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ASPECTOS FJSICOS - Area: 1 312 km' em 1962; 
altitude: 730 m; temperatura media em °C: das 
maximas: 30; das minimas: 16,9; compensada : 
23; precipita r:;ao anual: 1400,8 mm. 

POPULACAO - 153 505 habi tantes fdad os prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demog1·ajica: 117 habitantes por quil6-
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agropecuaria, indt/,s 
trias de transjormac;ao de produtos alimentares 
e canstruc;ao civil . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 matrizes 
e 22 agencias. 

ASSISTfi:NCIA MEDICA (sedeJ - 30 estrtbeleci
mentos hospilala~·es com 1 982 le itos, 190 medi
r:os no e:rercicio da profissao e 342 enjermeiros. 

ASPECTOS CULTURAIS - 156 unidades de ensino 
primario geral, 7 de comercial, 5 de industrir:t l , 
6 de normal, 15 de ginasial e 6 de colegial; 2 
universidad.es com 30 cursos; 5 jornais diarios. 
6 radioemissoras. 20 bibliotecas e 2 museus. 

ORC)AMENTO M UNICIPAL PARA 1963 (milhares de 
cruzeiros ) - Receita prevista total: 428 000; 
1·cnda t?·ibutaria: 319 500 ; despesa jixadc..-
567 081 . 

REPRESENTAC)AO POL!TICA - 17 vereadores em 
e:rercicio . 

Texto revisto e atualizado pela Inspetoria Re
gional de Estatistica de Goiania , calcado sabre a 
2." edic;H.o, de Edison Villar Cabil6, da Diretoria de 
Documen tac.ii.o e Divulgac.ii.o do CNE. Desenho da 
capa de Q. Campofiori to. 



GOJANIA, CIDADE PLANEJADA 

A IDEIA de construir-se uma nova capital para o 
Estado de Goias era cogitada desde o seculo passa
do, quando aquela Unidade era ainda Provincia do 
Imperio. Quase todos os governantes e figuras liga
das a sua a dministragao, ou estudiosos dos proble
mas nacionais, ap6s tomarem o pulso da realidade 
goiana, pronunciaram-se a respeito, demonstrando 
de forma inequivoca que a Cidade de Goias nao sa
tisfazi ::t as condig6es desejaveis para a fungao de 
Capita l estadual, enumerando argumentos de toda 
ordem em reforgo desse ponto de vista . A ideia foi 
comba tida, tal como acontecera antes com Belo Ho
rizonte e, mais recentemente, em relagao a Brasi
lia . Seu executor, o entao interventor Pedro Ludo
vico Teixeira, teve que empenhar-se com determi
nagao para levar o proj eto a realidade. 

Em 20 de dezembro de 1932 assinou aquele go
vernante ~o Decreta n.0 2 737, constituindo a Comis
sao incumbida de escolher o local que melhor aten
desse as exigencias requeridas. Essa Comissao, ins
t alad::t a 3 de janeiro de 1933, tinha a presidencia 
do bispo de Goias, D . Emanuel Gomes de Oliveira, 
e deJa faziam parte Joao Argenta, Colemar Natal 
e Silva. Laudelino Gomes de Almeida, Antonio Au
gusto de Santana, Gumercindo Alves F erreira, En
genheiro Gustavo Gonzaga de Siqueira e o Coronel 
Antonio Pirineus de Souza. 

Inicialmente foram sugeridas, para que se 
optasse por uma delas, a s loca lidades de Bonfim 
(atual Silvania), Pires do Rio, Ubata (atual Hegeri
r:.eu Teixeira) e Campinas (hoj e bairro de Goiania) _ 
Entregue a analise das condig6es topograficas, hi
drol6gicas e climatericas locais a uma subcomissao 
const ituida pelos engenheiros Joao Argenta e Jero
nimo Cm·ado Fleury e pelo medico Laudelino de 
Almeida, foi escolhida Campinas para a instalagao 
da n ova Capital goiana . 

