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ANAPOLIS 

GOlAS 

f.r ASPECTOS FiSICOS - Area: 1 799 km' 
(1950); altitude: 1 000 m; tempera•tura 
media em °C das mciximas: 26; das mi
nimas: 13; compensada: 20; pre::iptta9ti0 
anual: 1 612 mm. 

f.r POPULA(JAO - 50 338 habitantes ( Recen
seamento de 1950); densidade demogrci
fica: 24 habitantes por quiZOmetro qua
drado. 

f.r ATIVIDAD!ES PRINCIPAlS - Industrias de 
transtormar;fio (principalmente as de pro
dutos alimentaresJ; agropecuciria. 

f.r ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
matriz e 7 agencias. 

f.r VEJCULOS REGISTRADOS (na Inspetorta 
Municipal de Trtinsito) - 263 autom.Oveis, 
6nfbus e "peruas"; 409 camtnhoes e ca
mionetas; 38 jipes; 47 motocicletas e 1 946 
bicicletas. 

f.r ASPECTOS URBANOS (sede) - 3 865 ltga
r;6es eletricas, 264 aparelhos tele/6nicos, 
8 hoteis, 52 pensoes e 2 cinemas. 

f.r ASSISTtNCIA MEDICA (sede) - 7 hospi
tais gerais com 372 leitos; 28 medicos no 
exercicio da projissfio. 

f.r ASPECTOS CULTURAIS - 80 unidades es
colares de ensino prtmcirio fundamental 
comum, 9 de aljabetizar;fio de adultos; 2 
de superior; 8 de ensino media; 6 t i po
grajias, 1 livrarla, 9 bibliotecas, 3 j ornais 
e 1 radioemissora. 

f.r FINAN(JAS MUNICIPAlS EM 1956 (milha
res de cruzeiros) - receita total : 13 700; 
receita tributciria: 8 410; despesa: 13 700. 

f.r REPRESENTA(JAO POLlTICA - 15 verea
dores em exercicio. 

Texto e desenho da capa de Marcos Vini
cius da Rocha, da Diretoria de Documen ta.;iio 
e Dlvulga.;ao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 suL de GQias foi povoado, no principia do 
seculo XVIII, por garimpeiros e prospec~ 

tores, que penetraram a procura de ouro por 
todos os cantos da regia<>, onde fundaram 
multas cidades. 

No inicio do seculo XIX, verificou~se novo 
surto de povoamento, com os fazendeiros que, 
com auxilio de escravos, criavam gado em 
areas enormes. Entretanto, eles ocupavam a 
terra, porem nao a povoaram no sentido es~ 
trito do termo. Cultivavam produtos agricolas 
em pequenas areas, apenas para suprir o con~ 
sumo domestico. 

As primeiras penetrac;oes no territ6rio 
onde se veio a instalar Anapolis foram rea~ 
lizadas, segundo a cronica hist6rica regional, 
por imigrantes nordestinos atraidos pela ex~ 
plorac;ao aurifera. Atraves do vale do Ara~ 
guaia e pelo roteiro Piren6polis, Corumba de 
Golas e Bonfim (atual Silvania), eles atin
giam o Paranaiba. 

Na extensa faixa de terra situada entre 
Bonfim e Corumba, fixaram~se alguns des
ses viajantes, principalmente nas cabeceiras 
do ribeirao das Antas, atraidos pel.a excelen
cia dos solos e pela abundancia e variedade 
de cac;a existente no local, tambem conhecido 
por "Campos Ricos", para onde se dirigiram, 
mais tarde, mineiros e baianos. 

Em 1859, ja existiam no povoado cerca de 
15 casas e uma escola, da qual era professor 
o montanhes Joao Batista, nascldo em Pa
racatu. 

Reza ainda a tradic;ao que, passando pe
las imediac;oes do povoado, Dona Ana das 
Dores, natural de Jaragua, perdeu ali uma 
das alimarias - a que conduzla uma imagem 
de Sant'Ana. Encontrada a mula, os tropeiros 
nao puderam erguer a mala que continha a 
imagem, o que levou Dona Ana a interpretar 
o ocorrido como urn desejo da Santa de ali 
permanecer. Prometeu, entii.o, doa-la a capela 
que se vlesse a erguer na localidade - capela 
que veio a ser construida, em 1871, por seu 
filho Gomes de Souza Ramos. 

