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Apresentação

Esmeraldas é um município 
brasileiro do estado de Mi-
nas Gerais, localizado na Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte. Sua população, de 
acordo com estimativas do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), era de 
66.237 habitantes, em 2014.

Esmeraldas, antigo distrito 
criado com denominação de 
Santa Quitéria em 1832/1891 e 
subordinado ao município de 
Sabará, tornou-se vila pela lei 
estadual nº 319, de 16 de se-
tembro de 1901. O local rece-
beu nomeação de cidade em 
1925. A partir de 1943, recebeu 
sua denominação atual. 

Praça Getúlio Vargas - Centro de Esmeraldas
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1.1 - Hino Nacional Brasileiro

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,

A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo
És mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Letra de Joaquim Osório Duque Estrada
Música de Francisco Manuel da Silva
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Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flo-

res,
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. (*)

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula

- Paz no futuro e glória no passado.
Mas se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo
És mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
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Curiosamente, Minas Gerais não possui um 
hino oficial. No entanto, várias composições dedi-
cadas ao Estado se tornaram conhecidas ao longo 
do tempo. Uma delas é o ‘Hino a Minas’, com le-
tra de João Lúcio Brandão e música do padre João 
Lehmann. Apesar de nunca ter sido oficializada, 
no início do século XX, a composição era muito 
ouvida nas escolas e fazia parte do hinário (livro 
de hinos) distribuído nos estabelecimentos de en-
sino.

A canção - que ganhou maior popularidade in-
clusive fora do Estado - foi ‘Oh, Minas Gerais’. Tra-
ta-se de uma adaptação de uma tradicional valsa 
italiana, chamada Viene sul mare, introduzida no 
Estado por companhias líricas e teatrais daquele 
país, quando vinham ao Brasil, no século XIX e iní-
cio do século XX. A letra foi feita pelo compositor 
mineiro José Duduca de Morais – mais conhecido 
como “De Moraes” - e gravada em 1942. Desde 
então, várias gravações do tema foram feitas, in-
clusive por grandes cantores do Estado e corais 
de diversas localidades. A música também virou 
quase obrigatória em várias rodadas de seresta.

1.2 - Hino do estado de Minas Gerais
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Oh, Minas Gerais

Oh! Minas Gerais (bis)
Quem te conhece não esquece jamais
Oh! Minas Gerais...
 
Lindos campos batidos de sol, ondulando num verde sem 

fim...
E montanhas que à luz do arrebol têm perfume de rosa e 

jasmim...
Vida calma nas vilas pequenas rodeadas de campos em flor
Doce terra de matas amenas, paraíso de sonho e amor...
 
Lavradores de pele tostada, boiadeiros vestidos de couro...
Operários da indústria pesada, garimpeiros de pedra e de 

ouro...
E poetas de doce memória e valentes heróis imortais...
Todos eles figuram na história do Brasil e de Minas Gerais.
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1.3 - Hino do município de Esmeraldas

Esmeraldas...Esmeraldas...
És do Brasil a pedra preciosa
Esmeraldas...Esmeraldas...
Cidade mais formosa
  
Trilhando os caminhos do coração,
Aqui chegamos pra amar,
Com fé, força e união,
Construir nosso verdadeiro lar.
  
Terra de porvir e labor ...Fazenda Vereda,
Casarão Santo Antônio... História gigante,
Bênçãos de Nossa Senhora Aparecida,
 Que nos protege do alto do mirante.

 Esmeraldas arte pura,
 Da história e da cultura
 Cidade de grandes pintores,
 Poetas, músicos e escritores.

 Turismo, culinária,
 Agricultura, pecuária,
 Trabalho de um povo ordeiro,
 Feliz e hospitaleiro.
  
 Bonitas matas,
 Rios, cachoeiras,
 Natureza exuberante,
 Esmeraldas tão brilhante.

Letra e música por Waldir Silva e Mauro Silva

* Hino não oficial
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1.4 - Bandeira do Brasil

A bandeira do Brasil foi 
criada em 19 de novembro 
de 1889, ou seja, quatro dias 
depois da Proclamação da 
República. É o resultado de 
uma adaptação da tradicional 
Bandeira do Império Brasilei-
ro. Neste contexto, em lugar 
do escudo Imperial Português 
dentro do losango amarelo, 
foi adicionado o círculo azul 
com estrelas na cor branca.

Porém, engana-se quem 
acha que as formas da ban-
deira nacional podem ser fei-
tas de qualquer tamanho, de 
qualquer maneira. Existem 

normas específicas para isso. 
Ela tem de apresentar forma-
to retangular, com um losan-
go amarelo em fundo verde. 
Ao centro, a esfera azul ce-
leste é atravessada pela faixa 
branca com as palavras “Or-
dem e Progresso” em letras 
maiúsculas verdes. Essa fai-
xa é oblíqua, inclinada da es-
querda para direita. Já no cír-
culo azul, estão 27 estrelas, 
que retratam o céu do Rio de 
Janeiro, incluindo várias cons-
telações como, por exemplo, 
o Cruzeiro do Sul. As estrelas 
representam simbolicamente 
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os 26 Estados e o Distrito Fe-
deral. A única estrela que fica 
na parte superior do círculo 
representa o estado do Pará.

Em vários lugares, a Ban-
deira Nacional é, geralmen-
te, hasteada de manhã e re-
colhida à tarde. Ela não pode 
ficar exposta à noite, a não 
ser que esteja bem ilumina-
da. É obrigatório o seu haste-
amento em órgãos públicos 
(escolas, ministérios, secreta-
rias de governo, repartições 
públicas) em dias de festa ou 
de luto nacional. Nos edifí-
cios do governo, ela é haste-

ada todos os dias. Também é 
exposta em situações em que 
o Brasil é representado dian-
te de outros países como, por 
exemplo, em congressos in-
ternacionais e encontros de 
governos.

A Bandeira Brasileira é um 
símbolo nacional tão impor-
tante que tem até sua data 
comemorativa. É o dia 19 de 
novembro, quando é come-
morado, em todo o território 
nacional, o Dia da Bandeira. 
Nesta data ocorrem come-
morações cívicas, acompa-
nhadas do Hino à Bandeira.
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A bandeira do estado de Mi-
nas Gerais foi criada em 8 de 
janeiro de 1963. Ela é baseada 
na bandeira que seria adotada 
após a Inconfidência Mineira e 
a Independência do Brasil.

O triângulo simboliza a San-
tíssima Trindade. Já a expres-
são “Libertas quae sera tamen” 

quer dizer, em latim “Liberda-
de antes que tardia”. É uma ex-
pressão tirada de um verso de 
Virgílio, grande poeta romano 
da antiguidade. Já a cor verme-
lha do triângulo foi escolhida 
pela Assembleia Legislativa, já 
que representa o ideal revolu-
cionário.

1.5 - Bandeira do estado de Minas Gerais
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1.6 - Bandeira do município de Esmeraldas
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Que na bandeira do município de Esmeraldas existem quatro palavras, além do nome da cidade? 
São elas: educação, integração, desenvolvimento e agropecuária (sic).

Educação - Ato de educar. É também o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma co-
munidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte.

Integração - Ato ou efeito de integrar ou tornar inteiro. É também sinônimo de assimilação e 
reunião.

Desenvolvimento - Ação ou efeito de se desenvolver. Também podemos dizer que é o ato de 
crescimento.

Agropecuária (sic) - É o estudo, teoria e prática da agricultura e da pecuária juntas. É uma 
atividade exercida, principalmente, por pequenos produtores, que unem as técnicas da agri-
cultura - cultivo de plantas e hortaliças - com a pecuária, que é criação de animais (gado, 
suínos, aves, equinos e etc.).

VOCÊ SABIA?
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As Armas Nacionais ou 
Brasão Nacional represen-
tam a glória, a honra e a 
nobreza do Brasil e foram 
criadas na mesma data que 
a Bandeira Nacional. No 
centro, podemos ver um 
escudo circular sobre uma 
estrela verde e amarela de 
cinco pontas. O Cruzeiro 
do Sul está ao centro, so-
bre uma espada. Um ramo 
de café está na parte direita 
e um de fumo à esquerda. 
Uma faixa sobre a parte do 
punho da espada apresenta 

a inscrição “República Fe-
derativa do Brasil”. Em outra 
faixa, abaixo, apresenta-se 
“15 de novembro” (direita) e 
“de 1889” (esquerda).

É obrigatório o uso das 
armas nos edifícios dos três 
poderes (Executivo, Legis-
lativo e Judiciário) dos go-
vernos federal, estaduais e 
municipais e, também, nos 
quartéis militares e poli-
ciais, além de todos os pa-
péis oficiais de nível federal 
(publicações e convites, en-
tre outros).

1.7 - Brasão de Armas Brasileiro
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Instituído, inicialmente, em 
1891, pela lei nº 1, de 14 de se-
tembro do mesmo ano, e apro-
vado em decreto nº 6.498, de 
5 de fevereiro de 1924, o Bra-
são (ou Escudo) do Estado de 
Minas Gerais é formado por 
elementos que simbolizam as 
maiores riquezas da época de 
sua primeira instituição: a mi-
neração e a agricultura.

A luminária - utilizada pe-
los mineiros sobre duas pica-
retas - simboliza a atividade 
mineradora. Já os dois ramos 
grandes de café e dois ramos 
pequenos de fumo de cor ver-
de e com flores vermelhas e 
arroxeadas, remetem à ativi-
dade agrícola.

Estes elementos estão so-

bre uma estrela vermelha, cor 
também presente na bandei-
ra do Estado, assim como os 
dizeres “Libertas quae sera 
tamem” - expressão latina 
traduzida como “Liberdade 
ainda que tardia”, lema da In- 
confidência Mineira - acima 
da estrela no Brasão. Na parte 
inferior do escudo corre uma 
faixa com a inscrição “Estado 
de Minas Gerais” e, num laço 
abaixo dela, a data da primei-
ra Constituição do Estado: 15 
de junho de 1891.

O Brasão é usado no alto 
de edifícios das repartições 
públicas estaduais, nas esco-
las, nos quartéis e em parla-
tórios de cerimônias oficiais 
do governo de Minas Gerais.

1.8 - Brasão de Armas de Minas Gerais
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1.9 - Brasão de Armas de Esmeraldas

O brasão de armas é um desenho criado 
para identificar indivíduos, famílias, clãs, 
corporações, cidades, regiões e nações. O 
brasão da cidade de Esmeraldas foi decre-
tado oficialmente pela Câmara Municipal, 
por meio da Lei nº 763, em 12 de outubro 
de 1979. Conheça o significado de seus 
símbolos:

• Coroa - Simboliza a origem portugue-
sa do município;

• Cinco pedras de esmeraldas na coroa - 
Simbolizam as riquezas minerais do muni-
cípio, principalmente a pedra que lhe deu 
o nome;

• Chaminé - Simboliza a indústria do 
município;

• Gado - Simboliza a pecuária, bastante 
difundida no município;

• Milho e café - Simbolizam a agricultu-
ra, uma das fontes de renda do município;

• A faixa - Representa a criação e a eman-
cipação de Esmeraldas;
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Em nosso país, o Brasil, a câmara municipal - também co-
nhecida como câmara de vereadores, assembleia legislativa 
municipal ou câmara legislativa - é o órgão legislativo - com 
a função de criar e fiscalizar as leis da cidade. Em resumo, é a 
assembleia de representantes dos moradores de Esmeraldas, 
eleita por voto popular.

VOCÊ SABIA?
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2.1 - Mapa do mundo continental
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2.2 - Mapa 
do Brasil 
com suas 
regiões 
geográficas
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2.3 - Mapa 
da Região 
Sudeste com 
seus estados 
e capitais
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2.4 - Mapa do Estado de Minas Gerais 
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2.5 - Mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte
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2.6 - Mapa do município de Esmeraldas
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2.7 - Localização do município de Esmeraldas
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2.8 - Os bairros de Esmeraldas

Aldeias do Lago

Alexandria

Amarillys

Bandeirantes

Beira Córrego

Belvedere

Capricuns

Castelo Branco (conj. habit.)

Centro

Chácaras das Esmeraldas

Chácaras do Sítio Santo Antônio

Chácaras em Vinhático

Cidade Jardim

Clube dos Duzentos

Conceição de Oliveira

Condomínio Belvedere

Condomínio Nossa Fazenda

Condomínio Quintas das Esmeraldas 

Condomínio Vivendas Cambuí

Coqueirais

Corcovado

Dona Guilhermina

Dona Silveria de Oliveira Costa

Dumaville

Fazenda Velha

Fernão Dias

Florença

Floresta Encantada

Flórida

Itaporã

Jardim Alvorada

Jardim Bandeirantes

Jardim Barone

Jardim das Oliveiras

Jardim dos Coqueirais

Jardim Famboyant
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Los Angeles

Mediterrâneo

Mirante do Palmital I

Mirante do Palmital II

Mirante do Palmital III

Monte Sinai

Moradas Santa Quitéria

Nossa Fazenda

Nova Esmeraldas

Novo Retiro

Parque do Cedro

Parque do Girassol

Parque do Sabiá

Parque Lagoa das Flores

Parque Novo Ceasa

Parque Novo Oriente

Pinheiros

Pousada do Lago

Pousada dos Bandeirantes

Quintas de São José

Recanto da Floresta

Recanto da Mata

Recanto do Eldorado

Recanto Verde I

Recanto Verde II

Recreio 

Recreio do Retiro

Recreio do Riachinho

Recreio do Tijuco

Recreio dos Bandeirantes I

Recreio dos Bandeirantes II

Redentor 

Refúgio dos Tropeiros

Residencial Caio Martins

Residencial Maceió

Retiro

Retiro das Esmeraldas

Santa Cecília

Santa Quitéria

São Francisco de Assis
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São Pedro

Saracura 

Serra Verde

Solar das Palmeiras

Vale Bom Jesus

Vale das Esmeraldas I - Mesbla

Vale das Esmeraldas II

Vale do Ipê Amarelo

Vale do Palmital I

Vale do Palmital II

Várzea da Lagoa

Vianinha

Vivendas Barbosa

POVOADOS

Bambus

Boa Vista

Cachoeirinha 

Caio Martins

Campo Alegre

Caracóis de Baixo

Caracóis de Cima

Fazenda Cachoeira

Manga

Medeiros

Padre João

Porteira de Chave

São José

Tijuco

Tropeiros

Urucuia

Vargem do Bento da Costa

Vista Alegre

Volta
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2.9 - Os distritos de Esmeraldas

Melo Viana
É um dos dois distritos do município. Foi 

criado pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17 
de dezembro de 1938, com terras desmem-
bradas de Sete Lagoas. Fundado pelas famí-
lias Marques, Borba, Ramos e os Rodrigues - 
que possuem até hoje os seus descendentes 
na região – Melo Viana surgiu com a implan-
tação de fazendas de cafezais que cresceram 
na década de 1920. A fazenda mais conheci-
da era a Fazenda da Mata, propriedade que 
mais empregava o povo daquela região.

