoria de cidade, em face da Lei provincial 
n. 0 93, de 6 de margo de 1838. 

A Lei estadual n .0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criac;:ao do distrito-sede de Diamantina 
que, segundo a divisao administrativa de 1911, era 
constituida de 17 distritos: Diamantina, Curralinho, 
Mendanha, Rio Manso, Chapada, Datas, Gouvea, 
Inhai, Rio Preto, Pouso Alto, Merces de Arac;:uai, 
Curimatai, Gloria, Campinas de Sao Sebastiao, 
Guinda, Varas e Tabua. 

No Censo de 1920, os distritos continuam os 
mesmos, apresentando-se, porem, alguns com outras 
designac;:6es. Assim, o de Chapada transformou-se em 
Sao Joao da Chapada; Varas, em Conselheiro Mata, 
e Tabua, em Joaquim Felicio. 

Pelo disposto na Lei estadual n .o 843, de 7 de 
setembro de 1923, Diamantina perdeu o distrito de 

Preteitura e Camara Municipal 
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Gloria, desligado para fazer parte do novo Muni
cipio de Corinto e teve suprimido o de Mendanha, 
cujo territ6rio foi anexado aos de Diamantina, 
Inhai, Campinas (ex-Campinas de Sao Sebastiao), 
Rio Manso e Extragao (ex-Curralinhol. Ainda em 
face da mesma lei, foi criado o distrito de Buena
polis, desmembrado do de Joaquim Felicia; o dis
trito de Sao Gongalo do Rio Preto (ex-Rio Preto) 
tomou o nome de Felisberto Caldeira; e o de Pouso 
Alto, o de Tijucal. 

Segundo a divisao administrativa de 1933, o 
distrito de Calabar (ex-Merces de Araguai) teve 
seu toponimo alterado para Merces de Diamantina. 

De acordo com o texto do Decreta-lei n.0 148, de 
17 de dezembro de 1938, perdeu Diamantina os dis
tritos de Buen6polis, Curimatai e Joaquim Felicia 
para o novo Municipio de Buen6polis e voltou a 
abranger o de Mendanha, ja agora instituido com 
terras desmembradas apenas do de Couto de Maga
lhaes (ex-Rio Manso). 

A Lei n .0 1.058, de 31 de dezembro de 1943, 
alterou a denominagao de Campinas para Sena
dor Mourao, e pela de n.o 336, de 27 de dezembro 
de 1948, o distrito de Gouvea passou a Municipio e 
foi criado o distrito de Monjolos, com territ6rio 
desmembrado do de Conselheiro Maia. 

Na divisao estabelecida pela Lei n. 1.039, de 
12 de dezembro de 1953, Diamantina contou com 
mais urn distrito, o de Felicia dos Santos, criado 
com parte dos de Felisberto Caldeira e Merces de 
Diamantina. Assim permaneceu na Divisao Terri
torial de 1.0 de julho de 1960. 

Em 30 de dezembro de 1962, segundo a Lei n.0 

2. 764, perdeu os distritos de Couto de Magalhaes, 
Datas, Felicia dos Santos, Felisberto Caldeira, Mon
jolos, os quais, com os mesmos names, foram ele
vados a categoria de Municipio, e os de Tijucal e 
Merces de Diamantina que passaram a constituir 
os municipios de Presidente Kubitschek e Senador 
Modestino Gonc;alves, respectivamente. 

Criados na mesma data, os distritos de De
sembargador Otani, Planalto de Minas e Sopa. 

Constituigao atual: Diamantina (sede), Con
selheiro Mata, Desembargador Otani, Extrac;ao, 
Guinda, Inhai, Mendanha, Planalto de Minas, Sao 
Joao da Chapada, Senador Mourao e Sopa, a mesma 
existente no Censo Demografico de 1970. 

Formaqao Judiciciria 
DIAMANTINA e sede de Comarca de 3.a entrancia 
e tern jurisdigao sabre os municipios de Couto de 
Magalhaes de Minas, Felicia dos Santos, Felisberto 
Caldeira, Gouvea, Monjolos, Presidente Kubitschek 
e Senador Modestino Gonc;alves. Ha uma vara, 6 
advogados, 1 juiz, 1 promotor. 
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TURISMO 

RICA em atrag6es turisticas, Diamantina constitui 
centro de interesse para os visitantes que a pro
curam, atraidos pela suavidade do clima, beleza 
panoramica e reminiscencias hist6ricas, evocadas 
pelos seus maj estosos templos, edificios de cons
trug6es antigas e ainda pela arte popular do arte
sanato. Inclui-se portanto entre as cidades do Es
tado de Minas Gerais detentoras de adminivel 
acervo hist6rico e artistico e de belos cenarios dos 
tempos coloniais. 

Quase todos os altares das igrejas diamantinen
ses sao do primeiro periodo do barroco de Minas 
Gerais e os templos apresentam peculiaridade de 
ter apenas uma torre e a construgao dos mesmos 
ser feita de barro e madeira. 

Ao turista con vern conhecer : 
Igreja Nossa Senhora do Carmo - em estilo 

barroco, construida em 1765, doada pelo contrata
dor de diamantes, Joao Fernandes de Oliveira. 
Pinturas do guarda-mor portugues, Jose Soares de 
Araujo, conjunto harmonioso. :E a mais rica de 
todas, possuindo urn 6rgao folheado a ouro, on
de tocou o compositor e organista Jose Americo 
Lobo de Mesquita, considerado o maior musico sa
cro da America Latina no seculo XVIII. Na sacris
tia ap6stolos pintados em vidro, havendo ainda as 
imagens de Santa Teresa, de Santo Elias (1775), 
de Nossa Senhora das Dores (1"778), velhos cruci
fixos, candelabras de prata (1778)' grande calice de 
prata (1776 ), custodia de prata (1776), dentre ou
tros obj etos preciosos. 

A torre e excepcionalmente situada atras da 
igreja, dando motivo a lendas como a de ter sido 
ali construida por determinagao de Chica da Silva, 
para que os sinos nao lhe perturbassem o sono; 

Igreja do Rosario - (ex-capela dos pretosl, a 
mais antiga, edificada em 1728, tipico exemplar da 
arquitetura religiosa do seculo XVIII. Possui pin
turas do guarda-mor Jose Soares de Araujo ; pintu
ras, a bico de pena, de E. A. Miranda; objetos sa
eros preciosos e imagens laminadas a ouro, com 
destaque para a da Pieta, existente na sacristia. 

