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BARRA BONITA 

SAO PAULO 

ASPECTOS FISICOS - Area: 139 km' (1960); alti
tude: 425 m; temperatura media em °C: das 
mtiximas: 36; das minimas: 19 ; precipitac;;iio 
anual: 348 mm. 

POPULA()AO- 14 558 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960) ; densida
de demogrtifica: 105 habitantes por quilometro 
quadrado . 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrias de trans
jormac;;iio <ac;;ucar) ; culturas agricolas (cana
-de-agucar) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias, 
2 correspondentes. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 145 autom6veis, 331 caminh6es e 32 ou
tros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 569 ligac;;6es ele
tricas, 160 aparelhos teletonicos , 3 hoteis, 3 res
taurantes e 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 40 leitos; 1 Posta de Assistencia Medico
Sanitaria e 1 de Puericultura ; 4 tarmticias; 
4 medicos, 7 entermeiros e 7 dentistas no exer
cicio da protissiio. 

ASPECTOS CULTURAIS- 19 unidades escolares de 
ensino primario, 2 de ensino media e div ersos 
cursos ; 1 tipogratia, 2 bibliotecas e 2 jornais. 

FINANCAS POBLICAS EM 1961 (milhares de 
cruzeiros) - receita total: 38 740; renda tribu
taria : 6 647; despesa: 33 383. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 11 v ereadores em 
exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Diretoria 
de Documen tagao e Divulgagao do CNE . De5enho 
da capa de Q. Campofiorito. 



HISTORIA 

Ao DEVASSAREM a regiao do Tiete em busca de ouro e 
do gentio, os bandeirantes abriram caminhos ao 
longo do rio, desde Sao 
Paulo ate sua barra, 
no Parana. No ponto 
em que hoje se locali
za a sede de Barra, 
Bonita, o Coronel Jo
se Sales Leme asso
ciado _ ao _ Major_ J oao 
Batista Pompeu, mon
tou, em 1886, urn esta
belecimento comercial, 
onde passaram a abas
tecer-se os que per
corriam aqueles cami
nhos. Em torno -do es~ 
tabeleclmento formou
se urn povoado, mais 
tarde distrito do Mu
nicipio de Jau, do qual 
foi desmembrado em 
14 de dezembro de 
1912, quando teve sua 
autonomia. Matriz de Sao Jose 

FORMAC:AO ADMINISTRATIV A 
E JUDICIARIA 

0 DISTRITO de Barra Bonita foi criado pela Lei es
tadual n.0 459, de 26 de novembro de 1896, inte
grando o Municipio de Jau. A sede tornou-se vila 
conforme Lei n.0 1 038, de 19 de dezembro de 1906. 
A Lei estadual n.0 1 339, de 14 de dezembro de 1912, 
criou o Municipio de Barra Bonita (instalado a 8 
de margo de 1913), e concedeu a sede municipal 
foros de cidade. Em 30 de novembro de 1938 (De-

. creto n.0 9 775), foi aumentado o seu territ6rio, com 
a anexa<;ao do distrito de Igara<;u, desmembrado do 
Municipio de Sao Manoel, ficando constituido de 
duas zonas distritais, mais tarde fundidas em 2 sub
distritos. 0 2.0 subdistrito - Igara<;u - foi, a 30 
de dezembro de 1953, desmembrado e elevado a Mu
nicipio - Igara<;u do Tiete -, voltando Barra Bo
nita a constituir-se do territ6rio primitivo. No qua
dro da forma<;ao judiciaria aparece como termo da 
Comarca de Jau desde 1896, tendo integrado a Co
marca de Pederneiras no periodo de 1927 a 1934. 
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LU C-1LlZ11(.IO DO :\1UNIC1PIO 
SITUADo na "Zona de Sao Carlos e Jau", uma das 
33 em que o Estado se subdivide, o territ6rio muni
cipal limita-se com o dos Municipios de Jau, Minei
ros do Tiete, Sao Manoel, Igara<;u do Tiete e Maca
tuba. A 425 m de altitude, a cidade dista da Capital 
estadual, em linha reta, 232 km, no rumo ONO, 
correspondendo-lhe as seguintes coordenadas geo
graficas: 22° 32' de latitude sui e 48° 31' de longitude 
W.Gr. 