Andiroba
É o segundo distrito de Esmeraldas. Está 

localizado na região Norte-Nordeste do mu-
nicípio. A sede do distrito está a cerca de 
quatro quilômetros da Rodovia BR-040, no 
trecho Belo Horizonte a Sete Lagoas. Em An-
diroba existem algumas comunidades como 
Urucuia, Vale do Bom Jesus e Quintas da Var-
ginha.

Áreas ruais do município
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Uma importante tradição 
conta que, no final do sécu-
lo XVII, quando três homens, 
vindos de São Paulo (SP), os 
chamados irmãos Coelho, 
transitavam por certo trecho 
da estrada que ligava Pitangui 
a Sabará (MG), e foram mui-
to atraídos pela beleza pano-
râmica daquela região. Os ir-
mãos também gostaram da 
localidade pela amenidade de 
seu clima e, então, resolveram 
ali permanecer, para se dedi-
carem à agricultura.

A história do povoamento 
do município de Esmeraldas, 
que naquela época era cha-
mada de Santa Quitéria, se 

3.1 Os primeiros
ocupantes da região

Imagem da Santa Quitéria
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confunde com o sonho do fa-
moso Fernão Dias Paes Leme - 
uma personalidade da história 
do nosso país, que desbravou 
uma grande parte do sertão 

mineiro em busca das valiosas 
pedras verdes, as esmeraldas.

Esse bandeirante paulista, o 
Fernão Dias Paes, por volta de 
1674, chegou a região e ficou 

um bom tempo pesquisando 
sobre os tesouros locais. Após 
sua importante passagem, o 
povoamento da localidade 
teve início, mas só cerca de 30 

Igreja Matriz de Santa Quitéria - Construída entre os anos de 1778 e 1785. Foi demolida no ano de 1955
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anos mais tarde. Isso quando 
alguns, junto com os irmãos 
Coelho, atraídos pela beleza 
local, decidiram viver por ali. 
Entre o destaque nesse pro-
cesso de povoamento da re-
gião, está o alferes Miguel da 
Silva Fernandes, reconhecido 
por sua relevante contribuição 
aos serviços prestados ao po-
voado que tinha acabo de sur-
gir.

As primeiras construções do 
local apareceram na fazenda 
Dona Izabel. Uma delas, uma 
igreja sob a invocação de San-
ta Quitéria, com imagem e al-
tar trazidos de Portugal pelos 
irmãos Coelho. Fazenda das Veredas
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Mais para frente, na meta-
de do século XVIII, a fazenda 
Dona Izabel teve seu nome 
alterado para Santa Quité-
ria. Por volta de 1750, o ca-

pitão Antônio Barbosa Leão, 
proprietário da fazenda, doou 
seus terrenos, que por sua vez, 
passaram a constituir o patri-
mônio da capela. Essa doação 

foi confirmada, mais tarde, 
pelo novo proprietário, o coro-
nel Luiz José Souto, conforme 
escritura de 24 de março de 
1773.

Fazenda das Veredas
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Conta a histó-
ria que a cidade de 
Esmeraldas teve 
participação até no 
Grito do Ipiranga - 
famoso momento 
da Independência 
do Brasil em re-
lação a Portugal, 
declamado em 
1822, às margens 
do rio Ipiranga, por 
D. Pedro. Motivo 
de orgulho, não é 
mesmo?

VOCÊ SABIA?

Quadro Grito do Ipiranga, de Pedro Américo
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3. 2 Emancipação política
e o crescimento urbano

Vista aérea do município de Esmeraldas
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Por ter sua economia baseada 
apenas na agricultura, o então povo-
ado de Santa Quitéria, demorou para 
crescer. Só após um século de funda-
ção é que o Decreto Imperial de 14 de 
julho, de 1832, assinado pelo regente 
Feijó, criou a freguesia de Santa Qui-
téria, subordinada, na época, a Sete 
Lagoas. Foi a Lei Estadual de número 
2, da Primeira República, de 14 de se-
tembro de 1891, que confirmou o De-
creto Imperial de 1832.

Já a Lei Estadual número 319, de 
16 de setembro de 1901, confirmou a 
criação do município de Santa Quité-
ria, com território desmembrado de 
Sabará.

Em 2 de janeiro de 1902 foi solene-
mente instalado o município e a Câ-
mara Municipal da Vila. Compostos 
por quatro distritos: Santa Quitéria, 
Capela Nova do Betim, Contagem e 
Vargem do Pântano (atual Ibirité), to-
dos desmembrados da cidade de Sa-
bará.

Economia da cidade era baseada apenas na agricultura
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Foi a Lei Estadual nº 843, 
de 10 de setembro de 1925, 
que elevou o distrito de Santa 
Quitéria à categoria de cida-
de, que passou a ter o mesmo 
nome.

Em virtude do Decreto-lei 
Estadual nº 148, de 17 dezem-
bro de 1938, Santa Quitéria 

perdeu o distrito de Betim e 
o território do extinto distrito 
de Capela Nova, que foram 
destinados ao novo município 
de Betim. Assim, nos quadros 
da divisão territorial entre 
os anos de 1939-1943, o en-
tão município ficou compos-
to por apenas dois distritos: o 

Igreja em Urucuia Maternidade municipal
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de Santa Quitéria e 
Melo Viana.

E foi em 1943, que 
o Decreto-lei estadu-
al nº 1.058, de 31 de 
dezembro, mudou o 
nome do município 
de Santa Quitéria 
para Esmeraldas. O 
mesmo decreto ane-
xou à Esmeraldas, o 
distrito de Andiroba 
(ex-Buriti), transferi-
do do município de 
Sete Lagoas. Essa 
mudança de nome 
aconteceu para ho-
menagear o desbra-
vador Fernão Dias 
Paes, o conhecido 
caçador de esmeral-
das que - como já 
contamos - por meio 
de uma tradição, 
passou e deu início a 
cidade em 1674.

Igreja Nossa Senhora do Rosário
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A divisão administrativa 
do Brasil – surgida em 1911 
- e os quadros de apuração 
do Recenseamento Geral, 
de 1920, apresentaram o 
município de Santa Quité-
ria, composto por dois dis-
tritos: Santa Quitéria e Ca-
pela Nova de Betim.

Por determinação da Lei 
estadual nº 843, de 7 de se-
tembro de 1923, o distrito 
de Capela Nova (ex-Capela 
Nova do Betim) foi desfal-
cado de parte de seu terri-
tório, e passou a integrar o 
novo distrito de Betim.

OLHO MÁGICO

Largo da Matriz de Santa Quitéria - Praça Getúlio Vargas, década de  1930
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Não se sabe a data certa do nascimento 
do bandeirante Fernão Dias Paes Leme. Pro-
vavelmente, Paes Leme nasceu em 1608, 
na Vila de São Paulo de Piratininga (SP). O 
bandeirante faleceu no ano de 1681, no Ar-
raial de Sumidouro, perto de Sabará (MG).

Fernão Dias foi um bandeirante brasi-
leiro conhecido como “O Caçador de Esme-
raldas”, por viajar pelo Brasil em busca de 
riquezas minerais. Era casado com Maria 
Garcia Betina, uma descendente da etnia 
indígena Tibiriçá, irmã de Pedro Álvares 
Cabral por parte de pai. Fernão participou 
de muitas expedições pelo sertão e pelo 
interior do Brasil .

O bandeirante explorou o estado de 
Minas Gerais durante sete anos. Ele per- 
correu os vales dos rios São Francisco e 
Pardo e explorou as encostas da Serra do 
Mar, além da região do Rio Doce. Durante 
essa expedição, encontrou ouro e pedras 

FIQUE POR DENTRO
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preciosas em uma região 
próxima ao rio das Velhas. 
Depois, seguiu para o Vale 
do Jequitinhonha, região 
central de Minas Gerais, 
onde, finalmente, encon-
trou pedras verdes, que 
julgava ser as tão deseja-
das esmeraldas. Tempos 
mais tarde, o bandeirante 
acabou descobrindo que 
não eram.

Hoje, Fernão Dias é 
conhecido no Brasil intei-
ro por ser o nome de uma 
das principais rodovias 
do país, a BR-381, que 
liga São Paulo a Minas 
Gerais.

FIQUE POR DENTRO
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Santa Quitéria, hoje Esmeradas, 
já caminhava para a sua autonomia. 
O lugar prosperava e a população já 
era superior a 1.200 pessoas. Além 
da antiga estrada de Pitangui, ou-
tro caminho era usado para a dire-
ção Sul, rumo às regiões de Capela 
Nova e para a direção Norte, rumo a 
Sete Lagoas e Curvelo.

Vendo esse progresso, o estadis-
ta Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
interessado no bom desempenho do 
ensino e educação local, propôs a 
criação e organização do ensino pri-
mário e secundário. Assim, em 27 de 
março de 1828, a evolução do Con-
selho do Governo Provincial criou 
escolas em 55 localidades mineiras, 
entre elas, Santa Quitéria.

3.3 A busca pela autonomia

Caminho de Santa Quitéria
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Praça Getúlio Vargas

Fazenda Santo Antônio
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É importante ressaltar o desenvol-
vimento do antigo povoado de Santa 
Quitéria pelo aumento populacional, 
pela expansão do comércio e a am-
pliação das atividades comunitárias 
do final do século XIX.

Assim, com o aumento de com-
pras e vendas de imóveis, tornando 
frequentes os contratos, escrituras e 
demais atos públicos, além de casa-
mentos, nasci- mentos e registro de 
óbitos, viu-se a necessidade da cria-
ção de um tabelionato. O que acon-
teceu em 1832, tendo como escrivão 
de Paz, Maximiano Processo Sidney, 
substituído, depois, por Francisco de 
Paula Rodrigues, seguido por Bernar-
dinho José de Portugal e Castro e An-
tônio da Rocha Diniz.

Antiga Capela de Nossa Senhora do Rosário
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O surgimento das igre-
jas evangélicas no Brasil 
aconteceu junto com a che-
gada de missionários pro-
testantes ao país, em meados do fim 
do século XVI. Teve maior introdução 
em 1810, quando também já estava 
inserida em Minas Gerais. Em Esme-
raldas, a primeira igreja protestante 
do município foi a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, no bairro Tropei-
ros. O templo foi construído às mar-
gens da rodovia MG-060, KM 18. O 
primeiro cidadão protestante do mu-
nicípio foi João Ribeiro da Costa, mais 
conhecido como João Crente. 

SAIBA MAIS
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Quando, em 1854, a popu-
lação de Esmeraldas contava 
com a - hoje extinta - Cape-
la Nossa Senhora das Dores, 
também já existia o cemité-
rio municipal, construído em 
1850, cercado por grossas pe-
dras.

A antiga Santa Quitéria, 
seguia sua rotina de pacato 
lugarejo. Havia uma farmá-
cia, um dentista e um prático 
em medicina, o doutor Fran-
cisco Lopes, cuja experiência 
contribuiu para a melhoria da 
saúde da população. Seu tra-
balho foi continuado por seu 
discípulo Joviano Taumaturgo 
Ribeiro.

Igreja Nossa Senhora das Dores - esquina das ruas São José e Padre Burgo
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Após a criação do municí-
pio, em 1901, os moradores 
precisaram construir locais 
propícios para a realização 
das sessões da Câmara e do 
júri, além de uma cadeia pú-
blica. Era conhecido como 
paço municipal.

Capela Nossa Senhora das Dores
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Sendo agente executivo 
municipal, o presidente da 
Câmara, José Jacinto Alves 
Ferreira, inaugurou o Paço em 
15 de julho de 1916. O espaço 
contava com duas salas no 
andar térreo - ocupadas pelo 
delegado e um policial; um 
salão no andar superior e três 
gabinetes. Na fachada supe-
rior havia as Armas da Repú-
blica.

Casa da Câmara e Cadeia, inaugurada em 15 de julho de 1916, depois abrigou o 
Poder Judiciário...
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Pouco tempo depois, um 
novo edifício foi comprado 
para atender aos serviços ad-
ministrativos. O local sedia a 
atual prefeitura. O antigo es-
paço passou, então, a com-
portar os serviços da área ju-
diciária.

Já no dia 21 de janeiro de 
1917, foi fundado o Tiro de 
Guerra de Santa Quitéria, que 
recebeu o número 294 e foi 
instalado em fevereiro de 1918.