Ha na praga fronteira ao templo, urn velho 
cruzeiro de madeira encrustado no tronco de uma 
gameleira que casualmente nasceu em urn de seus 
bragos e hoje constitui grande curiosidade . .E co
nhecido como Cruz da Gameleira. Ao lado, antigo 
chafariz (1756) e Cadeia Publica, no local onde se 
erguia o Teatro Santa Isabel, urn dos mais belos 
de Minas Gerais; 

Igreja de Sao Francisco de Assis - construida 
em 1766-72. Em estilo barroco, contem trabalhos 
de talha em seus altares, teto da capela-mor pin-
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tadc por Jose Soares de Araujo e retocado por 
p_go3tinhc de l\lliranda. No patio, urn cemiterio de 
ga-vetas e as f::.mosas imagens de Sao Francisco, 
Nos;;a Senhora ja Conceigao, Sant'Ana, Santo ho 
e MargaLda de Cortona; 

Igrej~ das )lerces - edificada pelos crioulos, 
i::1conpatfbilizaoos com os pretos da Irmandade do 
P..osirio ; )ossui altar dom·ado e bela obra de enta
Lle, datada de 1772. 0 a;;ual templo esta situado 
no ::nesm•) local da primitiva capela e a decoragiio 
picbr:.ca jo tete , tern assinatura de Esperidiiio Roiz 
ca Ct:nha tl81~). 0 forro da capela-mor, nota vel 
cbrs de enta:he com dourados, foi pintado 
por Manuel AlvEs Passos. Ha imagens antigas muito 
v-ali.:Jsas e ricos objetos como a custodia de prata 
(17~2) , Iampadas de prata (1862 ) ; 

Existem ainda outros templos famosos como o 
C.o Senho.: do BJnfim, de Nossa Senhora do Ampa
ro, je No.osa SeLhora da Luz e de Santo Antonio. 

CA.Itras atra<;03s: 
Casa da Gl·)ria - hoje Colegio Nossa Senhora 

das Dore:;, e Uilll conjunto formado por duas casas 
~ep:.nadaf. pela Rua da Gloria e ligadas por urn 
pas->adi<;o que a atravessa de urn lado a outro ; 

I greia do Rosario 
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Mercado Municipal outro predio hist6-
rico, construido em 1835, pelo tenente Joaquim Ca
simiro Lages. Serviu de residencia e casa de comer
cia, aumentado depois para abrigar os tropeiros . 
Hoje e urn mercado e junto dele destaca-se o con
junto da Rua do Burgalhau, primeiras casas do 
antigo Arraial do Tijuco; 

Casa da Chica da Silva - cercada pelo ambi
ente caracteristico do tempo aureo, tern ampla va
r2,nda lateral fechada por trelic;:as; ao lado, grande 
portao da antiga capela e, no patio interno, remi
niscencia de belos jardins. 0 solar colonial foi re
sidencia de Joao Fernandes de Oliveira, o contrata
dor de diamantes e de Chica da Silva, antiga es
crava; 

Casa do Padre Jose da Silva de Oliveira Rolim 
- atual Museu dos Diamantes e residencia sete
centista que pertenceu ao ilustre inconfidente; 

Casa de Muxarabie, hoje Biblioteca Antonio 
Torres; seu nome decorre da interessante sacada 
trelic;:ada, reminiscencia arabe; 

Edificio da Prefeitura e Camara Municipal -
antiga Intendencia dos diamantes, possui no 1.0 

andar urn profundo e sombrio pogo, onde se pre
sume, eram lanc;:ados os adversarios politicos; 

Casa do Contrato - atual residencia do Arce
bispo Metropolitano; 

Casa na Rua Direita - construc;:ao atribuida 
ao Intendente Camara, possui interessante pintura 
no t eto da sala de visitas e abriga, hoje, o Insti
tuto Eschwege ; 

Predio do Banco do Brasil - antiga residencia 
de ilustres familias, conserva, apesar de inteira
mente reconstruido pelo Banco do Brasil, toda a 
autenticidade da epoca em que foi edificado ; 

Bairro da Palha - onde se veem as ruinas da 
famosa Chacara de Chica da Silva, localizada nos 
lugares denominados "Junta-Junta" e "Palha", nos 
suburbios de Diamantina. La, Joao Fernandes de 
Oliveira construiu urn lago onde a famosa mulata 
navegava em barco especialmente fabricado para 
ela; 

Jardim ·da Serra - da ao visitante completa 
visao da Cidade, a Cruz do Anastacio e o Caminho 
dos Escravos, construido no tempo do Arraial do 
Tijuco; 

Distrito do Guinda - local dos primitivos ga
rimpos, despertando interesse pela sua autentici
dade. 

Diamantina possui mais atrativos como lagos, 
cachoeira e as famosas furnas, grutas e galerias 
de grandes profundidades. 

Gruta do Salitre - dista cerca de 11 km da ci
dade, e esta situada na encosta da serra Tromba 
d'Anta, no distrito de Guinda. Nesta gruta o quart
zito esta impregnado de sulfato de calcio e se so-
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lidifica no teto, constituindo o gipse que se apre
senta amorfo ou sob forma cristalina -e as vezes 
quase pulverulento. 0 salitre existe em abundancia, 
sendo de 6tima qualidade e o local deixa de ser 
apenas atragao turistica para se constituir em fonte 
de riqueza ; 

Gruta do Curralinho - no distrito de Extragao, 
a 11 km de Diamantina. Tern cerca de 150m for
mando diversas galerias e 4 interessantes saloes, o 
maior deles com uma largura de 65 m por 6 de 
altura. 

ASPECTOS FiSICOS 

SITUADO na Microrregiao Mineradora de Diaman
tina, que compreende urn trecho do Espinha<;o e o 
alto vale do Jequitinhonha, o Municipio se limita 
com os de Bocaiuva (ao Norte) ; Serra, Datas, Gou
vea, Monjolos (ao Sul) ; Carbonita, Senador Modes
tina Gongalves, Couto de Magalhaes de Minas (a 
Leste) ; e Augusto de Lima e Buen6polis (a Oeste) . 

Tern uma superficie de 4. 672 km~, a maior da 
Microrregiao a que pertence, e a 14.a do Estado. 0 
territ6rio, geralmente montanhoso, e banhado pelo 
rio Jequitinhonha, o mais importante, que nasce 
no Municipio, corta-o totalmente na diregao Sui
Norte e possui urn leito rico em diamante e ouro. 
Outros cursos-d'agua onde se encontram aqueles 
minerais : rio Pardo Grande e seu afluente Pardo 
Pequeno, rio Inhacica Grande e Riacho das Varas, 
formador da Cachoeira da Tocaia, dentre outros. 