Tal fato teria originado os primitivos 
nomes do lugar que, em 6 de agosto de 1873, 
passou a ser a freguesia de Santana das An~ 
tas. Pela Lei n.o 695, de 19 de julho de 1884, 
tomou a denominac;ao de Santana dos Cam
pos Rlcos. A 13 de dezembro de 1886 voltou 
a vigorar o nome anterior. 
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No ano seguinte, a freguesia foi elevada a 
categoria de vila, emancipando-se do Munici
pio de Piren6polls, a que pertencia desde sua 
criac;ao como freguesia. 0 toponimo Anapolis 
veio mais tarde. 

Em marc;o de 1892, verificou-se a instala
c;ao da vila, que em 31 de julho de 1907 foi 
elevada a categoria de cidade. 

Criada em 1914 a Comarca de Anapolis 
foi anexada a de Piren6polls, em 1918, sendo 
restaurada em julho de 1920 e instalada no 
ano seguinte. 

Em 1935, a Estrada de Ferro Ooias alcan
c;ou a cidade, abrindo-se para a regiao uma 
nova era de povoamento e prosperidade eco
nomica. No mesmo ano, teve inicio a cons
truc;ao da nova Capital. A estrada de ferro 
levou J;ara aquela area, nao somente merca
dorias de toda especie, mas tambem gente 
que era atraida pelos vastos espac;os vazios da 
parte sul do Estado. De Anapolis, as merca
dorias e as p!!ssoas eram levadas de cami
nhao para o norte e o oeste num raio de 150 
a 200 qullometros. 

0 espirito pioneiro, que se expande de 
frente ativa para a retaguarda, ao lange das 
estradas de comunicac;oes, encontra em Ana
polis a sua base, o seu principal "deposito". 

Por ocasiao do Recenseamen to Oeral de 
1950, o Municipio compunha-se do.o:; .seguintes 
distritos: Anapolis, Brasabantes, Damolandia, 
Ooianapolis, Ooianas, Matao e Sousania. 

Segundo o quadro admlnistrativo do Pais, 
vigente a 31 de dezembro de 195tl, Anapolls 
compoe-se, alem dos 7 c:tados distritos, do de 

HosJ:ltal Evang~llco 
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Interlandia, criado em virtude de l~i munici
pal (desmembrado do distrito de Anapolis). 

LOCALIZAf;AO DO MUNICIPIO 

P ERTENCE 0 Municipio a chamada Zona Fi
siografica de Anapolis, uma das 11 zonas 

em que o Estado esta subdividido e da qual 
fazem parte, tambem, os municip!os de Co
rumba de Golas, Leopolda Bulhoes, Luziania, 
Ner6polis, Orizona, Piren6polis, Silvania e 
Vian6polis. 
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A cidade, uma das mais pr6ximas de 
Ooiania, dista, em linha reta, 49 km da capi
tal estadual, correspondendo-lhe as seguintes 
coordenadas geograficas: 16° 19' 31" de lati
tude sul e 48° 58' 03" de longitude W Gr. 

ASPECTOS FISICOS 

0 s MUNtciPtos de Anapolis, Inhumas, Ita
berai, Trindade, Goiania e parte do de 

Jaragua constituem a regiao chamada "Mato 
Grosso de Golas". Por extensiio, denomina-se 
tambem "Mato Grosso de Golas" a grande 
regiao florestal - da qual a anterior e a 
parte central -, situada no centro-sui do 
Estado. 

A origem do nome esta ligada ao tipo de 
vegeta!;ao e, mais particularmente, ao con-
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traste que ela forma em rela~;ao ao resto da 
palsagem. 

Constitui a regiao uma das maiores areas 
agricolas do Planalto Central. $eus solos fer
tels, resultado da decomposi~;P.o de rochas 
eruptivas btisicas, sao considerados iguais a 
famosa terra roxa de Sao Paulo. 

0 Municipio e mais acidentado ao norte; 
corta-o, de leste para oeste, a serra divisora 
da.s bacias do Tocantins e do Parana, da qual 
partem varios contrafortes principal
mente os que separam a bacia do Meia Ponte 
da do Corumba e as aguas do rio Joao Leite 
das do Ribeirao Cachoeira. 0 ;co mais alto 
e o da Serra do Acurl <1120 m tros), situado 
proximo ao Ribeirao Padre So a. 

