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* ASPECTOS F!SI COS Area: 2 579 km' 
(1956); altitude:907 m. 

* POPULAQAO - 39 620 habitantes (estima
tiva para 1955). 

* ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agl'icultura, 
pecuci.ria, extrar;tio e beneficiamento de 
erva-mate e madeira. 

* ESTABELECI MENTOS BANCARIOS - 3 
agencias. 

-tl VE!CULOS REGI STRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 26 autom6veis e 72 cami
nh6es. 

-tl ASPECTOS URBANOS (sede) - 900 liga
r;6es eletricas, 12 aparelhos telef6nicos, 2 
hoteis, 5 pens6es e 4 cinemas. 

* ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 2 hospi
tais gerais com 320 leitos ; 7 medicos no 
exercicio da pmfisstio. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 110 unidades es
colares de ensino primcirio fundamental 
comum, 3 estabelecimentos de ensino 
media; 1 tipografia, 1 livraria e 1 jomal 
quinzenal. 

* ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros ) - receita prevista 
total: 3 000 ; receita tributci.ria: 994; des
pesa fixada: 3 000. 

* REPRESENTAQJi.O POL!TICA - 15 verea
dores em exercicio. 

T'exto de Erasmo C. Giacometti, da Dire
toria de Documentac;ao e Divulgagao do CNE. 
Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



HlST6RlCOS 

0 PovoAMENTo de Lapa data, ao que tudo 
indica, de 1731, quando fci aberta a es

trada de Curitiba para Viamao (Rio Grande 
do Sui 1 • A meio caminho do rio Negro a 
Curitiba e constituindo ponto final da etapa 
dhl.ria dos tropeiros, que de manha deixavam 

Monumento ao General Carneiro 

as margens do rio Negro, a regiao era provida 
de boas pastagens e terras ferteis. ~sses fato
res, fundamentals ao povoamento, a t rairam 
os primeiros povoadores - J oao Pereira 
Braga e sua mulher Josefa Gon((alves da 
Silva. 

Em meados do seculo XVIII, ja era ele
vado o numero de habitantes do arraial, onde 
se erguia uma t6sca capelinha sob a invoca
c;ao de Nossa Senhora do Capao Alto, cons
truida pelos padres carmelitas do Tamandua. 
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A 13 de j unho de 1797, foi criada, pelo 
governo da Capitania de Sao Paulo, a fre
guesia de Santo Antonio da Lapa. Em 1806, o 
Capitao portugues Francisco Teixeira Coelho 
empenhou-se em eleva-la a vila, passando, 
juntamente com outros moradores do local, 
procuragao ao Coronel Jose Vaz de Carvalho e 
ao Capitao Jose de Andrade e Vasconcelos 
para que qualquer deles requeresse a diligen
cia. A petigao teve despacho favoravel, che
gando a noticia da criagao da vila a pr6spera 
povoagao em 6 de junho do mesmo ano. To
mou entao a denominagao de Vila Nova do 
Principe. 

Durante a Guerra dos Farrapos, foi a vila 
ponto de concentragao das forgas legais, prin
cipalmente quando Garibaldi invadiu Santa 
Catarina em 1843. 

Em 1850, a vila e seu distrito ja conta
vam com a populagao de 5 406 habitantes. 

Com a criagao da Provincia do Parana e 
sua conseqiiente organizagao judicial, a Vila 
Nova do Principe passou a ser o 5.0 Termo 
Judiciario e Policial da Comarca da Capital. 
Em 30 de maio de 1870, era elevada a cabega 
de comarca, dando-se sua instalagao a 11 de 
junho de 1871. Em 1872, a Vila Nova do Prin
cipe adquiriu foros de cidade, passando a de
nominar-se Lapa, nome por que era conhe
cida a povoagao desde sua origem. 