0 sistema orografico de Diamantina conta com 
importantes serras: de Minas (prolongamento da 
serra do Espinhago ou serra Geral) , Mata da 
Caatinga, Tocaia, Arrenegado, Pancada, Tromba 
d'Anta (ramificagao da serra do Espinhago e sepa
radora das aguas do rio Pardo do seu afluente Pardo 
Pequeno), das Almas, e do Gaviao, onde se acha a 
Chapada do Couto, rica em minerio de ferro e 
manganes. 

0 Municipio disp6e de recursos naturais em 
profusao, como j azidas de manganes, ba uxi ta, cia
nita e outras, todas, porem, a inda por explorar. 

0 solo e constituido de rochas areniticas, argi
losas e calcarias e possui grutas de grande valor 
econ6mico e turistico, como a do Salitre e Curra
linho. A rocha dominante nesta area e o quartzito 
ou gres . 

Clima ameno. 
Em 1973, as temperaturas oscilaram entre 

33,30 e 0,0°C e, quanta ao regime das chuvas, elas 
cairam normalmente de outubro a fevereiro. A pre
cipitagao pluviometrica, naquele ano, foi de 
1.642,4 mm. 
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A sede municipal, a 1. 262m de altitude, dista 
187 l{m, em linha reta, C.a Capital do Estado, rumo 
NNE e tern como coordenadas geognificas 18°14'48" 
de latitude Sui e 43°36 '06" de longitude W.GR. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICiPIO registrou, no Censo Demognifico de 
1970, populagao residen~e de 34 .672 habitantes (a 
maior da Microrregiao). 

0 numero de habi~antes localizados na zona 
urba na, que em 1950 ccnstituia cerca de 37,2 % da 
populagao, evoluiu para 46,6 % em 1960, e 68,3 % 
em 1970. 

Determinando uma densidade demogratica de 
7,42 habitantes por quil6metro quadrado, a popu
lagao residen te foi discriminada, segundo a loca
lizagao do domicilio, como se segue: 

l'vlUNICi PIO E 
DIST IUTOS 

Mun ici pio ... 
Diamant ina . . 

Consclheiro TIIata .. .... . . . .. 

Dcscmbargador Otani .. 

Ex tra~iio . 

Guinda ... 

Inhai. .. 

l'viendanha . . . 

Planalto de :tviinas .. 

Sao Joao da Chapada . . 

Senador Mourao . .. 

Sopa .. 

POPULAviO RESIDENTE 

Total Urbana Rural 

34 672 23 68 8 10 984 

18 082 17 677 405 

916 343 573 

2 850 255 2 59.') 

1 584 5G l 1 023 

638 265 373 

2 215 005 1 210 

1 097 62-t 473 

1 675 420 1 255 

2 255 1 236 l 019 

2 227 810 417 

l 133 492 641 

No total da popula9ao foram encontradas 11.045 
pessoas economicamente ativas, entre as quais 
4. 003 nos setores industriais ; 2. 480, nos de agri
cultura, pecuana, silvicultura, extragao vegetal, 
caga e pesca; 1.679, nos de prestagao de servigos ; 
731 , nos de atividades sociais ; e 603, nos de comer
cia de m ercadorias . 

Os habitantes residentes por grupos de idade, 
tinham a seguinte dis~ribuigao por sexo: 
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GRUPOS DE POPULA('AO m:SJDE\TE 

IDA DE 
Total Homcns i\'Iulheres 

TOTAL. 34 672 16 845 17 827 
De 0 a 4 anos . :i 020 2 565 2 455 
De 5 a \l anos . . 5 137 2 553 2 584 
De 10 a 14 anos . . 4 615 2 302 2 313 
De 15 a 19 anos .. 4 086 l 973 2 113 
De 20 a 24 anos . . 3 077 1 527 1 550 
De 25 a 29 anos .. 2 218 1 040 1 178 
De 30 a 34 anos .. 2 008 930 1 078 
De 35 a 39 anos . . . 1 806 880 926 
De 40 a 49 a nos .. ~ 773 1 317 1 456 
De 50 a 59 a nos .. . 1 996 967 1 029 
De 60 a 69 anos. 1 200 504 696 
De 70 a nos e mnis . . 711 277 4:34 
Idade ignorada 25 JO 1:j 

Observando-se a tabela acima, ve-se que, no 
Municipio, ocorre o mesmo fen6meno registrado no 
Pais, isto e, que a populac;ao e eminentemente jo
vem. Ha predominancia, embora pequena, do sexo 
feminino . 

POPULA,AO 
Popula~ao residente-1970 

I 
Jdade I lgnorado 

~ 10 onos 0 
0 60 0 69 [] 

D 50 0 59 D 
D 40 0 4 9 [] 

D 30 0 39 ~ . 

I I 2.0o 2 9 I 
I, . I 10 0 19 I -;;: ::::,::', 

I 0. 9 
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Movimento da Populac;oo 
EM 1973, foram registrados 1.531 nascimentos ( 34 
natimortos), 415 6bitos em geral e realizados 231 
casamentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Considerac;oes Gerais 
NA MICRORREGIAO Mineradora de Diamantina o 
Municipio e o mais importante, e, em face de sua 
condic;ao privilegiada de ce::1tro minerador de ouro 
e de diamantes, comanda a vida econ6mica do alto 
Jequitinhonha. Foi a extrac;ao de minerais precio
sos, especialmente diamantes, que tornou possivel 
a criac;ao de urn nucleo populacional de tal manta, 
numa area que nao justificava sua existEmcia. 

No entanto, a melhoria nos meios de transpor
te vern sendo urn fator de estimulo a produg.ao 
agricola e animal, contribuindo para manter Dia
mantina como principal centro s6cio-econ6mico da 
Microrregiao. Sua economia e baseada na indllstria 
de transformacao e nas extrativas mineral e ve-
getal. · 

Produc;oo Industrial 
A PRINCIPAL atividade econ6mica do Municipio 
e a industria que, em 1971, contava com 29 estabe
lecimentos, nos quais trabalhavam 1. 082 pessoas. 
0 valor da produc;ao alcanc;ou Cr$ 19,8 milh6es, 
como se demonstra a seguir: 

CLASSES E 
Gr~NEROS DE 
l\DCiSTIUAS 

lndilstrias Extrativas .... 
Extra~.ao de minerais .. 

lndilstrias de Transfor· 
ma~ao .. . ..... 
Proclutos alimentares .. 

Editorial e gnifica ... 

Diversas ...... 
Outras inclustrias ... 

TOTAL ........ 