Infuneras cavernas, locallzadas nas mar
gens do rio Meta Ponte e dos ribeiroes Antas 
e Padre Souza, servem de abrigo a antas e 
capivaras. 

0 cllma notablliza-se pela regularidade 
das esta~;oes: as estiagens, peri6dicas, come
~;am em junho e termlnam em novembro. 
Iniciam-se as chuvas em novembro, caindo 
com intensldade em janeiro, fevereiro e 
mar~;o. Nao sao comuns as geadas, nem tem
pestades de granlzo; em 1933, porem, ocorreu 
forte geada com prejuizo para a lavoura. 

A temperatura media <em grau.s centi
grados) das minimas e da ordem de 130; da.s 
maximas, 260 e a media compensada, 20 (da
dos referentes a 1956). A preciplta~;ao anual 
foi de 1 612 mllimetros, em 1956. 

As madeiras de lei constituem importante 
fator de riqueza local. Sao exploradas para 
constru~;ao e fabrica~;ao de m6vels, principal
mente, cedro, jacaranda, ipe roxo e amarelo, 

Parte nova do Hospital EvangeUco 



Uma das pra~as da ctdade 

peroba, angico, aroeira e balsamo; sao expor
tadas fibras diversas, encontradas nas matas. 

Quanta as riquezas minerals, nao ha ex
plorar;ao: existem, contudo, ferro, diorito, 
quartzito e ouro. 

A Cachoeira do Pianc6, ja aprove:tada, e 
a principal queda d'agua de Anapolis, com 20 
metros de altura, aproximadamente, e paten
cia de 700 HP. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNiciPIO contava, na data do Recen
seamento Geral de 1950, 50 338 habitan

tes: 25 428 homens e 24 910 mulheres. Era, 
entao, o terceiro em populac;ao no Estado de 
Golas, seguindo os municipios de Golas e 
Goiania, respectivamente, com 124 905 e 53 389 
habitantes. 

No quadro nacional, o Municipio tigura, 
ainda, em posic;ao de relevo. Dos 1 894 muni
cipios existentes em todo o Pais, no referido 
ano, apenas 9% tinham populac;ao maior do 
que a sua. 

Na discriminac;ao da populac;ao segundo 
a cor, verifica-se que o Municipio apresenta 
os mesmos grupos dominantes no Estado, em
bora com percentagens acentuadamente dl
vergentes das de Golas: 76% de habitantes de 
cor branca, e 20% de pessoas que se declara
ram de cor preta ou parda, contrapondo-se as 
quotas estaduais de 58% e 42%, respectiva
mente. 

Quanto a religlao, aos 91% de cat6licos 
em Anapolis correspondem 93% no Estado. 

ANAPoLIS- 7 



Tanto no Municipio quanto em Goias as 
percentagens de estrangelros sao modestas 
(0,9% em Anapolis, contra 0,3% no Estadol. 

A cidade (quadros urbano e suburbano 
do distrito-sede) congrega cerca de 36% dos 
habitantes do Municipio e as vilas de Bra
sabantes, Damolandia, Golanapolis, Goianas, 
Matao e Sousanla, 7%. 

OUADRO URBANO 

OUAORO SUBURBANO 

OUAORO RURAL 

Enquanto em to
do o Estado de 
G1>ias se encon
tram, aproximada
mente, 80% de ha
bitantes, no quadro 
rural, assinala-se 
em Anapolls, nesse 
m e s m o quadro, 
apenas 56% de sua 
populac;:ao (no qua-

30% dro urbano locall-
14%zam-se 30% e no 
56% suburbano, 14% l . 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

A s PRINCIPAlS atividades economicas -
agropecuarias e industrias de trans

formac;:ao - sao identificadas pelas elevadas 
percentagens -de pessoas que declararam exer
cer a ocupac;:ao principal nos ramos "agricul
tura, pecuaria e silvicultura" e "industrias de 
transformac;:ao". 

Considerando-se o total das pessoas de 10 
anos e mais e, dentre estas, o contingente das 
que exercem atividades economicas, pode-se 
estimar a quota das que trabalham no ramo 
"agricultura, pecuaria e silvicultura" e "in
dustria.<> de transformac;:ao" em 63 % e 11%, 
respectivamente (percentagens calculadas so
bre o referido total, exclusive os habitantes 
inativos, os que exercem atlvldades domesti
cas nao remuneradas, discentes e os que nao 
puderam ser incluidos em alguns dos outros 
ramosl. 

