
3!\~ 
~j__J_ 

kARAXA 

MINAS GERAIS ( 

.. 

I BG E - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Fundar;ao I B G E 

INSHJUTJ BRaSilEIRO DE ESUTISTICI 
BIBLIOTECA 

::~:.M~ 



Coler;iio de Monograjias - N.o 319 
(2.a edigaol 

ARAXA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 1 283 km' (1960J; al
titude: 973 m; temperatura med.ia, em °C, das 
maximas: 27,8; das minimas: 16,2; precipitar;iio 
pluviometrica anual: 1 625,5 mm. 

POPULA<f}AO- 28 626 habitantes (dados prel:imina
res do Recenseamento Geral ·de 1960); densida
de demograjica: 22 habitantes por quilometro 
quadrado . · 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Estancia Hidromineral. 

ESTABELECIMENTOS BANCA.RIOS :~ 1 matriz e 4 
agencias. ; 

VElCULOS REGISTRADOS. (na Prejeitura Munici
pal) - 274 autom6veis ,e jipes, 171 caminh6es, 
21 onibus e micro-onibus, 114 camionetas para 
passageiros e 315 para carga, e 36 outros 
veiculos. -· · · 

ASPECTOS URBANOS - 3 975 liga<;6e's. eletricas, 852 
aparelhos · telejonicos, 7 hoteis, 3 pens6es, 3 ci-
nemas. . . 

i ... 
ASSISTI:NCIA MEDICA - 3 hOspitais gera.is com 

121 leitos,; 13 medicos, is d(mtistas, 4 enjermei
ros, no exercicio da projissiio; 9 jarmacias e dro
garias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 27 unidades escolares de 
ensino primario geral e 5 estabelecimentos de 
ensino media; 3 tipograjias, 3 livrarias, 2 biblio
tecas, 2 jornais, 1 museu, 1 estar;iio radiotrans
missora e 1 t6rre de TV . 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista : 245,5; renda tri
butaria: 135,1; despesa jixada: 245,5 . · 

REPRESENTA9ii.O POLITICA - 14 vereadores em 
exercicto. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella, da 
Dir£t:::ria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 
D3s£nho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HISTORICOS 

As PRIMEIRAs referencias s6bre as terras de Araxa 
encontram-se no roteiro da expedigao de Lourenr,;o 
Castanho Taques 0 

Por volta de 1630, urn r.amo da tribo Catagua 
a.lojou-se na floresta existente entre o rio das Ve
lhas e Quebra Anzol, que mais tarde passou a cha
mar-se Sert6es dos Araxaso Araxa, segundo alguns 
autores, ·3 termo tupi-guarani, que significa "lugar 
alto de onde se a vista o sol" 0 

. Os indigenas mantiveram o dominio desta re
giii.o por mais de 130 anos, oexistindo, alf~m deles, urn 
grupo de negros pertencente ao Quilombo do Am
brosio, estabelecido em Samambaia, em 1670 0 :Esse 
nucleo foi atacado sem exito em 1741 por Ol'dem do 
Conde de Bobadela, entii.o governador de Minas Ge
rais 0 Cinco a nos depois, registmu-se novo a taque 
por f6rc;as comandadas pelo Capitao Antonio Joii.o 
de Oliveira, durante o qual foram aporisionados 120 
escra vos e morto o chefe Am br6sio 0 

Em 1766, o governo mineiro deliberou expulsar 
os silvicolas, e designou o Mestre de campo Inacio 
Correia Pamplona, que, a frente de 400 h~ mens, 
partiu de Bambui !lara a co-nquista do territ{lrio 
dos Araxaso Mas esta expedir,;ao talvez nao tivesse 
chegado a born termo se nao recebesse o auxilio 
valioso do indio Iboa:pi que, preterido no seu amor 
pela filha do cacique dos Araxas - Andaia -, guiou 
os invasores para a dizimar,;ii.o quase completa da 
tribo, em 1766 0 Foi dado inicio a colonizar,;ao com 
agricultores vindos de Sao Joao del Rei, Itapec.erica 
e Pitangui. 