:) 

26 
8 

3 

5 
10 

29 1 

293 
29:) 

789 
37 
lG 

-tO 

ti9G 

082 

\"ALOE DA 
PRODl"('AO 

.\bsoluto I Hdativo 
!C'r$ 1 000) (~CCI 

7 355 37,2 
7 :355 37,2 

12 416 62,8 
308 1,.5 
40 0 •) ,-
% 0,2 

12 o:l3 60,9 
19 771 100,0 
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IN DUSTRIAS 

Valor da produ~oo -1971 

r:7l 
liJ E xtr a ~ oo de min era i s 

lui)' I 0 ut ras indus trias 

A industria extrativa, com 37,2% do valor da 
produgao, e representada pela mineragao de dia
rnantes. Quanta a industria de transforrnagao, por 
contribuirern corn grande parcela para o valor to
~al, curnpre destacar 2 estabelecirnentos texteis (te
cidos de algodao), incluidos em outras industriaE 
para evitar individualizagao. 

0 parque industrial contava ainda com estabe
lecimentos de lapidagao de diamantes, de j6ias, de 
bebidas, de ladrilhos-marmorites, de rn6veis, den
tre outros. 

Abate de Reses 
FORAM abatidas para consumo, em 1973, 4.120 
cabegas de bovinos e 2.580 de suinos. A produgac 
elevou-se a 1.022 toneladas, no valor de Cr$ 7,4 
milh6es. Do total, 762 t e 88,7% correspondiam a 
carne verde de bovina; 114 t e 7,2% ao toucinhc 
fresco; 70 t e 4,0% a carne verde de suino. Os cou
ros salgados e secas de bovina completam os 0,1% 
restantes do valor. 
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Produc;iio Extrativa Mineral 
A EXTRACAO oficial de diamantes teve inicio em 
1739, sendo entregue a urn contratador. Este podia 
minerar urn certo numero de grupiaras (depositos 
diamantiferos nas cristas dos morrosl, empregar 
ate 600 escravos, pagar a Metr6pole tim impasto 
(capita<;aol, no valor anual de 240$000 por escravo 
e tornava-se personalidade de grande fortuna. 

Segundo o professor Carlos G6is, da Academia 
Mineira de Letras, as minas de diamantes do Tiju
co - hoje Diamantina - foram, no seculo XVIII, 
as mais ricas do mundo e as pedras mais limpidas 
e mais caras do que as da india ou da Africa . 

Produc;iio E xtrativa Vegetal 
EM 1973, a produ<;ao extrativa foi de 119,5 t de 
sempre-viva (flor silvestre), no valor de Cr$ 2.987,5 
milhares; 24.585 m" de lenha, Cr$ 539,6 milhares e 
2.580 m" de carvao vegetal, valendo Cr$ 58,9 mi
lhares. 

Censo Agropecuario 
OS RESULTADOS concernentes aos principais as
pectos agropecuarios, apurados pelo Censo de 1970, 
indicaram a existencia de 796 estabelecimentos ru
rais com 55 .745 ha, nos quais se ocupavam 3. 918 
pessoas. 

Desses estabelecimentos 657, com area de 
52.688 ha, estavam sob a administra<;ao dos pro
prietaries; 55 ( 1. 628 hal , dos arrendatarios; em 4 
(215 hal, o sistema era o de parceria; e em 80 
( 1. 214 hal, as terras eram ocupadas. 

As lavouras permanentes abrangiam area de 
777 ha e as temporarias 4 . 007. Existia apenas 1 tra
tor no Municipio. 

Quanta aos bovinos, foram encontradas 7.695 
cabe<;as em 487 estabelecimentos; existiam 2. 791 
suinos em 402 e 25 .368 aves ( galinhasl em 672. 

Pecuaria 
NOTA-SE urn incremento na pecuana, decorrente 
da facilidade nos financiamentos e da comerciali
za<;ao mais estavel. 

As ra<;as preferentemente criadas sao a guze
ra e a mesti<;a de zebu, e a cria<;ao destina-se ao 
corte e produ<;ao de leite . 

0 gado existente em 1973, alcan<;ou o valor de 
Cr$ 10,3 milh6es, cabendo 83,1% aos bovinos, e aos 
suinos, 5,7%. 
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Vista Parcial da Cidade 



A prodU<;ao de leite (235.000 litros) obteve c 
valor de Cr$ 176,3 milhares; a de manteiga, 10 t E 
Cr$ 75,0 milhares; a de queijo, 14 t e Cr$ 70,0 mi
lhar es; e a de ovos, 35.000 duzias e Cr$ 70,0 mi
lhares. 

Em 1973, h ouve im portac;ao de 2.825 cabec;as dE 
gado, ten do por fina lidade o cor te. 

Urn veterinario prest a assist en cia t ecnica n c 
Municipio. 

Agricultura 
A PRODUQAO agricola , tot almente consumida nc 
Municipio, a lcanc;ou Cr$ 1,7 milhao, em 1972. 

A seguir, urn demonstrativo dos produtos agri
colas, naquela data: 

PIWDUTOS 
AGRICOLA:-\ 

Bana na ( 1.000 rachos). 
Arroz .. 
Milho . . 
Feijao. 
.Aiho 
Uva .. 
Cana-de-a~(tear. 
Batata-inglesa . 
Outros (16 produtos) .. 

TOTAL. . 

QUANTI-
DADE 

(t) 

84 
238 
684 

3 200 
43 
89 

3 850 
2 520 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Nl1meros % sobre absolutos 
(Cr$ l 000) o tota l 

420 24,2 
238 13,7 
205 11,8 
192 ll ,l 
m 10.0 
134 7,7 
96 .5,5 
84 4,8 

193 11,2 
1 735 100,0 

AGRlCULTURA 

Va lor do producao - 1972 

500 
Cr$ 1000 

1 - Ba nana 
2 - Arroz 

400 
r-- 3 .- M il ho 

4 - Fei jOo 
5 - Al ho 
6 - U va 
7 - Con a- de - oeUca r. 

300 

- 8 - Botot o -ingleso 
9 - Outros 

r-- - r-200 
,....-

I f-

H 1 r ln 
100 

0 
4 6 7 8 9 



Atuam no Municipio urn Escrit6rio do Servi<;o 
de Extensao Rural e urn Posto Agropecuario. Havia 
2 agronomos em atividade. 

Comercio 
A LOCALIZACAO de Diamantina confere-lhe con
dig6es de importante entreposto comercial da re
giao, posi<;ao fortalecida pelas vias de transporte. 

Em 1972, existiam 338 estabelecimentos comer
ciais varej istas e 7 mistos. 0 comercio descobriu 
uma nova atividade, o artesanato, e as vendas sur
giram: flares, objetos de pedra, couro, ouro e coco, 
crista!, quadros pintados, alem das pedras preciosas. 