Agricultura e pecuaria 

C ONSTITUEM a agricultura e a crlac;:ao do 
gado, juntamente com as lndustrias de 

transformac;:ao de produtos alimentares, as 
principals ativldades da populac;:ao local. 

A grande forc;:a da lavoura reside nas cul
turas de arroz e do cafe; na pecuaria, criac;:ao 
de bovinos e suinos. 
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A influencia da distribui~;ao das chuvas 
se faz sentir na agricultura: a planta~;ao e 
feita no inicio da esta~;ao chuvosa (quase 
sempre depois da primeira chuva, quando a 
terra j a esta umedecida) e as colheitas sao 
realizadas no fim da esta~;ao, quando a chuva 
nao mais prej udica. Por isto sao escolhidos 
apenas alguns produtos que melhor se adap
tam a estas condi~;oes, o que explica a predo
minancia do arroz entre os produtos agri
colas. 

Q1Janto ao solo, o da mata e considerado 
born para a agricultura, ao passo que o solo 
do campo e considerado born apenas para a 
criac;ao extensiva de gado. 

0 agricultor de toda a regiao de "Ma~o 
Grosso de Golas", valendo-se de sua expe
riencia e da presen~;a de determinadas arvo
res que ele considera padrCies de boa terra, 
classifica o solo em "cultura de 1.6 ", de "2.6 " 

e mesn1o de "3.6". 
A "cultura de 1.6 " corresponde a urn tipo 

de solo de vegeta~;ao florestal de porte ele
vado, levemente alcalino ou neutro, rico 
em humus e com boas qualidades fisicas e qui
micas para a produ~;ao agricola ; estes solos, 
resultantes da decomposi~;ao de rochas basi
cas. sao os mais usados para as culturas esgo
tantes1 A "cultura de 2.6 " corresponde urn 
egundo tipo de vegeta~;ao florestal , de solo 

com tendencia para acido, com menor teor 
em humus. mas seco e aparentemente mais 
facil de se esgotar. 

0 sistema de trabalho na lavoura vern 
apresentando melhorias sensiveis, gra~;as a 
introduc;iio de maquinas, tratores e outros im
plementos agricolas. 

Grupo Escolar Artenslna Santana 
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Em 1956, o valor da produc;iio dos princi
pals produtos agricolas do Municipio (arroz, 
cafe, algodao, milho, feijao e trigo) foi esti
mado em 271 milhoes de cruzeiros, dos quais 
95% correspondentes ao arroz e cafe: 

VALOR DA 
PRODUCAO 

PRODUTOS AGRiCOLAS Quantldado 1-----,----
(t) 

Caf~ benoficiado . . . . . . . . . . . . 

