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CRIST ALINA 

GOlAS 

ASPECTOS FJSICOS - Area: 6 362 km r1966;; 
altitude: 950 m; temperaturas medias, em °C, 
das maximas: 28; das minimas: 17. 

POPULA.QAO - 9172 habitantes (dados pre/imina
res do Rl;censeamento Geral de 1960); densidade 
demogrcifica: 1 habitante par quil6metro qua
drado. 

ATIVIDIADES PRINCIPAlS - Produl}iio extrativa 
mineral Ccristal de rocha) e pecutiria ibovinos). 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 correspon
dentes bancarios. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 26 autom6veis e jipes, 70 caminh6es, 1 
6nibus e 142 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 342 ligal}oes el!itricas; 4 
pens6es, 2 restaurantes e 9 bares. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 1 pasta do SAMDU e 1 
de h,igiene; 2 medicos e 4 dentistas, no exercicio 
da projissdo; 2 jarmacias. 

ASPECTOS CULTrJRAIS - 18 unidades escolares de 
ensino primtirio fundamental comum e 1 de 
ensino media; 1 biblioteca e 1 cinema. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 rmilh6es de 
-cruzeiros) - receita prevista: 17,6; despesa ji
xada: 17,6. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 7 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da c.apa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

For a busca do ouro que levou bandeirantes as 
terras do atual Municipio de Cristalina, onde desco
briram o crista! de rocha. Sua explora~ao perma
neceu vacilante por multo tempo, dada a insignifi
cante coloca~ao no mercado europeu. 

Em 1879, os franceses Etienne Lopes e Leon 
Labousiere, residentes em Paracatu, adquiriram 
pequena partida do minerio, remetendo-o a Paris, 
onde alcan~ou pre~o compensador. Para facilidade 
de compra, estabeleceram-se no local denominado 
Serra Velha, incrementando o comercio de crista!. 
Afluiram garimpeiros, constituindo-se um precario 
nucleo habitacional. A queda de pre~o determinou 
o regresso dos franceses a Paracatu, em 1882, e con
seqiiente dispersao dos faiscadores. 

0 interesse pelo barato crista! brasileiro estava, 
entretanto, despertado na Europa. Assim, naquele 
mesmo ano, chegou outro frances, Emilio Levy, tra
zendo pequeno sortimento de fazendas, no intuito 
de barganha-lo por crista!. Divulgada sua intensik, 
animaram-se os remanescentes e os habitantes cir
cunvizinhos, fazendo crescer o lugarejo. A margem 
esquerda do c6rrego Almocrafe, entre palho~s co
bertas de folhas de burlti, Emilio Levy construiu, no 
ano seguinte, sua ,propria casa. 

A vultosa afluencia de compradores de crista!, 
em 1884, muito contribuiu para a fixa~ao e cresci
mento da populagao, o que continua sendo nos 
tempos atuais. 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

0 DISTRITO, com a denomina~ao de Serra dos Oris
tats, foi criado pela Lei raunicipal n.0 15, de 14 de 
outubro de 1901. · 

Com o toponimo de Sao Sebastiao dos Cristais 
surgiu o Municipio, por for«a da Lei estadual 
n.0 533, de 18 de julho de 1916, com territ6rio des
membrado do de Santa Luzia, atual Luziania. A ins
tala~ao teve lugar a 15 de janeiro do ano seguinte. 

A Lei estadual n.0 577, de 31 de maio de 1918, 
alterou o toponimo distrital e municipal para Cris
talina. 

Por for~a do Decreto-Lei estadual n.o 311, de 2 
de mar~o de 1938, recebeu foros de cidade. 

E Municipio-distrito. 
A comarca foi criada pelo artigo 8.0 das Dispo

si~oes Constitucionais Transit6rias do Estado de 
Golas e instalada em 29 de fevereiro de 1948. 

Integrando a zona judiciaria de Anapolis, Cris
talina e sede de comarca de 1.a entrancia, constitui
da de um s6 termo. 
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Clube de Ca~a e Pesca 

ASPECTOS FISICOS 

0 MUNiciPio esta situado na zona fisiografica do 
Planalto. Hidrograficamente privilegiado, tern suas 
terras banhadas pelos rios Sao Marcos, Sao Barto
lomeu e Corumba, ah~m de inumeros ribeiroes e 
c6rregos. 