A primeira missa nos sert6es do Araxa foi ofi
ciada pelo padre Antonio Alves Machado, vigario 
de Desemboque, a 4 de ag6sto- de 1788 0 Ap6s a missa, 
o padre tomou posse de todo o territQrio !Joara o 
vic aria to de Goias 0 

Em 1814, foi destaca.do para Araxa o ouvidor 
Dr 0 Inacio Silveira Mota, desafeto do ouvidor de 

Goiaso Dois anos 
Igreja Matriz depois, tendo rap

tado Ana Jacin
ta de Sao Jose -
D 0 Beija -, lin-
da jovem araxa
ense, e temeroso 
da vinganga do 
ouvidor de Goias, 
conseguiu por in
termedin do prin
cipe Dom Pedro, 
a quem era sim
patico, que Dom 
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Joao VI baixasse o alvara de 4 de abril de 1816 des
membrando Desemboque e Sao Domingos do Araxa 
da Capitania de Goias e OS reincorporando a de 
Minas Gerais. 

0 Munici!.llo de Sao Domingos do Araxa surgiu 
em 1831 e a cidade em 1865, completando cste a0o 
o primeiro centenario. 

Fomtd(uo .ldmini.l·ff<ilil;a c Jlldi(iclrirt 

A FREGUESIA de Sao Domingos do Araxa foi crlad:a 
no dia 20 de outubro de 1791. Pelo alvara de 4 de 
abril de 1816. foi a freguesia transferida da nntiga 
Provincia de Goias para a de Minas Gerais . 

A vila Ioi criada, com a denominacao de Sao 
Domingos do Araxa, par Decreta-lei de i3 de outu
bro de 1831. tendo sido o seu territ6rio desmem
brado do Municipio de Paraca tu. A instalac;ao ocor
reu a 7 de janeiro de 1833 . 

A elevac;ao da cidade vcrificou-se a 19 de 
dezembro de 1865, par fo rc;a da Lei provincial 
n(nnero 1 259. 

0 Municipio sofreu varias modificaG6es :J.dmi
nistrativas, ora dando ou recebendo territ6rio, ate 
1938, quando. pelo Decreta-lei estadual n. 0 148, de 
17 de dezembro. ficou constituido de um (mica dis
trito lsede) . 

0 Municipio de Araxa e sede de Comarca de 3.a 
entrancia, com jurisdic;iio s6bre os de Perdizes e 
Santa Juliana. 

ESTANCVl HIDROMINERAL 

AS AGUAS minerals, cuja efica.cia n ao se desprendera 
de crendice popular ate a primeira decada do seculo 
XIX. passaram a receber aprovac;ii.o cientifica a 
partir de 1816, quando o barao de Eschwege, se
guido de Frei Sacramento, publicou o primeiro 
relata tecnico sabre elas. Saint-Hilaire, em 1818, 
dedicou um t6pico de seus apontamentos a essas 
aguas. Em 1886, surgiu, s6bre o ass unto. a primeira 
monografia medica, de Melo Brandao . 

Com o advento da Republica, Joao Teixeira Al
vares obteve do governo privilegio para a explora
c;ao e indus trializac;ao das aguas. 

A Estancia Hidromineral de Aguas de Araxa 
(antigo Barreiro) , a 973 m de altitude, e conside
rada "a maior e mais bela estancia do continente," 
onde sobressai o Grande Hotel, edificado em estilo 
·'Miss5es", de 7 pavimentos, com :J.comodac;5es do 
maximo conf6rto para 600 h6spedes. 

0 edificio da.s termas, ligado ao hotel por uma 
galeria em plano elevado, para translto dos turistas 
em tratamento exibe em suas paredes afrescos de 
paisagens minelras. Tem 3 pavimentos e cobre area 
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Termas 

de 17 mil m". 0 hall e uma rotunda espagosa, de onde 
se irradiam t6das as alas de banho ; no teto, urn gru
po de nove vitrais conjugados, numa cupula gigan
tesca representando fatos da hist6ria de Araxa. Ha, 
ainda, uma serie de afrescos s6bre a hist6ria dos 
banhos atraves dos tempos . 0 edificio e dotado de 
t6das as instalag6es para tratamento e banho me
dicinais, e piscina emanat6ria em recinto fechado, 
com agua radioativa na temperatura de 28°C. 

0 conjunto das Termas {inclusive o hotel) foi 
construido pelo governo Estadual e inaugurado em 
1944, com a finalidade de torna-la uma cidade hi
drotermal. Urbanizado, ajardinado, com belos par
ques e campos para espor.te , oferece ao visitante 
uma beleza panoramica ; realga seus encantos 
ruas e avenidas, lagos para passeios em bates ou 
pescaria, e as 3 piscinas com agua corrente {1 para 
adulto e 2 para criangas). Finalmente, uma exube
rante natureza emoldura a Estancia, cujas aguas 
lhe tern dado prestigio no Pais e no exterior . 