No mesmo ano, a exportagao das principais 
mercadorias alcangou urn total de Cr$ 18,7 milh6es; 
para o Estado da Guanabara foram remetidas 
105.321,80 ql de diamantes (Cr$ 16,5 milh6es), e 
188.872 gr. de ouro (Cr$ 1,3 milhao) e para a praga 
c!e Sao Paulo 11.245 kg de sempre-viva, no valor 
de Cr$ 992,0 milhares. 

Ban cos 
A REDE banca.ria, em 1973, era constituida de 4 
agencias dos bancos do Brasil, de Credito Real de 
Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais e Real de 
Minas Gerais. 

Havia, tambem, 2 agencias da Caixa Econo
mica, uma federal, outra estadual e 3 cooperativas 
de consumo. 

Em 1973, a Camara de Compensagao movimen
tou 185. 588 cheques ( Cr$ 83,5 milh6es) , sen do o 
valor media por cheque de Cr$ 449,73. 

Prestac;iio de Servic;os 
EM 1973, havia 143 estabelecimentos de prestagao 
de servigos entre eles 12 restaurantes, 91 bares e 
botequins, 9 sal6es de barbeiros, 5 sal6es de cabe
leireiros para senhoras e 1 boate. 

Vias de Comunicac;iio 
0 SISTEMA de comunicag6es, em 1972, era asse
gurado por 480 aparelhos telefonicos, instalados 
pela Companhia Telefonica de Minas Gerais . 

Na mesma data, a Empresa Brasileira de Cor
reios e Telegrafos mantinha 1 Agencia Postal-Te
legrafica no Distrito-sede; 6 postais telefonicas nos 
distritos de Desembargador Otani, Guinda, Inhai, 
Mendanha, Sao Joao da Chapada, Senador Mourao; 
e 3 Postos de Correia, instalados em 1973, nos dis-
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tritos de Conselheiro Mata, Extragao e Planalto de 
Minas. 

Diamantina recebe, com nitidez, os programas 
de televisao das estac6es TV Itacolomi-Canal 4 ; 
TV Globo-Canal 12 e ·Tv Alterosa-Canal 2. 

Meios de Hospedagem 
A HOSPITALIDADE ao forasteiro e proporc~onada 
por meio de 7 hoteis (um projetado por Niemeyer) 
e 4 pens6es. Ha 3 hoteis dotados de apartamentos: 
Tijuco (24) , Dalia (9 :· e Grande Hotel (3) . Os de
mais sao o Esplanada, Central, Globo e Natal. 

As pens6es: Andrade, Comercial, Gloria e Leo
polda Lopes de Macedo. 

Hotel Tijuco 

Meios de T ransporte 
Rodoviario - As ligag6es por rodovias sao feitas 
pela BR-259 CBelo Horizonte-Salto da Divisa) ; pe
las estaduais MG-2 (Salto da Divisal e MG-121 
(Zona da Mata) ; e por diversas estradas munici
pais. 

Em 1972, havia, .sediadas no Municipio, 2 em
presas de 6nibus com linhas interestaduais e 1 com 
intermunicipal. 

Estavam registrados na Delegacia de Policia, 
490 autom6veis e jipes, 11 onibus, 80 caminh6es, 
81 "pick-ups" ou furg6es, 160 camionetas e 3 outros. 
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As ligag6es rodoviarias com diversas capitaLs 
e municipios sao feitas, em media, nos seguintes 
tempos: 

Brasili a-DF, 15 h ; 

Rio de Janeiro-GB, 14 h ; 

Sao Paulo-SP, 14 h ; 

Bela HoTizonte-MG, 5 h; 

Augusto de Lima, 4 h ; 

Buen6polis, 4 h e 50 min ; 

Couto Magalhaes de Minas, 1 h e 5 min; 

Dedas, 45 min ; 

Gouvea, 45 min ; 

Monjolos , 3 h e 30 min ; 

Senador Modestino Gonqalves, 2 h e 30 min ; 

Aereo - o movimento aereo se faz por intermedio 
co Aeroporto Juscelino Kubitschek, com pista de 
1.500mx80m, e pelo Campo de Pouso de Lavrinha, 
}:articular, pista de cascalho, com 800mx40m. 
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ASPECTOS CUL TURAIS 

DIAMANTINA e urn centro de irradiac;ao cultural, 
predicado reconhecido pelo cientista frances Saint
Hilaire, que o visitou no seculo XVIII. Deixou ele 
registradas as seguintes impress•Ses: "Em toda a 
provincia de Minas, encc-ntrei homens d6ceis, cheios 
de benevolencia e hospitalidade ; e os habitantes 
do Tijuco nao possuem em grau inferior estas qua
lidades e nas primeiras classes da sociedade elas ain
da sao mais realc;adas par uma urbanidade sem 
afetac;ao e pelo estilo da boa companhia. Encontrei, 
no Tijuco, mais ilustrac;ao que em todo o Brasil, 
mais gosto pela literatura e urn amor mais vivo 
pela instrugao. Muitas pessoas possuidas de nobre 
emulagao, ai aprenderam o frances sem mestre, 
conhecem nossos melhor-=s autores e algumas, depois 
de longo exercicio consigo mesmo, conseguiram po
der falar nossa lingua de modo inteligivel, s6 com 
o auxilio de uma gramatica muito imperfeita. Os 
habitantes do Tijuco escrevem com belos caracteres 
e, a este respeito, podem rivalizar com os mais ha
beis ingleses". (in Rev . io Arq. PUb. Min., val. XX, 
pag. 115l. 

0 Municipio, denominado "Atenas do Norte", 
continua presente no ambito cultural do Pais. 

Alfabetizaqiio 
SEGUNDO o Censo, os resultados apontaram urn 
total de 17.525 pessoas alfabetizadas, das quais 
14.489 concentradas na area urbana: 

GRUPOS DE 
IDA DE 

TOTAL.. . . 
De 5 a 9 anos .. 
De 10 a 14 anos .. 

De 15 a 19 a nos .. 
De 20 a 24 anos ... 

De 25 a 29 a nos . . 
De 30 a 39 anos .. 

De 40 a 49 anos . . 
De 50 a 59 anos .. . 

De 60 a 69 anos .. . 
De 70 anos e mais. 