Diversas levas de imigrantes localiza
ram-se no Municipio nos anos de 1877, 1878, 
1888 e 1895. Na colonia Mariental instala
ram-se colonos russos e alemaes; na colonia 
Joanisdorf - russos, alemaes e austriacos; na 
colonia Antonio Olinto, os de origem polo
nesa, e na colonia Sao Carlos, os de proceden
cia italiana. 

No inicio de 1894, a parte sul do Munici
pio foi invadida pelos exercitos revoluciona
rios dos federalistas rio-grandenses, transfor
mando a cidade em praga de guerra. Depois 
de uma resistencia her6ica, foram os legalis
tas, a 11 de fevereiro de 1894, forgados a capi
tular. Na tarde desse mesmo dia, foi a guar
ni<;ao desarmada e a cidade ocupada pelos re
volucionarios. 

De acordo com a divisao administrativa 
do Pais, vigente a 1.0 de julho de 1957, o 
municipio de Lapa e constituido de 3 distri
tos: Lap a, Agua Azul e Antonio Olin to. 
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LOCALIZA{_;AO DO MU1 ICIP/0 

0 MUNICIPio acha-se localizado na zona 
fisiogratica dos Campos Gerais. 

A sede municipal dista (em linha reta) 
59 km da Capital Estadual. Suas coordenadas 
geogra.ficas sao as seguintes: 250 46' de lati
tude sui e 490 44' de longitude W. Gr. 

A PECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICIPIO de Lapa contava, na data do 
Recenseamento Geral de 1950, 46 642 ha

bitantes, incluindo-se nesse total 13 911 pes
seas recenseadas e cujas declara~6es nao fa
ram apuradas pelo Censo Demografico em 
virtude de ter-se extraviado o material de 
coleta. 

Na discrimina~ao da popula<;ao segundo 
a religiao verifica-se que o Municipio reflete, 
aproximadamente, por excesso, a composi~;ao 
do conjunto estadual (98% de cat61icos em 
Lapa contra 92% em todo o Estado). Em re
la<;ao a cor, a composi<;ao municipal, embora 
mantendo as mesmos grupos dominantes, assi
nalados no Estado, afasta-se urn pouco do 
quadro geral paranaense, com cerca de 92% 
de habitantes de cor branca e 8% de cor 
preta ou parda, contrapondo-se a quota esta
dual de 86% e 12%, respectivamente. Quanta 
a nacionalidade, Lapa apresenta uma quota 
de estrangeiros e naturalizados de 1%, ou 
seja, a quarta parte da correspondente per
centagem para o Estado. 

LAPA- 5 



A cidade (quadro urbano e suburbano do 
distrito-sedel congrega cerca de 12% da po

pula<;ao do Munici
pio; as pequenas 
vilas de Contenda, 
Agua Azul e Anto
nio Olinto, em con
junto, nao atingem 
a 1/ 4 da popula<;ao 
da cidade de Lapa . 

Enquanto cerca 
de 75% dos habi
tantes do Estado do 

OUAORO URBANO E SUB r::::J 14 % Parana Se lOCali-
OUAORO RURAL ~ Bb% zam nO quadrO rU-

ral, a propor<;ao 
correspondente a Lapa, para o mesmo qua
dro, e de 86%. 

PRINCIPAL ATI VIDADE 

ECONOMI CA 

C ONSIDERANDO-SE o total das pessoas de 10 
anos e mais pode-se estimar a quota das 

que exercem atividades nos ramos "agricul
tura, pecuaria e silvicultura" e "industrias de 
transforma<;ao" em 72% e 11 %, respectiva
mente (percentagem calculada s6bre o refe
rido total, exclusive os habitantes inativos, os 
que exercem atividades domesticas nao remu
neradas e atividades discentes e aqueles cuja 
atividade nao foi declarada ou nao p6de ser 
bern definida l . 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