A.gua.r Mine1·ai.r 

A ESTANCIA de Barreiro de Araxa possm aguas mi
nerais subtermais alcalino-sulfurosas, usadas tanto 
por via bucal como em banhos. Pelo seu complexo 
fisico-quimico, sua termalidade, alta concentragiio 
em enxofre e acentuada alcalinid-ade, atuam eficaz
mente em diversas molestias , com resultados bene
ficas . 

Araxa disp6e das seguintes fontes em explo
ragiio : 

Fonte Andrade Junior - carbonatada, s6dica, 
sulfurosa-s6dica, alcalina, termal radioativa . :E o 
principal elemento de cur a da estancia .. Us ada via 
oral ou em banhos de imersiio. E indicada para 
diabetes, colites, molestias do figado , das vias bilia
res, da pele e alergicas . 
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Fonte D. Beija - bicarbonatada, caJcia e mag
nesiana, fria, radioativa . Indicada principalmente 
para nefri tes, albuminurias, cisti tes, insuficiencia 
renais. A radioatividade desta fonte e de 112,50 
unidades Mache par litro. 

Alem das fontes, os visitantes contam ainda 
com: a) lama mineral formada pelo contato pro
longado das terras adjacentes com a agua sulfurosa; 
organomineral e radioativa, utilizada de modo geral 
nas doenc;as reumaticas, artrite reumatica subcr6-
nica , mancha da pele ; b) sal mineral, obtido pela 
evaporac;ao natural das aguas sulfurosas; possui 
ac;ao depressora s6bre as hiperglicemias e na elimi
nac;ao do acid a uri co. 

ASPECTOS FlSICOS 

SITUADo na zona fisiografica de Paranaiba-Rio 
Grande (Alto Paranaiba) o Municipio ocupa area de 
1 283 km'. A cidade esta localizada a 19° 35 ' 45" de 
latitude sui e 46° 56' 30" de longitude W.Gr., e 
dista, em linha reta, de Belo Horizonte, 318 km. 
Araxa limita-se com os municipios de Perdizes, Ibia, 
Sacramento e Tapira . 

A cidade esta edificada numa colina, a 973 m 
de altitude. 0 clima e seco e ameno, com media de 
27,8° nas temperaturas maximas e de 16,20 C nas 
minim.as e chuvas de outubro a marc;o. 

0 territ6rio do Municipio e montanhoso, desta
cando-se as serras de Pirapetinga, a de Bocaina 
rantiga dos Araxas), a do Sacramento, na divisa 
com o Municipio do mesmo nome, a do Monte Alto, 
com a gruta hist6rica do Monge , de dificil acesso, 
e a serra da Boa Vista. Os montes do Facao, Pedra 
de Ferro e do Poc;ao sao os· que se destacam. 

Os principais curs as de agua sao: o rio Capiv.ara 
e os ribeiroes Tamandua, Capivara, Marmelo, Santo 
Antonio; os c6rregos Fundo, Pirapetinga, Mourao 
Rachado, Inferno e Entrecosto . 

Quanta aos recursos naturais, possui inesgota
veis jazidas minerais. Em seu territ6rio, encontra-se 
ni6bio, uranio, t6rio e apatita na bacia vulcanica 
do Barreiro, onde brotam as famosas aguas mine
rais sulfurosas e radioativas de Araxa. 0 ni6bio e 
a apatita sao explorados, alem da agua mineral. 

ASPECTOS DE.l\JOGRAFICOS 

Os RESULTADos preliminares do Censo Demografico 
de 1960 apresentavam uma populagao de 28 626 
habita ntes, tendo-se verificado acrescimo de 54,6% 
s6bre a registrada no Censo de 1950 . A populac;ao 
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Grande Hotel 

urbana e suburbana (cidade) passou de 14 375 para 
24 041 (cresceu 67,0%), e a rural, de 4140 para 4 585. 
A popula<;ao urbana e a maior . do Municipio 
(84,0%). 

A densidade demografica . era de 22 habitantes 
por quil6metro quadrado. Foram contados 5 113 
domicilios em to do o Municipio. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 
A PRINCIPAL atividade econ6mica de Araxa e a ex
tragao mineral: agua mineral e jazidas. 

0 ni6bio esta sendo explorado e exportado para 
o exterior pela Distribuidora e Exportadora de Mi
nerios e Adubos S/ A - DEMA, desde 1961 . A apatita 
e extraida e beneficiada pela Companhia Agricola 
de Minas Gerais - CAMING, sociedade de Econo
mia Mista Estadual, de instalagoes modernas. Em 
1964, foram inauguradas as instala<;oes destinadas 
ao engarrafamento, pela Hidrominas, da agua ra
dioativa. A agua sulfurosa e explorada em banhos 
nas termas ou como bebida medicinal. 

