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TUPACIGUARA 
MINAS GERAIS 

n ASPECTOS FlSICOS - Area: 1995 km' 
(1960); altitude: 830 m; temperatura me
dia em °C: das mtiximas - 32; das mi
nimas - 10. 

-t~ POPULA<;Ao - 26 199 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960J; densidade demografica: 13 habi
tantes por quilometro quadrado. 

-i ATIVIDADES PRINCIPAlS Agricola 
(arrozJ, produtos alimentares, gada. 

~ ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 
agencias bancarias . 

-;> VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 90 autom6veis, 108 camio
netas, 53 caminh6es, 1 onibus, 14 motoci
clos e 1153 bicicletas . 

. ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 788 liga
g6es eletricas, 470 aparelhos telefonicos, 
3 hoteis, 7 pens6es e 2 cinemas. 

n ASSISTENCIA M.EDICA (sede) - 2 hospi
tais gerais com 33 leitos; 6 medicos e 11 
dentistas no exercicio da profissao. 

~' ASPECTOS CULTURAIS - 37 unidades es
colares de ensino primtirio geral, 1 de en
sino comercial, 1 normal e 2 de ginasial; 
1 radioemissora, 5 bibliotecas 1 tipogra
fia, 3 livrarias e 2 mensarios. 

¢ OR()AMENTO PARA 1962 (milhares de cru
zeiros) - receita prevista: 26 100; despesa 
!ixada : 26100. 

,:;- REPRESENTA<;AO POLiTICA - 11 verea
dores em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



HIST6RICO 

A REGIA:o onde se encontra o atual Munici
pio de . Tupaciguara era habitada pri

mitivamente pelos indios Caiap6s e foi atra
vessada, em 1722, pela bandeira de Barto
lomeu Bueno da Silva - o Anhanguera . 
Para proteger-se dos ataques dos aborigines, 
Anhanguera edificou dezoito aldeias em sua 
rota, alojando nelas indios de varias tribos, 
principalmente Boror6s, oriundos de Mato 
Grosso. Desbravada assim a regiao, teve ini
cio a colonizagao, com a divisao das terras · 
em sesmarias. 

De 1841 a 1842, gragas aos esforgos de 
D. Maria Teixeira, devota de Nossa Senhora 
da Abadia, foi construida uma pequena ca
pela no local, entao pertencente a par6quia 
de Monte Alegre, e no ano seguinte verifi
cou-se ligeiro acidente, sem conseqii€mcias, 
com o carro que conduzia para ali urn padre, 
para celebrar missa. Por esses motivos, a po
voagao que se formava em t6rno da capela 
passou a ser chamada de "Abadia do Monte 
Alegre" ou "Abadia do Born Sucesso". 

0 top6nimo adotado posteriormente -
Tugaciguara - e de origem indigena . Signi
fica "Terra da Mae de Deus" (Tupa-ciguara) . 

FORiUA(:AO ADMINISTRATIVO

JUDICIARIA 

A LEI provincial n.0 900, de 8 de junho de 
1858, (segundo outros, lei provincial 

n.0 533, de 10 de outubro de 1851) , confirma
da pela lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891, criou o distrito de Abadia do Born 
Sucesso. Ainda com este nome foi criado o 
Municipio, pela lei estadual n.o 556, de 30 de 
ag6sto de 1911 . A sede foi entao elevada a 
categoria de vila, cuja instalagao se verificou 
a 1.0 de junho de 1912. 

Somente em 7 de setembro de 1923 foi 
adotado o nome de Tupaciguara (lei esta
dual n .o 843) . Dois anos depois, a 10 de se
tembro de 1925 (lei n.0 893), a vila de Tupa
ciguara ganhou foros de cidade. 

0 termo judiciario foi criado pela lei es
tadual n.0 879, de 24 de janeiro de 1925, e 
instalado em 27 de outubro de 1927. 
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Edificio do Forum 

0 decreta-lei n.O 541, de 16 de margo de 
1936, criou a Comarca de Tupaciguara, veri
ficando-se a instalagao em 18 de abril se
guinte . 