0 estudo definitive da regiao indicada coube ao 
engenheiro urbanista Armando de God6i, que em 
suas conclus6es, apresentadas a 24 de abril de 
1933, julgou satisfat6rio o local sugerido pela subco
missao. Em 18 de maio do mesmo ano, o Interven
tot P edro Ludovico Teixeira assinava o Decreto 
n .0 3 359, "determinando que a regiao as margens 
do c6::-rego Botafogo, compreendida nas fazendas 
Crimeia. Vaca Brava e Campinas, fosse escolhida 
para nela se edificar a Capital do Estado", para 
onde se transferiria o governo estadual no prazo 
de do is anos . 
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Vista aerea: ao centro, a Avenida Goiis 

0 Plano Diretor 

CouBE ao urbanista Atilio Correia Lima a elabora
c;ao do plano da cidade e aos engenheiros civis da 
firma Cairn bra Bueno & Cia . a responsabilidade 
profissional da construc;ao. Em sua concepgao, fa
ram levados em conta tres fatores principais : topo
grafia, zoneamento e sistema de tratego . 0 Plano 
Diretor, em sintese, abrangia os seguintes pontos : 
1. sistema de logradouros; 2 . indicac;6es relativas 
a circulagao; 3 . divisao da cidade em zonas com fi
nalidades diferentes; 4 . esquema das redes de 
aguas, esgotos, luz e forga; 5 . sistemas de parques, 
j ardins, ruas- j ardins, terrenos para esportes e re
creio, arborizagao, etc.; 6 . detalhes do plano da 
Fraga Civica (onde se instalariam os poderes do 
Estado) ; 7 . detalhes dos servigos de limpeza; 8 . 
exigencias relativas aos edificios a serem construi
dos nas quadras cen trais; 9. legislagao rela ti va ao 
plano; 10 . regulamentos sobre a aber'.;ura ci.e ruas, 
loteamento e construgao de pn\dios . 

A. c onstrttfao 

As OBRAS foram atacadas imediatamente, dividindo
se a cidade em tres zonas. A central, com area de 
1390 874 metros quadrados, dos qu:ais 836 236 se 
destinavam ao loteamento e o restante a vias pu
blicas, foi inicialmente ocupada pelo comercio locaL 
Ein seu centro destaca-se uma vasta praga semicir
cular, onde estao localizados os predios da admi
nistrac;ao do Estado. As ruas e avenidas conyer
gem para a Fraga Civica, desenvolvendo-se em cir
culos concentricos, no !ado sui, e em diagonal, do 
lado norte . 

0 setor norte ocupa area de 890 874 metr::>s qua
drados, dos quais 851 239 foram destinados a cons
trugao de predios . A area reservada para as in
dustrias avizinha-se deste ponto, que z.brange tam
bern uma parte do comercio . Seu tragado e mais 
regular e as ruas se cortam, quase sempre, em an
gulo reto. 
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Dos 3 063 335 metros quadrados que correspon
dem ao setor sul, 906 373 destinam-se a edificae{ao. 
Neste setor - exclusivamente residencial - loca
lizam-se amplos espac;os ajardinados, a prac;a de 
esportes e o centro religiose . 

Para auxiliar o custeio da construc;ao foram 
vendidas casas, sob o sistema de desconto em f6lha, 
em prestac;oes mensais equivalentes a alugueis . 

A cidade foi tomando assim uma forma defini
da . Foram surgindo ruas, prac;as e avenidas e ao 
long·o das mesmas edificados predios - os mais 
impor:antes - o do palacio do Governo Estadual, o 
Granci.e Hotel, o da Prefeitura, a sede dos Correios 
e Telegrafos, etc . 

A Transferencia 
AINDA nao haviam decorrido dais anos desde o 
lanc;amento da pedra fundamental e o Interventor 
Federal assinava, em 2 de ag6sto de 1935, o Decreta 
n .0 327, que organizava o Municipio da Nova Capi
tal . 0 nome de Goiania foi escolhido de forma sin
g·ular, atraves de concurso promovido pelo jornal 
"0 Social", em outubro de 1933. A instalac;ao veri
ficou-.se a 20 de novembro de 1935 e no dia 13 do 
mes seguinte era assinado, pelo Sr . Pedro Ludovico, 
o primeiro Decreta, de n.o 560, o qual determinava 
a transferencia das Secretarias Geral e do Governo, 
e da Casa Militar . A mudanc;a oficial de Goias para 
Goiania foi autorizada pelo Decreta n.0 1 816, de 
23 de marco de 1937. 

Em 1942, no dia 5 de julho, recebeu Goiania, 
pela primeira vez, a visita de autoridades federais 
do poder civil e militar e de membros proeminentes 
do clero cat6lico; contavam-se, entre os visitantes, 
representantes do Presidente da Republica e Minis
tros de Estado . As cerim6nias en tao realizadas se 
convencionou denominar "batismo cultural da nova 
capital" . Naquela oportunidade a cidade foi sede 
da Assembleia-geral dos dais Conselhos do IBGE 
e do Congresso Nacional de Ensino . 

PORMA(AO ADMINISTRATIV A 

0 MUNICiPIO de Goiania foi criado par f6rc;a do 
Decreta estadual n .0 327, de 2 de ag6sto de 1935, 
com t.errit6rios dos entao extintos municipios de 
Campinas e Hidrolandia e partes, para tal fim des
membradas, dos de Anapolis, Bela Vista e Trin
dade . A cidade de Goiania ficou localizada no ter
rit6rio do extinto municipio de Campinas. 

