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tf ASPECTOS FlSICOS - Area: 1 792 km' 
(1960) ; altitude da sede muni c:pal: 600 m; 
temperatura media em °C; das mciximas: 
30; das minimas : 15; compensada: 24. 

tr POPULA.()AO - 6 315 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960) ; densidade demogrcifica: 4 habitan
t es par quil6metro quadrado. 

ti ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
( principais culturas: arroz e cana-de-ac;;u
car) ; p ccuciria (destacando-se a criac;;iio 
de bovinos) . 

n ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 
correspondentes. 

tf VElCULOS REGISTRADOS (na Preteitura 
Municipal) - 19 autom6veis (inclusive 
jipesJ, 2 onibus, 5 motociclos, 10 caminhi5es 
e 17 camionetas. 

ASPECTOS URBANOS (sede ) - 2 hoteis, 
5 pensoes e 1 cinema . 

ASSISTt NCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
geral com 8 lei tos; 1 medico no exercicio 
da profissiio. 

n ASPECTOS CULTURAIS- 12 unidades es
colares do ensino primcirio. 

n OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 2 403; renda tributciria : 628; des
pesa fix ada: 2. 403 . 

n REPRESENTA()AO POLlTICA - 7 verea
dores em exercicio. 

Monografia elaborada pela Agencia Muni
cipal de Estatistica de Caldas Novas (GO), 
em colabora<;ao com a Diretoria de Documen
ua<;ao e Divulga<;ao. Desenho da capa de 
Q. Campofiorito. 



A:)PECTO:-i HIS'1'6RICOS 

EM uma de suas incurs6es pelos sert6es 
guaiases. em 1722, Bartolomeu Bueno da 

Silva, o filho, encontrou urn c6rrego de agua 
quente (que mais tarde receberia o nome de 
Caldas e posteriormente de Lavras) e algumas 
fontes de aguas termais, a que, no entanto, 
nao dedicou grande atengiio. prosseguindo 
viagem. em busca de ouro . 

E.m 1777, o cagador Martinho Coelho de 
Siqueira descobriu casualmente aS' fontes ter
mais que ficaram conhecidas como Caldas de 
Pirapetinga e, em seguida, as que receberam 
o nome de Caldas Novas, na margem dire~ta 
do c6rrego das Caldas, em cujo curso encon
trou, tambem. ouro abundante. 0 cacador re
quereu entao sesmaria na regiiio e construiu, 
na margem esquerda do referido c6rrego, uma 
propriedade a que denominou Fazenda das 
Caldas. Junto a esta formou-se a primeira 
povoagao, conS'tituida por garimpeiros e en
fermos atraidos pelas aguas termais. Em 1850 
outra povoagao surg~u na margem oposta do 
riacho, nos terrenos onde se encontravam as 
fontes de Caldas Novas , em virbude da cons
trugao, ali, da igreja de Nossa Senhora do 
Desterro, entao padroeira do Iugar (em 1888 
foi adotado novo orago : Nossa Senhora das 
Dores de Caldas Novas) . 

0 arraial de Caldas Novas foi desmem
brado do Municipio de Santa Cruz, a que per
tencia, e anexado ao entao Municipio de V~la 
Bela de Morrinhos, em 1880; elevado a dis
trito, em 1893, e a sede de Municipio, entao 
criado, em 1911, pela Lei estadual n.0 393, de 
5 de julho daquele ano. A Lei n.0 724, de 21 
de junho de 1923. elevou-o a categoria de 
cidade . 

0 Municipio de Caldas Novas e constitui
do de apenas urn distTito - o da sede. Nos 
quadros da divisao judiciaria, deixou de ser 
Termo de Morr~nho.s, passando a condigao de 
Comarca de 1.a entrancia, por efeito da Lei 
n. 0 123. de 15 de junho de 1937. 

AS AGUAS TERMAIS 

A s aguas de Caldas foram estudadas varias 
vezes, durante o periodo do Imperio e 

mais tarde por Orwile Derby, Orozimbo Neto 
e outros especialistas . Compreendem 21 fon-
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tes, de vanas naturezas, apresentando tem
peratura entre 35 e 45° C. Estudos feitos pelo 
quimico Faivre revelaram a presen<;a de az6to, 
acido carbonico, acido cloridrico, acido silico, 
potassio, s6dio, calcio, magnesia e alinatina. 
Manifestac6es de radioatividade foram assina
ladas nos exames realizados pelo Dr. H. T. Lee. 