Na ,parte mais plana da Cadeia Central ou ser
ra do Espinhago, Cristalina tern 1 000 metros de 
altitude media. Suas elevac;oes se situam na serra 
dos Cristais a que se deve o toponimo municipal, dos 
Topazios, da Posse, de Sao Pedro e no morro do 
Padre. Seus 6 362 quilometros quadrados confinam 
com os municipios de Luziania, Ipameri, Distrito Fe
deral e Estado de Minas Gerais. 

A sede municipal, aos 950 metros de altitude, 
tern sua posigao geografica determinada pelas se
guintes coordenadas: 16° 45' 46" de latitude sul e 
47° 36' 33" de longitude W. Gr. Dista 176 quilome
tros, em linha reta, da Capital do Estado. 

0 clima, seco e temperado, tern media de tempe
raturas minimas de 17°C e maximas de 28°C. 

A grande riqueza natural de Cristalina e o cris
ta! de rocha , cuja extrac;ao se processa normalmen
te, embor.a ainda sejam empregados recursos ma
nuais . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Censo Demogrdfico 

Os RESULTADOs preliminares do Censo Demografico 
de 1960, constatou urn crescimento populacional de 
72% em relagao aos dados fornecidos pelo Censo de 
1950. Assim, Cristalina contava, em 1.0 de setembro 
de 1960, com 9 172 habitantes, dos quais 5 362 resi
dentes na zona rural (58,5%). Contavam-se 1724 
domicilios. 
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Ginasio Estadual 

A cid.ade, com seus 3 810 habitantes, cresceu 
121,6% no ultimo decenio intercensitario. 

A vasta extensao territorial do Municipio de
termina uma densidade demografica de 1 pessoa por 
quilometro quadrado. 

Mot·imento da Populafao 

EM 1962, foram registrados 94 nascidos vivos (52 do 
sexo masculino); 3 natimortos (1 do sexo masculi
no); 250 nascidos em anos anteriores, e 62 6bitos 
(35 do sexo masculino) . Realizaram-se 55 casa
mentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Os CRISTALINENSES aproveitam a vastidao dos 
campos para a cri.ac;ao de gado e cultivo de cereais. 
A produ~ao de crista! de rocha influi muito na eco
nomia local, porem sofre com as oscilac;oes do mer
cado mundial, tornando-se elemento instavel. 

Censo Agricola 

0 cENso Agricola de 1960, segundo sinopse .prelimi
nar, cadastrou 231 estabelecimentos. A area em que 
se localizavam esses estabelecimentos media 404 811 
hectares, dos quais 989 estavam destinados a lavou
ras. 

Qu.anto ao tamanho, havia 2· estabelecimentos 
com menos de 10 hectares, cada urn; 55, com 10 a 
menos de 100; 113, com 100 a menos de 1 000; 54, 
com 1 000 a menos de 10 000; e 7, com 10 000 e mais 
hectares. 

Verificou-se que em 215 estabelecimentos cria
vam-se bovinos, sendo que em 142 havia menos de 
100 cabec;as, em cada urn; em E8, de 100 a menos 
de 500, e em 15, de 500 e mais cabec;as. 

As atividades agropecuarias ocuparam 1 588 
pessoas. Eram 14 os arados. 

Agricultura 

0 cULTIVO de produtos agricolas, em 1964, se esten
deu por 1195 hectares, sendo a safra av.aliada em 
166,3 milhoes de cruzeiros. 0 produto de maior con-
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tribuic;ao economica foi o feijao; que utilizou 335 
hectares, rendeu 306 toneladas e representou 33,1 % 
do valor total. Seguiram-no: o milho, com 430 ha, 
672 t e 23,6% do valor; e o arroz, com 210 ha, 480 t 
e 23,1% do valor. A banana, a cana-de-ac;ucar, a 
mandioca, o abacate, a Iaranja, a manga, o cafe eo 
amendoim completaram, em conjunto, os 20,2% do 
valor total. 

Segundo dados locais, a produc;ao agricola do 
Municipio, em 1965, foi estimada em 170 milhoes de 
cruzeiros. 

Pecuaria 

A POPULAQ.Ao pecuaria, em 1963, era de 68 mil cabe
c;as de gada, no valor de 1,4 bilhao de cruzeiros. Os 
bovinos, em numero de 49 mil, contribuiram com 
90% .para o valor total dos rebanhos. A distancia, 
com 10 mil cabec;as e 4,2% do valor, vinham os 
suinos; com 6 500 cabegas e 4,1% do valor, os eqi.ii
nos; com 1500 cabec;as e 1,0% do valor, os asininos; 
e, finalmente, com 1 000 cabe<;as e 0,7% do valor, 
os muares. 