De ac6rdo com os quadros da divisao territorial. 
datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, Goiania pos
suia as distritos de Goiania, Campinas, Aparecida , 
Sao Geraldo, Hidrolandia e Sao Sebastiao do Ri-
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beirao, figurando no quadro anexo ao Decreta-lei 
estadual n.0 557, de 30 de margo de 1938, com os se
guintes distritos: o da sede (subdividido em duas 
-zonas: 1.a Goiania, 2.a Campinas), Aparecida, Hi
dro'andia, Ribeirao (ex-Santo Antonio do Ribeirao) 
'e Sao Geraldo. 

Em virtude do Decreta-lei estadual n.o 1 233, 
de 31 de outubro de 1938, o Municipio teve seu ter
rit6rio acrescido pelo extinto Municipio de Trinda
de , e o distrito de Goiania adquiriu, igualmente, o 
territ6rio do extinto distrito de Aparecida, do Mu
nicic-io de Goiania . Em face do referido decreta-lei, 
Goiania se compoe dos distritos de Goiania (subdivi
dido em 2 zonas, denominadas Goiania e Campinas), 
Hidrolandia, Ribeirao, Sao Geraldo e Trindade . 

De acordo com o Decreta-lei estadual n.0 8 305, 
de 31 de dezembro de 1943, Goiania adquiriu parte 
cio territ6rio do dis~rito-sede do Municipio de Pira

canjuba e per
deu o distrito 
de Trindade, que 
foi reconstituir o 
Municipio deste 
nome, e tambem 
partes do distri
to de Goianira 
(ex-Sao Gerar
do), transferidas 
para o distrito
sede do Munici
pio de Inhumas. 

Museu Hist6rico Assim, Goiania 
passou a figurar 

com os seguintes distritos: o da sede, que perma
nece com duas zonas, Hidrolandia (ex-Grimpas), 
Guap6 (ex-Ribeirao) e Goianira . 

Por forga das leis estaduais ns. 171, de 6 de ou
tubro de 1948, e 233, de 5 de novembro de 1948, fa
ram o~ distritos de Guap6 e Hidrolandia desligados 
do Municipio de Goiania, para formar outros Mu
nicipios, ficando composto apenas do distrito-sede 
e do de Goianir,a'. Foi, pela Lei n.0 239, de 31 de 
margo de 1953, criado o Distrito de Senador Cane
do. com terras do povoado do mesmo nome e do 
distrito-sede . Pel a Lei n.o 2 363, de 9 de dezembro 
de 1958, foi criado o Municipio de Goianira, com 
territ6rio de seu distrito do mesmo nome . Comp6e
se de 2 distritos: G:>iania (sedel e Senador Canedo. 

FORMA(AO JUDICIA.RIA 

0 DECRETa estadual n .o 327, de 2 de ag6sto de 1935, 
criou a comarca de Goiania . Segundo os quadros 
de divisao territori.al 'ctatados de 31 de dezembro 

6 - GOIANIA 



Trecho da Av. Goi:i s 

de 1936 e 31 de dezembro de 1937, a referida co
marca se comp6e dos termos judiciarios de Goiania 
e Trindade . 

No qua dro anexo ao Decre: o-lei estadual nu
mero 557, de 30 de m ar go de 1938, a comarca de 
Goiania e constituida dos termos de Goiania, Pal
meiras , Parauna e Trindade, sendo que, pelo Deere
to-lei estadual n.0 1 233, de 31 de outubro de 1938, 
a referida comarca se constitui apenas dos termos 
de Goifmia e Palmeiras . 

Por efeito do Decreto-lei n .0 3 174, de 3 de maio 
de 1940, Goiania perdeu o termo de Palmeiras e 
passou a formar-se dos termos cle Goiania e Inhu
mas. 

Na divisao territoria l judiciario-administrativa 
do Estado, fixada pelo Decreto-lei n.0 8 035 , de 31 
de dezembro de 1943, a comarca de Goiania se com
poe dos termos de Goiania e Trindade . 

Tendo perdido o termo judieiario de Trindade, 
incorporado a nova comarca C.esse n ome, criado 
pelo Artigo 8.0 do Ato das Dispos ig6es Constitucio
nais Transit6rias da Constituigao do Estado, pro
mulgada a 20 de julho de 1947, a Comarca de Goia
nia compreende, no qiiinqiienio 1949-1953, dois ter
mos: o da sede e o de Guap6, criado pel a Lei esta
dual n ° 171, de 6 de c-utubro de 1948 . 