A fonte das Caldas Velhas, que e tambem 
muito termal (35 a 45 °Cl, fica nas vertentes 
da serra de Caldas, do lado oeste. Tributaria 
do Piracanjuba, forma o Rio Agua Quente . 
0 solo, a 625 metros de altitude, e constituido 
por arenito argiloso itacolumitrico de varias 
cores. Na regiao se encontram micaceos e xis
tos hidromicaceos, que afloram pr6ximos da 
fonte. Foi descoberta em 1722, pela gente do 
Anhangti.era. Escreveram sabre essa fonte, em 
1842, Mauricio Faivre; em 1836, Moretti Fog
gia; em 1928, J. Pereira Coelho. A agua nao 
tern sabor nem odor. 

Na margem direita do PirapetJinga ha uma 
terceira fonte, bern proxima do Agua Quente, 
a 5 quil6metros da cidade e a 585 metros de 
altura, em terrenos cristalinos. Um quadro a 
6leo, mandado pintar por Taunay, em 1787, 
reproduz o epis6dio de uma ca<;ada em que 
os caes se queimaram em suas aguas. Em re
ctor dela, se encontram mais nove fontes. 

Husak, quando esteve no lugar, como mem
bro da Comissao Cruls, informou que a regiao 
e de arenitos, seixos e quartzos, e correspon
de a geologia de Bath, na InglatJerra, onde ha 
agua semelhante. Orozimbo C. Neto tambem 
estudou as fontes e confirmou a radioativida
de da agua, acentuando que, devido a sua fra
ca mineraliza<;ao, somente aquela propriedade 
podia explicar suas virtudes terapeuticas. Ul
timamente, Joao Fulgencio, da Escola de En
genharia de Ouro Preto, examinou varia.s fon
tes pr6ximas da serra e encontJrou muito sul
fato de magnesio, no xisto magnesiano. 

ASPECTOS FiSICOS 

Localiza(£iio 

0 MUNiciPm de Caldas Novas esta situado 
na zona de Ipameri, a 17° 44' 32" de "lati

tude sul e 48° 37' 33" de longitude W . Gr., no 
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Igreja-1\tatriz 

sope da serra do mesmo nome. Confronta 
com os seguintes municipios: Piracanjuba, 
Santa Cruz de Goias, Pires do Rio, Ipameri, 
Corumbaiba, Marzagao, Agua Limpa e Mor
rinhos. 

Altitude 

A SEDE municipal fica a 600 metros acima 
_ do nivel do mar, altitude, alias, inferior 
a media municipal, que e de 1 000 metros . 

Clima 

A s estimativas da temperatura registram: 
media das maxim as - 300 c; media das 

minimas - 15° C, e media compensada -
240 C. 0 clima pode ser classificado como 
tropical umido. 

Area 

0 TERRITORIO municipal compreende uma 
area de 1 792 km2

, correspondendo a 
0,32 % da superficie total do Estado de Goias. 

Acidentes geognificos 

As serras existenteS' sao as de Caldas, Mar
zagao e Corumba, com muitas ramifica

goes e prolongamentos. Na primeira, locali
za-se a nascente do Ribeirao Agua Quenta. 
No lado oriental da serra de Caldas existem 
as aguas termais de Pirapetinga, descobertas 
em 1777 . A hidrografia de Caldas Novas com
preende 3 zonas - Corumba, Piracanjuba e 
Pirapetinga -, apresentando inumeros ribei
roes e c6rregos. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 s resultados preliminares do VII Recen
seamento, realizado em 1960, registram 

6 315 habitantes no Municipio, corresponden
do cerca de 22% (1377) as zonas urbana e 
suburbana e aproximadamente 78% (4 938) a 
zona rural. 

As pr!ncipais aglomeragoes urbanas sao 
os povoados de Agua Quente, Paraiso e Sape, 
assim denominados por sua localizagao: o pri
meiro a beira do Ribeirao de Aguas Quentes, 
com a temperatura de 38°; o segundo, na fa
zenda Paraiso, e o terceiro, nas margens do 
Ribeirao Sape e dentro da Fazenda desse 
nome. 