... O predio foi demolido em 1963 para a construção do Fórum atual
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Alguns registros históricos dizem que 
um mineiro orientou Dom Pedro na 
construção jurídica e administrativa do 
Novo Império. Este mesmo mineiro te-
ria influenciado o príncipe à Proclama-
ção da Independência do Brasil de Por-
tugal. O mineiro era o desembargador 
José Teixeira da Fonseca. Vasconcelos, 
barão e visconde de Caeté, vice-presi-
dente da Junta Governativa de Minas 
Gerais. Foi ele o primeiro presidente 
da Província, após a Independência e, 
também, senador do Império. Essa fi-
gura importante também é citada como 
um dos maiores estadistas brasileiros 
de seu tempo. Um orgulho para a ci-
dade de Esmeraldas, por ele ter nasci-
do em sua região, em 18 de outubro de 
1766, na fazenda da Vereda, localizada 
no município.

3.4 - Personalidades de destaque
na História de Esmeraldas

Visconde de Caeté
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A rivalidade entre os par-
tidos Liberal e Conservador 
resultou em Minas Gerais e 
São Paulo, na Revolução Li-
beral de 1842. O movimento, 
que assumiu grandes propor-
ções, com mortos e feridos, 
tornou-se o maior movimento 
armado da história mineira. 
Ana Felipa, Liberal convicta e 
proprietária da fazenda Ser-
ra Negra, localizada em Es-
meraldas, transformou-se em 
soldado e fez de sua fazenda 
um quartel-general dos rebel-
des em Santa Quitéria (nome 
da cidade na época). O local 
funcionava como central de 
informações e atuação estra-
tégica no fornecimento de ar-
mas, munições, roupas, calça-
dos e material de campanha.

Revolução Liberal
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A fazenda Santo Antônio 
- um sobrado de arquitetura 
colonial, com 19 janelas fron-
tais e seis laterais - abrigou a 
família do Visconde de Caeté 
como sua residência oficial. 
Frequentemente, o então pre-
sidente da província fazia suas 
reuniões na fazenda, casa-
rão que também foi palco de 
debates e grandes decisões 
políticas da época, com rele-
vância para o Primeiro Impé-
rio. Também viveu na fazenda 
Santo Antônio a grande figura 
da história mineira, o benfei-
tor de Esmeraldas, Fernando 
de Melo Viana. Promotor de 

Fernando de Melo Viana
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justiça, juiz de Direito, secretário de Esta-
do Interior, presidente do estado de Mi-
nas Gerais, senador federal, presidente 
da Assembleia Constituinte de 1946, vi-
ce-presidente do senado federal e vice-
-presidente da República.

Além do já mencionado Visconde de 
Caeté e do benfeitor Melo Viana, no mu-
nicípio de Esmeraldas também surgiu 
outro presidente da Província de Minas 
Gerais, o desembargador Quintiliano 
José da Silva.

Casarão Santo Antônio
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A arrecadação da verba para a construção da igreja Santa 
Quitéria era antigamente depositada na Provedoria de Sabará, 
até que, em 1786, o tenente João da Silva Ferreira ficou respon-
sável por essa tarefa. Cuidou ele de construir, nas proximidades 
da capela, uma casa para a hospedagem dos sacerdotes, que 
teve seu legado aumentado por seus sucessores, como o padre 
Antônio José Coelho Mota. Sua administração foi passada para 
Aniceto Gomes.
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Outra personalidade importante na história do município é 
Francisco de Paula Rodrigues, escrivão de Paz e depois escrivão 
da Décima dos Prédios da Vila, cargo nomeado em 28 de abril 
de 1835. Também é lembrado por seu grande calor patriótico. 
Em 1865, por exemplo, Francisco ofereceu 5% do seu salário ao 
fundo de guerra contra o Paraguai.

Diogo Antônio Feijó também teve seu destaque na história 
da região. Foi ele quem legislou a criação da Guarda Nacional, 
situada em Santa Quitéria, além do Terceiro Batalhão do muni-
cípio de Sabará, composto por oito Companhias e 560 praças, 
dos quais 71 eram da Primeira Companhia de Santa Quitéria. 
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Filho de Ana Filipa de Santiago, o doutor José Jorge da Silva 
foi uma figura ativa na vida pública da região. Ele era integran-
te da linha de frente na Revolução Liberal de 1842. Nasceu na 
fazenda Serra Negra em 10 de abril de 1810.

Quando ocorreu a criação do município de Santa Quitéria, 
em 1901, no cenário histórico da região, uma personalidade era 
conhecida na região. Exemplo de ensinamento e dedicação, o 
professor Augusto Lucas da Silva tinha um apego incomum ao 
seu trabalho de docente.
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Figura singular por seus títulos, Pedro Evangelista Diniz foi outro 
nome relevante na região. Ele exerceu grande influência nos desti-
nos de Santa Quitéria. Este à frente de movimentos cívicos, sociais 
e religiosos da localidade. Ficou conhecido como um homem de 
pensamento, ação e cultura. Entre suas atividades, destaca-se a 
presidência da Sociedade São Vicente de Paulo, de 1920 a 1929.

Entre os nomes importantes locais, não pode-se deixar de men-
cionar o padre José de Freitas Lage. Influente, foi chefe executivo 
municipal por sete anos consecutivos e vigário da Paróquia por 40 
anos. Possuía vasta cultura humanística, conhecedor profundo da 
alma humana, orador sacro de reconhecido espírito de caridade e 
justiça. 
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Entre as pessoas que se 
sensibilizaram com empreen-
dimentos e se sobressaíram 
na região estão o cidadão Ro-
bert Frank Christopher Da-
vies. Antigo rádio-telegrafista 
e piloto da Royal Air France, 
tendo servido na II Guerra 
Mundial, em Esmeraldas Ro-
bert dedicou-se à agropecu-
ária. Foi diretor comercial da 
Cooperativa Mista Agropecu-
ária de Esmeraldas LTDA.

Antigos moradores do município de Esmeraldas
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A Segunda Guerra Mundial também 
está na memória dos esmeraldenses. Um 
grande exemplo está na família do sau-
doso Estevam Alves Diniz. Nascido em 
2 de setembro de 1922, filho de Aristides 
Benevides Diniz e Teófila Alves Diniz, ele 
foi para o combate aos 22 anos – em de-
zembro de 1944. Retornou ao Brasil em 
agosto de 1945, após o final da Guerra.  
Assim como seu pai, era farmacêutico na 
cidade. Foi casado com a também es-
meraldense e professora, Suzana Lucas 
Diniz, com quem teve cinco filhos: San-
dra, Edésio, Suzani, Sinara e Soraya. Es-
tevam faleceu em 15 de janeiro de 1981, 
mas deixou muita história e orgulho para 
a família.
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Destaque especial para o es-
meraldense Fábio Lucas Gomes, 
dono de uma invejável capacida-
de de trabalho e raros dotes in-
telectuais. É reconhecido como 
uma grande expressão do pen-
samento nacional. Entre suas 
brilhantes atividades, estão a 
criação da revista Vocação, além 
de ter sido redator do Palácio do 
Governo de 1952 a 1957, auxiliar 
do reitor da Universidade Federal 
de Minas Gerais, de 1956 a 1958, 
além de reconhecido professor e 
escritor. Em sua homenagem, a 
Biblioteca Pública de Esmeraldas 
recebeu o seu nome.

Fábio Lucas Gomes
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Nascida na fazenda dos pais 
- Antônio Ribeiro de Miranda e 
Conceição de Oliveira Leroy - 
ainda na então Santa Quitéria 
e, hoje Esmeraldas, Maria Mi-
randa Silva é uma figura impor-
tante para a cidade. Com irmãs 
parteiras e morando próxima a 
Casa da Saúde do município, não 
foi difícil que dona Maria decidis-
se ingressar no curso de partei-
ra, oferecido pela Maternidade 
Odete Valadares, em Belo Hori-
zonte. Além de inúmeros esme-
raldenses, todos os seus netos e 
o primeiro bisneto chegaram ao 
mundo por meio dos esforços de 
dona Maria.

Maria Miranda Silva
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Foi no dia 11 de novembro de 1930 que o, então, presidente da República, Getúlio Vargas, por 
meio do Decreto-Lei 19.398, determinou que os prefeitos municipais passassem a ser nomeados 
pelo presidente do estado.

3.5 Galeria de prefeitos

Agentes executivos:
1/1/1905 a 5/10/1907 – Antônio Alves da Silva
05/10/1907 a 31/12/1908 – Manoel Ferreira de Sá
01/01/1909/ a 21/04/1912 – Francisco José Teixeira
21/04/1912 a 31/05/1912 – Aristides Benevides Diniz
01/06/1912 a 30/12/1915 – Aristides Benevides Diniz
01/01/1916 a 31/12/1918 – José Jacinto A. Ferreira
01/01/1919 a 22/07/1912 – José Jacinto A. Ferreira
Em 22/07/1920 o presidente José Jacinto Alves Ferreira afastou-se do cargo cedendo 
ao vice-presidente José Leopoldo Diniz, tendo como vereador o padre José de Frei-
tas Lage. Em 29/09/1920 o padre foi conduzido à presidência da Câmara, permane-
cendo até o dia 17/05/1927 na condução do Executivo.
19/05/1927 a 03/11/1930 – Mário de O. Bambirra 
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Os prefeitos nomeados de Esmeraldas:
11/11/1930 a 31/12/1930 – Herbert Romeiro
01/05/1931 a 17/05/1935 – Lourival F. Carneiro
17/05/1945 a 06/07/1947 – Geraldo Magela Lara
10/01/1947 a 30/08/1947 – Raul Lisboa
01/09/1947 a 15/12/1947 – Otaviano Silva

Os prefeitos de Esmeraldas eleitos por voto popular:
1947 a 1950 – Eliacim de Avelar
1951 a 1954 – Sadi Teixeira de Melo
1955 a 1958 – João Batista Belo
1959 a 1962 – Eliacim de Avelar
1963 a 1966 – Feliciano Alves Diniz
1967 a 1970 –Davi Ribeiro Muniz
1971 a 1972 – Antônio de Oliveira Diniz
1973 a 1976 – Sadi Alves Vieira
1977 a 1982 – Adilson Campolina de Resende
1983 a 1988 – Francisco José Rezende Santos
1988 a 1992 – Márcio Antônio Belém
1993 a 1996 – Joaquim Ernesto A. de Andrade
1997 a 2000 – Dalmo Vieira Leroy
2000 – Clóvis José Tavares
2001 a 2004 – Márcio Antônio Belém
2005 a 2008 – Dalmo Vieira Leroy
2009 a 2012 – Luiz Flávio Malta Leroy
2013 a 2016 – Glacialdo de Souza Ferreira
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A missão da prefeitura municipal 
é promover uma gestão de quali-
dade, transparente e participativa 
para atender com eficácia as ne-
cessidades da população. Isso para 
que o município tenha excelência 
em qualidade de vida e desenvol-
vimento sustentável, encantando 
os visitantes por suas belezas natu-
rais, espírito acolhedor e heranças 
tradicionais.
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A primeira Câmara Municipal de Esmeraldas 
foi criada no dia 1 de janeiro de 1902, sendo pre-
sidente Francisco Xavier Ferreira Palhares. O 
primeiro mandato tinha vereadores Modestino 
Pereira Chaves, José Ferreira da Silva, Joaquim 
Ferreira Borges e Francisco de Sales Diniz.

Como não existia prefeito, cabia ao presi-
dente da Câmara o exercício do Executivo. 
Os vereadores cuidavam do Poder Legislati-
vo. Em resumo, eram os vereadores quem ad-
ministravam, criavam as leis e fiscalizavam o 
município.

3.6 Galeria de vereadores

Câmara Municipal de Esmeraldas
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3.7 Os presidentes da Câmara 
Municipal de Esmeraldas:

1948/1951 – José Diniz Camargos
1951 –  Protásio Pinto de Rezende
1952/1956 – José Soares Diniz
1956/1957 – Artur Rodrigues de Paula
1957/1959 – José Campolina de Rezende
1959/1962 – Elber Ribeiro de Oliveira
1962/1963 – Antônio G. Xavier de Almeida
1964/1965 – Antônio de Oliveira Diniz
1967/1971 – Célio Ferreira de Melo
1971/1973/1976/1977 – Sérgio Rodrigues
1974/1975/1979/1980 – Isidoro Vieira da Silva
1975/1976 – Vital Palhares
1977/1978 – Aécio José Muniz
1978/1979 – João Elias
1980 – Teófilo Celso Neto
1980/1981 – Aluízio Palhares
1982/1983 – Júlio Maria Gaspar
1982/1983 – Ito Francisco da Silva
1983/1984-1994 – Davi Ribeiro Muniz
1985/1987 – Geraldo Barbosa dos Santos
1987/1988 – Emanuel Palhares Vieira



86 Esmeraldas Didático

1989/1990/1993/1997 – Marcos Antônio Elias
1991/1992 – Eduardo Silveira Diniz
1992/2006/2007 – Joaquim Ernesto A. de Andrade
1993 – Marcos Antônio Elias
1994 – Davi Ribeiro Muniz
1995 – Alexandre Luiz Pereira Teixeira
1996 – Luciano Pedro Ribeiro
1997 – Marcos Antônio Elias
1998 – Maria das Graças de Morais
1999 – Luiz Flávio Malta Leroy
2000 – Márcia Lucia Souza Valarini
2001 – Eni Rodrigues da Silva
2002 – Márcio Heleno da Mata
2003 – Elias Vale de Miranda
2004 – Marley Antônio Elias
2005 – José de Araújo Guedes
2008 – Wilson Ribeiro da Costa
2009 - Ernesto Andrade
2010 – Glacialdo de Souza Ferreira
2011 – Antônio Alves Santos
2012 – João Carlos de Freitas Costa
2013 – Carlos Antônio da Silva 
2014 – Marcelo Palhares Vieira
2015 – Ricardo José de Souza
2016 – Marcelo Nonato Figueiredo 
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3.8 Cultura
O município de Esmeraldas faz parte da 

história dos bandeirantes que desbrava-
ram o interior do Brasil. Sua origem está 
na bandeira de Fernão Dias Paes, que, por 
algum tempo, permaneceu em terras que 
hoje pertencem a cidade.