tr:.,~~~ .~~·.~·.·:: :: ::::::::: 
~~~:i.;:: :: : :::::::::::::::::. 
Trigo .. . ....... . .... . ........ . 

TOTAL . .. . ....... . ..... .. 

631'0 
9 000 

RIO 
I 733 

199 
24 

Numeroo 
absolutoo 

(CrS 1 000) 

204 880 
52 500 
6 750 
5 910 
I 329 

282 

271 651 

~ sabre 
o total 

75,42 
19,33 
2,48 
2,18 
0,49 
0,10 

100,00 

As plantac;oes de cafe ja ultrapassaram 
10 milhoes de cafeeiros, dos quais 8 514 000 de 
pes frutificando e 2 052 000 pes novas. 

A produc;ao de arroz e cafe teve o se
guinte desenvolvimento no tril~nio 1954/56: 

.ORROZ COM CASCA CAFt BENEFICIADO 

ANOS 
Quanti dade Valor Quanti dade Valor 

(Saco 60 kg ' (Cr$ 1 000) (ArrOba) (Cr$ 1 000) 
- -- - --
1954.. ........... 117 000 46 800 114 000 39 000 

1955 ... ..... .. ... 108 500 30 380 118 500 56 880 

1956 . ............ IW 000 52 500 426 000 204 880 

Ha, tambem, pequenas lavouras de batata
inglesa, cana-de-ac;ucar, abacaxi, mandioca, 
fumo, abacate, laranja, etc. 

Em relac;ao as frutas, foram produzidos, 
em 1956, 24 800 cachos de banana, 4 800 cen
tos de laranja e 360 000 abacaxis. Essas quan
tidades foram superiores as correspondentes 
as safras do ano anterior. 

Quanta a pecuaria, tern destacada impor
tancia no Estado a criac;ao do gado vacum e 
suino. Na crlac;ao bovina, as rac;as preferldas 
sao "gir" e "indubrasil". 

Em 1953, contava o Municipio 95 000 ca
bec;as de gada bovina e 89 000 de suinos; em 
1956, esses efetivos elevaram-se, respectiva
mente, para 135 000 e 115 000. 0 valor do gado 
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Vista aerea da cldade 

bovlno estimado em 297 mllhoes de cru
zeiros c o do suino, em 92 milhoes de cru
zeiros. 

Po ua ainda o Municipio cerca de 11 100 
cabe~as d eqUinos e muares <1956). 

Prmlu tio Florestal 

S l!:G ~JIQ elementos do SEP, foram produ
zidpa no Municipio em 1954, 18 000 me

tros ubico de lenha, no valor de 1 milhii.o 
e 260 DiU cruzeiros. 

0 Municipio produzlu tambem 750 metros 
cubicos de madeira, no valor de 750 mil cru
zeiros. 

P R TifA t , as industrias de transfor
m · ii.o de Anapolis resumem-se nas de 

produto allmentares, ou melhor, nas do be
nefl arrlento de arroz e cafe, principals cul
turas agricolas do Municipio. 

0 grand desenvolvimento da cultura de 
arroz n regiii.o de "Mato Grosso de Golas" 
criou a necessidade de urn desenvolvimento 
paralelo d uma industria de beneflclamento 
da prodtl.<;iio. cujo centro principal e Anapolls. 

Em 1949, a industria de transforma~;ii.o 
apre.~cn~va produ~;ii.o no valor de 125 mllhoes 
de oruz lros, dos quais cerca de 111 milhoes 
(89%> sultnnl s das industrias de produtos 
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alimentares. Em 1955, a produ~ao industrial 
referente apenas aos estabelecimentos que 
ocupavam 5 ou mais pessoas elevava-se a 257 
milh5es de cruzeiros (dados do Registro In
dustrial): 

INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACfAO 

Produtos alimentares .. . ... 
De minerais nio metiUicos 
Mobiliirio .... ... . ... .. .. 
Vt'Jitullrio, cal ~:&do e arte~ 

fatos de tecidos . ... 
Bebid .... . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL (2) ... . .... 

VALOR DA 
PRODUC(AO 

NC•mero de Operarioe (1) 

~=~; oeupados 1-------

Cr$ 1 000 ~ ~~~ 

17 157 206 609 80,35 
9 104 II 510 4,48 
3 25 3 OIU 1,17 

20 I 056 0,41 
24 5 157 2,01 

~0 451 257 141 100,0C 

(I) lnclueive receita proveniente de "servicoe industriais preetados 
a terceiros". - (2) Inclusive os dados rtferentes as indus trias met.allir
gica, de madeira e textil, eujos ruultados !oram omitidos a lim de evitar 
individualizacao de informal)lles. 

As principals industrias de transforma
~ao de produtos alimentares sao as de bene
ficiamento do arroz e cafe, respectivamente, 
com 8 e 6 estabelecimentos (os quais ocupa
vam em 1955, 5 ou mais pessoas) ; nas fabri
cas de beneficiamento de arroz trabalhavam, 
em media (mensa!) , 53 operarios, elevando-se 
a produ~ao a 97 milhoes de cruzeiros; nas de 