ATIVIDADES ECONOMJCAS 

Agricultura 

D o arroz, o pr!ncipal item agricola do Mu
nicipio, foi alcangada, em 1960, uma pro

dugao de 58 200 sacas de 60 quilos, no valor 
de 37 830 milhares de cruzeiros (cerca de 80% 
do valor global da produgao agricola: 47 655 
milhares de cruzeiros). Nos demais produtos, 
foram atingidos os seguintes totais, no refe
rido ano: cana-de-agucar: 2 790 toneladas, no 
valor de 976 milhares de cruzeiros; batatinha: 
360 sacas de 60 quilos, no valor de 252 milha
res de cruzeiros; abacaxi: 32 000 frutos, no 
valor de 160 milhares de cruzeiros; algodao: 
3 825 arrobas, no valor de 956 milhares de cru
zeiros; amendoim : 8 000 quilos, valendo 40 
milhares de cruzeiros; batata-doce: 30 tone
ladas, no valor de 42 milhares de cruzeiros ; 
feij ao: 1 500 sa cas, no valor de 2 250 milhares 
de cruzeiros; milho: 8 800 sacas, no valor de 
3,5 milhares de cruzeiros; banana: 12 300 ca
chos, valendo 221 milhares ; cafe em coco: 380 
arr66bas, no valor de 57 milhares de cruzeiros. 

Pecuaria e avicultura 

0 GADO bovina e o de maior efetivo na po
pulagao pecuaria, seguindo-se a popula

gao de suinos . Em 31 de dezembro de 1960, 
havia no Municipio: 55 500 cabegas de bovinos, 
valendo 277 500 milhares de cruzeiros; 26 000 
suinos, valendo 26 000 milhare.s de cruzeiros; 
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Lagoa Pirapetinga, formada por urn gntpo 
de fontes termais 

3 400 eqiiinos, no valor de 7 000 milhares; 640 
cabegas de asininos, no valor de 1 920 milha
res; 3 250 muares, no valor de 13 000 milhares; 
104 000 galinaceos, valendo 6 760 m!lhares, e 
outras eSipecies, avaliadas em 180 milhares 
de cruzeiros. 0 valor total da populagao pe
cuaria do Municipio foi de 332 840 milhares de 
cruzeiros, tendo o gado bovino contribuido 
com ma!s de 80% para essa cifra. Foram ex
portados 6 000 bovinos, 11 000 suinos e 24 000 
aves. 

Industria 

0 VALOR total da produgao de ori~em ani
mal e vegetal foi, em 1960, de 14 814 mi

lhares de cruzeiros, assim discriminado: 95 000 
quilos de manteiga - 11 400 milhares de cru
zeiros (80% do valor global) ; 50 000 litros de 
aguardente - 1 500 milhares; 13 000 quilos de 
banha de porco - 1 300 milhares; 7 000 quilos 
de queijo- 350 milhares; 200 sacas de farinha 
de mandioca - 144 milhares; 6 000 quilos de 
rapadura - 90 m!lhares, e 2 000 quilos de fa
rinha de milho - 30 milhares. 

Segundo o Recenseamento de 1950, a in
dustria ocupava 3% da populagao economica
mente ativa. Conforme o Registro Industrial, 
em 1958 o valor total do movimento industrial 
foi de 13 m!lhoes e 70 mil cruzeiros. Desse 
total, 11,5 milh6es correspondem a industria 
de laticinios . 
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Comercio e bancos 

E xrsTEM 23 firmas comerciais varejistas e 
3 atacadistas, alem de urn estabelecimen

to industrial. Nao ha agencia bancaria, mas 
atuam no Municipio correspondentes do Ban
co HipQtecario e Agricola do Estado de Minas 
Gerais, do Banco do Brasil, do Banco Comer
cio e Industria de Minas Gerais e do Banco 
Comercial do Estado de Goias. 

MEIOS DE TRANSPORT£ 

E COMUNICA(:6ES 

EM 1960, existiam os seguintes veiculos: 19 
autom6veis (inclusive jipes), 2 6nibus, 5 

motociclos, 10 caminh6es e 17 camionetas. 