Censo Agricola 
Os RESULTADos preliminares do Censo Agricola de 
1960 revelaram a existencia de 309 estabelecimentos, 
cobrindo 111 476 ha de area, dos quais 3 452 se des
tinavam as lavciuras. 

Segundo o tamanho, estes estabelecimentos es
tavam assim distribuidos: 9 com menos de 10 ha 
cada urn; 93, de 10 a menos de 100 ha; 189, de 100 
a menos de 1 000; e 18, de 1000 a menos de 10 000. 

0 pessoal ocupado na lavoura decresceu, entre 
os dais censos, de 1797 para 1 251 pessoas. Enquanto 
isso, foram introduzidos no Municipio 10 tratores 
e os arados aumentaram de 75 para 139. 

Havia criagao bovina em 289 estabeleclmentos: 
170 com menos de 100 cabe<;as, cada urn; 111, de 100 
a menos de 500; e 8, com 500 e mais. 
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/t g riot! tma 

A PRODUgi\o agricola de Araxa, em 1964, foi estimada 
em 245,7% milh6es de cruzeiros. 0 milho contribuiu 
com 30,5% para o valor total e 1 800 t; o feijao. com 
16,3% do valor e 240 t; o arroz, com 13,7 '7o do valor 
e 336 t ; o abacaxi, com 9,1 % do valor c 280 mil fru
tos !apreciavel exporta<;aol ; a bata ta-doce. com 
5,3 % e 520 t; a mandioca, com 4,9 0:: c 1 000 t: e o 
cafe, com 4,1 % e 75 t. 

Os 16.1 o/c· restantes do valor foram cobertos pela 
laranja, banana, manga, tomate , alho, batatinha, 
abaca te, tangerina, amendoim, limfto, cana-de-a<;tl
car, cebola, ab6bora e uva . 

Ha 1 agronomo para servir aos agricultores de 
Araxa. 

Peuttlritl 

A cRIAgii:o de gado bovina vem crescendo ano a ano 
com o constante aprimoramento do rebanho ja 
existente e a apurac;ao dos planteis das rar;as finas, 
predominando a zebuina. Destina-se a produc;ao de 
carne, sobressaindo as ragas gir e holandesa. 

Anualmente sao realizadas exposig6es agro
pecuarias regionai::; em Araxa, certame denominado 
Exposi<;io Agropecuaria e Industrial do Alto Para 
naiba . Ja for a m realizados 4 destes certame::;. 

E:ste ano , a exposi<;ao foi realizada de 25 a :27 
de abril, como parte dos festejos do I Centenario da 
Cidade, com absoluto exito, havendo concurso para 
as melhores especies lciteiras. e distribuic;iio de pre
mios. 

Preve-se para breve a predominii.ncia no Muni
cipio da rac;a de cruzamento holandes, destinada a 
produr;ao leiteira, tendo em vista a instalac;ao da 
fabrica de Ieite em p6 Nestle. no Municipio vizinho 
de Ibia. 

Um total de 61 353 cabec;as, avaliadas em 3.3 
bilh6es de cruzeiros, constituia o rebanho municipal 
em 1964. 

A especie bovina !48 000 cabe<;asl contribuiu 
com 84,8% pa.ra o referido valor, e a suina (6 500 
cabe<;as l , com 7.9 '7~ . Seguiam -se os eqUinos, com 
3 500 cabecas (3.7 % do valor). os muares. com 1 500 
(3,2 % ). os· ovinos, com 1 200. · os caprinos. com 650. 
e 3 asininos. 

No m esmo ano, foram produzidos 5 milh6es c\e 
litros de Ieite. no valor de 325 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola era constituido de 35 mil ga
linaceos, no valor de 30,1 milhoes de cruzeiros. 

A produ<;ao de ovos de galinh a foi avaliada em 
:245 mil duzias e 49 milh6es de cruzeiros. 

A Cooperativa Agropecuaria de Araxa congrega 
os pecuaristas da regiao, que conta com a assisten
eia profissional de 1 veterina rio. 
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Cen.ro Indmt ri<d 
Os RESULTADos do Censo Industrial de 1960 revela
ram a existencia de 59 estabelecimentos em Araxa. 
0 valor de sua produ<;ao totalizou 80,8 milh6es de 
cruzeiros. sendo de 38,3 milhoes o da transforma<;i'w 
industrial. Foram ocupados em media mensa! 225 
openirios e utilizados 695 cv de f6r<;a motriz. As 
despesas de consumo alcancaram 42.5 milh6es 136.5 
com materia-prima! . 