Integrante do Circuito Verde Trilha dos 
Bandeirantes, Esmeraldas - com vocação 
para o turismo rural - tem várias opções 
de hotéis-fazenda, que proporcionam bons 
momentos em contato com a vida do cam-
po.

A tradição das festas religiosas é manti-
da, principalmente, em seus dois distritos. 
Em março, por exemplo, acontece a Fes-
ta de São José, na comunidade que leva 
o nome do santo. A Festa de Santa Cruz é 
celebrada, depois, em abril, na comunida-
de de Boa Vista. Maio é tempo de festejar 
a padroeira Santa Quitéria. Em seguida, 
acontecem as festas de Santo Antônio, São 
Cristóvão, Sagrado Coração de Maria, Nos-
sa Senhora do Rosário e muitas outras.
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Circuito Verde Trilha dos 
Bandeirantes foi criado em 
2001, pela Associação Circui-
to Verde-Trilha dos Bandei-
rantes. A entidade civil não 
tem fins lucrativos e trabalha 
para divulgar e estruturar as 
cidades onde os bandeiran-
tes deixaram seus traços.

Desenvolve ações que 
apresentam o turismo como 
alternativa de desenvolvi-
mento econômico, social e 
cultural nos municípios de Conceição do Pará, Esmeraldas, 
Pará de Minas, Pitangui, Igaratinga, Ribeirão das Neves e 
São Gonçalo do Pará.

O Circuito Verde Trilha dos Bandeirantes mantém parce-
ria com uma agência de turismo receptivo, que transforma os 
roteiros em produtos de mercado. Quando o turista escolhe 
um destino, ele quer saber aonde ir, como chegar, onde se 
hospedar, onde comer e se divertir.

OLHO MÁGICO
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Banda de 
Música Euterpe 
Quiteriense

Banda de Música Euterpe Quiteriense. Patrimônio Cultural do município

A banda de música Euterpe 
Quiteriense foi fundada em 7 
de setembro de 1990, pelo ilus-
tre maestro major Otaviano Sil-
va. Os instrumentos usados são 
tombados pelo Conselho Histó-
rico de Patrimônio Público de Es-
meraldas.
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Festival de 
Cultura - Jornada 
do Patrimônio

Durante o Festival de Cultu-
ra acontecem alguns eventos 
que fazem parte da Jornada 
Mineira do Patrimônio, como 
palestras, seminários, ofici-
nas e shows. O Festival é rea-
lizado no mês de setembro.

Banda de Música Euterpe Quiteriense
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A Jornada Mineira do Patrimô-
nio Cultural, que é realizada pela 
Secretaria de Estado da Cultura, 
por meio do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais – IEPHA/MG, 
tem como proposta oferecer di-
álogo das cidades participantes 
com suas regiões e a preservação 
do patrimônio como expressão 
cultural .

Várias atividades como se-
minários, oficinas, exposições, 
feiras, festivais, apresentações 
musicais e de teatro, visitas 
guiadas a bens culturais, ações 
de educação patrimonial fazem 
parte da programação do even-
to, assim como encontros com 
mestres e grupos da cultura po-
pular mineira.

VOCÊ SABIA?
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A Folia conta, hoje, com mais de 100 anos de história. Contam 
os antigos moradores que, antes da formação dessa folia, a comu-
nidade de Padre João foi destruída por um mal, chamado por eles 
de “Ziástica” (febre amarela). O mal teria causado muitas mortes 
na região. Para se livrarem 
dessa doença, os morado-
res fizeram uma promessa à 
Santa Cruz de criar e manter 
viva a Folia de Reis. Como 
cumprem a promessa, o lu-
gar tem ficado livre, para 
sempre, dessa febre.

A Folia de Reis percorre 
as ruas da comunidade - en-
tre os dias 24 de dezembro e 
6 de janeiro - em homena-
gem ao Dia de Reis.

Folia de Reis de Padre João

Folia de Reis 
do Centro de 
Esmeraldas 

- décadas de 
1970-1980
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Congado
Em Esmeral-

das, o Congado 
tem tradição se-
cular. Hoje, quatro 
guardas de Conga-
do e uma guarda 
de Moçambique 
mantêm e divul-
gam essa tradição. 
As principais festas 
do Rosário ocor-
rem nos meses de 
maio, setembro e 
outubro, mas, ao 
logo de todo o ano, 
as guardas partici-
pam de eventuais 
festas religiosas 
nas comunidades 
esmeraldenses.

Congado
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Pastorinhas
O folguedo - conhe-

cido como “Pastori-
nhas” - tem origem na 
tradição cultural po-
pular portuguesa. Sua 
finalidade é reveren-
ciar o nascimento do 
Menino Jesus. Em Es-
meraldas, o grupo das 
Pastorinhas foi muito 
ativo até a década de 
1980. Nos anos 1999 
e 2000, as ativida-
des foram retomadas. 
Em 2009, já com ou-
tra formação e dentro 
do projeto “Auto das 
Pastorinhas”, o grupo 
voltou a encantar a to-
dos com seus cânticos, 
desde a noite de Natal 
até o Dia de Reis, em 6 
de janeiro.

Pastorinhas
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Diana, Princesa de Gales
Diana Frances Spencer 

- também conhecida mun-
dialmente como Lady Di 
- foi uma aristocrata, filan-
tropa e a primeira esposa de 
Charles, filho mais velho e 
herdeiro aparente de Isabel 
II, do Reino Unido. Seus dois 
filhos, os príncipes William e 
Harry, são respectivamente 
o segundo e o quinto (após 
o nascimento do príncipe 
George e da princesa Char-
lotte, seus netos) na linha de 
sucessão ao trono do Rei-
no Unido da Grã-Bretanha, 
Irlanda do Norte e de ou-
tros12 países.

OLHO MÁGICO

O artesanato de Esmeral-
das é baseado, em sua maior 
parte por bordados manuais 
e produzidos por máquina 
pelas mulheres da cidade. Al-
gumas peças chegaram a fa-
zer parte do enxoval de Lady 
Diana Spencer.

Artesanato
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Carnaval
O carnaval de Esmeraldas é 

uma tradição na cidade. Muitos 
blocos, com mais de 30 anos de 
existência, desfilam no domingo 
e na segunda-feira de carnaval 
alegrando e descontraindo a po-
pulação.

Carnaval de rua 1964 - máscaras de 
papelão e de fronha de travesseiro

Carnaval 2015
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Caminho de
Santa Quitéria

O antigo caminho que ligava a 
Vila de Santa Quitéria – hoje, Es-
meraldas - à Capela Nova de Betim, 
atual Betim, ainda está preservado 
e com mata nativa em alguns pon-
tos. É nessa área que estão situadas 
a Serra Negra - o ponto mais alto do 
município - e a Fazenda Serra Negra.

Fazenda Serra Negra
Propriedade de dona Ana Felipa, 

a fazenda Serra Negra era uma das 
mais belas construções rurais de 
toda a região. Infelizmente, a cons-
trução não resistiu ao tempo. Ficou 
apenas o retábulo da capela, que 
hoje se encontra preservado no Mu-
seu da Inconfidência em Ouro Preto. 
Na fazenda, funcionou, inclusive, a 
Usina da Serra Negra, a primeira a 
fornecer energia à cidade.Queda d’água nas terras da antiga Fazenda Serra Negra
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Casarão 
Santo 
Antônio 

É um solar an-
tigo, estilo colo-
nial. Destaca-se 
na paisagem pela 
sua arquitetura im-
ponente. Foi re-
sidência de José 
Teixeira da Fonse-
ca Vasconcelos, o 
visconde de Cae-
té, primeiro presi-
dente da Província 
de Minas Gerais e 
também senador, 
entre os anos de 
1826 e 1838.

Casarão Santo Antônio
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Capela 
Sant’ana - 
Distrito de 
Andiroba

Construída no século 
XIX, a capela apresen-
ta características das 
construções do período 
colonial. No local, há 
uma cruz, que - segun-
do a tradição – foi fixada 
por Borba Gato durante 
uma das expedições da 
bandeira comandada 
por Fernão Dias.

Capela Sant’ana - Distrito de Andiroba
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Escola 
Estadual 
Visconde 
de Caeté

Tombado pelo 
município, é o 
estabelecimento 
de ensino mais 
antigo de Esme-
raldas. São mais 
de 100 anos de 
existência. De 
grande valor his-
tórico, a Escola 
está situada na 
Praça Getúlio 
Vargas, no Cen-
tro da cidade.

Escola Estadual Visconde de Caeté - inaugurada em junho de 1808
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Igreja Matriz
de Santa 
Quitéria 

Destaca-se por 
apresentar arquitetura 
em estilo modernista. 
Localizada na Praça 
Central, tem imponên-
cia paisagística visível 
a todos os visitantes. 
Santa Quitéria é a pa-
droeira e, para home-
nageá-la, seu nome foi 
o primeiro a ser dado 
ao município.

Igreja Matriz de Santa Quitéria
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Mirante
O local pro-

porciona uma 
bela visão pano-
râmica da cida-
de. Lá também 
estão situados a 
capela de Nos-
sa Senhora Apa-
recida e o Cristo 
Redentor.

Mirante
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Fazenda 
da Vereda

Patrimônio Cul-
tural do município, 
o casarão está lo-
calizado na estra-
da que liga Esme-
raldas ao povoado 
de São José. É a 
antiga propriedade 
do capitão Dioní-
sio Martins Soares. 
Apresenta estilo 
arquitetônico liga-
do ao período co-
lonial mineiro.

Fazenda da Vereda reformada em 2016
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A Fundação Edu-
cacional Caio Martins 
(Fucam), vinculado à 
Secretaria de Esta-
do de Trabalho e De-
senvolvimento Social, 
tem por objetivo pro-
mover o desenvolvi-
mento sustentável e 
integrado de crianças, 
adolescentes e jovens 
em situação de ris-
co, principalmente da 
zona rural, para a par-
ticipação cidadã. Pre-
sente na região central 
e norte mineiro, possui 
seis Centros Educacio-

Fundação 
Educacional 
Caio Martins

Fucam
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nais que desenvolvem ativi-
dades em Educação Com-
plementar. Além da moradia 
estudantil, todas as unida-
des são banhadas por rios e 
possuem terrenos que faci-
litam a criação diversificada 
de animais, gerando apren-
dizado e o contato com a 
natureza.

O Centro Educacional de 
Esmeraldas (CEE) conta com 
uma estrutura de quatro mo-
radias estudantis, além de 
salas para oficinas pedagó-
gicas da Educação Comple-
mentar e um refeitório/audi-
tório amplo. Possui também 
uma casa para a adminis-
tração, biblioteca e quadra 
poliesportiva e espaço para 
prática de futebol de campo. Alunos em atividades de campo na Fucam
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Mercado Municipal
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Esmeraldas possui, des-
de 2013, seu Mercado Muni-
cipal, chamado Carlos Antô-
nio Ferreira. Neste centro de 
compras e lazer da cidade, é 
possível encontrar açougue, 

bordados do CABE Esmeral-
das, restaurante e bar; além 
de artesanatos e bijuterias, 
especiarias e chás, cafeteria 
e cervejas artesanais, pães e 
biscoitos, rapaduras, queijos, 

doces e frios. No espaço, há 
ainda sacolão, lanchonete, 
casa de ração e sorveteria. 
Tudo em um mesmo local com 
sanitários, estacionamento, 
som ambiente e internet.
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São 17 lojas distribuídas 
em um ambiente que oferece 
produtos que remetem à cul-
tura do município. Instalado 
na rua Ana Felipa, próximo à 
praça Getúlio Vargas, o local 
é um convite para as compras 
e para aquele animado bate-
-papo com a família e amigos.
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Em sua história, Esmeraldas pos-
suiu dois prédios de teatro e cinema. 
O primeiro foi a Casa do Teatro, loca-
lizada próxima à praça Getúlio Vargas 
e demolida em 1955 para a passagem 
da rua Santa Quitéria (ainda hoje cha-
mada de rua Nova por muitos mora-
dores). No ano de 1958, a Sociedade 
Cine Teatro Esmeraldas Ltda. (Soctel) 
construiu um novo prédio moderno e 
espaçoso na rua Santa Quitéria, co-
nhecido como “Cinema”. O Cine Tea-
tro Esmeraldas foi espaço para a pro-
jeção de muitos filmes e solenidades 
da cidade, como formaturas, peças 
teatrais, posses e shows, entre outros.

Cine Teatro 
Esmeraldas
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A primeira indústria de 
Esmeraldas foi fundada 
em 1950, por José Satur-
nino Costa e Antônio Pa-
lhares Diniz. O espaço 
fabricava tijolos e telhas 
com barro retirado na 
fazenda dos Costa. A vi-
são empreendedora dos 
sócios e a qualidade do 
barro da propriedade le-
varam a geração de mui-
tos empregos na cidade, 
além de tornar os tijolos 
conhecidos na região até 
hoje.

Cerâmica
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Sede dos Operários
Um importante marco para a cultura de Esmera-

das foi a criação da Sede dos Operários, localizada 
na rua Treze de Maio. O espaço foi construído na 
década de 1960, com o objetivo de proporcionar 
à população um espaço para reuniões, principal-
mente festivas. O antigo Centro Social dos Operá-
rios de Esmeraldas teve a sua primeira reunião no 
dia 24 de marco de 1963 e contou com a presença 
de vários pioneiros da cidade.