0 Municipio teve sempre 2 distritos: 
Tupaciguara (sede) e Arapora (ex-Mato 
Grosso). 

LOCALIZA(;AO DO MUNICiPIO 

T UPACIGUARA, que tem uma area de 1 995 qui-
16metros quadrados, situa-se no Trian

gulo Mineiro, uma das 17 zonas fisiografi
cas de Minas Gerais. Limita-se, ao norte, 
com o Estado de Goias, a leste, com os Mu
nicipios de Araguari e Uberlandia, ao sul 
com Monte Alegre de Minas, e a oeste, com 
Centralina e o Estado de Goias. 

A cidade esta situada a 830 metros de 
.altitude e dista, em linha reta, 525 km da 
capital estadual, correspondendo-lhe as se
guintes coordenadas: 18° 37' 28" de latitude 
sul e 48° 40' 38" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 PARANAIBA e 0 Araguari SaO OS principais 
rios locais. Merecem referencia, tam

bern, a cachoeira Rebojo do Tacho e as que
das d'agua do c6rrego da Descarga e dos rios 
Bonito e Piedade, as serras da Cachoeira, da 
Descarga, Confusao e Caridade. 

A temperatura media, segundo estimati
vas, oscila entre 20 e 22 graus, com maximas 
de 32 e minimas de 1ooc. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

C ONTAVA o Municipio, no Recenseamento 
de 1950, 21171 habitantes. Urn decenio 

depois, foram recenseadas 26 199 pessoas (au
menta de 24%), de acordo com os dados pre-
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liminares do censo de 1960. No distrito-sede, 
o crescimento foi de 26% 07 051 para 21534); 
no de Arapora, de 13% (4120 para 4 665) . A 
populac;ao da cidade cresceu de 4 708 para 
10 642 habitantes (126%); a da vila de Ara
pora, de 282 para 605 015%), no periodo in
tercensitario. Em numeros relativos, a po
pulac;ao das zonas urbana e suburbana ele
vou-se de 43 para 57% 01 247 habitantes), 
nesse periodo, enquanto a rural decresceu de 
76 para 57% (14 952 habitantes) . No distri
to-sede, 49% da populac;ao vive nas zonas ur
bana e suburbana; no de Arapora, somente 
13%. 

ZONA URBANA E SUBURBANA ~ 

ZONA RURAL 

A densidade demografica, que era de 11 
habitantes por quilometro quadrado, passou 
para 13, em 1960. 

Foram contados 4 809 domicilios: 4 037 no 
distrito de Tupaciguara e 772, no de Arapora. 

PRINCIP AIS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

T UPACIGUARA possui grande criac;ao, boa 
produc;ao agricola e industria em de

senvolvimento. 

Pecuaria 

0 s efetivos de gado existentes em 1959 per
faziam 196 010 cabec;as, no valor de 

818 300 milhares de cruzeiros, assim discrimi
nados: bovinos - 110 mil cabec;as, no valor 
de 660 milhoes de cruzeiros; suinos - 75 mil 
no valor de 112,5, milhoes; equinos - 7 500, no 
valor de 30 milhoes; muares - 1 500 e 15 mi-
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!hoes; ovinos e caprinos - mil cabegas cada, 
valendo 300 mil cruzeiros cada rebanho; asini
nos - 10 mil animais, no valor de 200 mil cru
zeiros. Os principais com prado res de gado 
de Tupaciguara sao os Municipios de Uber
liindia e Barretos . 

A produgao de leite, em 1959, foi de 3 
milh6es e 900 mil litros, no valor de 19,5 
milh6es. 

Havia entao 150 mil galinaceos (9 milh6es 
de cruzeiros), 500 perus (50 mil cruzeiros) e 
1 500 patos, marrecos e gansos (97,5 milha
res) . A produgao de ovos de galinha alcangou 
a quantidade de 200 mil duzias e o valor de 
5 milh6es de ·cruzeiros. De mel e cera de 
abelha foram produzidos, respectivamente, 1 
tonelada e 300 quilos, valendo 80 e 24 mil 
cruzeiros . 