0 principal genero de industria era o de produ
tos alimentares, com 18 estabelecimentos, 55 oper:i
rios. em media mensa!, e 47.7 7o do valor total da 
produ<;ao. A seg·uir. vem o de vestuario, cal<;ados e 
artef.a tos de tecidos. com 7 estabelecimen tos. 29 
operarios, em media mensa! . e 11.4 '/;. do valor da 
produGao. Existiam. ainda. 6 cstabelecimentos de 
minerais nao metalicos, 3 de metalurgia. 1 de meca
nica , 1 de material de transporte, 7 de madeira. 5 
de mobiliario. 1 de couros e peles e produtos simi
lares, 1 de produtos farmace-uticos e medicinais, 1 
de perfumaria. sab6es e velas , 3 de bebidas. 2 de edi
torial c gra.fica e 3 nao especificaclos. 

I 11d ;l.rtri,r 
ARAXA, nos ultimos quatro anos, tem experimentado 
um surto industrial muito grande, gracas ao forne
cimento de energia eletrica a cidade pela CEMIG. 
Principalmente no setor de minerios , com a criacao 
das duas maiores ind(Jstrias do Municipio, instala
das em 1960 e 1961: Companhia Agricola de Minas 
Gerais e Distribuidora e Expor tadora de Minerios e 
Adubos SA. Em 1963 e 1964, surgiram mais duas 
indl1strias no ramo de m6veis, dest.acando-se. em 
uma delas, a linha de cofres de a<;o ja com larga 
exporta<;iio. Em 1965. surgiu a fabrica de material 
didatico, e bem assim a de saquinhos de papel para 
uso comercial . 

Segundo levantamento local, a producii.o indu:;
trial em 1962 at.ingiu 536,6 milh6es de cruzeiros e 
ocupou 428 operarios nos 66 esta belecimcn tos exis
tentes. Destacava-se o genera de produtos alimen
tares, com 19 estabelecimentos, 67 openirios e 43,9 % 
do valor total da produ<;ao, seguido pelo de extrativa 
de minerais n5.o metalicos, com 7 estabelecimentos, 
150 operarios e 32-,2 % do valor. Colocavam-se a dis
tancia o de madeira e mobiliario, com 7 estabcleci
mentos c 44 openirios, o de cal<;ados e vestuario, com 
5 es tabelecimentos e 30 operarios, o de metalurgia. 
com 8 estabelecimentos e 46 operarios, e o de bebi
das, com 4 estabelecimentos e 28 operarios. 

Em 1964, um levantamento por amostragem em 
9 dos 76 esta belecimentos registrou 171 operarios e 
am vaior de produ<;ao da ordem de 839,9 milh6e~ de 
.:: ruzeiros. 
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Abate de Reses 

0 ABATE de bovinos e suinOS e feito no Matadouro 
Municipal e no Matadouro Industrial de Araxa. A 
matanc;a no primeiro destina-se ao consumo do pu
blico, enquanto no segundo, parte e transformada 
em charque. destinado a exporta<;ao. 

Em 1964, foram abatidos 4 702 bovinos e 2 776 
suinos. Os produtos derivados totalizaram 722,3 
toneladas, no valor de 367,3 milh6es de cruzeiros, 
para os quais a carne verde de bovina forneceu 
227,3 t e o charque 210,0, perfazendo, em conjunto, 
69,5% do valor. Os couros verdes e salgados de bo
vina 017 .t) contribuiram com 2,4% para o valor; a 
carne verde de suino 156,1 t), com 9,2 %; e o tou
cinho fresco (111,9 t), com 18,9%. 

C omhcio e Ba11cos 

0 MUNICiPIO serve de intermediario de seus VlZl
nhos, recolhendo e vendendo parte da prodU<;ao 
agropecuaria. Exporta para Sao Paulo e Parana o 
seu queijo e o da vizinhanc;a; cafe para Santos; 
suinos r>ara Bela Horizonte e charque para Per
nambuco . 

Parte consideravel do comercio varejista dos 
Municipios de Ibia, Sacramento e Perdizes e suprida 
com o fornecimento de seus artigos manufatu
rados. Exporta a bacaxi oar a Ubera ba. Importa pro
dutos agricolas para seu con sumo. 

Em dezembro de 1964 o Municipio possuia 205 
estabelecimentos comerciais, sendo 8 atacadistas. 