ASPECTOS FlSICOS 
BARRA BoNITA possui 139 km" de superficie, com apro
ximadamente 242 hectares de matas. 0 rio Tiete, 
com largura media de 125 metros, banha a zona sui 
da cidade e do Municipio, sendo navegavel em todo 
o trecho. Seus principais afluentes: Barra Bonita, 
Pau d'Alho, Tres Barras, Ponte Alta e Estiva. Ca
choeiras: do Ba ranhao e Quebra-Pote . A tempera
tura maxima verificada e de 36 graus; a minima, 
de 19 ; e media , de 27,5. A precipitac;ao pluviometri
ca anual m an tem-se em t6rno de 348 mm e as chu
vas sao m ais freqii entes nos meses de clezembro, ja
neiro e fevereiro. 

POPULA(>IO 
Os RESULTADos preliminares do Recenseamento de 
1960 revelaram 14 558 habitantes - 8 404 nas zonas 
urbana e suburbana e 6 154 na rural, ocupando 2 879 
domicilios. Na cidade de Barra Bonita havia 2 906 
pessoas em 1950 e 8 404, em 1960, marcando um 
acrescimo de 189 % . A densidade demografica e de 
105 habitantes par quil6metro quadraclo. 

ATIVIDADLS LCOi\rO,\IICAS 
A ATIVIDADE industrial esta associada a agricola, que 
lhe fornece a ma teria-prima para as suas fabricas 
de ac;ucar e a lcool. 

I ndzl stria 
A PRonuc;.i\o industrial em 1961 elevou-se a 1 bilhao, 
583 milh6es e 457 milhares de cruzeiros; empregou, 
em media mensa!, 663 openirios, em 59 estabeleci
mentos. Ravia, ainda, 4 padarias, com 9 operarios 
e produc;ao de 10 488 milhares de cruzeiros. A maior 
contribuic;ao economica e a das usinas de acucar: 
84% do valor total , 63 % de operarios e 84 mil tone
ladas de produtos. Segundo o numero de estabeleci
mentos, predominam as ceramicas e olarias, com 41 
unidades (210 operarios e 96 ,7 milhoes de cruzeiros). 
Alem dos estabelecimentos citados existem 2 de be
neficiamento de arroz, 2 de cafe moiclo, 2 de m6veis 
de madeira , 2 de esquadrias, 1 de areia, 1 f:ibrica 
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de colch6es de molas, 1 cle '·vitreaux" e portas, 1 de 
impressao tipogr[tfica e 1 de abate de gado. A pro
ducao de alcool alcancou 10.7 milh6es de litros e 
14i milh6es cle cruzeiros. e a de bebidas, 4,3 milh6es 
de cruzeiro~. 

As principais emprcsas sao: Usina da Barra e 
Usina Barreirinha (aGtlCar e a lcoa!) , Ceramica 
Cruzeiro do Sui (manilhas), Ceramica Santa Luzia 
ltelhas e t.ijolos) , Ceramica Sao Joao (telhas e la
drilhos" , Ceramica Central ltelhasl, Cerami
ca Costa (telhas e tij olos 1 • Fabrica de Refrescos 
" Cili" lrefrigerantes), Eglantina Munerato Monesso 
(areia ) e Engenho Santa Ernestina (aguardente) . 

A" riut! tmr1 0 

BARRA BoNITA conta com 254 estabelecimentos agr~
colas e 6 agropecuarios. 0 principal produto agn
cola e a cana-de-ac;ucar, que em 1959 contribuiu 
com 84 % para o valor (145 ,9 milh6es de cruzeiros / 
/405 180 toneladas), seguido, bem distanciado, do 
cafe, com lO S(, para o valor l17 ,3 milh6es de cruzei
ros/1 323 toneladas/ 1 050 mil p es frutificando) . Ou
tros produtos : feijao. milhu, arroz, a lho, amendoim, 
ba n a n a, batata-inglcsa, cebola e mamona. 

Peotcirict e Al'iCII!Ittl'il 
A POPULAgiio p ecuaria em 1960 era estimacla em 5 540 
cabec;as, no valor de 22,5 milh6es de cruzeiros. 0 
maior rebanho era o suino, 54 %, seguido dos bovi
nos, 23 %, e muares, 14';;; os eqiUnos, caprinos e ovi
nos , em conjunto totalizavam 9% . 