Agricultura 

A PRonugA.o agricola estendeu-se, em 1959, 
por uma area de 18 059 hectares e atin

giu o valor global de 257,5 milh6es de cru
zeiros. 

; A principal cultura, o arroz, com uma 
plantagao de 9 680 ha e produgao de 18 300 
toneladas, contribuiu com 71 % ( 183 milh6es) 
para o referido total. 

· A segunda cultura, a do milho, corres
pondem 12 % (30,8 milh6es) do valor, com a 
quantidade de 9 240 toneladas . A area cul
tivada perfazia 5 808 ha. 

Nos 17 % restantes destacam-se a produ
gao de banana (1 milhao de cachos, 15 mi
lh6es de cruzeiros), mandioca mansa, feijao, 
manga, algodao herbaceo, laranja, abacate, 
abacaxi, alho, amendoim com casca, batatas 
doce e ·inglesa, cana-de-agucar, cebola, fumo 
em f6lha, limao, tangerina, tomate e uva. 

Os produtos agricolas locais sao vendidos 
principalmente para Uberlandia, Araguari, 
Barretos, Sao Paulo e Rio de Janeiro . 

Tupaciguara e Residencia da 18.a Zona 
Agricola de Fomento da Produgao, do Mi
nisterio da Agricul tura . 

Industria 

A PRonugii.o industrial, em 1958, rendeu 237 
milh6es de cruzeiros, correspondendo 189 

(80%) a 18 estabelecimentos de cinco ou mais 
pessoas e 48 milh6es (20 %) a 47 estabeleci
mentos de menos de 5 pessoas. Segundo a 
Agencia de Estatistica local, em 1961 o total 
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referido ascendeu a 619 milh6es de cruzeiros 
e estiveram em atividade, em media, 221 ope
nirios. 

Mais de 80% do valor, neste ultimo ana, 
correspondem a prodU<;ao de 18 firmas dedi
cadas ao beneficiamnto de arroz, entre as 
quais se destacam a "Comercio e Industria cie 
Cereais Tupaciguara" e a "Cerealista Tupaci
guara Ltda.'' . 

outros ramos sao tambem explorados: fa
brica de manteiga (1 estabelecimento), cal<;a
dos (8), madeira serrada (5), moveis, esqua
drias e tacos de madeira (7), telhas e tijolos 
de barro (6), produtos de padaria (3), cafe 
moido e torrado (3), bebidas e estimulantes 
(3), artefatos de cimento (3), produtos de ser
ralheria (2) e arreios (1). 

Quanta aos produtos de matadouro, os da
dos disponiveis, de 1958, indicam: produc;:ao de 
893,2 toneladas, no valor de 30 milh6es de cru
zeiros, assim discriminada: carne verde de bo
vina - 515 toneladas, no valor de 16 milhiies 
de cruzeiros: carne verde de suino - 118 tone
ladas, 3,8 mtlh6es; couro seco de bovina - '36 
toneladas e 630 milhares; toucinho fresco -
224 toneladas e 9,6 milh6es. Foram abatidas 
entao, 2 963 cabegas de bovines e 4 122 ae 
suinos. 

COMERCIO E BANCOS 

A SEDE municipal conta com 108 estabeleci
mentos varejistas, 12 atacadistas e 100 de 

prestagao de servigos. 
Foram registrados, em 31 de dezembro de 

1960, os seguintes valores, correspondentes 
aos saldos das contas bancarias de maior ex
pressao (em milhares de cruzeiros) ': caixa 
em moeda corrente - 19 300; emprestimos em 
contas correntes - 153 600; titulos desconta
dos - 140 BOO; depositos a vista e a curta 
prazo- 78 400; e depositos a prazo- 39. 

Na mesma data, os saldos dos empresti
mos em conta corrente apresentavam os se
guintes valores: comercio - 5,6 milh6es de 
cruzeiros; industria - 18,9; lavoura - 91,7; 
e pecmiria - 37,5. Eis os saldos dos titulos 
descontados, segundo a natureza do benefi
ciario: comerciante - 16,8 milh6es de cru
zeiros; industrial - 56,7; lavrador - 33; pe
cuarista - 19; e particular - 15,2. 