A Lei n° 711 , de 14 de noveobro de 1952 , ele
vou o Municipio de Guap6 a categoria de comarca, 
ficando Goiania com o seu proprio termo. 

DES f. t< V 0 LV I i \fEN T 0 
D.;1 POPULA(AO 

0 LOCAL onde hoje se ergue a capital goiana per
ten cia, ate 1933, a fazendas de criagao e nao pos
suia mais do que uma cas a de residencia . A cria
Gao de gado , n ao sendo um fator de povoamento, 
nao poderia justificar a presenGa de moradores em 
grande numero na regiao. Somente a partir de 
1935, com a transferencia de va::-ios 6rgaos do Go-

GOIANIA - 7 



verno estadual, intensificou-se fortemente o povoa
merlto do Municipio. 

Tendo em 1934 apenas 800 habitantes, contava 
a nova capital, tres anos ap6s , cerca de 9 000 ; ja 
em 1940 acusava o Recenseamento Geral a presen
ca de 48 166 habitantes; o de 1950, 53 389 ; e o Cen
so de 1960, 153 505. 

Goiania e o 29.0 Municipio da relagao dos mais 
populosos do P ais , dentre os que existiam em 1960. 
Na data do Censo a populagao de Goiania represen
tava 7,8% da de todo o Estado . Os Municipios mais 
populosos do Estado sao os seguintes: 

1.0 - Goiania . . . . . . . . . . 153 505 
2.o - Anapolis . . 68 732 
3.0 -- Itumbiara 48 979 
4.o - Ceres . . . . . . 42 803 
5.0 - Rio Verde 40 390 

:Esses mumc1p10s, em conjunto, congregam 
18,1% da populac.ao do Estado de Goias. 

Foram contados 133 462 habitantes na zona ur
bana e suburbana e 20 043 na rural. Ravia 27 859 
domicilios - 500 no distrito de Senador Canedo. 

A cidade cresceu, no ultimo intervalo censita
rio, de 233 %, passando de 39 871 para 132 577 ha
bitantes. 

A densidade demografica do Municipio, em 
1960, era de 117 habitantes por quil6metro qua
drado . 

DESENVOLVllHENTO URBANO 

Construfao Ci1'it 

Nos ultimos anos a industria de construc;ao civil 
tem tido grande desenvolvimento, constituindo esse 
ramo atividade das mais importantes da Capital. 
No periodo 1958/ 1962, foram concedidas 3 409 licen
c;as, o que da a media anual de quase 681 constru
g5es. 

A nos Construc;oes Area de piso 
licenciadas (m") 

1958 ..... . ... 457 141 575 
1959 . . . . . . . . . 626 163 759 
1960 . . . . . .... 886 156 274 
1961 .. ...... . 750 129 043 
1962 ........ 890 105 460 

Energia Efetrica 

0 coNSUMO particular de energia eletrica como for
c;a motriz pode constituir significativo indice da 
produgao industrial, na medida em que as condi
c;;5es de fornecimento e consumo se apresentarem 
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normais. Em Goiftnia, aumentou o consumo de 
energia da especie em analise nos ultimos anos da 
seguin te maneira : 

A nos 

1959 
1960 
1961 
1962 

Rede de E.rgotoJ 

Consumo particular 
como j 6rr;a motriz 

(kWhl 
4 721 926 
4 057 665 
6 886 018 
9 566 716 

A CIDADE de Goiania e esgotada em grande porgao de 
sua area. A rede de esgotos ( : 962 l estendia-se par 
mais de 90 quil6met ros, servindo a 4 300 predios . 
Possui ainda as seguintes caracteristicas: 95 logra
douros servidos de esgotos de despejos e 95 de esgo
tos de aguas superficiais; 120 tanques fluxiveis e 
1 300 poe; as de inspec;ao. 

Aba.rtecinzento de Ag11a 
A AGUA fornecida ao Municipio e captada em 3 ma
nanciais e a extensao das linhas adutoras e de 
4 000 metros. Completam o sistema de capta<;ao e 
adugao 3 estag6es elevat6rias, cujas maquinas tem 
589 c.v. de potencia e 7 reservat6rios . A rede dis
tribuidora percorre 87 qui16metros e serve 130 lo
gradouros, haven do 7 200 liga<;6es diretas. 