!dade ignorada . . 
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PESSOAS ALFABETIZADAS 

Total 
Quadro 

I 
Quadro 

urbauo rural 
- - --

17 525 14 489 3 036 

1 372 1 190 182 

3 449 2 786 663 

3 140 2 547 593 
2 129 1 720 409 

1 462 1 182 280 

2 380 1 970 410 

1 546 1 294 252 

1 076 913 163 

620 563 57 
344 318 26 
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EN S!f'JO 
M ct ri .: ula -10 inic1o cb ano - 1973 

t,~ ; 

8 ,---------------------------------~ 

Supe r io r 

Ensino Superior 
NESTE rarr: o de er_sino :: _g -~ra:m duas faculdades, 
a de Odcn~olQ?ia dE Diam 3.Ltir:a, co:n 28 professo
res e 134 c..hmos mc..tricu~ooos em 1973, e a Facul
dade de F~ l.Jsc•fia e Letn.s de ::>iamantina, com 18 
profe>sores 3 ~54 alunos. Nerte estabelecimento, 168 
aluncs fre -~ter.tam c curs·) de pedagogia, 57 o de le
tras e 29 o je hist6ria. 

F--tcu l dade de Odontologia 



Ensino Medio 
FUNCIONAM 7 estabelecimentos compreendendo 
os cursos de formagao de professores, ginasial, cl::'ts
sico, cientifico, normal rural de professores e tec
nico de contabilidade. Sao eles : Colegio Diamanti
nense, com 20 professores e 455 alunos; Colegio Es
tadual Professor Leopoldo Miranda, 53 e 1 . 171; Co
legio Nossa Senhora das Dores, 26 e 696; Ginasio 
Tiradentes da Policia Militar de Minas Gerais, 23 
e 439; Ginasio D. Joaquim Silverio de Souza, 10 e 
158; Ginasio Dirigido Para o Trabalho Gabriel 
Mandacaru, 17 e 227; e Seminario Provincial Sa
grado Coragao de Jesus, com 8 professores e 122 
alunos. Havia urn total de 157 professores e 3.268 
alunos matriculados em 1973. 

Ensino Primario 
HA VIA 48 unidades escolares, 244 professores e 
6. 422 alunos matriculados no inicio do ano de 1973. 

Ensino Supletivo 
CONT A V AM-SE 4 unidades escolares, corpo do
cente de 20 professores e 451 alunos matriculados 
em 1972. 

lmprensa 
0 MUNICiPIO foi a terceira localidade mineira a 
possuir imprensa, segundo Waldemar de Almeida 
Barbosa. Diz ele, no Dicioncirio Hist6rico-Geogrlifico 
de Minas Gerais, que a primeira tipografia surgiu 
em 182.8, fundada por Manoel Sabino de Sampaio 
Lopes, com a colaboragao de Joao Nepomuceno de 
Aguilar. Formada a matriz, apareceu o Eco do 
Serra, primeiro peri6dico. 

Mais tarde, em 1832, surge a Sentinela do Serra, 
fundado por Te6filo Ot6ni, circula tambem, 0 Dia
mantino e, em seguida, 0 Exorcista, 0 Tribuna do 
Serra, 0 Jequitinhonha (1.860-1864), 0 Voluntcirio 
(1865), entre outros. 

Atualmente sao editados dois jornais, com pe
riodicidade semanal: A Estrela Polar, fundado em 
1903 (tiragem de 1.500 exemplares) e A Voz de 
Diamantina, em 1905 ( 1 . 800 l . 

Ha 2 tipografias e 1 livraria. 

Bibliotecas 
OS DIAMANTINENSES dis poem de 9 bibliotecas: 
Arquiepiscopal do Palacio, pertencente a Mitra 
Arquidiocesana, com 13.000 volumes; Antonio Tor
res, com 9. 930; do Seminario Sagrado Coragao, 
9. 500; do Colegio Leopoldo Miranda, 2. 324 ; do Co-

24 



legio Nossa Senhora das Dares, 1. 985 ; da Facul
dade de Odontologia de Diamantina, 1. 854; do Co
legio Diamantinense, 1. 850; do Ginasio D. Joaquim 
Silverio de Souza, 1 . 200 e da Faculdade d~ Filosofia 
e Letras de Diamantina, 1.034. 

A Antonio Torres esta subordinada a Biblio
teca Nacional que , em convenio com a Diretoria 
do Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional, a 

instalou na chamada "Casa de Muxarabie". Em 
1971, recebeu 9.283 visitantes e atendeu a 10.834 
consulentes. A ela agregou-se a Biblioteca Munici
pal, criada em 1875. 

Em 1969, foi doada a Faculdade de Filosofia e 
Letras, pela familia do diamantinense Mario Brant, 
o acervo de sua biblioteca. 

Museu 
NA PARTE central da Cidade, ao lado da Catedral, 
situa-se o Museu do Diamante, cujo predio per
tenceu ao Padre Rolim, um dos inconjidentes. Es
ta sob a dependencia da Diretoria do Patrimonio 
Hist6rico e Artistico Nacional. 

Seu valioso acervo consta das seguintes peg as: 
alfaias (93 J, armas (61) , arqueologia ( 1), cera mica 
(71 J, cristais r 32 ) , escultura barroca (204!, zoologia 
r 4), 1 viatura, alem de indumentcirias, ir.stn~men
tos de suplicio, de trabalho, e moedas dos tempos 
aureos da minerac;iio. 

Em 1973 joi visitado par 11.540 pessoas. 

Museu do Diamante 
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Cinemas 
EXISTEM 2 cinemas, o Trianon, com 850 lu
gares, e o Esplanada, com 300. 

Associaqoes Desportivas e Recreativas 
CONTAM-SE 8 associagoes e urn total de 1. 969 so
cios. Ha 3 recreativas: Clube Campestre Diamanti
nense (346 associados), Clube Acaiaca (356) e As
sociagao dos Servidores Publicos Civis de Diaman
tina - ASSEDI (585), e 5 desportivas: Colegio Ti
t·adentes Esporte Clube, Clube Futebol Tijuco (92 
s6cios), Diamantina Tenis Clube (295), Fabril Es
porte Clube (215) e Oasis Esporte Clube (80) . 

Bens T ombados 
A CIDADE tern muitas construgoes tombadas pelo 
Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional, fato que 
lhe assegura afluencia de turistas que ali chegam 
em visita as preciosidades. 

Estao arrolados: o acervo arquitet6nico e pai
sagistico da Cidade; igrejas de Nossa Senhora do 
Amparo, do Carmo, das Merces, do Rosario, de 
Nosso Senhor do Bonfim, de Sao Francisco de Assis; 
o edificio do Mercado (Fraga Barao de Guaigui) , 
edificio do Forum, Casa da Rua da Quitanda, 50, 
atual Biblioteca Antonio Torres, Casa da Rua Di
reita, 36 (com forro pintado), Casa da Chica da 
Silva, Casa do Inconfidente Padre Rolim, na Rua 
Direita, atual Museu do Diamante. 

No distrito de Inhai, a Igreja de Sant'Ana. 