Estao localizadas no Municipio agencias 
dos bancos do Brasil, Credito Real de Minas 
Gerais, Hipotecario e Agricola do Estado de 
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Igreja Matriz 

Minas Gerais e Mineiro da Produgao, e tam
bern das Caixas Economicas Federal e Esta
dual. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario fundamental comum 
contava, em 1958, com 42 unidades esco

lares: 4 estaduais, 35 municipais e 3 parti
culares; 87 professores e 3 399 alunos. Em 1962, 
o numero de unidades escolares diminuiu para 
37, abrangendo 81 professores e 3 583 alunos. 

Ensino Medio 

[) 
o1s estabelecimento.s particulares minis
tram ensino ginasial, comercial e normal: 

Ginasio Imaculada Conceigao e Ginasio Tupa
ciguara, com os totais de 17 professores (10 
homens e 7 mulheres) para o ensino ginasial 
e 14 (11 homens e 3 mulheres) para o comer
cia!. No ginasial, 69 alunos (32 rapazes e 37 
mogas) terminaram curso em 1960 e 413 (208 
meninos e 205 meninas) matricularam-se em 
1961; no comercial, formaram-se 14 alunos 
naquele ano (1 rapaz e 13 mogas), registran-
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do-se, no ano imediato, 123 matriculas (86 
meninos e 37 meninas) . 

Em 1962 h1 havia 4 unidades escolares. 
com 31 profess6res e 561 alunos. 

Outros Aspectos 

0 MUNICiPIO conta com estagii.o de radio
difusao - Radio Tupaciguara - de on

das medias, prefixo ZYH-4, freqiiencia de 
820 Kc, em funcionamento desde 1957. 

Bibliotecas, funcionam as seguintes: Mon
teiro Lobato, da Prefeitura; a da Associagii.o 
Recreativa Tupaciguarense ; a escolar Melo 
Viana; a do Grupo Artur Bernardes; e as 
dos ginasios Tupaciguara e Imaculada Con
ceigao . 

"A Cidade" e "Correia de Tupaciguara" 
sao os mensarios em circulagao. 

ME/OS DE TRANSPORTE 

0 MuNIC:Pio e servido por transporte ro
doviario e, indir.etamente, pela rede fer

roviaria que chega ate o vizinho Municipio 
de Uberlandia (Estrada de Ferro Mogiana) . 

G 

CONVEN<;:OES 

0 

' s 
~ 

F/S -PAULO- SANTOS 

Rodowos Povimentooos iiiiiif 
11 Permonenns = 
'' Munic/pois 

Ferrovios ........._.. 

PI BRASiLIA 

P /BELD HORIZONTE 

0 serv:.r;o aereo nao e regular . 0 campo 
de pouso, com pista de 1 600 x 50 metros, esta 
localizado ::1a zona urbana da cidade. 0 mo
vimento da Real, em 1959, registra desembar-
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que de 26 passageiros e 150 quilos de baga
gem, e embarque de 3 passageiros, 125 quilos 
de bagagem e 1 tonelada de carga. 

Duas estradas de rodagem ligam o Mu
nicipio a BR-71: uma partindo da vila de 
Arapora e outra, da cidade de Tupaciguara . 
Por aquela estrada, atinge-se, no sui, Uber
lfmdia e a capital estadual, e, no norte, a 
BR-14, que faz ligagao com Goiania e Bra
silia (DF) . Diversas estradas municipais cor
tam o territ6rio de Tupaciguara. 

Leva-se, em media: ate Araguari, 3 horas 
e 30 minutos; Uberlandia, 1 hora e 30 minu
tos; Monte Alegre de Minas, 1 hora e 50 mi
nutos; Centralina, 2 horas e 10 minutos: Belo 
Horizonte, 18 horas; e Brasilia, 9 horas. 

ASSISTENCIA MEDICO

HOSPITALAR 

CONTA o Municipio com 2 estabelecimentos 
de assist€mcia medico-hospitalar, man

tidos por particulares, com 33 leitos. Ha 6 me
dicos e 6 enfermeiros, 11 dentistas e 8 farma
cias, na cidade. 