Interior da Sede do Campolina - decada de 70
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3.9 Esportes
A Liga Esmeraldense de Desportos 
foi fundada em 30 de abril de 1973
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Clubes filiados:
Alvorada Futebol Clube - Vargem Bento da Costa 
Associação Desportiva Asa Branca - Quintas São José 
Associação Esportiva Castelo Branco - Conjunto Castelo Branco 
Avante Futebol Clube - Andiroba 
Bambuense Futebol Clube - Bambus 
Boa Vista Futebol Clube - Boa Vista 
Botafogo Futebol Clube - Tijuco 
Cachoeira Futebol Clube - Cachoeira de Baixo 
Cachoeirinha Futebol Clube - Cachoeirinha 
Campo Alegre Futebol Clube - Campo Alegre 
Campolina Futebol Clube - Sede
Cancelinha Futebol Clube - Cancelinha 
Ceciliano Futebol Clube - Santa Cecília 
Cidade Jardim Futebol Clube - Cidade Jardim 
Dumaville Futebol Clube - Dumaville 
Esporte Clube Novo Retiro - Novo Retiro 
Esporte Clube Servidores - Sede 
Esporte Clube União - Melo Viana 
Flor de Liz Futebol Clube - Caio Martins 
Fluminense Futebol Clube - Caracóis de Cima 
Grêmio Futebol Clube - Caracóis de Cima 
Grêmio Recreativo Novo Retiro - Novo Retiro 
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Guarani Futebol Clube - Refúgio dos Tropeiros 
Horizontino Futebol Clube - Vargem Bento da Costa 
Ideal Esporte Clube - Caracóis de Baixo 
Independente Futebol Clube - Morada Santa Quitéria 
Internacional Futebol Clube - Moçambique 
Juventude Futebol Clube - Residencial Caio Martins 
Lua Nova Futebol Clube - Tijuco 
Medeiros Esporte Clube - Medeiros 
Nova Esmeraldas Futebol Clube  
Novo Retiro Futebol Clube - Novo Retiro 
Palmeiras Esporte Clube - Melo Viana 
Palmeirense Esporte Clube - Padre João 
Recreio Futebol Clube  
Santa Cruz Futebol Clube - Sede 
São José Futebol Clube - São José 
Serrinha Futebol Clube - Cancelinha 
Sociedade Esportiva Mangueiras - Manga 
União Atlético Novo Retiro - Novo Retiro 
União das Oito Futebol Clube - Caracois de Baixo 
União Futebol Clube - Caracóis de Baixo 
União Vista Alegre Futebol Clube - Vista Alegre
Urucuia Futebol Clube - Urucuia 
Vasco da Gama Futebol Clube - Sede
Vila Nova Futebol Clube - Novo Retiro 

Vasco da Gama Futebol Clube

Campolina Futebol Clube
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1983 - Vasco da Gama 
1984 - Campolina
1985 - Vasco da Gama 
1986 - Vasco da Gama
1987 - Campolina
1988 - Campolina
1989 - Vasco da Gama
1990 - Campolina
1991 - Campolina 
1992 - Vasco da Gama
1993 - Vasco da Gama
1994 - Vasco da Gama
1995 - Vasco da Gama
1996 - Campolina 
1997 - Campolina 

1998 - Vista Alegre 
1999 - Campolina
2000 - Vista Alegre 
2001 - Vasco da Gama
2002 - Vista Alegre
2003 - Vasco da Gama
2004 - Vasco da Gama 
2005 - Vista Alegre 
2006 - Campolina
2007 - Vasco da Gama  
2008 - Campolina 
2009 - Campolina 
2010 - Campolina 
2011 - Campolina 
2012 - Vasco da Gama

Lista de campeões
Primeira Divisão e Divisão Especial

1996 - Boa Vista
1997 - Vista Alegre 
2000 - Vasco da Gama
2001 - Campolina 
2002 - Campolina 

2003 - Dumaville 
2004 - Vasco da Gama 
2005 - Campolina
2006 - Alvorada

Copa Esmeraldas
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Durante a intertempora-
da de 1961 e 1962, mais preci-
samente no mês de janeiro, a 
emissora de rádio Itatiaia co-
memorava sua primeira dé-
cada no ar. Para celebrar uma 
data tão importante, a emis-
sora organizou um torneio de 

futebol com 12 times amado-
res de Belo Horizonte. O su-
cesso da promoção foi enor-
me. Graças ao sucesso entre 
esportistas e ouvintes, nos 
anos seguintes, a emissora re-
alizou diversas outras edições 
do evento. A Copa Itatiaia se 

tornou o maior torneio de fu-
tebol amador do País e uma 
referência para os “atletas de 
fim-de-semana”, preenchendo 
o vazio do calendário no perío-
do de férias dos atletas profis-
sionais. Atualmente, conside-
rada como a Copa do Mundo 

de Futebol Amador, a Copa 
Itatiaia é dividida em duas 
chaves – Belo Horizonte e 
Metropolitana – contando 
com 32 equipes. Os partici-
pantes são apontados por 
critérios técnicos e por con-
vites direcionados às equi-
pes de destaque durante o 
ano. Em Esmeraldas há dois 
times campeões do torneio, 
o Campolina Futebol Clube 
e o Vasco da Gama Futebol 
Clube.

Copa Itatiaia e os campeões esmeraldenses
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Campolina Futebol Clube
O Campolina é uma agre-

miação do município de Es-
meraldas. O clube foi fun-
dado no dia 25 de agosto de 
1925. Sua sede está localiza-
da na rua dos Expedicioná-
rios, 67, no Centro da cidade. 
O clube possui títulos impor-
tantes no cenário do futebol 
mineiro amador. Conquistou 
a Supercopa Itatiaia de 2007; 

Campeão Geral da Copa Ita-
tiaia de 2007; Campeão da 
Fase Metropolitana da Copa 
Itatiaia de 1982 e 2007; Cam-
peão Esmeraldense de 1984, 
1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 
1997, 1999, 2006, 2008, 2009 
e 2010. O time participou seis 
vezes da Copa Itatiaia: 1982, 
2007, 2008, 2009, 2010 e 
2011.
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Vasco da Gama Futebol Clube

O Vasco (que não é o co-
nhecido time carioca), é uma 
agremiação bastante famo-
sa no município de Esmeral-
das. O clube foi fundado no 
dia 13 de dezembro de 1938. 
Sua sede está localizada na 
rua Presidente Artur Bernard, 
164, no Centro da cidade. O 
Vasco foi campeão Geral da 

Copa Itatiaia de 2008; Cam-
peão da Fase Metropolita-
na da Copa Itatiaia de 1987 
e 2008; Campeão Esmeral-
dense de 1983, 1985, 1986, 
1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 
2001, 2003, 2004 e 2007. O 
time participou da Copa Ita-
tiaia em 1987, 2002, 2004, 
2005, 2008 e 2009.
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3.10 Mais lazer

Próxima da capital minei-
ra – distante apenas 60 qui-
lômetros de Belo Horizonte 
- a cidade preserva caracte-
rísticas típicas do interior. Por 
conta das comunidades ru-

rais no entorno, as cachoei-
ras, as fazendas coloniais e 
hotéis-fazenda são grandes 
atrativos, assim como os ha-
ras e as criações de ovelhas. 
No Centro, a atração é o casa-

rão preservado. Entre os pré-
dios mais interessantes está o 
da Prefeitura Municipal, que 
ocupa uma antiga fábrica de 
tecidos. Construída nas déca-
das de 1920 a 1930, tem esti-

Praça Getúlio Vargas Lagoa Azul
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lo art déco. Já a igreja 
de Santa Quitéria - pa-
droeira de Esmeral-
das - exibe arquitetura 
modernista. Em maio, 
o santuário é cenário 
de festejos por conta 
da Festa da Padroei-
ra. Mas, quando che-
ga dezembro, quem 
chama a atenção são 
os grupos de Folia de 
Reis. Durante 12 dias 
- entre o Natal e o dia 
06 de janeiro - a folia 
bate à porta dos mora-
dores com os palhaços 
e seus instrumentos 
de percussão. A mani-

Praça de lazer em frente à igreja, em Urucuia
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“Art déco” é um estilo artís-
tico de caráter decorativo que 
surgiu na Europa, na década 
de 1920. Em seguida, o estilo 
alcançou os Estados Unidos e 
outros países do mundo, já na 
década de 1930. Este estilo 
esteve presente na arquitetu-
ra, design industrial, mobiliá-
rio, moda e decoração. Carac-
terísticas principais:

- Linhas circulares ou retas 
estilizadas;

- Uso de formas geométri-
cas;

- Design abstrato;
 - Formas femininas e ani-

mais são as mais trabalha-
das;

- Influências do construti-
vismo, futurismo e cubismo;

FIQUE POR DENTRO

Predio da Prefeitura Municipal Chrysler Building Spire, em Nova Iorque
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festação popular comemora o 
nascimento de Cristo e o Dia 
de Reis. Em qualquer época 
do ano, porém, é uma ótima 
opção visitar a Associação dos 
Agricultores Familiares e da 
Agroindústria de Esmeraldas, 
que fabrica e vende delícias 
como pão de queijo assado 
em folha de bananeira, com-
potas, defumados e cachaça, 
na Praça Getúlio Vargas, no 
Centro da cidade. No mesmo 
local, acontece a Feira de Ar-
tesanato, que reúne bordados 
e artesanatos, além das co-
midas típicas. A feirinha é pro-
movida no segundo sábado 
de cada mês, das 8h às 14h.

Lagoa Azul

Cristo do Mirante
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Thermas Uma das atrações de lazer 
mais conhecida no município 
é o Thermas Internacional de 
Minas Gerais, localizado às 

margens da BR-040, senti-
do Brasília. O espaço oferece 
muitas opções de entreteni-
mento e diversão.

Eventos
- Tríduo a São Sebastião   
- Festa de São Sebastião   
- Carnaval    
- Recreativo Intercity de Mountain 
Bike   
- Festa de São José   
- V Festa do Peão   
- Semana Santa   
- Recreativo  Rallye   
- Festa de Santa Cruz   
- Festa de Nossa Senhora de Fátima 
- Festa de Santa Quitéria   
- Festa do Divino   
- Micaraldas   
- Corrida Rústica de Santa Quitéria
- Festa de Santo Antônio   
- Festa de São Pedro   
- Feira de Artesanato e Bordados
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O quadro natural da Região 
Metropolitana de Belo Horizon-
te (RMBH), onde está localiza-
do o município de Esmeraldas, 
é conhecido por apresentar di-
ferentes tipos de paisagens. O 
conjunto delas chamamos de 
complexos ambientais. Esses 
complexos possuem certa seme-
lhança em termos de paisagem, 
por suas características típicas 
geológicas, de solo, topografia, 
hidrografia e vegetação, que re-
fletem no uso e ocupação regio-
nal.

O tempo em Esmeraldas é in-
fluenciado pelo clima de tropi-
cal úmido, sem estação seca. O 
mês mais seco tem pelo menos 
60 mm (2.4\”) de chuva, distribu-
ída ao longo de todo ano. Todas 
as temperaturas médias mensais 
são maiores que 18°C (64° F).

4.1 Clima
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Períodos das estações do ano no He-
misfério Sul (onde está localizado o Bra-
sil, Minas Gerais e a cidade de Esmeral-
das):

- Outono: de 20 de março a 20 de 
junho;

- Inverno: de 20 de junho a 22 de 
setembro;

- Primavera: de 22 de setembro a 
21 de dezembro;

- Verão: de 21 de dezembro a 20 de 
março.

FIQUE POR DENTRO
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As regiões mineiras estão 
situadas em um planalto cuja 
altitude varia de 100 a 1500 
metros. O território é geral-
mente plano, não apresentan-
do planícies. Mais da metade 
do Estado está localizado no 
Planalto Atlântico, com rele-
vos de “mares de morros ou 
ondulados” e altitude média 
de 700 metros. Já na porção 

do Noroeste mineiro é possí-
vel encontrarmos os platôs do 
Planalto Central.

As altitudes mais baixas es-
tão nas várzeas dos rios no 
Sudeste, Leste e Norte do Es-
tado. Os pontos mais altos es-
tão nas serras da Mantiquei-
ra, do Espinhaço, da Canastra 
e do Caparaó, com terrenos 
acima dos 1700 metros de al-

titude.
O ponto mais alto do Esta-

do é o Pico da Bandeira, com 
2.891,9 metros de altitude, si-
tuado na divisa com o esta-
do do Espírito Santo. Outros 
pontos altos do Estado são a 
Pedra da Mina, com 2.798,4 
metros; o Pico das Agulhas 
Negras, com 2.792,6 metros; e 
o Pico do Cristal, com 2.769,7 

4.2 Relevo
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metros.
No município de Esmeral-

das o relevo é montanhoso. 
34% do seu território cercado 
por planaltos e pequenas pla-
nícies. O ponto mais eleva-
do da cidade, encontra-se na 
Serra Negra, na divisa com o 
município de Betim, em uma 
altitude de 1.163 metros. Outro 
importante aspecto geográfi-
co de Esmeraldas é a Serra da 
Ranhosa, com altitude máxi-
ma de 1.071 metros.

Não existe estudo sobre 
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solo e terra (pedológico) es-
pecífico sobre Esmeraldas. 
Os mapeamentos existentes 
foram realizados em esca-
la muito pequena, não sendo 
suficientes para traçar deta-

lhes sobre o solo que cobre a 
região.

Pode-se dizer, porém, que, 
em Esmeraldas, os principais 
solos são do tipo latossolos, 
podzólicos e, em menor grau, 

os litólicos distróficos. Nas 
várzeas, predominam os solos 
aluvionais e hidromórficos, 
os mesmos mais comuns em 
toda a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.
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Características dos solos:
Latossolos: solos mais velhos e 

geralmente mais profundos;
Litólicos: solos mais novos (a 

rocha está próxima à superfície);
Aluviais: solos em camadas. 