TRANSPORTES 
UM dos problemas iniciais de Goiania, cuja solu<;ao 
preocupou os construtores da nova Capital, foi o do 
isolamento em relagao a outros centros urbanos . 
Atentos a este problema, fizeram construir inume-
1'as rodovias : a BR-14 (GoH\.nia-Anapolis, asfal
tada, com 55 quilomet ros de extensao; Goiania-Leo
poldo Bulh6es, Goiania-Rio Verde (BR-19), GoH1-
nia-Guap6 e Goiania-Ner6polis. Ligag6es interdis
tritais e com as principais fazendas do Municipio 
foram providenciadas, atraves de ramais das estra
das principais. Foi, posteriormente, ligada ao siste
ma ferroviario do Estado (Estrada de Ferro Goiasl 
par intermectio do ramal Goiania-Leopoldo Bulh6es. 

Goiania liga-se as cidades vizinhas e a Capital 
Federal pelos seguin tes meios de transporte: Goia 
nira - Rodoviario: 30 km; Hidrolandia - Rodo
viario : 36 km ; (asfalto l; Ner6polis - Rodoviario: 
32 km ; Goian6polis - Rodoviario : 36 km; Trinda
de - Rodoviario: 22 km Casfalto); Guap6 - Ro
dovi<'trio: 30 km; Bela Vista de Goias - Rodovia
rio : 60 km; Leopolda Bulh6es - 1) Rodoviario : 73 
km; 2) Ferroviario: 91 km ; Anapolis - 1) Rodo-
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v1ano: 62 km ; 2) Ferroviario, via Leopolda Bu
L'fJ.6es: 145 km ; 3) Aereo: 50 km; Capital F ederal 
- 1) Aereo: 180 km, em 45 minutos; 2) Rodovia
rio: 195 km . 
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BELO HORIZONTE 
RIO DE JANEIRO 

ROOOI!A PAVIMENTAOA -
ROOOVIA PERMANENT£ -
FERROV!A 
CAMPO 0£ POUSO "t' 

A CAPITAL e servida pelas seguintes empresas: Vasp, 
Varig, Sadia, Paraense e por taxis aereos . Foi o 
seguinte o movimento verificado no aeroporto, em 
!962 : 8 283 pousos; passageiros embarcados, 47 863; 
desembarcados, 43 730 ; em transite, 13 329 ; carga 
embarcada, 320 666 k~ ; desembarcada, 545 704 kg; 
em transito, 208 454 kg ; correio embarcado, 17 990 
kg; desembarcado, 24 009 kg; em transito, 7 493 kg. 

ATIVJD,4DES EC()NQjVfJCAS 

j'vfoL'imento Bancdrio 

GorA.NrA constitui o maior centro bancario do Es
tado . Em 1.0 de janeiro de 1963, havia 22 estabele
cimentos de credito, des quais 2 eram matrizes: 
Banco do Estado de Goias e o Agropecuario do Es
tado. Os saldos das principais contas, ate 1.0 de 
janeiro de 1962, foram (em milhares de cruzeiros} : 
caixa - 398 444 ; emprestimos em contas correntes 

Quartel do Corpo de Bombeiros 



- 719 545; titulos descontados - 1816 852; deposi
tos a vista e a curto prazo - 4 082 980; e depositos 
a prazo - 7 220 . As aplica<;oes bancarias for am dis
tribuidas (1961) do seguinte modo, segundo a natu
reza das entidades beneficiada s: 

SALDOS EM 31-X II-61 
(Cr$ 1 000) 

ESPECIFJCAC,:AO 
EmprCstim os I Titulos 

GovCrno . . . 
Comfrcio .. . 
IndUstria . . . 
La.voura ... . 
Pecu8.ria . . . 
Particulares . .. 

em c 1c descontados 

160 604 
30 845 
39 035 

291} 139 
IR9 959 

1 496 

14 000 
~72 361 
f71 6SO 
1 18 411 
166 696 
:l9·1 309 

Em setembro de 1956, comegou a funcionar, em 
Goiania, uma Camara de Compensac;ao de Cheques 
(Banco do Brasil) ; de entao para ca, o movfmento 
de ch eques compensados foi o seguinte: 

A nos 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Giro Comercial 

Numero Valor 
de cheques dos cheq71-e~> 
(Unidades) 'CrS 1 000 000 ) 

15 228 356 
67 810 1 916 

114 830 4 485 
140 033 6 359 
200 082 11 053 
295 233 21 896 

0 GI RO comercial, tambem t:hamado venda mercan
til, calculado na base da arrecadac;ao do impasto 
sabre vendas e con signa<;5es, incide praticamente 
sabre tadas as vendas , sendo a \mica excec;ao de 
certo porte as efetuadas pelos pequenos agriculto
res . A incidencia desse impa::;to, em Goiania, pro
porcionou as seguintes arrecadac;oes. nos anos de 
1958 a 1961 : 