Festividades e Folclore 
DIAMANTINA esta sempre apegada as suas tradi
goes, portanto, nao seria possivel falar sobre a Ci
dade sem apreciar os coretos. Eles tern significagao 
diversa da existente nos dicionarios. La e motivo 
de alegria e o canto se mistura com discursos. 

Ja em 1817, Saint-Hilaire fez referencia ao mais 
famoso deles - o zum-zum -, achando-o uma 
autentica manifestagao folcl6rica. Outros existiam: 
gaviao-de-penacho, tim-tim, ola-la ... 

0 coreto, que nasceu em Diamantina, continua 
sendo exaltado ate hoje. 

Como seu complemento, as serenatas merecem 
destaque especial, porque as diamantinenses sao fa
mosas em todo o Brasil. Em qualquer epoca, em par
ticular nas noites de lua cheia, os seresteiros cum
prem a secular tradigao: as vezes, urn simples can
tor com seu violao, ou urn conjunto completo -
urn "regional" - com o melhor repert6rio do can
cioneiro popular. 
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As festas populares sao de cunho religios•J e 
oferecem ao forasteiro aspecto curiosa e pitoresco. 

N::<. Semana Santa sao apresentadas diversas 
cerimonias e na Procissii.o da Paixao desfil!:. a 
"Guarda Romana", em trajes tipicos. 

Ha a queima de Judas, o pau-de-sebo, quebra do 
pate, etc. 

0 Imperio do Divino, realizada em maio, na 
Igreja de Nossa Senhora do Amparo, e uma s.m
tuosa festa de cunho religioso-folcl6rico, com }:ar
ticipagao de toda a comunidade. Nela, surgem as 
dangas dos Caboclinhos e do Imperio. 

Reinado do Rosario da Irmandade dos Pretos 
de Nossa Senhora do Rosario e tambem religic·sa
folcl6rica. 

Famosos o Festival da Cangtio; as festividades 
juninas; a das Merces (em agosto); a Semana do 
Turismo (outubro); a dos Santos Reis; das PastJri
nhas, e Carnaval. Durante os festejos de Morno, 
destaca-se a tradicional "Banda do Sa po-Se ~o", 
composta de pessoas de todas as classes. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 
SITUADA na serra do Espinhago, figura entre as 
cidades de maiores altitudes do Pais, e oferece as
pectos topograficos de grande beleza. E das rnais 
antigas do Estado, impressionando pelo t.ragado das 
ruas, ladeiras pitorescas e pela impon€mcia e sEve
ridade de suas construg6es, em sua maioria er&ui
das na epoca da Coroa Portuguesa, onde se veem 
varandas e janelas gradeadas e telhados harro::os. 
Nos campos, junto as cascatas, florescem as sem
pre-vivas emprestando urr_ colorido a paisagem. 

"Todo o Distrito Diamantino assemelha-se a 
um jardirr. artificial, em cujas colinas e vales al
ternam as cenas romanticas dos Alpes, com os qua
dros de uma natureza em idilios" (Spix e Von Mar
tius) . 

Praca do Bo-:t/im 



Pra<;a D . Joc"io 



Na expressao de Mata Machado Filho, "en
quanta cidades hist6ricas se tornam cidades mortas 
e s6 vivem da recordagao da antiga opulencia, o 
desenvolvimento de Diamantina nao para". 

Diamantina possui 6 avenidas, 98 ruas, 28 pra
gas, 10 jardins e 43 outros; ha 162 logradouros pa
vimentados, 138 com iluminagao domiciliar, 174 com 
rede de abastecimento de agua, 127 com esgoto sa
nitaria e 6 com arborizagao publica. Contam-se 
1.320 focos de iluminagao publica. 

Principais logradouros : pragas Conselheiro Ma
ta, Juscelino Kubitschek, Joubert Guerra, Correia 
Rabelo, Monsenhor Neves, Redelvim Andrade, D. 
Joao, Sagrado Coragao; e ruas Direita, Modesto de 
Almeida, Campos Carvalho, da Quitanda, Macau de 
Baixo, Macau de Cima, Macau do Meio, da Cari
dade e da Luz. 

Dos 3. 825 predios existentes na sede, 2. 373 es
tao ligados a rede de agua, 2. 471 a de esgoto e 
2.402 tern ligagao eletrica. 

A voltagem da energia domiciliar e de 127 volts 
e a freqiiencia de 60 c/s. 

Caracteristicas da rede de abastecimento de 
agua: adutora de 10.522 m; rede distribuidora de 
26.724 m e capacidade de 4.500 m3/d; da rede de 
esgotos: 19.563 m de extensao, 10 descargas e 6 
receptores. 

Foram cadastrados 7.382 domicilios, dos quais 
4.173 ocupados na area urbana e 1.105 vagos (Cen
so Demografico de 1970). 

Ravia, em 1973, 2 engenheiros e 6 construtores 
licenciados. 

Religioo 
A CIDADE e sede da Arquidiocese de Diamantina e 
o Bispado, sufraganeo do Arcebispado de Sao Sal
vador da Bahia, foi criado pela Bula do Papa Pio 
IX, de 6 de junho de 1854. Desmembrado das dio
ceses de Pernambuco, Bahia e Mariana, foi ins
talado a 2 de fevereiro de 1864, passando a depen
der do Areebispado de Sao Sebastiao do Rio de 
Janeiro, em 27 de abril de 1892 (Bula do Papa 
Leao XIII). Sufraganeo do Arcebispado de Mariana, 
por Decreto Consistorial do Papa Pio X, de 1.0 de 
maio de 1906, obteve a categoria de Arcebispado, 
elevado a Metr6pole em 28 de junho de 1917 (Bula 
do Papa Bento XV) . 

0 Censo de 1970, demonstrou que dos 34.672 
habitantes do Municipio 34.373, ou seja, 99,2% , eram 
cat6licos romanos, ficando os 0,8% distribuidos en
tre protes-:;antes (0,5%), espiritas (0,1%) e sem 
religiao ( 0.2%) . 

0 culto cat6lico disp6e das Matrizes de Santo 
Antonio da Se (Catedral), de Nosso Senhor do Bon
fim e de N. Sra. de Sant'Ana; alem de 7 igrejas, 25 
capelas e da Basilica do Sagrado Coragao de Jesus. 

Entre os templos protestantes, a Igreja Assem
bleia de Deus. 
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Rua D ireita e Cated ral 

Saude 
0 DISTRITO-sede contava, em 1973, com 2 esta
belecimentos de saude, ambos de clinica geral: 
Hospital Nossa Senhora da Saude, com 110 le:.t::Js, 
e a Santa Casa de Caridade de Diamantina. com 
186. . 