Quanta a rede bancaria, funcionam ali a matriz 
do Banco Dumont e as agencias dos bancos do Co
mercia e Industria de Minas Gerais, d•o Credito Real 
de Minas Gerais, de Minas Gerais e do Brasil. Conta, 
tambem, com duas agencias da Caixa Econ6mica, a 
federal e a es.tadual, e matriz de uma Cia. de In
vestimentos, a CREDIARA. Sao 2 as cooperativas de 
consumo: a de Aguas de Araxa e a dos Bancarios 
e Servidores Publicos de Araxa. 

Em 31 de dezembro de 1964, eram os seguintes 
os saldos das principais contas bancarias (em mi
lh6es de cruzeiros) : caixa em moeda corrente, 
112,0 ; emprestimos em contas correntes, 1 029; ti
tulos descontados, 2 639; e depositos a vista e a 
cur to prazo, 1 127 . 

Serui[os 

0 MUNrciPw, em dezembro de 1964, possuia 223 esta
belecimentos de prestac;ao de servic;os, entre os 
quais 7 hoteis, com 444 quartos e 220 apartamentos, 
com capacidade para 1 100 h6spedes, destacando-se 
o grande Hotel de Araxa e o Colombo; e 3 pens6es . 
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'Ffamportes 

ARAXA diso6e dos servicos da Rede Mineira de 
Via<;ao e 4 empresas de ·6nibus. E servido por urn 
aero porto, operand a nele 2 empresas aereas. 

Liga-se aos municipios vizinhos e as capitais 
estadual e federal pelos seguintes meios de trans
porte: Ibiti- ferroviario, 2 horas e 50 minutos, ro
doviario, 1 hora; Sacramento - rodoviario, 1 hora 
e 30 min u tos, pela MG- 172; Perdizes - rodovia
rio, 1 hora e 30 minutos; Tapira - rodoviario, 
2 horas ; Uberaba - ferroviario, 6 horas , rodoviario , 
3 horas e aereo, 20 minutos; Uberlandia - rodovia
rio, 4 horas; Patos de Minas - rodoviario. 3 h oras 
e 50 minutos; Bela Horizonte - ferroviario, 18 ho
ras ; rodoviario, 10 horas e 30 minutos e aereo, 1 
hora e 20 minutos; Brasilia mF) - rodoviario 12 
horas e 30 minutos e aereo , 2 horas e 45 minutos. 
Rio de Janeiro, GB - ferroviario, via Barra Mansa, 
32 horas e 35 minutos ou via Belo Horizonte, pela 
Rede Mineira de Via<;ao e EFCB, 32 horas e 45 mi
nutos; rodoviario, 20 horas e 30 minutos e aereo, 
2 horas e 35 min u tos. 

Tapir a. 

"' COI'IVE/f~OtS 
ROtJOV/R l'lfYitfU/71?.!:>/l lm1i 

TlillFE6Q PEl?tfRiiE/m"' -
F£/Ui'OV/17 

Compo de ,POi13Q 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 31 
de dezembro de 1964 , 274 autom6veis e jipes, 171 
caminh6es, 21 6nibus e micro-6nibus, 114 camione
tas para passageiros, 315 camionetas para carga e 
36 outros veiculos. 

Trafego Aereo 
0 AEROPORTO de Araxa, em 1962, registrou 393 pousos. 
0 movimento de p.assageiros acusou J 816 desem
barques, 1 821 embarques, alem de 3 985 pessoas em 
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transito . Foram descarregadas 9,2 toneladas de 
carga c embarcadas 5.0. For via aero nos tal. foram 
clesembarcados 279 quilos e embarcados 142. 

As emprcsas que con t ribuiram para este movi
men to fora m a Varig, Cruzeiro. Vasp e Aerovias. 

Co Ill / Ill i(tl( (; cJ 

EsTA em andamento o contrato firmado com a Com
panhia Telcf6nica de Minas Gerais, para a implan
taQao do sistema telef6nico automatico. Conta 
Arax:i. com 852 telefones instalados e 1 agencia do 
Departamento de Cot:reios e Telegrafos. 

L'ISP EC!'OS SOCIAlS 

As PRIMEIRAS construcoes de Araxa foram feitas 
numa colina na junQao dos c6n·egos Chorao e Santa 
Rita. Ma is tarde a cidade transp6s esses rios, dei
xando ai formados os bairros de Lava.pes e Santa 
Rita, para ir alcanGar a estancia de Aguas de Araxa 
em Bar reiro. Expandiu-se em t6das as direQ6es. 
constituindo bairros como o de Barro Alto, Vila 
Santa Tcrezinha, Vila Sao Crist6vao e outros. Hoje 
a cidade e suntuosa e moderna, com belas vivendas, 
dispondo de 284 logradouros publicos, sendo que 51 
pavimentados, inclusive as 11 pra(fas. 