A no~ 

1958 
1959 
1960 
1961 

Valo r 
1 Cr$ 1 000 ' 

122 374 
226 490 
326 732 
572 666 

Em 1962, o giro comercial de Goiania atingm 
25 198 milhoes de cruzeiros . 
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P1'0dufao indmtrial 
ALCANCOU em 1962 o valor de 1 586 milh6es de cru
zeiros ·a produc:;ao industrial de Goiania. 0 numero 
de estabelecimentos informantes foi da ordem de 
90, abrangendo o levantamento os que se achavam 
devidamente instalados e ocupavam 5 ou mais ope
nl.rios . A maior parte do valor (76 %) corresponde 
a industria de transformac:;ao de produtos alimen
tares . Os ramos que lhe seguem, na or
dem de importancia, impressos e produtos de ser
ralheria, contribuiram apen as com 6 e 4 %, respec
t ivamente, para o mesino total, fi cando o restante 
para todos os outros produtos. 
Pecuaria 
Os REBANHos existentes em Goiania. em 1962, valiam 
aproximadamente 1 030 milh6es de cruzeiros, dos 
quais 77 % correspondem ao gado bovino, que reunia 
41 200 cabec:;as. Em seguida, coloca va-se o suino, 
com 22 000 cabec:;as e 198 milh6es de cruzeiros. Con
tavam-se, ainda, 3 200 eqiiinos, 470 muares e 50 asi
ninos . A pecuaria contribuiu com destaque para a 
industria de produtos alimentares . Os produtos de 
matadouro, em conjunto, renderam a soma de 408 
milh6es de cruzeiros, cabendo as maiores parcelas 
a carne verde e ao charque de bovino ; a seguir, o 
toucinho fresco , a banha refinada e a carne verde 
de sui no . Do gado bovino foram abatidas 28 113 
cabec:;as (14 101 bois, 12 300 vacas e 1 712 vitelos) 
e do suino, 14 013 porcos e leit6es. A produc:;ao de 
leite foi superior a 3 milh6es de litros, no valor de 

· 150 milh6es de cruzeiros . 
A gricultura 
A TABELA a seguir mostra a posrc:;ao dos produtos 
agricolas cultivados em Goiania, r elacionados pela 
ordem de importancia, em 1962: 

VALOR DA PRODUCAO 
AREA 

PRODUTOS CULTJVADA I AGRiCOLAS (ha) NUmeros % s5bre 
absolutos 

I o total 
(Cr$ 1 000) 

· - --
! 

Arroz 1 840 126 960 27,88 
Cafe 43 15 360 3,37 
Feijau 180 0 969 0,87 
Algod;l" l 712 .JJ 527 9,12 
Milhn 1 300 22 500 4,93 
Toma tt: 30 14 400 3,16 
AI face J.l 70 FOO 15,55 
Outros (1 • 721 160 000 35,12 

TOTAL 5 840 455 516 100,00 

\ I) Em outro!i estiio incluidos: abacaxi, ab6bora, quiabo, batata-doce, batata
ingl:.:;a, cana-dc-a,Ucar, cenoura, mandioca, melancia, repOlho, abacate, banana, laranja, 
etc. 
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0 arroz - cuja produgao foi de 55 200 sacos 
de 60 kg - contribuiu com 28% do valor total da 
produgao agricola. 0 acentuado decn\scimo no ul
timo ano foi ocasionado pelo desmembramento do 
Municipio e pragas que atacaram as culturas em 
1962. 

AREA QUANTI DADE VALOR 
ANOS CULTIVADA (saco de 60 kg) (Cr$ 1 000) 

(ha) 
~ -- ------- ~ 

1958 .. 2 050 92 250 46 125 

1959 .. 1 650 H 250 48 263 

1960 .. 1 800 81 000 60 750 
1961. .. 1 803 81 135 68 964 

1962 .. I 8,10 55 200 126 960 

VIDA CULTURAL 
No SETOR educacional Goifmia apresenta indices 
bern representatives, possuindo estabelecimentos de 
ensino de todos os graus. 

Ensino Prim!wio 
ELEVA-SE a 156 o numero de unidades escolares do 
ensino primario geral assim compreendidas: 57 in
fantil, 99 do fundamental comum . 930 profess6res 
e 31464 a lunos estavam em atividade n esses esta
belecimentos em 31 de dezembro de 1962. Sao man
tidas pelo Estado 74 unidades, 47 pelo municioio 
e 35 por particulares . 