beneficiamento de cafe, 44 operarios, valendo 
a produ~ao 49 milhoes de cruzeiros. 

Merecem referencia, tambem, as char
queadas e as indlistrias de beneficiamento do 
algodao. 

E: interessante observar que, no ano de 
1953, o valor da produ~ao referente as indus
trias alimenticias - 201 milhoes de cruzei-

Pra~;a do Bom Jesus - Forum e Prefeltura 
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Colt\gio S. Francisco de Assls 

ros - ern·esen tou cerca de 29% do valor da 
produqiio industrial de Golas, o que mostra a 
importan il.l das mesmas no conjunto indus
trial do Estado. 

M t·:to .. DE TRANSPORTE 

A NAPOLis e um centro de liga~;oes ferrovia
rias entre o norte e o sui do Estado. 

Sendo Goiania o centro das liga~;oes ro
doviarias entre o sui e o centro-sui e norte, 
as duas cidades se complementam. 

0 Municipio e servido pela Estrada de 
Ferro Golas. 

Anapolis liga-se as duas cidades vizinhas 
e as capitals estadual e federal pelos seguin
tes meios de transporte: 

Abadiania - Rodoviario: 43 km. 
Bela Vista de Goitis - Rodoviario: 97 km. 
'Inhumas - Rodoviario: 76 km. 
Leopolda Bulh6es- 1) Rodovifnio: 43 km; 

2) Ferroviario <EFG): 54 km. 
Ner6polis - Rodoviario: 36 km. 
Pet11olina de Goias - Rodoviario: 71 km 
Ptr16polts - Rodoviario: 72 km. 
Stlv nta - Via Leopolda Bulhoes: 1) Ro

doviari . 66 km; 2) Ferroviario: 73 km. 
Capftal Estadual- 1) Rodoviarlo: 57 km; 

2) Feirl:>viario (EFG): 152 km; 3) Aereo: 
50 km. 
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Capital Federal - 1) Rodoviario, via 
Goiania e Uberlandia: 1 660 km; 2) Ferro
viario, ate Araguari, MG (EFG > : 392 km e, 
dai, pela Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro ate Sao Paulo, SP: 817 km e pela Es
trada de Ferro Central do Brasil : 499 km; 3) 
Aereos : 945 km. 

Transporte Aereo 

D ISPOE A crnAnE de urn aeroporto. Atual
mente 3 companhias aereas servem ao 

Municipio: Via~ao Aerea Sao Paulo, con
sorcio Real Aerovias Nacional e Servi~os Ae
reos Cruzeiros do Sui. E, depots do aeroporto 
de Goiania, urn dos mais movimentados do 
Estado, com media diarla de 11 avioes em 
tra.fego. 

Segundo elementos fornecidos pelas com
panhias aereas, o aeroporto local, em 1956, 
utllizou 3 097 aeronaves (consideradas uma so 
vez por viagem completa de ida e volta>, com 
9 045 passageiros desembarcados e 9 155 em
barcados. 

0 movimento do correio desembarcado 
atingiu 982 kg e o do embarcado, 325; a carga 
desembarcada atingiu 80 703 kg, e a embar
cada, 88 351. 

MOVIMENTO BANCA.RIO 

0 MOVIMENTo bancario de Anapolis pode ser 
apreciado atraves dos dados a segulr, 

correspondentes apenas aos saldos de maior 
expressao (dados do Servi~o de Estatistica 
Economica e Financelra): 

SAL DOS EM 30-IV-55 (CrS 1 000) 

CONTAS Munielp lo do %de 
Eatado de Anipollt 

Goiis Anipolis Goiiinla lllbre 0 
Eatado 

- --- ------ ---
Emprilrtimoo em C/C .. . ... P24 328 183 933 236 020 20 
T!tulre descontados .... .. . 720 485 122 933 245 567 17 
Dep6sitos A vista e a eurto 

pr&IO . .•••••••• • • • • • , •• 571 122 90 348 255 821 16 
Dep6sitoo a pcaao ......... 35 980 5 368 12 094 13 

0 Municipio e servido pelos seguintes es
tabelecimentos de credito: Banco Comercial 
do Estado de Golas SA, do Brasil SA, do 
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Estado de Sao Paulo SA, Banco Hipotecarto 
e Agricola de Minas Gerais SA, Comercio e 
Industria de Minas Gerais SA, Banco de 
Crectito Real de Minas Gerais SA, do Es· 
tado de Golas, Nacional do Comercio e Pro
dUf;i1o SA, sendo o primeiro matriz e os 
demais agencias. Ha, tambem, uma agencia 
da Caixa Economica Federal de Golas. 

COMERCIO LOCAL 

S ENDO Ana polis, nao s6 entreposto do "Mato 
GJtosso de Golas", como da grande area 

que se estende para o norte ate alem de 
Uruagu, para leste ate Formosa e para oeste 
ate o Araguaia, apresenta movimento comer
cial intenso nos dols tlpos de comercio, prin
cipalmente no atacadista. 

Existiam em 1956 24 estabelecimentos 