Em 1960, a produc;ao do Ieite alcanc;ou 150 mil 
litros (1,8 milhao de cruzeiros) e fora m produzidas 
64 mil duzias de ovos de galinha (3,2 milh6es de 
cruzeiros) . 

"Pa~o Municipal' ' - lnstalado na Praca "Nhonh 6 de Sales'l, 
fundador do povo~do 

BARRA BONITA - 5 



Rna Prudente de Morais, uma das principais 

0 abate de gada em 1960 produziu 241,2 tonela
das e 23,1 milh6es de cruzeiros. A carne verde de 
bovino contribuiu com 65 % para o valor, seguida 
pelo toucinho fresco (18%) e pela carne verde de 
sui no (14%) . Foram abatidas 1 180 cabecas de bo
vinos, 1 074 de suinos e 144 de caprinos. -

CoJ!Iercio e Bancos 
CENTo e quinze sao os estabelecimentos varejistas; 3 
as ag€mcias banc:irias do Banco Brasul de Sao Paulo, 
do Novo Mundo e do Portugues do Brasil; 2 os cor
respondentes - do Banco do Brasil e do Banco do 
Estado; e 60 estabelecimentos de prestag.ao de 
servicos. 

6 comercio local exporta principalmente agucar, 
alcool, telhas e tijolos. 0 agucar destina-se geral
mente para os Estados do sui e atinge 60 % da pro
dugao; as telhas, para as zonas da Alta Paulista, 
Noroeste e Mato Grosso, e constitui 90% da pro
dugao . 

Os saldos das principais contas eram, em 31 de 
dezembro de 1960 (em milh6es de cruzeiros) : 13 -
caixa em moeda corrente; 1,7 - emprestimos em 
contas correntes; 69,6 - titulos descontados; 126,5 
- depositos a vista e a curto prazo; e 7,6 - depo
sitos a prazo . 

Os emprestimos em contas correntes foram fei
tos exclusivamente ao comercio; dos titulos descon
tados, 34,9 milh6es destinaram-se a lavoura, 24,5 ao 
comercio, 5,9 a industria, e 4,3 a particulares . 

Energia Elhrica 
RECENTEMENTE foi inaugurada a usina hidreletrica 
de Barra Bonita, construida pela Cia. Hidreletrica 
do Rio Pardo (CHERP), 6rgao do governo pau!ista. 
Localiza-se na corredeira do Matao, 3 km a mon
tante da ponte que une o Municipio ao de Igaragu 
do Tiete. Para sua constru<;ao, iniciada em 1957, 
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foram feitas 278 desapropriag6es , distribuidas por 
12 Municipios. A area de inunda<;.ao abrange 13 423 
alqueires, confinada por uma barragem de concreto 
de 500 metros de comprimento e altura maxima de 
32 m etros, que permite armazenar 2,8 bilh6es de m 3 

de agua . Alem dos benefi cios mais imediatos fdis
tri buigao de energia a regiao do medio Tiete ) , a 
usina contribuira para o desenvolvimento da lavoura 
e da irrigagao, tornando tambem navegavel grande 
extensao do rio. Devera produzir anualmente 440 
milh6es de kWh. :E de 132 mil kw a potencia ins
talada. 

;\IEIOS DE TRANSPORT[ 
E COMUNICA(OES 

0 MUNiciPIO e servido de 37 horarios diarios de ani
bus e do is de trem. As empresas de transportes sao 
a Auto-6nibus Sao Manoel, Auto-6nibus Macacari, 
Auto-6nibus Leng6is Paulista/Usina Ba rreirinha, 
duas linhas pa rticulares, para transporte dos opera
rios da Usina da Barra e da Cia. Hidreletrica do Rio 
Pardo , e a Cia. Pa uli:;ta de Estradas de Ferro. 

Na Prefeitura Municipal, ate 31 de dezembro de 
1961 , estava m registrados 145 a utom6veis e jipes, 331 
caminh6es e 32 outros veiculos. 