São formados pela sedimentação 
de áreas de várzea e vales entre 
montanhas, planaltos ou planí-
cies;

Cambissolos e Latossolos: so-
los que não apresentam muita 
variação nos teores de argila;

Podzólicos: solos de região 
florestais de clima úmido, com 
perfis bem desenvolvidos e pro-
fundidade mediana;

Hidromórficos: solos que se 
desenvolvem sob a influência 
de lençol freático alto e, por-
tanto, estão a maior parte do 
tempo saturados.

OLHO MÁGICO
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Minas Gerais abriga, em 
seu território, as nascentes de 
importantes rios brasileiros. 
O território do Estado está in-
serido nas seguintes regiões 
hidrográficas brasileiras: São 
Francisco, Paraná, Atlântico 
Leste e Atlântico Sudeste.

A Região Metropolitana de 
Belo Horizonte está localiza-
da na bacia do São Francis-
co. A capital Belo Horizonte 
não é banhada por nenhum 
grande rio, mas, por seu solo, 
passam ribeirões e vários cór-
regos, em sua maioria cana-
lizados. A capital é atendida 
por duas sub-bacias, do ribei-
rão Arrudas e do ribeirão da 
Onça, afluentes do rio das Ve-
lhas. As duas sub-bacias es-
tão situadas na região do Alto 

4.3 Hidrografia

Ribeirão Filipão
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A quantidade anual de 
chuvas – também conheci-
da como precipitação média 
anual - em Esmeraldas, é de 
1.557mm, distribuída com 
sazonalidade pronunciada. 
O período chuvoso, coinci-
dente com o verão e mais 
forte nos meses de outubro 
e março, concentra cerca de 
91% de todas as chuvas que 
caem ao longo do ano na 
região. O período seco, de 
quatro a cinco meses, cor-
respondente ao inverno, nos 
meses de maio, junho, julho 
e agosto, apresentando ín-
dices pluviométricas de 9%. 
Esses dados são chamados 
de Densidade Pluviométri-
ca do município.

VOCÊ SABIA?
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Velhas.
No município de Esme-

raldas a rede de drenagem é 
densa, pertencendo, em gran-
de parte, à bacia do rio São 
Francisco. O principal cur-
so d’água é o rio Paraopeba 
que tem, entre seus principais 
afluentes: Ribeirão dos Ma-
cacos (na divisa com Sete La-
goas e Inhúmas), Ribeirão do 
Cipó, Ribeirão Grande, Ribei-
rão Filipão (que banha a sede 
municipal), Ribeirão Carapi-
na e Ribeirão das Abóboras. 
O córrego do Tijuco, na divisa 
com Pedro Leopoldo, perten-
ce à sub-bacia do rio das Ve-
lhas.

O sistema de drenagem na-
tural do município é integrado 
aos afluentes do rio Paraope-
ba, pertencendo à bacia do 
rio São Francisco. O Ribeirão 
das Abóboras nasce no muni-Rio Paraopeba
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cípio de Contagem e atraves-
sa parte do nosso município. 
Recebe, em seu curso, os cór-
regos Cachoeira, Caracóis e 
Mandembes, lançando-se no 

Ribeirão Grande.
A bacia do rio São Fran-

cisco ocupa uma área de 
640.000km², ou 7,5% do país. 
Abrange 504 municípios, em 

seis estados brasileiros. Em 
Minas Gerais são 240 muni-
cípios. Esmeraldas faz parte 
desta importante bacia hidro- 
gráfica.

Rio São Francisco
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É formada pelo rio São 
Francisco (principal curso 
d’água) e seus afluentes. 
Esta bacia estende-se pe-
las regiões Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste do 
Brasil. Ela é de grande im-
portância, pois é a princi-
pal fonte de água doce da 
região Nordeste brasileira.

O principal rio que com-
põe a bacia é o São Fran-
cisco (conhecido como 
“Velho Chico”), que nasce 
na Serra da Canastra e de-
ságua no Oceano Atlânti-
co. Ele percorre 2.700 km. 
Os afluentes do rio São 
Francisco são: rio Grande, 
rio Corrente, rio Paracatu, 
rio Paraopeba, rio Abaeté, 
rio das Velhas e rio Jequi-
taí.

Bacia do rio São Francisco

Rio São Francisco
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Rio Paraopeba: nome de 
origem tupi e significa “rio 
largo”, através da junção dos 
termos pará (rio) e popeba 

(largo). Sua nascente está lo-
calizada ao sul no município 
de Cristiano Otoni e sua foz 
está na represa de Três Ma-

rias, no município de Felixlân-
dia, ambos em Minas Gerais. 
A extensão do rio é de 510 km 
e sua bacia cobre 13.643 km², 

Principais rios do município:

Rio Paraopeba
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passando por 35 municípios. 
Seus principais afluentes são 
o rio Macaúbas, o rio Betim, 
o rio Camapuã e o rio Manso. 
É um dos principais afluentes 
do rio São Francisco.

Ribeirão da Mata: Localiza-
do à margem esquerda do rio 
das Velhas, sua nascente está 
localizada no distrito de Melo 
Viana, em Esmeraldas. Em sua 
extensão estão os municípios 
de Capim Branco, Confins, Es-
meraldas, Lagoa Santa, Ma-
tozinhos, Pedro Leopoldo, 
Ribeirão das Neves, Santa Lu-
zia, São José da Lapa, Vespa-
siano, Ribeirão das Abóboras 
e Ribeirão Filipão.

Ribeirão da Mata
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O Brasil ficou mais urbano, 
assim como o Estado de Minas 
Gerais e seus municípios. O 
crescimento das cidades, que 
era um símbolo de moderni-
dade na década de 1960, pas-
sou a ser motivo de atenção e 
cuidado nos anos seguintes.

A população de Esmeral-
das, segundo o Censo do IBGE 

2010, atingiu 60.271 habitan-
tes. Em 2015, a estimativa era 
de 67.208 habitantes. Deste 
total, apenas 6,73% residem 
em situação rural, o que con-
trasta com os dados do Censo 
do IBGE 1996, que dizia que o 
município tinha 33.934 habi-
tantes e 76,14% deste total re-
sidia em domicílios rurais.

4.4 População
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Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte
Microrregião: Belo Horizonte
Municípios limítrofes: Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, 

Pará de Minas, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Ju-
atuba, Florestal, Capim Branco, Cachoeira da Prata e Fortuna 
de Minas.

Distância até a capital: 59 km
Área territorial: 909,488 km²
População: 67.208 habitantes IBGE/2015
Densidade demográfica (hab/km²): 66,20
Quem nasce em Esmeralda é...esmeraldense (gentílico)

4.5 Território
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4.6 Economia
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A economia do município 
de Esmeraldas possui como 
principais setores econômi-
cos o Serviço e a Indústria. 
Tem como base a extração 
de minerais não metálicos 
(areia), a agropecuária e o ar-
tesanato, representado, prin-
cipalmente, pelo bordado fei-
to à mão.

No setor primário, a bo-
vinocultura é uma atividade 
significativa e tradicional no 
município, tanto a de corte 
quanto a leiteira, sendo esta 
uma das maiores da região, 
seguida pela avicultura de 
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corte e aves para postura. Na 
agricultura, predominam as 
lavouras de cana de açúcar, 
milho em grão, tomate, man-
dioca, café e hortifrutigranjei-
ros.

Grande parte da produção 
leiteira é beneficiada no pró-
prio município. Há informa-
ções que a produção diária 
seja de 44.050 litros para um 
rebanho de 19.314 vacas orde-
nhadas diariamente. Essa pro-
dução é bastante usada pela 
usina da Itambé e cooperati-
vas de Sete Lagoas e Betim. 



145Esmeraldas Didático

Outra atividade importante 
no município é a criação de 
cavalos de raça, como cam-
polina, manga-larga marcha-
dor e quarto-de-milha.

Na economia local é pos-
sível encontrar também, com 
frequência, o cultivo de algu-
mas hortaliças, as populares 
folhas, como alface, ceboli-

nha, almeirão agrião e espi-
nafre, entre outras. Entre os 
legumes, há o plantio de jiló, 
berinjela, inhame, vagem, pi-
mentão e quiabo, etc.
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No setor secundário, as ativida-
des industriais de Esmeraldas con-
tam com várias mineradoras que 
exploram minas de alta qualidade 

da região. Já a extração da areia é 
a maior fonte de receita do municí-
pio, com uma produção diária es-
timada em 2.700 toneladas para o 
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segmento da construção 
civil da grande Belo Ho-
rizonte. Argila e cascalho 
são, também, minerais 
produzidos, embora em 
menor escala.

Outras atividades eco-
nômicas também comuns 
em Esmeraldas são as in-
dústrias de cerâmica, te-
las metálicas, confecções, 
empacotamento de leite, 
panificação, doces, laticí-
nios, abatedouro avícola 
e bordados.

Já o artesanato está 
inserido no Plano Muni-
cipal de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável, pois 
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emprega muitas pessoas, tanto na 
zona rural quanto na zona urbana. 
Como organização, há o Centro de 
Artes e Artesanato Bordados, que

divulga, comercializa e forma 
novos artesãos, em parceria com a 
Emater. Esta parceria contribui para 

a formação cultural da população e 
para a abertura de canais capazes 
de estimular a continuidade da ati-
vidade e a melhoria da renda dos 
artesãos.

O bordado desenvolvido em Es-
meraldas é tão importante que re-
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presenta bem o município. No lo-
cal, várias pessoas exercem essa 
arte, em que são aplicadas as se-
guintes técnicas: pontos-de-cruz, 
sombra, matiz, aplicação, rolinho, 
bainha e cheio-de-crivo, entre ou-
tras. Feitos à máquina, destacam-
-se: matiz, aplicação e richilie.

A produção esmeraldense é co-
nhecida nacional e internacional-
mente. Vale destacar que peças da 
cidade foram compradas para o en-
xoval de Lady Diana, na Inglaterra. 
Frequentemente, essa produção 
ganha destaque pela mídia escrita 
e televisa de Minas Gerais.
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No setor terciário, o comércio é 
diversificado, atendendo a comu-
nidade com açougues, bares, de-
pósitos de material de construção, 
farmácias, floriculturas, mercea-
rias, lanchonetes, locadoras, lojas 
de móveis, roupas, eletrodomésti-
cos, artigos para presentes, pape-
larias, postos de gasolina, restau-
rantes, padarias, sacolões e salões 
de beleza, entre outros.

Resposta: 150 peças

A produção diária de uma indús-
tria de confecção de roupas era de 
1.200 peças femininas e 1.500 peças 
masculinas. Atualmente, essa indús-
tria produz 1.450 peças femininas e 
1.400 peças masculinas. Qual a di-
ferença entre a produção antiga e a 
atual?

FAZ DE CONTA
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Novidade econômica
Buscar alternativas para 

aquecer a economia é sem-
pre uma necessidade para 
os municípios. Esmeraldas 
possui atividades nos três 
setores econômicos, mas o 
Serviço e a Indústria são os 
principais.

A mais nova e boa notícia 
econômica de Esmeraldas, 
porém, é que o grupo chi-
nês Zhonggang Construc-
tion Group, assinou Proto-
colo de Intenção com a

Prefeitura Municipal de 
Esmeraldas. O objetivo é 
desenvolver e executar pro-
jeto de construção de uma 
unidade de produção de 
painéis fotovoltaicos para 
atender o mercado de mi-
cro geração e de empreen-
dimentos de grande porte 
(fazendas de energia solar). 
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O objetivo é atender o merca-
do brasileiro e da América do 
Sul.

A construção da fábrica 
está prevista para este ano de 
2016, com previsão de investi-
mentos da ordem de, aproxi-
madamente, R$ 250 milhões 

de reais, com possibilidade 
de gerar 500 postos de tra-
balho diretos e mil indiretos. 
A previsão para conclusão da 
obra é 2018. Essa novidade 
foi oficializada por meio de 
uma parceria entre a Secre-
taria Municipal de Desenvol-

vimento Econômico, com o 
apoio do governo do Estado 
de Minas Gerais, através do 
Instituto de Desenvolvimento 
Integrado de MG e da Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico do Go-
verno de Minas.
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O município de Esmeraldas faz parte do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) e, agora, 
também, conta com a Universidade Aber-
ta e Integrada de Minas Gerais. Oportuni-
dades crescentes para a profissionalização 

dos jovens da cidade, com expectativas 
reais para melhorias econômicas. Esses 
programas baseiam-se nos princípios do 
resgate da cidadania, atualização, cons-
trução de conhecimentos e melhoria da 
qualidade de vida.

Alunos do Pronatec participam de formatura
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Diversos fatores, entre eles 
o clima, o relevo e as bacias 
hidrográficas, são predomi-
nantes na constituição da va-
riada biodiversidade de Minas 
Gerais. O mesmo acontece 
com o município de Esmeral-
das. A cobertura vegetal do 
Estado pode ser resumida em 
três biomas principais: mata 
atlântica, cerrado e caatinga.

O cerrado é o predomi-
nante, aparecendo em cerca 
de 50% do Estado, especial-
mente nas bacias dos rios São 
Francisco e Jequitinhonha. 
Nesse bioma, as estações 
seca e chuvosa são bem de-
finidas. A vegetação é com- 
posta por gramíneas, arbustos 
e árvores. O bioma abriga im-

4.7 Biodiversidade



155Esmeraldas Didático

portantes espécies da fauna, 
algumas delas ameaçadas de 
extinção, como é o caso do lo-
bo-guará, do veado-campeiro 
e do pato-mergulhão, entre 
outros.