Emina M edio 
A SITUA<;Ao do ensino mectio e apresentada na ta
bela a seguir : 

NUMERO MATRfCULA INICIAL I CON-
CLU-

CURS OS UN I- DE EM 1963 SOES 
DADES PROFES- DE CUR-

SORES sos EM 

Total I ~~ens_ I M~~~re_s 1962 

------- - --- - --- -

Comcrcial ... 7 96 2 777 1 827 950 .\ti l 

Industrial. . 5 64 <]64 - 46·1 jj 

:-.Iormal. . . 6 73 829 - S2g 219 
Gina.sial. . 15 406 7 196 3 710 3 456 742 
Colegial .. . .. 6 115 1 799 1 5i5 22J 132 

I 

Ensino Superior 
ExiSTEM duas universidades . No inicio do ano esco
lar de 1962, estavam matriculados 1 665 alunos e 
ha via 400 professores para 30 cursos. 
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A Universidade Federal de Goias CUFG) e in
tegrada pelas seguintes faculdades: Medicina, Di
reito, Farmacia e Odontologia, Filosofia , Escola de 
Engenharia, Conservat6rio de Musica e o Centro de 
Estudos Brasileiros. 

A Universidade Cat6lica de Goias conta com 
faculdades de Direito, Ci€mcias Econ6micas, Filoso
fia , Escolas de Enfermagem Sao Vicente de Paulo e 
Goiana de Belas Artes . 

ASSIST EN CIA 
lviEDICO-SANIT ARIA 
EM 1962 havia 30 estabelecimentos de assistencia 
medico-sanitaria, sendo 12 oficiais e 18 particula
res. Possuiam, em conjunto, 1 982 leitos, dos quais 
275 para uso geral, 42 para obstetricia e ginecolo
gia, 270 para neuropsiquiatria e 270 para outras 
especialidades . Em atividade 190 medicos e 342 en
fermeiros . 

FIN AN(AS PlJBLIC1S 
DE 1959 a 1963, desenvolveram -se do seguinte modo 
as fin an gas do Municipio : 

FINANCAS 
(Cr$ 1 000) 

--
ANOS 

I Re ce ita arrecadada Saldo ou Despesa 

I 
realizada " deficit" 

Total Tributflria de balan~o 
------ ----- - - ~---- -

1959 (1) 64 500 51 891 64 500 -
1960 .. 89 826 63 740 109 117 - 19 291 
1961 (1) 138 606 86 955 163 oos ' 24 402 
1962 (I) 300 000 232 300 300 000 -
1963 (I) . ~ . 428 000 319 500 567 081 - 139 081 

(1) Dados do oq;:amrnto. 

As principais contas em que se decomp6e a 
renda tributaria orgada para 1963 sao as seguintes : 

(Cr$ 1 000) 
Tributaria . . . ... . . . . .. . . 319 500 

Impastos . . 296 000 
Territorial .. ... . 29 000 
Predial .. 110 000 
Sabre industrias e pro-

fiss6es ... .. . . 
De licenca 
Jogos e divers6es 
Outros 

Taxas 
Expediente 
Fiscalizacao e servigos 

diversos ... 
Melhoramentos 
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A despesa 'municipal orgada para 1963 esta dis
tribuida conforme a discriminagao seguinte, segun
do os servigos: 

(Cr$ 1 000 ) 
Despesa total . . . . . . . . . . . . 567 081 

Administragao geral . . . . 55 512 
Exagao e fiscalizagao fi-

nanceira . ........... . 55 288 
Seguran<;a publica e a(;-

sist encia pessoal . . . . . 17 805 
Educac;ao publica . . . . . . 95 930 
Servicos industriais . . . . 11100 
Servigos de utilidade pu- , 

blica . . . . . . . . . . . . . 255 330 
Encargos di versos 45 098 

ASPECTOS F1SICOS 

A CIDADE de Goiania acha-se situada a 154 quil6me
tros da antiga capital (Goias), em posigao central, 
dentl·o da zona sul do Estado . Sao as seguintes as 
suas coordenadas geograficas: 16° 40' 21" de lati
tude sul e 490 15' 28" de longitude W . Gr . Esta as
sentada num planalto, que apresenta ondulag6es 
suaves . A altitude mediae de 700 metros e seu pan
to mais alto alcanca 750 metros . 

0 solo e compacta e resistente, silico-argiloso 
por sua composigao e de grande fertilidade . 

0 clima, de ac6rdo com a classificagao Morize
Delgad'o, e "tropical" . A temperatura apresenta, em 
graus centigrados, as seguintes medias: das maxi
mas - 30 e das minimas - 16,9. Os seus elementos 
acham-se condicionados sobretudo a dais fat6res: 
a altitude e a vizinhanca de matas . As chuvas sao 
frequentes durante 0 verao, caindo especialmente, 
de forma abundante, ao entardecer . A estiagem se 
verifica regularmente no inverno, embora nao seja 
capaz de fazer secar os cursos de agua da regiao. 