Os diamantinenses tern ainda a assistencia de 
1 posto de saude, 2 de pronto-socorro, 6 farmac:as 
e drogarias, 14 medicos, 21 dentistas, 6 farmacru
ticos e 2 enfermeiros. 

Assistencia Social 
RAVIA, em 1973, 3 associa~6es assist enciais nc d .. s
trito de Diamantina e 1 no de Mendanha, ~.erulo 
11 de auxilio aos desvalidos, 1 ao menor e 2 je 
assistencia mutuaria. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLiTICOS 

ACHAM-SE instaladas em Diamantina, entre o.l
tras repartig6es, a Companhia Brasileira de A~i
menta~ao-COBAL, Delegaeia Regional do Traball-.. o, 
Diretoria do Ensino Superior, Diretoria do SerYi.:;o 
do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional, Est:t
gao Climatol6gica Principal, Estagao Experimental 
de Diamantina, Fundagao de Assistencia ao G'L
rimpeiro, Horto Florestal-Instituto de Desenvcl
vimento Florestal Federal. Postos do INPS 8 do 
IPASE, Setor Regional da Superintendencia de Cao
panhas de saude Publica, Contadoria Seccionsl da 
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Fazenda, Posto da Receita Federal, e a Agencia de 
Coleta do IBGE. Das repartig6es estaduais, citam
se: Administragao . Distrital do Estado de Mi
nas Gerais; Delegacia Regional do Ensino, Delega
cia Regional do Instituto Estadual de Floresta de 
Minas Gerais, Oitava Residencia Regional do De
partamentc· Estadual de Estradas de Rodagem e 
Quartel do 3.o Batalhao da Policia Militar de Minas 
Gerais. 

Finan~as Publicas 
EM 1973, o movimento financeiro foi o sec;uinte, 
em milh6es de cruzeiros: 

Uniao 
Tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 

Estado 
Tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 

Munici;>io 
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 
Despesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 

FINAN(AS PUBLICAS 

Receita arrecadada- 1973 

5 Cr$ 1000000 

4 

3 

2 

0 

Pelc UNIAO Pelo EST ADO Pelo MUNiciPIO 



0 orc;amento municipa l, aprovado para 1974, 
pr evia renda tributa ria de CrS 1.070,0 milha res, re
ceita de Cr$ 4,8 milh6es e fixava igual despesa. 

0 Posto da Receita Federal e a Administra c;a o 
Distrital da Fazenda do Est ado de Minas Ger a is ar
recada m a inda nos municipios de Couto de Ma 
galhaes de Minas, Datas, Felicio dos Santos, Felis 
berta Caldeira, Gouvea e Sen ador Modest in o Gon 
c;alves. 

Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal compunha -se , em 1973, de 13 
ver eadores. No m esmo ano, estavam inscritos 12.312 
eleitores. 

FONTES 

AS I N FORMA(X>ES divu!gadas neste traba!ho joram, na sua 
maioria. jon tecidas pcl.o Agente d e Coleta d e D iamantina, J ose 
Ca.rlos Dias Neves. 

Utilizados~ tautb Cnt. dados dos arqui vos de docum.entacdo 
municipal d o I BGE, de diversos 6rgcios do sistema estatistico 
nacional-, do Dicion B. rio Hist6rico-Geogrflfico de Minas Ge ra is, 
de Waldemar de Almeida Barbosa, da publicaciio do Ministerio 
da Educacao e Cultu ra, Uma Experii;ncia Educaciona l - Plano 
Filoto d e Ensino Integrad o - 1965 - 1969 e das obras Arraia l 
do T ijuco- Cid a d e Diamantin a - de A ires cla M ata Machado 
Filho e Toponimia d e Minas Gerais, de J oaquim RibeiTO da 
Cost a. 



COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

6.• StRJ E A 

500 Criciuma, SC 
501 Ribei rao Preto, SP 
502 C orn~ l i o Proc 6pio , PR 
503 Petrolina, PE 
504 Jtumbiara, GO 
505 Sap~, PB 
506 Barra de Sao Fransc isco, ES 
507 Cachoe i ra do Sui, RS 
508 Sao Manuel, SP 
509 ltaguaf, RJ 
510 Sao Fid~Ji s , RJ 
511 Sao Caetano do Sui, SP 
512 Pres idente Epitacio, SP 
513 Santa Maria, RS 
514 Goiania, GO 
515 Sa o Bernardo do Campo, SP 
516 .&guas de Sao Ped ro, SP 
517 Garibaldi, RS 
518 Vitorino Freire, MA 
519 Rio Branco, AC 
520 Quixada, CE 
521 Sao Ped ro da Al deia, RJ 
522 Farroupilha, RS 
523 Sao Joa o da Barra, RJ 
524 Lambari, MG 
525 Viseu, PA 
526 Acarau, CE 
527 Vit6 ria, ES 
528 Sao Vicente, SP 
529 GareaU, MA 
530 Parauna, GO 
531 Batatai s, SP 
532 Alenquer, PA 
533 Ubatuba, SP 
534 Torres, RS 

535 Santa Cruz do Sui, RS 

536 Uniao dos Pa lmares, AL 

537 Sao Raimundo Nonato, PI 

538 Rolandia, PR 

539 Jtuiutaba, MG 

540 Aracaju, SE 
54 1 Paranagua, PR 
542 Sao Joiio de Meriti, RJ 
543 Alfenas, MG 
544 l taborai, RJ 
545 Rio Claro, SP 
546 Macaiba, RN 
547 Santana do lpanema, AL 
548 Balneario de Camboriu, SC 
549 Santo Angelo, RS 
550 Guaxupe, MG 
551 Natal, RN 
552 Barra do Corda, MA 
553 Suzano, SP 
554 Araruama, RJ 
555 Gramado, RS 
556 Vila Ve lha, ES 
557 Paulista, PE 
558 Maua , SP 
559 Adamantina, SP 
560 ltambacuri , MG 
561 Caceres, MT 
562 Dam Pedrito, RS 
563 ltabira, MG 
564 Santos Dumont, MG 
565 Cascavel, PR 
566 1 tajuba, MG 
567 Santa Barbara d'Oeste, Sf 
568 Santa Rosa, RS 
569 Sao Jose, sc 
570 Uberaba, MG 
571 Assis Chateaubriand, PR 
572 Poa, SP 
573 Sao Bento do Sui, SC 
574 Montenegro, RS 
575 Rondon6polis , MT 
576 Cra teus, CE 
577 Rio Verde, GO 
578 Arroio Grande, RS 
579 Araxa, MG 
580 Diamantina, MG 

Acabou- se de imprimir nas Ojicinas do Servit;o 
Grrijico do I BGE aos dezesseis dias do mes de 
j aneiro d e mil novecentos e setenta e cinco 