Existe , tambem, 1 ambulat6rio oficial, 
com 1 medico, 1 dentista, 1 enfermeiro e 3 
outros auxiliares. 

FINAN(:AS PUBLICAS 

P. ARA 1962, a previsao orgamentaria estimou 
a receita e a despesa do Municipio em 

26,1 milhoes de cruzeiros. 
Em 1961, a arrecadagao federal, no Mu

nicipio, atingiu o montante de 12,2 milhoes de 
cruzeiros; a estadual, 65,4 e a municipal, 13,5. 
Neste ano houve saldo de 952 milhares de 
cruzeiros nas finangas municipais. 

DIVERSOS ASPECTOS 

A CIDADE e servida pela Companhia Prada 
de Eletricidade, com sede em Uberlan

dia. Parte do suprimento e produzido, no en
tanto, no proprio Municipio, pela Usina de 
Rio Bonito . 

A sede municipal conta com mais de 3 100 
prectios (dos quais, em 1961, 1 788 tinham li
gagao eletrica, 1 696 eram abastecidos de agua e 
509 eram servidos pela recte de esgotos) ; 73 lo
gradouros, rede telefonica com 470 aparelhos, 
3 hoteis, 7 pensoes e 2 cinemas com capacida
de para 1 239 espectadores. 
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Dois partes - da Mandioca e da Man
gueira - e a ponte Afonso Pena, no rio Pa
ranaiba, sao utilizados na travessia de gado. 
veiculos e -;ransportes, em geral, para Buriti 
Alegre e Corumbaiba, no Estado de Goias . 

Realiza-se, tradicionalmente, a festa de 
Nessa Senhora do Rosario, com o "cong-ado". 
em outubro, terminando no ultimo dia do 
mes, e as vezes em maio, com termino no dia 
13; a da pE-droeira da cidade, Nessa Senhora 
da Abadia, de 6 a 15 de ag6sto; e a de Sao 
Sebastiao, c;ue inclui leil6es publicos, de 11 a 
20 de janeiro. · 

Tupaciguara conta com uma agencia pos
tal-telegraf~ca do DCT, na cidade, e uma 
agencia postal, em Arapora. 

Como atrag6es turisticas, destacam-se a 
"Fazenda da Cachoeira", c::>m enorm~s cercas 
de pedras, trabalho executad::> pelos esc:·avcs . 
e a Cachoeira de Monte Alegre, que forma 
urn grarnde pogo de agua cristalina, utilizado 
como piscir_a . 

Os nascidos no Municipio sao chamadas 
tupaciguarenses. 

A Camara Municipal e constituida de 11 
vereadores. 

Acha-se instalada na sede uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 

FONTES 

As informac;6es divulgadas neste trab:1lho 
foram, na sua maioria, fornecidas pela 

Agencia Municipal de Estatistica de Tupaci
guara. 

Outras fontes: Service de Estatistica da 
Produc;ao <Ministerio da- Agricultural; Ser
vigo de Estatistica Econcmica e Financeira 
(Ministerio da Fazendal; Servigo de Estatis
tica da Saude (Ministerio da Saudel ; Ser
vice de Eo:tatistica da Educagiio e Cultura 
CMinisterio da Educac;ao e Cultural; Enci
~lopectia dcrs Municipios Brasileiros; Registro 
Industrial :lo CNE.; Anuario Estatistico do 
Brasil, 1961; Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem; e Diretoria de Aeronau
tica Civil, Segao de Estatistica (Ministerio da 
Aeronautics) . 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japa
ratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupii. 214 - Pombal. 
215 - Juciis. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 ~ N. s. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Cau
caia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 - Sao 
Gabriel. 224 - Simiio Dias. - 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoii. 
235 Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabarii. 
238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246. - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 

Acabou-se de imprimir no Servi{:o Gnifico 
do IBGE, aos vinte e oito dias do mes de maw 
de mil novecentos e sessenta e dais. 