A avenida Imbiara. que da saida para a estfm
cia do Barreiro, com 2 pistas pavimentadas, com 
arborizaGao central c lateral e a parte central em 
laj otas, para pedestres, e a mais importan te. Estao 
sendo iniciadas obras visando a pavimentaGao de 
t6da a cidade. 

:E de 125 o numero de logradouros servidos por 
agua canalizada e de 80, por esgotos· sanitarios. 

0 abastecimento de agua e mantido pela Pre
feitura Municipal. Dos 5 654 predios existentes em 
1964. 3 325 eram servidos por agua canalizada (rede 
cle 58 km) e 1 641 estavam ligados a r ede de esgotos 
trede de 20 km1. 

Ravia 3 975 ligaQ6es eletricas, e a energia era 
fornecida pela CEMIG . 

. ·I J •iJI[ 1nict i\ f/dico-Stt1Iitclrict 

ARA XA po.ssui 3 hospitais com o total de 121 leitos. 
A San ta Casa de Misericordia, mantida pela 

Associa(fao de Assistencia Social, disp6e de 95 leitos . 
5 medicos, 3 enfermeiros diplomados (irmas) ' 3 
auxiliares de enfennagem , 5 atendentes e 5 outros 
a uxiliares. 

o Hospital Regional D. Bosco, instalaclo em ju
nho de 1963 como entidade particular , disp6e de 2 
medicos e 4 auxiliares de enfermagem e uma far
m acia para s6cios, no sistema coop era tivista. 
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Pra~a I' Coh!glo Dom Ros~o 

0 Hospital Sao Marcos, instalado em fevereiro 
de 1963, tambem particular, dispoe de 3 medicos, 
1 enfermeira diplomada e 4 auxiliares de enfer
magem. 

A cidade conta, ainda, com urn centro de Saude, 
estadual, e urn Posta de Puericultura - Lactario 
Odete Valadares, mantido pela LBA. 

Estavam no exercicio de suas profiss6es 13 me
dicos, 4 enfermeiros diplomados ·e 15 dentistas, em 
31 de dezembro de 1964. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar realizado, em 1964, em Araxa, 
apurou 12 713 criangas entre 0 e 14 anos. As crian
'<as de 7 a 14 que nao frequentavam a escola atin
giram 40 % (1 904) . Entre estas, !ncluiam-se as. cri
angas que terminaram 0 primario e nao ingressaram 
em outro. Frequentavam as escolas 4 751 crian.;as. 
Foram contados 28 predios escolares: 12 ria zona 
rural; 6 na suburbana· e 10 na urbana. 

No corpo docente, foram encontrados 173 pro
fess6res, dos quais 154 regiam classes, 14 s6 pos
suiam instrugao primaria e 97 eram normalistas. 

Ensino 

Eivl ABRIL de 1965, funcionavam em Araxa 27 unida
des do ensino primario geral, inclusive cursos de 
admissao, ocupando 179 professores. 0 numero de 
alunos matriculados era de 5 221 menores (2 597 me
ninos) . 

No ensino media, havia 5 estabelecimentos : Co
legio Dom Bosco (ginasial e cientifico) , Colegio Sao 
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Domingos (ginasial e forma<;ao de profess6ras pri
marias), Escola Tecnica de Comercio (comercial 
basico e tecnico de contabilidade), Ginasio Jesus 
Cristo (ginasial) e Ginasio Vasco Santos Cginasial 
e fuluramente o industrial) . Eram 65 os profess6res. 

A matricula, no inicio do ana letivo de 1965, era 
de 1 599 alunos (790 meninos e 809 meninas); 1153 
no ginasial; 199 no curso normal; 101 no comercial 
basico; 86 no tecnico de contabilidade e 60 no cien
tiiico. 

C 11/ Iura 

SAo 2 as bibliotecas existentes em Araxa para uso 
publico, com acervo de 5 204 exemplares: e Biblio
teca Municipal e a do SESC. Em 1964 o numero de 
ccnsultas foi de 3 500 e o de e:nprestimos a domici
lio. 8 010. 

Possui 3 livrarias e igual numero de tipografias. 
Ha 3 cinemas com capacidade total de 1 752 

lugares. 0 Cine-teatro Araxa (460 lugares) acha-se 
si tuado na Estancia. 