4. AGROPECUARIA, juntamente com a produ
~~ <;ao de madeira e erva-mate, constitui a 
base econ6mica do Municipio. Convem assina
lar que grande parte do elevado numero de 
pessoas que declararam exercer atividade no 
ramo "agricultura, pecuaria e silvicultura" 
dedica-se tambem, em certo periodo do ano, 
as industrias extrativas de madeira e erva
-mate. -

Segundo o Censo Agricola, existiam no 
Municipio, em 1950, 2 759 estabelecimentos de
dicados exclusivamente a agricultura, dos 
quais 2 596 com explora<;ao em pequena es
cala e abrangendo 81 % da area total dos 
2 759 estabelecimentos. 
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Grupo Escolar Dr. Manoel Pedro 

Exploravam tambem a agricultura, simul
taneamente com a pecuaria, 970 estabeleci
mentos, dos quais 954 dedicados a agropecua
ria em pequena esc ala e absorvendo 81% da 
area total dos estabelecimentos com modali
dade mista de exploragao. 

Na mesma data, 17 % da area de todos os 
estabelecimentos agropecuarios era utilizada 
com a lavoura. 

Segundo o Servigo de Estatistica da Pro
dugao, em 1955 o valor da produgao referente 
as principais culturas do Municipio foi de 
67 690 milhares de cruzeiros, assim distribui
dos: 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS AGRlCOLf.S 
NUmeros % aObre 
absolutes o total 

(Cr $ 1 000) 

Feijao .. . 21 450 31,69 
Milbo .. 12 600 18,61 
Trigo .. . . 10 800 15,96 
Centeio . . 7 680 11,35 
Cebola .. . 4 200 6,20 
A rroz com c~sca 3200 4,;3 
Batata.iogiC:.;a 3000 4,43 
Mandioca . . I 426 2,11 
Outros .. .. . 3 335 4,92 

TOTAL 67 690 100,00 

Em "outros" estao incluidos batata-doce, 
caqui, laranja, alho, melancia, uva, pessego, 
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mac;a, cevada, tangerina, tomate, pera, aveia 
e amendoim. 

Como se ve, o feijao, o milho e o trigo 
contribuiram, nesse ano, com 66% para o total 
da produgao agricola do Municipio. 

A produc;ao do feijao, do milho e do trigo 
teve o seguinte desenvolvimento no periodo 
1951!55: 

QUANTI DADE (I) VALOR (Cr$ 1 000) 
ANOS 

feij iio Milho Trigo Feij iio Milho Trigo 
- - -----------

1951. . .... 3 :1s~ II 220 1 225 3 666 10 2 5 3 i96 
1952 .. ... ~ liS 8 502 1 700 6 53-l 8 502 5 950 
1953 . . . 2 790 4 380 2 720 8 835 6 570 10 064 
195 1. . 3 240 5 700 3 315 10 ~00 6 650 12 266 
1955 .. 3 900 4 200 1 800 21 4.10 12 600 HI ROO 

Alem dos 970 estabelecimentos com moda
lidade mista de exploragao, como ficou assi
nalado atnis, existiam 61 estabelecimentos que 
exploravam exclusivamente a pecuaria. Des
ses estabelecimentos, 42 estavam dedicados a 
exploragao em grande escala, abrangendo 88 % 
da area total dos 61 estabelecimentos. 

Na data do Censo Agricola, 40% da area 
de todos os estabelecimentos agropecuarios era 
utilizada com pastagens. 

Em 1955, era a seguinte a populagao pe
cuaria do· Municipio: 

Bovines ............ 18 000 

Eqilinos 7 000 

Asininos 10 

Muares ..... .. .... .. 1400 

Suinos .. 60 000 

Ovinos .. 5 000 

Capri nos ... ........... 1500 

0 valor respective estava estimado em 120 
milhoes de cruzeiros, cabendo 45 milhoes ao 
gado bovina e 48 ao suino. 