CON VEN~OES 
RODOVIA PAV!N£NTAOA ~ 

II CONSTR UIO A 
II EN CONSTRU~Ao 

A CONSTRUIR 
FERROVIA 
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0 sistema rodoviario e formado pelas estradas 
Barra Bonita-Ja(t (8 kmJ, Barra Bonita-Usina 
Hidreletrica de Barra Bonita (3,2 km l, estaduais; 
Barra Bonita- Fazenda Sao J ose (4 kml , Km1 da 
Barra Bonita- Jau-Bairro Itaipu (6 km); km3 da 
de Jau-Segaria (5 km ); Barra Bonita-Fazenda 
Velha l4 km) e km1 da Barra Bonita-Usina Hidro 
Eletrica-Usina Barreirinha (7 km), municipais; e 
algumas particulares, como Barra Bonita-Mineiros 
do Tiete no km); km7 da Barra Bonita-Jau
Usina da Barra (5 km) e Usina da Barra- Usina 
Barreirinha (5 km) . 

A Paulista percorre 24 km dentro do territ6rio 
municipal, ligando a sede com Mineiros do Tiete. 
Divide-se em 2 ramais: Dois Corregos-Iguatemi 
!Ramal Campos Sales), com 3 estac;6es (Falcao Fi
lho. Campos Sales e Iguatemil ; e Campos Sales-
Barreirinha (Ramal da Barra Bonita), com 3 esta
<;6es tCampos Sales, Barra Bonita e Barreirinha) . 

Tempo medic gasto nas ligac;oes com outros Mu
nicipios e com as capitais estadual e federal: em 
rodovia: 40 minutes ate a cidade de Ja(J; 1 hora ate 
Dois C6n·egos; 10 minutes ate Igarac;u do Tiete; 1 
hora ate Mocatuba ; 45 minutes ate Mineiros do Tie
te; 1 hora ate 8ao Manoel; 2 horas ate Araraquara, 
via Jau; 4 h01·as, via Jau e Araraquara, ate Ribeirao 
Preto ; 6 horas e 45 minutes, ate Sao Paulo; e 19 
horas e 35 minutes ate Brasilia; em jerrovia: 2 ho
ras ate Mineiros do Tiete; 2 h01·as e 45 minutes ate 
Dois C6n·egos; 8 horas ate Sao Paulo ; e 21 horas, 
ate Brasilia, sendo de Anapolis a Brasilia em rodovia 
ll50 km asfaltado) . 

Con1 abertura e conservac;ao de estradas de ro
dagem, em 1961, foram gastos 1 milhao e 335,8 mi
lhares de cruzeiros, no Municipio. 

Na sede municipal funciona uma agencia pos
tal-telegrafica do DCT. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Enx;;zo Prhnar;o 

0 ENSINO primario geral, em 1961, dispunha de 19 
unidades escolares e 53 profess6res . A matricula, no 
inicio do ano letivo, totalizou 1 863 alunos. 0 curse 
fundamental comum, em 1960, era ministrado em 
14 unidades escolares 02 estaduais e 2 municipais), 
com efetivos de 42 profess6res (40 estaduais e 2 mu
nicipais) e 1 821 alunos (1 734 nas unidades esta
duais e 87 nas municipaisl ; terminaram a 4.a serie 
183 escolares. 
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Ponte Campos Sales sohre o rio Tirte 

F.;JJillo i \fc;dio 
0 GmAsro Estadual de Barra Bonita, em 1961, con
tava com 1 unidade escolar, 13 profess6res e 184 
alunos matriculados no inicio do ano letivo (89 me
ninos e 95 meninas); terminar2.m seus cursos. em 
1960, 6 rapazes e 10 moe; as. Esta va pre vista para o 
ano letivo de 1962 a inaugurac;ao da Escola Tecnica 
de Comercio de Barra Bonita, mantida pela Prefei
tura Municipal. 

0 Municipio conta, ainda, com uma cscola de 
datilografia, dois cursos de corte e costura e mn de 
mi1sica. 

0!f!IDJ c~.rpe(/OJ 

PossuEM bibliotecas a Prefeitura Municipal e a As
sociac;ao Atletica Barra Bonita, a primeira, pt!blica, 
e a segunda , privativa dos associados. Barra Bonita 
conta com 1 cinema, capacidade para 700 pessoas; 
1 servic;o de alto-falantes - America; 3 Associac;6es 
desportivas; 1 associac;ao recreativa ; 2 seman:irios 
- "A Cidade" fcircula aos domingos) e "Jornal da 
Barra" (aos sabados) ; e 1 tipografia. 