A mata atlântica é o se-
gundo maior bioma em Mi-
nas com uma vegetação den-
sa e permanentemente verde, 
devido as muitas chuvas que 
caem na região. As árvores 

têm folhas grandes e lisas. É 
possível encontrar muitas bro-
mélias, cipós, samambaias, 
orquídeas e líquens. A biodi-
versidade animal também é 
grande, com imensa varieda-
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de de mamíferos (macacos, pre-
guiças, capivaras, onças), de aves 
(araras, papagaios, beija-flores), 
de répteis, de anfíbios e diversos 
invertebrados.

Já o bioma de campo de altitu-
de ou rupestre se caracteriza por 
uma cobertura vegetal de menor 
tamanho, com uma grande va-
riedade de espécies, com predo-
mínio da vegetação herbácea em 
que os arbustos são escassos e as 
árvores raras e isoladas. Pode ser 
encontrado nos pontos mais altos 
das serras da Mantiqueira, Espi-
nhaço e Canastra.

A mata seca aparece no Nor-
te do Estado, no vale do rio São 
Francisco. Os vegetais desse tipo 
de vegetação apresentam plantas 
espinhosas, galhos secos e pou-
cas folhas na estação seca. No 
período de chuvas, a mata flores-
ce intensamente apresentando 
grandes folhagens.
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A área do município de 
Esmeraldas está inserida 
no bioma cerrado. Possui 
tipos de vegetação típi-
cos do cerrado, de cam-
po, além de matas de 
galeria. A área se encon-
tra bastante modificada, 
com áreas de pastagem 
e reflorestamento.

Os cerrados são assim 
reconhecidos devido às 
suas diversas formações 
em seus ecossistemas. 
Entre seus mais diferen-
tes tipos, temos o cerra-
dão, o cerrado típico, o 
campo cerrado, o campo 

Estrada na zona rural de Esmeraldas
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sujo de cerrado e o campo limpo. O cer-
radão é a única formação florestal.

O cerrado brasileiro é reconhecido 
como a savana mais rica do mundo em 
biodiversidade com a presença de di-
versos ecossistemas, riquíssima flora 

com mais de 10 mil espécies de plantas, 
4.400 endêmicas (exclusivas) dessa área. 
A fauna apresenta 837 espécies de aves; 
67 gêneros de mamíferos, sendo 161 es-
pécies e 19 endêmicas; 150 espécies de 
anfíbios, das quais 45 endêmicas; 120 es-
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pécies de répteis, das 
quais 45 endêmicas.

Até a década de 
1950, os cerrados 
eram quase intoca-
dos. A partir da déca-
da de 1960, com a in-
teriorização da capital 
e a abertura de uma 
nova rede rodoviária, 
largos ecossistemas 
deram lugar à pecuá-
ria e à agricultura ex-
tensiva, como a soja, 
arroz e o trigo.

Durante as déca-
das de 1970 e 1980, 
houve um rápido des-
locamento da frontei-
ra agrícola, com base 
em desmatamen-
tos, queimadas, uso 
de fertilizantes quí-

Mudança no cenário rural do município
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micos e agrotóxicos, 
que resultou em 67% 
de áreas do cerrado 
“altamente modifi-
cadas”, com voçoro-
cas, assoreamento e 
envenenamento dos 
ecossistemas. Restam 
apenas 20% de área 
em estado conserva-
do.

O Cerrado é encon-
trado na região, ocu-
pando as encostas e 
os topos de morros, e, 
às vezes, aproximan-
do-se da faixa ciliar. É 
constituída por capo-
eiras de nanofaneró-
fitos e microfanerófi-
tos, árvores de porte 
médio - entre 6 e 8 
metros de altura. Pou-
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cas vezes se encontra 
uma forma mais fe-
chada e de porte mais 
alto como um rema-
nescente do cerradão 
(floresta esclerófila).

Em Esmeraldas, o 
cerrado se diferencia 
por sua ocorrência em 
terrenos de topogra-
fia suave-ondulada e 
apresenta-se bastante 
descaracterizado por 
conta da utilização do 
solo pela agropecuá-
ria (como áreas para 
cultivo ou campos de 
pastagem plantada 
por entre a vegetação 
arbórea). Este tipo de 
vegetação é distribu-
ída em praticamente 
toda a área, em fun-Lobo-Guará
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ção da pobreza do solo ou da in-
terferência antrópica.

Em diversos trechos, o cerrado 
típico é substituído por uma for-
mação mais aberta e empobre-
cida em espécies, definida como 

cerrado degradado. Grande parte 
da formação do cerrado, regional-
mente, tem dado lugar às pasta-
gens plantadas ou nativa em meio 
a vegetação autóctone (pastagem 
arborizada para sombreamento do 

Pato-Mergulhão
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gado).
Ocorre no Ribei-

rão das Abóboras e 
compreende, princi-
palmente, campos 
graciosos e trechos es-
parsos de matas cilia-
res de galeria ou ripá-
rias. Estas matas (faixa 
estreita de vegetação 
situada na beirada do 
ribeirão, sob influência 
direta da presença de 
água em algum perío-
do do ano e sobre solo 
aluvial típico), quando 
existentes, estão des-
providas de espécies 
em número e quan-
tidade, formadas por 
aglomerados de pou-
cas espécies com por-
te situado entre 4 e 7 
metros.

Veado-Campeiro
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O nome “Esmeraldas” está 
ligado à figura de Fernão Dias 
Paes Leme e se inspira na len-
da de ter-se atribuído a fun-
dação da cidade a integrantes 
da bandeira. Conta uma tra-
dição que a cidade teria re-
cebido este nome em função 
de alguns bandeirantes terem 
encontrado, na região, pe-
dras verdes (turmalinas), que 
pensaram ser esmeraldas. 
Na época, verificou-se a mu-
dança do topônimo de Santa 
Quitéria para Esmeraldas. A 
mudança foi consequência do 
Decreto Federal nº 311 de 1938, 
que proibiu, no país, a manu-
tenção de cidades com topô-
nimos idênticos e determinou 
que, na hipótese de coinci-

5.1 Significado 
do nome

Centro de Esmeraldas
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dência, teria direito 
de manter sua deno-
minação aquela com 
a mais antiga comar-
ca e maior hierar-
quia judiciária. Esse 
critério favoreceu a 
comarca de Santa 
Quitéria, existente 
no Estado do Ceará. 
Assim, foi obrigató-
rio a modificação do 
topônimo da cida-
de mineira, que, por 
sugestão do então 
prefeito Euzébio D. 
Bicalho, seria cha-
mada de “Ipejutaba”. 
O nome, porém, foi 
recusado pela popu-
lação local.

Corria a versão de 
que, na criação do 
município, em 1901, 
pretenderam os ve-

Igreja Matriz vista do coreto
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Topônimo é o mesmo que o 
nome geográfico próprio de re-
gião, cidade, vila, povoação, 
lugar, rio e logradouro público. 
Em resumo, é a origem de um 
nome geográfico.

VOCÊ SABIA?

readores dar à Vila o nome 
de “Esmeraldas”. Esse fato 
foi lembrado por Raymundo 
Cândido ao então secretário 

de Estado do Interior, Oví-
dio de Abreu, que gostou do 
nome, acolheu a sugestão e 
decidiu sobre a mudança do 

topônimo. Então, Santa Qui-
téria passou a se denominar 
Esmeraldas, com aprovação 
dos habitantes locais.

Vista aérea do Centro
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Percebe-se que o nome “Esmeraldas” 
está ligado à Fernão Dias Paes e é evi-
dente que o título da cidade se inspira na 
já contada história que atribui a funda-
ção da cidade a integrantes da bandeira 
do célebre Caçador de Esmeraldas. Para 
alguns, a versão não consegue explicar 
tudo.

Na trilha dos bandeirantes ficaram, de 
fato, semeadas localidades como Ibituru-
na (Serra Negra), que o pesquisador Dio-
go de Vasconcelos, em sua publicação 
“História Antiga de Minas Gerais”, indica 
como sendo a mais antiga, seguindo-se 
outras, como Sant’Ana (hoje, Bonfim) e 
São João do Sumidouro.

Já Augusto de Lima Júnior, publicando 
em 1940, “A Capitania de Minas Gerais”, 
estuda as nossas origens e formação, 
acrescentando à safra do bandeirante 
paulista as feitorias de Paraopeba, Roça 

5.2 Outra versão 
da história

Busto de Sadi Alves Vieira, ilustre esmeraldense
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Grande, Itacambira, Ita- 
marandiba e Esmeraldas 
(outra localidade situada 
no nordeste mineiro). No 
mais, essa referência data 
de 1940, época em que Es-

meraldas chamava-se San-
ta Quitéria (cuja mudança 
somente viria a acontecer 
no final de 1943).

Nas palavras de reno-
mados escritores, como, 

entre outros, Salomão de 
Vasconcelos, Rocha Pom-
bo, Augusto de Lima Júnior, 
João Camilo de Oliveira 
Torres e, especialmente, 
Waldemar de Almeida Bar-

Câmara Municipal de Esmeraldas onde também abriga o atual gabinete do prefeito



173Esmeraldas Didático

bosa, podem-se estabelecer 
as linhas mestras que con-
densam a aventura do célebre 
bandeirante.

Com partida em meados de 
1674, Fernão Dias Paes saiu 
de São Paulo para longos sete 
anos de andanças, atraves-
sando a Mantiqueira e fun-
dando Ibituruna (Serra Negra), 
assim como numerosos ou-
tros pousos, que se tornariam 
cidades. Entrou a comitiva no 
vale do Paraopeba, pela mar-
gem esquerda e atravessou-o, 
percorrendo os lugares onde 
hoje se inicia a Rodo- via Fer-
não Dias, nas proximidades 
de Betim, prosseguindo dali 
em direção à Serra da Pieda-
de, para ir ter ao Sumidouro. 

Centro de Esmeraldas
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Antes que ali chegasse, atra-
vessou a região - hoje com-
preendida entre Betim e Belo 
Horizonte - até encontrar o 
rio das Velhas, que os indíge-
nas chamavam Sabarabuçu, 
conforme ensina Salomão de 
Vasconcelos.

Numa encosta de terras ex-
celentes e boas fontes, à mar-
gem do rio das Velhas, em-
preendeu a bandeira grandes 
lavouras e criou ali um pouso 
obrigatório e próspero, que é 
exatamente a localidade de 
Roça Grande, no município de 
Sabará, talvez o sobrevivente 
mais antigo daqueles primei-
ros pousos. Sem mencionar 
Esmeraldas.

Centro de Esmeraldas
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Apenas 60 quilômetros separam Es-
meraldas a capital mineira, Belo Hori-
zonte. A cidade preserva características 
típicas do interior, por conta das comuni-
dades rurais no entorno, as cachoeiras, 
as fazendas coloniais e hotéis-fazenda, 
que são grandes atrativos, assim como 
os haras e as criações de ovelhas.

Um dos acessos ao município é a BR-
040, uma rodovia federal radial do Bra-
sil, que passa pelo Distrito Federal e por 
Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
sendo a principal ligação rodoviária en-
tre estes estados.

Ainda, é por meio da MG-432 - uma 
pequena rodovia estadual de ligação de 
Minas Gerais - que podemos chegar a 
Esmeraldas. Sua extensão total é de 23,8 
quilômetros, completamente pavimen-
tados. Seu percurso se inicia no centro 
do município, no entroncamento com a 
MG-060, e termina na BR-040, no bair-
ro Veneza, em Ribeirão das Neves.

5.3 Acessos ao município
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A MG-060 é uma rodovia estadu-
al de Minas Gerais. Sua extensão to-
tal é de 421,6 quilômetros, mas ape-
nas 206,4 quilômetros (49%) de sua 
malha possuem pavimentação. Seu 
percurso se inicia em Belo Horizonte 
e termina no município de São Gon-
çalo do Abaeté, no entroncamento 
com a rodovia BR-365.

A rodovia passa pelos seguintes 
municípios: Betim, Esmeraldas, São 
José da Varginha, Pequi, Maravi-
lhas, Papagaios, Pompéu, Abaeté, 
Paineiras e Biquinhas. A MG-060 
faz conexão com as rodovias MG-
432, MG-431, MG-238, MG-423, 
MG-164, MG-420, MG-176, BR-
352, MG-415. 

VOCÊ SABIA?
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Vinte e sete anos após a emancipação de 
Contagem e Vargem da Pantana, em 1911, sur-
giu - no governo de Benedito Valadares - o De-
creto-Lei nº 148, de 17 de dezembro de 1938, que 
alterava novamente a denominação do distrito 
de Capela Nova para Betim. Por sua vez, Betim, 
passava a ser, então, um município desmembra-
do de Santa Quitéria (hoje Esmeraldas) e que, 
além de perder os antigos distritos componen-

tes daquele território, por pouco não retrocedeu 
também à categoria de distrito, subordinado ao 
novo município de Betim. Alarmado com a pre-
tensão do Interventor Valadares, os munícipes 
constituíram uma comissão para defesa dos in-
teresses municipais, formada por Raymundo 
Cândido, Geraldo Magela Lara e Geraldo Lucas 
Gomes, com aprovação do então prefeito Euzé-
bio Dias Bicalho.

5.4 A emancipação de Betim
Benedito Valadares Antiga Betim
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Esmeraldas é uma va-
riedade do mineral berilo, 
a mais nobre delas. Outras 
variedades de berilo são a 
água-marinha, a morgani-
ta, o heliodoro, a gosheni-
ta e a bixbyíta. Sua cor ver-
de existe pela presença de 
quantidades mínimas de 
crômio e às vezes vanádio.