Sao 2 os j ornais em circulaqao: o "Diario de 
Araxa" e o "Correia de Araxa" (semanario) . A 
Radio Imbiara de Araxa, urefixo ZYI - 4, trammite 
na freqi.iencia de 1 420 kc/s, em onda. longa , achan
do-se instalada desde 1946. Em 1964, foi instalada 
uma t6rre de retransmissao da TV Itacolomi, canal 
4, de Bela Horizon te. A cidade dis poe de cere a de 
200 a.parelhos de televisao. 

No se tor recreative, ccnta com o Clube Brasil, 
com 1178 associados, eo Clube Uniao. As entidades 
desportivas. em numero de 5, reunem 1 005 associa
dos : Araxa Esporte Clube (profissiona]); Araxa 
Tenis Clube; Caiqara Futebol Clube; CIT Futebol 
Clube, e Vila Nova FutebCJl Clube. 

Alem do Estadio Faust::> Alvim, mantido pela 
municipalidade, destinado ?. pratica do futebol, ha 
o do Araxa Tenis Clube, provido de piscina, quadras 
de tenis, basquete, volei e futebol de salao, e a pra<;a 
de esportes da Estancia Hidromineral, com piscina 
de agua corrente, para adultos e crianqas, e quadras 
para outros esportes. 

0 Rotary Clube e o Lions Clube estao ali repre
sentados par 30 e 25 associ ados , respectivamente. 

No inicio de 1965, foi fundada a Academia Ara
xaense de Letras; e em setembro foi inaugurado o 
Museu D. Beij a , cujc edificio conserva as caracte
risticas centenarias de Araxa. 

0 Municipio conta ccm os sec·vi<;os especializa
dos de 5 advogados e 6 engenheircs. 

Entre os festejos folcl6ricos, esta a folia de Reis·. 
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Atra[oes Turisticas 

DISPOE 0 Municipio de grande numero de locais 
apraziveis e .Pitorescos, que constituem atrac;ao tu
ristica . Entre iHes, a Estancia Hidromineral de 
Aguas do Araxa, a Gruta do Monge, no Monte Alto, 
e a Cascatinha, a 500 metros do Grande Hotel . Ha, 
ainda, os sobrados da epoca colonial, a igreja de Sao 
Sebastiao, construida em 1804, com suas obras de 
arte, como a de Nossa Senhora das Dores e a do 
Nosso Senhor Morto, consideradas verdadeiras 
obras-primas, de a:utoria de Bento Antonio da Boa 
Morte. Recentemente foi inaugurado o Museu Re
gional D . Beij a . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTAO instaladas em Araxa as seguintes repartic;6es 
publicas : Correios e Tel·2grafos, Coletorias federal 
e estadu.al, a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE, 1 escrit6rio do DNER, Delegacia 
Fiscal, Delega.cia de Policia, Divisao do DER e a 
Prefeitura Municipal. 

Pinan[as Publicas 

A UNIA:o arrecadou no Municinio, em 1964, 124 5 mi
lh6es de cruzeiros e o Esta do,-253,6 milh6es . · 

A Prefeitura, n aquele ano, arrecadou 131,0 mi
lh6es de cruzeiros, sendo a renda tributaria de 70,9 
milh6es . A des_pesa subiu a 156,7 milh 6es. 

0 orc;amento municipal para 1965 previa receita 
de 245,5 milh6es de cruzeiros e fixava igual desp.esa . 

Re presenta[ao Politic a 

A CAMARA de Vereadores de Araxa esta composta de 
13 edis. Estavam, em 31 de agos:o de 1965, inscritos 
11 398 eleit ores. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho, foram, 
em maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Araxa, Astrogildo Mendes. 0 hist6rico 
e da 1.a edic;ao, de Renato Rocha . 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documentac;ao municipal da Diretoria de Documen
tac;ao e Divulga<;ao (Se::ret!:lria-Geral do CNE) , e 
de 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT1STICA 

Ptesidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar .Ayres 

COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

(4,a serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atibaia; SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 ~ Cordeiro, RJ. ~07 - Umbuzelro, 
PB. 308.- Assare, CE. 309 - P~apolis, . SJ>:~ 310 - -Arela, ·PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Uill'-
jara, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315.. .. ,....., ·lp:l<U!;u; SP: 316 '.::-: 
Pitangui, MG. 317 - Rebou~as, PR. 318-::..,! Ca:Jurtl, SP; 319 ~ 
Araxa, MG. · 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grdjico do 
IBGE, aos oito dias do mes de dezembro de mil . 
novecentos e sessenta e cinco, 29.o da criagao do 
Instituto e 400.0 da fundagao da Cidade do Rio de 
Janeiro. 