atacadistas e 572 varejistas, os quais registram 
valor anual de vendas que representam ele
vadas percentagens em relagao aos corres
pondentes totals estaduais. Os dados censita
rios de 1950 revelam que o comercio ataca
dista do Municipio realizou cerca de 56% do 
valor das vendas realizadas no conjunto do 
Estado. 

Busto llu fundador da cldade, Gomes de Souza Ramos, 
na pra~a de Born Jesus. 
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CONS'l'RUl;AO CIVIL 

A INDUSTRIA de constru~iio civil tem-se de
senvolvido tastante. Estima-se que nos 

illtimos 6 ancs foram construi:los cerca de 
2 5CO predios. 

Segundo elementos fornecidos pelo De
r:artamento de Obras e Servi~os Publi-::os da 
Prefeitura, foram fornecidas 1 230 licen~as 
para constru~ao no periodo 1951/56; cerca de 
3CO predios foram construidos na zona urbana 
e 1 100 na suburbana. 

INSTRU(;AO POBLICA 

1., oM BASE nos dados censitarios de 1950, 
'-.A pode-se estimar que, a~ualmente, a per
centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 46%, quota observada 
naquele ano (calculada sobre o total das pes
seas presentes de 10 anos e mais) . Essa quota 
ultrapassa a correspondente ao Estado, que 
deve ser um pouco superior a 33% . 

Possui o Municipio 20 unidades escolares 
de ensino fundamental comum. Em 1957, es
tavam matriculados nos cursos fundamental 
comum, infantll e complementar 10 288 alu
nos (5 740 nas escolas mantidas pelo Es
tado); lecionavam nos colE~gios 241 professo
res. Quanto ao ensino n<io primarlo conta com 
a Escola de Enfermagem Florence Nightin
gale, o Imtituto Biblico Goiano (formac;ao de 
pastores protestantes) , 6 ginasios que minis
tram cursos ginasial, cientifico e normal, 1 
Escola Normal Rel!"ional, 1 Escola Tecnica de 
Comercio e a Escola do S.E.N.A.I. 

FINANCAS POBLICAS 

P ARA 0 PERfODO 1951/56, sao OS seguintes OS 
dados disponiveis sobre as financ;as de 

Anapolis (Conselho Tecnico de Economia e 
Financ;as): 

FINAN{:AS (Cr$ l 000) 

ANOS Reeeita arreeod ad a 
Desposn Saldo ou 
realizadn 

11defitit" 
Total Tributflria do halan~o 

- ----

1951. ................ 9 751 • 046 10 4911 H8 
1952 ....... 8 ii45 5 012 7 772 + 773 
1953 . •... . ....••... . . 10 000 5 365 10 000 -
1954.. .• . ..... . ..... . 12 ~98 5 894 II 784 + 814 
1955 ... . . ........... . 

1 

II 190 6 89R II 918 - 72S 
1966 ..•.... . .• ....... 13 700 8 410 13 700 -

16 - ANAPoLIS 



Uma das ruas da cldade 

As principals contas em que se decompoe 
a receita tributaria para 1956 sao as seguin
tes (dados em milhares de cruzeiros): 
Trlbutt\rla . • • . . .. • .. . . . • . • . • . ... . • . . . .. . .. . . 8 410 

Impastos . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. .. • . .. . • . . . . . 6 900 

Territorial .. . • . .. . .. .. . . .. . . .. • . . . • . . . . . 90 
Predial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 500 
BObre lndust rlas e prof!BS6es . . . . . . . • . . 1 500 
De llcen~as .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 800 
Jogoa e DlversOes .... .. .. .. .. .. .. .. .... 300 
Outros .. .................. ..... .. .... . . . 710 

Taxas • . • • . • . • . • . • . • • • .• . • • . . . . . • • . . . . . . . . . 1 510 

Asslst~ncla e seguranca social • . • . . • . . 100 
Baneamento . . . .. . . . . .. . .. . .. • . . • .. . .. .. 90 
Expedlente . • . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . 200 
Fiscallza~lo e servlcos dlversos . . • . • . . . 200 
Llmpeza publica .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 70 
Vla~lo .................................. 90 
Melhoramentos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 180 
Outras ........................ .....•. ... 800 

A arrecada~ao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes 
dados para o periodo de 1951/56: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Fed erR I EstadU11 Municipal 
--------- ----- ------
1951 ...... .... ..... ... . 
1952 ..... ....... . .. ... . . 
1953 ................. . 