É apreciada como gema 
e o preço por quilate a co-
loca entre as pedras mais 
valiosas do mundo. A pe-

dra pode perder um pouco 
do seu valor, devido as os-
cilações que ocorrem em 
todas as esmeraldas. Elas, 
porém, são úteis pois aju-
dam a identificar a gema e 
podem indicar sua origem. 
Tem dureza de 7.5 -8.0 na 
Escala de Mohs, no en-
tanto esta dureza pode ser 
bastante reduzida de- pen-
dendo do número e tama-
nho de modificações que a 
pedra poder vir a sofrer.

5.5 As famosas 
pedras esmeraldas
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As principais jazidas de es-
meraldas são colombianas. 
Mas podem ser encontradas 
no Brasil:  na Serra da Carna-
íba - Bahia, Campos Verdes - 
Goiás, na Rússia e no Zimbá-
bue.

É opaca, mas apenas as va-
riedades mais preciosas são 
transparentes. A etimologia 
da palavra “esmeralda” pode 
provir de duas origens: do gre-
go “smaragdos” e do hindu 
antigo, de significado “pedra 
verde”. A esmeralda é extre-
mamente sensível a pancadas 
fortes, riscos e mudanças, em 
decorrência de temperatura 
repentina.
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As pedras preciosas e semi-
preciosas, além de serem usa-
das como joias, bijuterias, brin-
cos, colares, pulseiras, anéis, 
pedras lapidadas, brutas, cin-
zeiros, chapas, chaveiros e en-
feites para a casa, também 
eram usadas como terapêuti-
cas desde as mais antigas ci-
vilizações. São também com-
postas por elementos químicos 
e dotadas de propriedades fí-
sicas inerentes a cada espécie. 
Elas também são alvos de in-
vestigações científicas desde a 
antiguidade.

VOCÊ SABIA?
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A cidade de Esmeraldas, 
em Minas Gerais, foi funda-
da em 16 de setembro de 1901. 
Está situada na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH). Ocupa uma área de 
910.378 Km², estando distante 

da capital Belo Horizonte 63 
Km. A altitude na área central 
da cidade é de 752.50 metros.

A cidade integra a micror-
região de Belo Horizonte e 
faz divisa com os municípios 
de Betim, Contagem, Ribei-

rão das Neves, Pará de Minas, 
Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, 
Matozinhos, Juatuba, Flores-
tal, Capim Branco, Cachoeira 
da Prata e Fortuna de Minas.

A Região Metropolitana de 
Belo Horizonte surgiu em 1973 

5.6 Região Metropolitana de Belo Horizonte

Vista panorâmica de Belo Horizonte
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e é formada, atualmente, por 
34 municípios. Originalmen-
te, os 14 municípios da RMBH 
foram Belo Horizonte, Betim, 
Caeté, Contagem, Ibirité, La-
goa Santa, Nova Lima, Pedro 
Leopoldo, Raposos, Ribeirão 

das Neves, Rio Acima, Saba-
rá, Santa Luzia e Vespasiano. 
Em 1989, a Constituição Es-
tadual de Minas Gerais incor-
porou Brumadinho, Esmeral-
das, Igarapé e Mateus Leme. 
Ao longo da década de 1990, 

outras cidades passaram a 
fazer parte da mesma Região: 
Juatuba, São José da Lapa 
(1993), Florestal, Rio Manso, 
Confins, Mário Campos, São 
Joaquim de Bicas e Sarzedo 
(1997), Baldim, Capim Bran-
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co, Jaboticatubas, 
Taquaraçu de Minas, 
Itaguara, Matozinhos 
e Nova União (2000), 
Itatiaiuçu (2002).

A criação da RMBH 
seguiu uma tendência 
nacional, onde foram 
criadas nove regiões 
em todo país pela 
Lei Complementar n° 
14/1973. Essa ação foi 
uma resposta à ne-
cessidade de desen-
volvimento planejado 
dessas áreas, que já 
eram, naquele mo-
mento, as mais popu-
losas, mais economi-
camente dinâmicas e 
com os maiores desa-
fios urbanos em todo 
Brasil.



185Esmeraldas Didático

5.7 Curiosidades
• O famoso cartunista Erna-

ni Diniz Lucas, mais conhecido 
como Nani, nasceu em Esme-
raldas, no dia 27 de fevereiro 
de 1951. É o criador da tira Ve-
reda Tropical, publicada por 
vários jornais brasileiros.

Começou sua carreira em 
Belo Horizonte, em 1971, pu-
blicando charges em “O Diá-
rio”. Em 1973, mudou-se para o 
Rio de Janeiro. Colaborou com 
“O Pasquim”, a partir do qual, 
junto com seis outros artistas, 
criou O Pingente. Foi também 
chargista do Jornal da Globo 
e colaborou na MAD brasilei-
ra.

Ernani Diniz Lucas
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• Em Esmeraldas existe a igreja de Santo Antônio de Pádua, 
no bairro Caracóis. Ela possui duas torres, em lados opostos. 
Uma na frente e outra ao fundo. Deste modo, a igreja está 
sempre de frente, não importa de que lado você olhe.

No Rio, sua presença tam-
bém está marcada no Jornal 
dos “Sports” (no qual “herdou” 
a cadeira do Henfil), “Última 
Hora”, “Diário de Notícias”, “O 
Dia” e na “Tribuna da Impren-
sa”. Nani já foi premiado em 
Salões de Humor em Montre-
al, Niterói e Piracicaba. Sua 
revista própria é “O Nanista”. 
É autor dos livros “Feliz e or-
gulhoso”, “Envaidecido mes-
mo”, “Cachorro quente uivan-
do para a lua”, “A traça de A a 
Z” (livro que ensina as crian-
ças a se familiarizarem com 
o alfabeto), “Jornal do meni-
ninho” e “Se arrependimento 
matasse”. Pela L&PM já pu-
blicou “Batom na cueca”, “É 
grave, doutor?”, “Foi bom pra 
você?”, “Humor politicamente 
incorreto” e “Orai Pornô”. Ain-
da, foi um dos redatores dos 
programas humorísticos de 
Chico Anysio, na Rede Globo.

Igreja de Santo Antônio de Pádua
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Segundo consta em relatos, Qui-
téria foi uma das nove filhas nascidas 
de parto único de Cálsia Lúcia, mu-
lher de Lúcio Caio Otílio, governador 
de Portugal e Galiza, sob o Império 
Romano, no século II da nossa Era. 
Quitéria nasceu no ano de 120, em 
Bracara Augusta, na região do Mi-
nho, quando seu pai acompanhava o 
imperador romano Adriano em via-
gem pela Península Ibérica.

Naquela época, predominavam as 
superstições, a ponto de represália 
do marido - homem de procedimen-
to muito rígido - instruiu a parteira 
de nome Cília que matasse as nove 
crianças. Mas, movida pelos senti-
mentos cristãos de piedade e amor 
ao próximo, Cília desobedeceu à pa-
troa, entregando as meninas ao ar-
cebispo de Braga, Santo Ovídio, que 
as batizou e repassou o seu cuidado e 
educação a diversas famílias cristãs.

5.8 A Santa Quitéria
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Anos mais tarde, desco-
brindo sobre a existência das 
suas filhas e estando com-
prometido com um cortesão 
de nome Germano, desejou 
que a filha Quitéria com ele 
se casasse. Ante a recusa da 
filha, Otílio condenou-a à 
morte, cuja execução foi de-
cidida pelo próprio Germano 
no dia 22 de maio do ano de 
135. Quitéria estava com 15 
anos de idade, na época.

Conta-se que os soldados 
que a prenderam ficaram ce-
gos. Diz ainda a tradição que 
após ter a cabeça decepa-
da, Quitéria tomou em suas 
mãos e caminhou até a cida-
de vizinha onde caiu e foi se-
pultada.

Igreja Matriz
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A Guerra do Paraguai teve 
seu início no ano de 1864, a 
partir da ambição do ditador 
Francisco Solano Lopes, que 
tinha por objetivo aumentar 
o território paraguaio e ob-
ter uma saída para o Oceano 
Atlântico, através dos rios da 
Bacia do Prata. Ele iniciou o 
confronto com a criação de 
inúmeros obstáculos impos-
tos às embarcações brasilei-
ras que se dirigiam a Mato 
Grosso pela capital para-
guaia.

Visando a província de 
Mato Grosso, o ditador pa-
raguaio aproveitou-se da fra-
ca defesa brasileira naquela 
região para invadi-la e con-
quistá-la. Fez isso sem gran-
des dificuldades e, após esta 
batalha, sentiu-se motivado 
a dar continuidade à expan-

5.9 Esmeraldas e a Guerra do Paraguai
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são do Paraguai sobre o 
território que pertencia ao 
Brasil. Seu próximo alvo foi 
o Rio Grande do Sul, mas, 
para atingi-lo, necessitava 
passar pela Argentina. En-
tão, invadiu e tomou Cor-
rientes, província Argenti-
na que, naquela época, era 
governada por Mitre.

Decididos a não mais 
serem ameaçados e domi-
nados pelo ditador Solano 
Lopes, Argentina, Brasil e 
Uruguai uniram suas forças 
em 1° de maio de 1865, por 
meio de acordo conhecido 
como a Tríplice Aliança. A 
partir daí, os três países lu-
taram juntos para deter o 
Paraguai, que foi vencido 
na batalha naval de Ria-
chuelo e também na luta 
de Uruguaiana.
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Os mineiros contribuíram muito 
com o contingente de seu esforço 
na defesa do país. Não foi peque-
na a participação deles na mais 
importante de nossas guerras con-
tra um país estrangeiro. Os sobre-
viventes levaram para casa, suja 
e esfarrapada, a mesma bandei-
ra que haviam levado. Elas estão 
hoje expostas na Sé de Mariana, 
como troféus da dura experiência 
vivida nessa parte de nossa histó-
ria.

Esmeraldas, privilegiada de tra-
dições históricas, recolheu entre 
suas reminiscências a ação de nu-
merosos moradores que se alista-
ram nas milícias brasileiras de vo-
luntários da pátria e marcharam 
contra inimigos fortes, quando o 
Brasil se lançou na guerra.

O esmeraldense Ignácio José 
Martins recolheu depoimentos de 
egressos da guerra. Um deles en-
volvia a figura de um ancião, Joa-
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quim José e Silva, que mostrou 
ao neto o caminho da honra. 
Além dele, João Brígida e ou-
tros 32 esmeraldenses foram 
recrutados como voluntários, 
sob a ordem do capitão Vicen-

te de Paula Ferreira. 
Quem se destacou na épo-

ca foi o soldado Nicolau Fir-
miano de Lemos, que se livrou 
da morte ao se defender de 
um soldado paraguaio. Quem 

não teve o mesmo êxito foram 
os soldados José da Silva, Jo-
aquim Peão e Canuto Moreira 
de Almeida, que pagaram com 
a vida a sua coragem e amor a 
pátria.  
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01

07

21

22

SETEMBRO

Dia da Proclamação
da Independência
do Brasil

Dia da Árvore

Dia da Defesa
da Fauna

de Educação Física

02

17

25

JULHO

Dia da Proteção
das Florestas

Dia do Escritor

Dia do Bombeiro
Brasileiro

11

14

AGOSTO

Dia do Controle da
Poluição Industrial

Dia do Estudante

05

12

15

16

OUTUBRO

Dia das Crianças

Dia do Professor

Dia Mundial da
Alimentação

Dia das Aves

15

19

20

NOVEMBRO

Dia da Bandeira

Dia da Consciência
Negra

Dia da Proclamação
da República

10

25

DEZEMBRO

Natal

Dia Internacional
dos Povos Indígenas

19

22

28

ABRIL

Dia da Terra

Dia da Educação

Dia do Índio

03

13

22

MAIO

Dia da Abolição
da Escravatura

Dia Internacional
da Biodiversidade

Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa

05

08

12

JUNHO

Dia Mundial
dos Oceanos

Dia dos Namorados

Dia Mundial do
Meio Ambiente

01

24

JANEIRO

Dia da Constituição

Dia Mundial da Paz

01

08

21

22

MARÇO

Dia Internacional
da Mulher

Dia Mundial Florestal

Dia Mundial da Água

Dia do Turismo
Ecológico

06

14

FEVEREIRO

Dia da Amizade

Dia do Agente de
Defesa Ambiental

5.10 Datas Comemorativas



195Esmeraldas Didático
Criação de gado no minicípio de Esmeraldas



196 Esmeraldas Didático



197Esmeraldas Didático

ES
M

ER
LA

DA
S

DID
ÁTI

CO
 

VI
Conclusão



198 Esmeraldas Didático

A pesquisa sobre o município de Esmeraldas é ampla e compos-
ta por inúmeras informações, relatos e imagens. Assim como o de-
senvolvimento da região, que está ligado às atividades econômicas 
dos setores industriais e de serviço, entre outras potencialidades, o 
conhecimento sobre o município é relevante, expressivo. 

O “Esmeraldas Didático” é um pontapé inicial para esse conhe-
cimento. Esmeraldas é um município brasileiro, situado na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), no estado de Minas Ge-
rais. Ocupa uma área de 910.378 Km², de relevância para a região. 
Seu potencial ambiental é de uma riqueza singular.

Está a cerca de 60 quilômetros distante da capital Belo Horizon-
te. A altitude, na área central da cidade, é de 752.500 metros. A ci-
dade apresenta uma diversidade ímpar, até mesmo para seus pró-
prios habitantes, principalmente por sua curiosa formação. Esses 
e outros fatos marcantes estão reunidos aqui, para gerar a disse-
minação de informações entre estudantes, professores e curiosos.

E toda essa reunião de informações é apenas um ponto de par-
tida para a construção de conhecimento, que também pode ser 
alimentado pelas informações encontradas na internet, uma ferra-
menta valiosa para a comunicação e continuidade do aprendizado. 
É preciso saber usá-la. Busque sempre o saber.

6.1 Conclusão
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