Produl;;iiO extrativa vegetal 

D E ACORDO com o Servic;o de Estatistica da 
Produgao, foram extraidas no Municipio, 

em 1955, 300 toneladas de erva-mate, no valor 
de 1 400 milhares de cruzeiros. No trienio 
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1953/ 55 a prodw;ao teve o segt:inte desenvol
vimento: 

1953 
1954 
1955 

ANOS Quantidade 
(t ) 

270 
253 
300 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

432 
1 120 
I 400 

Prodllf;iio florestal 

F ORAM produzidos no Municipio, em 1954, 
20 000 m• de madeira, no valor de 16 mi

lhoes de cruzeiros, e 8 000 m• de lenha, no 
valor de 400 mil cruzeiros. No trienio 1952/ 54, 
a produqao de madeira e lenha t eve o seguinte 
desenvolvimento: 

1952 . 
1953 . 
1954 

ANOS 

MADEIRA 

Quantidade I Va$or 
(m3) (Cr$ 1 000) 
------
20 000 24 000 
17 000 13 600 
20 000 16 000 

LENHA 

Quantidade I Valor 
(m3) (Cr$ 1 000) -1 -5 000 200 

) 000 250 
s 000 400 

l ndustrias de transformaf}iio 

'c ONFORME elementos fornecidos pelo Re-
gistro Industrial, referentes a 1955, exis

tiam no Municipio 21 estabelecimentos indus
triais que ocupavam 5 ou mais pessoas. Con
vem assinalar que os dados do Registro estao 
ainda sujeitos a retificaqao. 0 valor da pro
duqao da industria de transformar.ao atingiu, 
nesse ano, 23 milhoes de cruzeiros. Trabalha
vam nesses estabelecimentos 317 operarios. 

Dentre as industrias de transforma~;ao 
destacam-se a de transformaqao de minerais 
nao metalicos <ceramicas) e especialmente a 
de "madeira", cujo valor da produqao, em 
1955, representou 85 % do total das industrias 
deste ramo no Municipio. Os 14 estabeleci
mentos da industria de madeira existentes em 
1955 empregavam 246 operarios e apresenta
ram em conjunto, uma produgao no valor de 
20 milh6es de cruzeiros. Os subgrupos da in
dustria madeireira discriminam-se da seguinte 
maneira: "preparagao de lenha e de pe<;as de 
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madeira lavt·ada e serrada", "fabricac;lio de 
madeira compensada, folheada e outros arte
fatos de serraria", "fabricac;lio de esquadrias, 
portas, etc." e "fabricac;lio de caixas, caixotes 
e engradados". 

ME/0, D£ TRANSPORTE 

0 MUNICiPIO de Lapa e servido pela Via<;lio 
Ferrea Parana- Santa Catarina e li

ga-se aos municipios vizinhos paranaenses e 
as capitais estadual e federal pelos seguintes 
meios de trans porte: 

Campo Largo - 1) Rodoviario, via Con
tenda: 63 km; 2l Misto - a) ferroviario, ate 
a Estac;lio de Jolio Eugenio: 36 km; b) rodo
viario: 21 km. 

Contenda - 1) Rodoviario: 27 km; 2) 
Misto - a) ferroviario, ate a Estac;lio de Jolio 
Eugenio: 36 km ; b) rodoviario: 15 km. 

Porto Amazonas - Ferroviario: 45 km. 
Palrneim - 1) Rodoviario, via Contenda: 

126 km; 2) Ferroviario: 73 km. 
Rio Negro - 1) Rodoviario : 44 km ; 2) 

Ferroviario: 58 km. 
Siio Joiio do Triunto- Rodoviario : 82 km. 
Siio Mateus do Sul - Rodoviario : 95 km. 

Capital Estadual- 1) Rodoviario: 71 km; 
2) Ferroviario: 95 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviario : VFPSC, 
ate Itarare, Estrada de Ferro Sorocabana, ate 
Sao Paulo e Estrada de Ferro Central do 

FOro 
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Brasil: 1 285 km. Via Curitiba ja descrita. Dai 
ao DF; 2) Rodoviario, via Sao Paulo: 1 021 
km; 3) Misto - a) ferroviario: 110 km ou 
rodoviario : 118 km ate Paranagua ; bl mari
tima: 637 km. 