ARA8UA~( 
S . PAULO 

Ellf CONSTRU!YAO 

A• CONSTRUIR 

DE FE:IUtO 

Caldas Novas comunica-se com os Muni
cipios vizinhos e as Capitais estadual e fe
deral at-raves de rodovias. Sao as seguintes as 
distancias: Piracanjuba - 84 km; Agua Lim
pa - 54 km; Corumbaiba, via Marzagao -
64 km; Ipameri- 66 km; Marzagao- 37 km; 
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Balneario. Temperatura das aguas entre 29 e 42 graus 

iVIorrinhos - 66 km; Pires do Rio, via Ipameri 
- 131 km ou via Santa Cruz de Gohis -
104 km; Santa Cruz de Goias- 80 km; Goia
nia, via Piracanjuba - 174 km; Brasilia, DF. 
via P:racanjuba e Goiania - 399 km . 

Em funcionamento, 1 agencia postal-tele
gni.fica. 

ASPECTOS URBANOS 

A s ruas e avenidas da cidade nao sao pavi
mentadas. Funcionam 1 cinema, 2 ho

teis e 5 pens5es, 1 hospital, com 8 leitos, e 
2 farmacias. 

Exercem atividade, na sede, os seguintes 
profissionais: 1 medico, 2 dentistas, 2 farma
ceuticos, 1 enfermeira, 1 parteira, 2 agr6no
mos e 2 advogados. 

:E const•ante a afluencia de pessoas a pro
cura de tratamento nas fontes termais. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Alfabetizaf5iio 

EM 1960 foram encontrados, na cidade, 802 
~ habitantes de 5 anos e mais. Desse total, 

552 sabiam ler e escrever, sendo 280 do sexo 
masculino e 272 do feminino. 71 hom ens e 
96 mulheres eram analfabetos. 

Entre os habitantes recenseados em 1950, 
36% da popula(,!ao de 10 anos e mais sabiam 
ler e escrever . 
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lin~ino 

E xrsTEM no Municipio 12 unidades de ensi
no primario- 11 do fundamental comum 

e 1 do complementar - com 21 profess6res. A 
ma tricula inicial, em 1961. foi de 590 alunos. 

FlNANt;AS POBLJCAS 

No periodo de 1956/60, registrou-se o se
guinte movimento financeiro: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
CGr$ 1 ooo, 

Federa! 

. · - - ·-

I 
Estadual 1 Mbnicipal 

l 
~ -1~-' .1' 

:? ~101 
.1 820 ! 

--

. 1 :1vo 
I .1115 
r li~~o 
I 7:Jt; 

Despesa 
realizada 

palo 
MuniciP!O 

(Cr$ 1 000! 

1 200 • 
1 860 · 
I :;06 

I!J.5fi. 
10.1)/ 
1!)!)1'\ 
1!15\J . . 
l!J~O 

5 551 I l) .531 : ~ ~ (_\:) ', ) 1. 

I H20 
2 40') 

I J) ( )rr,~amento. 

OUTROS ASPECTOS DO 

MUNICIPIO 

0 BALNEARIO de aguas termais e 0 principal 
ponto de atra((ao para os turistas. Possui 

diversos compartimentos para banho e salas 
de espera e descanso. Desperta interesse, tam
bem, o r:beirao Agua Quente. 

Realizam-se anualmente dois fes-tejos po
pulares na · cidade: o primeiro, dedicado a Sao 
Sebastiao, no mes de janeiro, e o outro, a 
Santa Teresinha, no mes de setembro. Sao 
bastante concorridos e atraem os moradores 
da zona rural. 
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E ST A publicar;iio jaz parte da serie de 
monograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentar;iio e Divulgar;ao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolur;ao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;ao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;iio, especialmente de histo
riadores e ge6grajos, a jim de que se possa 
divulgar de tu.turo, sem receio de controver
sias, o escorgo hist6rico e geografico dos mu
nicipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jose Joaquim de Sa Freire Alvim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE<;A.O DE MONOGRAFIAS 

(3.a serle) 

200 - Caic;ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 - Camac;ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valenc;a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barrerinhas. 211 - Japa
ratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. S. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Cau
caia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 - Sao 
Gabriel. 224 - Simao Dias. - 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
235 - Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabari. 
238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 

Acabou-se de imprimir no Servifo Grdfico do 

IBGE, aos vinte e sett: dias do mfs de novembto 

de mil novecentos e sessenta e um. 