19M ...... .. ........... . 
1966 ...... ............ . 
1956 ...... ............ . 

7 952 
II 827 
16 765 
20 166 
22 368 
27 977 

13 400 
20 690 
20 051 
2~ 202 
n 823 
71 985 

g 751 
8 M5 

10 000 
12 598 
11 190 

·~ 700 
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DIVERSOS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPio e cortado P.~la serra divisora 
das bacias do To.cAIJ.tfns ~ e do Parana e 

par varies rios, dos qua~s.\ apenas 0 Meta
Ponte - que b~nha uma ~fa!_~a . de terra nos 
Umites com Goiania e Inhunias - pode · ser 
considerado grande rio. 0 Joao Leite, que 
corta o Municipio, e o Pianc6, que alimeata 
uma das usinas eletricas locals, sao de menor 
volume. 

A cidade, situada sobre uma celina, e ba
. · nhada pelos c6rregos Catingueiro, dos ··G6is, 

das Antas e do Cesario. 
Varies sao OS bairros residenciais e indus

trials (denominados Vilas) : Jaiara, Fabril, 
Santa Maria, G6is, Ju~ara, Santa Maria Na
zare, Corumba, Santa Isabel, Santana, Bairro 
Jundiai, etc. 

0 movimento dentro da cidade e multo 
intense, principalmente de caminhoes que 
entram e saem, vindos das varias partes do 
"Mato Grosso de Golas", trazendo arroz e 
outros generos e levando toda especie de 
mercadoria, inclusive imigrantes chegados 
pela estrada de ferro; estes se dirigem as 
zonas de coloniza~ao mais recente, com matas 
ainda nao devastadas. 

A influencia de Anapolis, neste parti
cular, val ate mesmo as zonas mais afastadas, 
como o vale do Maranhao e a regiao de 
Urua~u. 

Alem de 28 medicos que exercem ativi
dade profissional, conta o Municipio com 32 
advogados, 20 farmaceuticos, 9 engenheiros, 2 
agronomos, 2 veterinaries e 5 agrimensores 

(todos em atividade). 

Aprendizado Agricola 
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A Cidade, servida em sua parte central 
par agua potavel encanada e rede de esgoto, 
ja se apresenta com caracteristlcas de cidade 
modema: ruas asfaltadas, ajard1namento e 
arbor1za-:;ao de pra-:;as e ruas, ed1ficios lmpo
nentes. 

Anapolis e considerada por alguns como 
a capital economica do Estado. 

Acha-se instalada na sede municipal, uma 
Ag~ncla de Estatisttca, 6rgao do sistema esta
tistlco brasUeiro. 

ESTA publica"4o Jaz parte da 11!rie de mcmograjiaa 
munictpaia organizada pela Diretoria de Documen

ta"4o e Divulga"4o do Conselho Nacional de Estatbtica. 
A nota introdut6Tia, sObre aspectoa da evolu"4o hist6· 
rica do Municipio, corresponde a uma tentatiVG no 
senticlo de sintetl.zar, com adequ ada sistematiz~4o, 

elementoa esparaos em di/erentes documentoa. Ocorrem, 
em alguns caaoa, divergl!ncias de opini4o, comuna em 
asmntos deasa natureza, n4o sendo raros 01 equivocos 
e erros nas pr6prias jcmtes de pesquisa. POT u1o, o CNE 
acolheria com o maior int!lf"l!sse qualqu!lf" colabora"4o, 
especialmente de historiadores e ge6grajos, a Jim de 
que ae poasa divulgar de futuro, sem receto de contro
vl!rsiaa, o escOT"o hiat6Tioo e veogrd/ico dos municipios 
brasileiroa. 
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IBGE - CONSELBO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente : Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral : Luiz de Abreu Moreira 

COLEc;:AO DE MONOGRAFIAS 

(2.a serle) 

101 - Santa Quiterla. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudent6polls. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossoro. 
110 - Quixeramobim. 111 - Clp6. 112 - Cachoelra 
do Sui. 113 - Floriano. ll4 - Baependl. 115 - Guac;ui. 
116 - Ponte Nov<>.. 117 - Golinia. 118 - Caxambu1/ 
119 - Joio Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatio. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - 0 Vale do Ca
rlrl. 128 - Ac;u. 129 - Lenc;61s. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajubi. 136 - Bu
qulm. 137 - Concelc;ao do Mato Dcntro. 138 - Campo 
Malor. 139 - Dois Corregos. 

Acabuu-se de imprimir, no Ser'Vifo Grtijico 
do IBGE, aos duuze dias do mes de julho de 
mil mrvecentos e ci11qiienta e sete. 