COM ERCIO LOCAL 

E M 1956, existiam no Municipio 12 estabe
cimentos atacadistas e 79 varejistas. As 

principals pragas com as quais o Municipio 
realiza transag6es comerciais sao Curitiba, a 
Capital Federal e Ponta Grossa. 

Com rela<;ao aos dois tipos de com.:rcio, 
o municipio apresenta, anualmente, vendas 
cujo valor e apreciavel no quadro estadual. 

1110VIMEiVTO BANCA.RIO 

E M 1956, o movimento bancario correspon
dente apenas aos saldos das contas de 

maior expressao assim se apresentava (dados 
do Servi<;o de Estatistica Econ6mica e Finan
ceira): 

Snldo em 
31-VII-1956 
(Crs 1 000) 

Ca!xa em moeda corrente . . . . . . . . . . 1 744 
Tltulos descontados . . . . . . . . . . . . . . . . 9 442 
Dep6s!tos a vtsta e a curto prazo . . 19 324 
Dep6s!tos a prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 593 

Contavam-se no Municipio, em 1956, 3 
agencias dos seguintes bancos: Comercial do 
Parana S .A. , de Curitiba S.A . e Industria e 
Comercio de Santa Cata1;na S .A. 

EDUCA(:A.O 

CoM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que atualmente a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 54%, quota verificada 
naquele ano (calculada sabre o total de pes
seas de 10 anos e mais). Essa quota e, aproxi
madamente, igual, ou talvez levemente supe
rior, a correspondente quota estadual. 

Em 1956, o numero de unidades escolares 
do ensino primario fundamental comum ele
vou-se a 110. Havia tres estabelecimentos de 
ensino mectio: Colegio Estadual General Car
neiro (ginasial, cientifico e normal), Gina
sio Sao Jose {ginasial) e Servlc;:o Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC (Comer
cia!) . 
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Pra.;a General Carneiro 

FINA '(,;AS POBLICAS 

P ARA o periodo 1951/ 56, sao os seguintes os 
dados disponiveis sabre as finan<;as mu

nicipals (dados fornecidos pelo Conselho Tee
nice de Economia e Financ;as) · 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Rece ita arr ecadada Saldo ou Despesa 

lotal I real iz'.dl "deficit" 
TributBrla do balan1o 

I!ISt 710 I 90$ 301 1 605 
19~2 1 670 807 I 600 + 70 
IUS3 1 800 805 
1954 (I ) 3 000 994 3 000 -
1955 . 2417 810 2 62ii 208 
I U.\6 (I 3 ooo 1 99l 3 000 

(I) On;ameuto. 

As principals contas em que se decompoe 
a receita tributaria para 1956 sao as seguintes 
(dados em milhares de cruzeiros) : 

Trlbutilrla 
Impastos 

Predial 
Sobre lnditstr las e proflssOes 
De llcen~as ......... .. .. . ....... . •...•• 
Jogos e dlversOes .... . . . . ........... . 
Selos ............ . .. .... .. .. ..... . 

Taxas . . . . . . . . . . . . .......... . .... . 
Custas judlclilrlas e emolumentos .. . 
Fiscaliza~A.o e servi<;os d1 versos .... . 
Llmpeza pubUca ...... . . .. ......... .. . 
Vla~lio ... . . . ...... .. •......... . .. · · · · 
Melboramentos 

12 - LAPA 

(CrS 1 000) 
994 
800 
200 
400 
150 
30 
20 

194 
5 

25 
150 



, 

A arrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/56 (dados fornecidos pela 
Inspetoria Regional de Estatistica Municipal e 
Conselho Tecnico de Economia e Finanr;:as ) : 

RECEITA ARRECAOADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federa! 
----

1951.. I t;5 
1952 I 502 
1953 .. I 92~ 
195~ . 2 417 
1955 3 4R3 
1956 ..... 3 997 

DIVERSOS ASPECTOS 

DO MU ICiPIO 

Estadual Municipal 

2 200 I 605 
2 1:19 I 670 
3 059 I 800 
3 497 (I ) 3 000 
I 396 2 427 
5 123 I<IJ 3 000 

A CIDADE de Lapa, com a altitude de 907 
metros, esta edificada numa colina. 