Banham o Municipio os afluentes que perten
eem .a margem direita do rio Paranaiba. Constituem 
abundante rede hidrogratica e tem como compo
nentes principais os rios dos Bois e Meia Ponte . 
:Este ultimo se encontra a 4 quilometros da cidade, 
possui uma represa de 15 milh6es de litros por bora 
e contem as corredeiras Ja6 e Rochedo, com poten
cias de 450 e 5 700 cavalos-vapor, respectivamente ; 
tambem vizinho encontra-se o r io Anicuns, com 
descarga de nove e meio milh6es de litros por bora 
e possuindo agua excelente. Cortam tambem o Mu
nicipio o rio Dom·ados e os ribeir6es Santo Anto
nio, Joao Leite, Caveiras, Capivara, Cunha, samam-· 
baia, Lajes, entre outros de menor importancia . A 
iluminagao da Capital e feita pela Cachoeira Dou
rada, inaugurada em 1959, com 36 000 H . P ., servin
do tambem a diversos municipios do Estado . 
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Os campos sao a paisagem caracteristica do 
local. A uniformidade e quebrada de vez em quan
do por associac;6es de palmeira buriti, propria dos 
lugares mais funidos ou pantanosos . Nas espessas 
matas encontram-se as mais diversas qualidades de 
madeira de lei. 

OUTROS ASPECFOS 

DESENVOLVENDO-SE a partir do plano urbanistico 
inicial, a Cidade de Goiania ampliou-se em todos os 
sentidos, a.presentando em sua fisionomia atual 
sensiveis sinais de progresso . Podem-se destacar, 
na paisagem urbana, por exemplo, inumeros bair
ros densamente povoados, como os de Vila Nova , 
Botafogo, Nova Vila , Fama, Vila Operaria, Bairro 
Popular, Setor Coimbra, Setor Leste, Setor Oeste, 
Setor Aeroporto, Setor Ferroviario, Setor Macam
bira, Vila Militar e Campinas - este ultimo quase 
uma cidade . 

Goiania possui, alem de diversos clubes recrea
tivos, varios pontos que atraem a populac;ao local e 
visitantes: Lago das Rosas, Parque Educativo, as 
represas das usinas Ja6 e Rochedo, no rio Meia 
Ponte, o J6quei Clube . 

Alem de diversas revistas e peri6dicos e do 
"Diario Oficial" do Estado, ha 4 jornais diarios : 
"F6lha de Goias", "0 Popular", "Diario da Tarde" 
e "Diario do Oeste". 0 numero de emissoras eleva
se a 6: Radio Clube de Goiania, Radio Anhangtie
ra, Radio Brasil Central, Radio Difusora, Radio In
dependencia e Radio Jornal de Goias . 

Uma nota caracteristica na cidade e a presenc;a 
de bicicletas como meio de transporte muito utili
zado pela populac;ao . 

Muse us, 2: o do Estado de Goias, que reune apre
ciavel patrim6nio de objetos hist6ricos e valiosa 
secc;ao de mineralogia, com elevado numero de 
amostras das principais variedades de minerios en
contrados no Estado, e o Museu de Arte Moderna. 

Ha 20 bibliotecas publicas . 
Ach a-se instalada em Goiania a Inspetoria Re

gional de Estatistica Municipal , 6rgao componente 
do sistema estatistico brasileiro . 
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FONFES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste t rabalho foram, 
na sua maiona, compiladas e fornecidas pela Ins
petoria Regional de Estatistica Municipal. Em al
guns capitulos foi mantida a redagao das edig6es 
anteriores, de autoria de Marcos Vinicius da Ro
cha e Edison Villar Cabil6, da Diretoria de Do
cument ac:;ao e Divulgagao do CNE. Outras fontes : 
''Anuario Estatistico do Brasil", 1962; Servic:;o de 
Estatistica Econ6mica e Financeira (Ministerio da 
Fazendal ; Servigo de Estatistica da Produgao (Mi
nisterio da Agricultural; Servic:;o de Estatistica da 
Educac:;ao e Cultura (Ministerio da Educac:;ao e 
Cultural ; Servic:;o de Estatistica da Saude (Ministe
rio da Saudel ; Diretoria de Aeronautica Civil; Re
gistro Industrial do Conselho Nacional de Estatis
tka . 
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EST A publicagao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagtio e Divulgagtio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizw:;ao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opinicio, comuns em assuntos dessa natureza. 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontcs de pesquisa . Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboragtio, especial
mente de historiadores e ge6grajos . 
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