Significativa foi a produc;ao de leite que atingiu 
1,2 milhao de litros, no valor de 48 milh6es de cru
zeiros. 

A avicultura se restringia a galinhas, galas e 
frangos, num total de 22 mil cabec;as e valor de 
8,8 milhoes de cruzeiros. 

Produziram-se 75 mil duzias de ovos de galinha, 
no valor de 14,3 milhoes de cruzeiros. 

Censo Industrial 

Dos 9 estabelecimentos, todos de industrias de 
transformac;ao, registrados pelo Censo Industrial de 
1960, 4 eram do genera de produtos alimentares, 3 
do mobiliario e 2 de minerals nao metalicos. 

Havia 33 pessoas ocupadas, sendo de 23 a media 
mensa! dos operarios ocupados. Os 971 milhares de 
cruzeiros pagos a titulo de vencimentos e salarios 
correspondem, exclusivamente, as quantias recebi
das por operarios. As despesas de consumo atingiram 
a 5,2 milhoes de cruzeiros, dos quais 4,7 milhoes fa
ram dispendidos na aquisic;ao de materias primas. 
Consumiram-se 8 cv de forc;a motriz. Foi de 8,7 mi
lh6es de cruzeiros o valor total da produ<;ao indus
trial para o qual o genera de produtos alimentares 
contribuiu com 47,5%; o de mobiliario, com 44,9%; 
e o de minerals nao metalicos, com 7,6%. 0 valor da 
transforma<;ao industrial atingiu 3,5 milh6es de cru
zeiros. 
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Extrac;ao de cristal: Garimpo Jatoba 

Produf·ao Extftttira Jfineral 

MERECE destaque a produgao extrativa mineral 
que, em 1964, rendeu 451,7 toneladas de crista! de 
rocha, no valor de 234,2 milh6es de cruzeiros. 

Dados Iocais informam que, em 1965, foram ex
traidas 623,8 toneladas de crista!, vendidas na 
origem por 1,3 bilhao de cruzeiros. 

Indltstria de T ransforma[ao 

EM 1963, foram abatidos 3 922 bovinos e 2 855 suinos. 
Resultaram 975,9 toneladas de carnes e derivados, 
no valor de 319,3 milh6es de cruzeiros. A carne verde 
de bovina contribuiu com 627,9 t e 70,6% para o va
lor ; o toucinho fresco , com 171,3 t e 15,9%; e a carne 
verde de suino com 85,7 t e 10,1% . Figuraram, ainda, 
couros seco e salgado de bovina, sebo e ossos a 
granel. 

Conufrcio e Bancos 

ExiSTIAM, em 1965, 51 estabelecimentos de comercio 
varejista e 11 de atacadista. 0 comercio se faz com 
as prac;as de Goiania, Anapolis, Uberlandia-MG, 
Belo Horizonte, Sao Paulo, Guanabara, Brasilia e 
dos municipios vizinhos, baseado na exportagao de 
crista!, gado e produtos agricolas. 

As transac;oes bancarias se fazem atraves de 
correspondentes dos bancos do Brasil e do Comercio 
e Industria de Minas Gerais. 
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Transporte 

o MUNiciPio e servido pelas rodovias federais 
BR-040 e BR-050, alE~m de rodovias municipais. 

Estradas de rodagem ligam Cristalina a 
Brasilia-DF, via Luziania, em 2 horas; a Ipameri, 
em 5 horas; a Luziiinia, em 1 hora e 20 minutos; a 
Paracatu-MG, em 1 horae 30 minutos; e a Unai-MG, 
em 4 horas e 30 minutos, via ·Paracatu. 

/ 
;/ P/ 8 -HORIZDNTE 
~ R. 0~ JANEIRO 

' CONVEN~ci-s 
ROOOVIA I'AV/M£NTAOA -
ESTRADA PERMANENT£ -
FERROVIA ""-+ 
CAMPO DE I'OIJSO -t-

Com a Capital do Estado a lig.agao rodoviaria se 
faz, via Luziania, em 2 horas. 

Em 1965, estavam registrados na Prefeitura 239 
veiculos : 26 autom6veis e jipes, 70 caminh6es, 1 
6nibus c 142 outros veiculos . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE possui 17 ruas e 1 praga totalmente ilumi
nadas, com 120 lampadas e media de 12 horas de 
funcionamen to. Existe uma usina termoeletrica, 
inaugurada em 1950, e outra hidroeletrica, inaugu
rada em 1965. Contam-se 342 ligagoes eletricas, na 
freqiiencia de 60 c/ s. A media diaria da iluminagao 
domiciliaria e de 20 horas. 