Ao oeste da cidade esta localizado o 
Morro do Monge, assim denominado porque 
ali habitou urn ermitao a quem foram atribui
dos poderes de cura. 0 local e ponto de atra
<;ao turistica, nao s6 pela beleza da paisagem 
como pela existencia de uma fonte conside
rada milagrosa. 

Na divisa com o municipio de Porto Ama
zonas, ha uma queda d'agua (Caiacanga), 
cuja parte pertencente a Lapa, a ser explo
rada, alimentara uma usina de 6 000 kw de 
capacidade. 

Pan teiio dos Uer6is 
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0 Municipio conta com uma radioemis
sora- Radio Legendaria. Ha tambem urn jor
nal "Jornal da Lapa" - que circula quin
zenalmente. 

Existe urn campo experimental de lavra
dores japoneses que se dedicam a cultura de 
tomate e uvas. Mantida pelo Governo Federal, 
funciona a Granja do Passa Dois, dedicada a 
agropecuaria. 

Acha-se em constrw;;ao urn campo de 
pouso. 

0 Municipio tern dois predios e a igreja 
Matriz tombados pelo Servi~o do Patrim6nio 
Historico e Artistico Nacional. 

Na cidade de Lapa, ergue-se o Panteao 
dos Herois, onde se encontram os despojos 
dos combatentes do cerco de 1894. Ha ainda 
o monumento ao general Carneiro. 

Encontra-se em funcionamento o Sana
toria Sao Sebastiao, propriedade do Governo 
Estadual e destinado a tuberculosos. 

Acha-se instalada na sede uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publicafiiO faz parte da serie de mo-
nografias municipais organizada pela Di

,·etoria de DocumentafiiO e DivulgafiiO do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sobre aspectos da evolu~iio hist6-
1"ica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizafiio, elementos esparsos em diferen
les documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior inte1·esse 
qualquer colaborafiio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, o escorfO hist6rico e geogrdfico dos muni
cipios brasileiros. 



JBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente : J urandyr Pires Ferreira 

SecretirioMGeral : Luiz de Abreu Moreira 

COLEQAO DE MONOGRAFIAS 

(2." serle) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudentopolis. 105 - Sao Fldelis. 106 -
- Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mosso
ro. 110 - Qulxeramobim. 111 - Clp6. 112 - Cacboeira 
do Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua
~ui. 116 - Ponte Nova. 117 - Golii.nla. 118 - Caxambu. 
119. - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
- Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - 0 Vale do 
Cariri. 128 - A~u. 129 - Len~6is. 130 - Bom Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajub:i. 136 - Buqulm. 
137 - Concei~ao do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 - Picui. 143 - Territ6rio do Acre. 144 - Russas. 
145 - Tres Pontas. 146 - Juii.zeiro. 147 - Sao Lou
ren~o. 148 - Ja.nuaria. 149 - Santo Amaro. 150 - Barra 
Mansa. 151 - Marques de Valen~a. 152 - Os6rlo. 153 
- Viana. 154 - Irati. 155 - Muqul. 156 - Vassouras. 
157 - Mage. 158 - Cantagalo. 159 - Santarem. 
160 - Araraquara. 

Ac,lbou-se de impri111ir, no Servifo Grdjico do 
IBGE, aos tres dias do mcs de dezembro de 
mil novecmtos e cinqiimta e sete. 