Ha 4 pens6es, 2 restaurantes, 9 bares e 5 bar
bearias para servir a populagao. 
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Estao em atividade 1 engenheiro e 2 advogados. 
A instala~ao do servi~o de abastecimento dagua 

esta em fase de execu~ao. 

Assistencia Medico-Sanitaria 

A ASSISTENCIA medica e prestada por um posto do 
SAMDU e outro de higiene, mantido pelo Governo 
Estadual. 

Exercem a profissao, em Cristalina, 2 medicos e 
4 dentistas. Funcionam 2 farmacias. 

Acha-se em constru~ao o predio para o Instituto 
Maternidade Hospitalar de Cristalina. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 
SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, foram contados na 
cidade, 1 994 crian~as de 0 a 14 anos: 907 ate 5 anos; 
135 de 6 anos; e 951 de 7 a 14 anos. Destas Ultimas, 
745 crian~as freqiientavam escola. 

Ravia na cidade 21 professoras regentes de 
classe em exercicio e 4 nao regentes. Das regentes, 
17 eram normalistas e 4 nao. 

Ensino 
0 ENSINo primario fundamental comum e ministra
do em 18 unidades escolares, sob a responsabilidade 
de 36 professores. No inicio do ano letivo de 1965, 
matricularam-se 1 500 alunos. 

0 ensino mectio era ministrado pelo Ginasio Es
tadual de Cristalina, onde lecionavam 6 professores 
e estavam matriculados 95 alunos no inicio do mes
mo ano. 

Cultura 
0 Municipio disp6e de 1 biblioteca municipal, 

com cerca de 2 000 volumes. 0 Cine Oriente tern ca
pacidade para 320 espectadores. A Associa~ao de 
Ca~ e Pesca foi criada recentemente. 

A festa do padroeiro da cidade, Sao Sebastiao, 
mobiliza o maior nfunero de pessoas dos municipios 
vizinhos, entre os festejos populares. Merecem des
taque, tambem, os realizados em homenagem ao 
Divino Espirito Santo e os mutir6es. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTA.o sediadas em Cristalina uma coletoria federal 
e outra estadual e uma agencia dos correios e tele
grafos do DCT. 0 IBGE, mantem a Agencia Muni
cipal de Estatistica, 6rgao de coleta do sistema esta
tistico brasileiro. 
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FinanfaJ PtlblicaJ 

EM 1964, a Uniao arrecadou 19,6 milhoes de cruzei
ros, o Estado 88,9 milhoes e o Municipio 20,0 milhoes. 
A despesa realizada pela municipalidade alcangou 
27,4 milhoes de cruzeiros. 

0 orgamento municipal, para 1965, previa recei
ta de 17,6 milhoes de cruzeiros e fixava igual des
pesa (exclusive as cotas-partes dos impastos fede
rais e estaduais). 

Repre.ren!a fao Politica 

0 LEGISLATIVO local e composto de 7 edis. Havia 
2 072 eleitores inscritos ate dezembro de 1965. 

FONTES 

As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Cristalina, Paulo Natalino Dutra. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de docu
mentagao municipal da Diretoria de Documentagao 
e Divulg.ac;ao (Secretaria-Geral do CNE) e de di
versos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publica9ao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta9iio e Divulga9iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
Zu9iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza9iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa nature
za, nao sendo raros OS eqUiVOCOS e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboragao, espe
cialmente de historiadores e ge6grajos . 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE«;:AO DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES . 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP . 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, 
PB . 308 - Assare, CE . 309 - Penapolis, SP. 310- Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT . 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, 
CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, 
MG. 310 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG. 
(2." edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322- Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324-
Joinvile. SC (2.a edi~iio). 325 - Brasilia, DF (2.a edio;iio). 326 
- Campinas, SP (2.• edi~iio). 327 - Siio Paulo de Oliven.;a, AM. 
328 - ltapemirim, ES. 329 - :\'laceio, AL (2.a edi~iio). 330 -
Jail, SP. 331 - Caete. :\1G. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval. :\IG. 334 - Brasih\ia, AC. 335 - Ribeiriio Preto, SP 
(3.a ediciio). 336 - Bauru, SP (2.a edi~iio) . 337 - Carangola, 
MG. 338 - Cristalina, GO . 

. .J.cabou-se de imprimir no Servic;o Grajico do 
IBGE, aos trinta dias do mes de agosto de mil 
novecentos e sessenta e seis, 3Q.o da criac;tio do 
Instituto. 