0 Estadio Municipal, conjunto destinado a pr:i
ticas esportivas, tem sua construc;ao em andamento. 

A 19 de marc;o comemora-se a fundac;iio da ci
dade e a data de seu padroeiro. 

ASSIST EN CIA 1\IEDI CO-S/lN IT.~RI /1 
0 HosPITAL Sao Jose, com 40 leitos, mantido pela 
Associac;ao de Protec;ao e Assistencia a Maternidade 
e a Infancia, recentemente entrou em fun cionamen
to. A Clinica Mucare, dos Irmaos Mucare. possui 2 
leitos. 0 Estado mantem 2 postos: o de AssisHmcia 
Medico-Sanitaria atendcu. em 1961, a 8 132 pessoas , 
e o de Pueri cultura , no mesmo periodo, a 7 448 
crianc;as. Estao instaladas 4 farmacia, havcndo 4 
medicos, 7 enfermeiros e 7 dentistas no exereicio cla 
profissiio. 
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ASPECTOS URBANOS 

A CIDADE, de topografia ligeiramente acidentada, esta 
situada a margem direita do rio Tiete, sendo divi
dida pelo ribeirao Barra Bonita em duas partes: 
"cidade" e "vila nova". No tracado urbanistico in
cluem-se 60 ruas (13 pavimentadas), 2 prac;as pavi
mentadas, 1 largo e 3 avenidas. Estao em execuc;ao 
o asfaltamento de 22 logradouros (30 000 m"), a 
construc;.ao da Avenida Marginal e de uma prac;a 
(ja foram gastos 808,2 milhares). 

Estima-se em 1 600 os predios, abastecidos de 
agua, 1 900 as residencias e 1 400 os prectios esgo
tados. E: de 26 quil6metros a rede de abastecimento 
de agua e de 15, a de esg6to . Em 1960 foram am
pliados os servic;os de agua e esg6to, sendo gastos 
672,1 milhares de cruzeiros; esta planejada a cons
truc;ao de mais uma caixa de agua, com ca.pacidade 
para 500 mil litros. 

A energia eletrica e distribuida pela Companhia 
Paulista de Luz e F6rc;a; 1 569 ligac;6es eletricas do
miciliares (87 localizadas na zona rural) . 

Ate 31 de dezembro de 1961, estavam instalados 
160 aparelhos telef6nicos; havia 3 hoteis e 3 restau
rantes ; entre os profissionais liberais contavam-se 
3 advogados, 4 engenheiros e 3 agr6nomos. 

Na sede municipal estao instaladas a Coopera
tiva de Consumo das Obras de Construcao da Usina 
Hidreletrica de Barra Bonita e uma agencia muni
cipal de esta tis tic a, 6rgao integrante do sistema 
estatistico brasileiro. 

11 os membros da Camara de Vereadores. 

FINAN(AS POBLICAS 
A RECEITA arrecadada em 1961 foi de 38,7 milh6es 
de cruzeiros; a renda tributaria, de 6,6; e a despesa 
realizada, de 33,4 . As arrecadac;6es federal e esta
dual, naquele ano, totalizaram 49,7 e 150 milh6es 
de cruzeiros, respectivamente. 0 orc;amento para 
1962 estimou a receita em 30 milh6es. 

fONTES 
As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na maim·ia, fornecidas pela Agencia Municipal de 
Estatistica de Barra Bonita . 

Outras fontes: - Recenseamento de 1950 a 1960 
(Censo Demografico) ; Servic;o de Estatistica da 
ProdU<;ao; Servic;o de Estatistica da Educac;ao e 
Cultura; "Anuario de Imprensa, Radio e Televisao", 
1960/ 61 ; "Enciclopedia dos Municipios Brasileiros"; 
"Anuario Estatistico do Brasil" - 1961" ; Departa
mento Federal de Estradas de Rodagens; Servi<;o de 
Esta tistica Econ6mica e Financeira; "Hist6ria Geral 
das Bandeiras Pa ulistas", de Afonso de E. Ta unay, 
edic;ao do Museu Pa ulista. 
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EST A publicw;ao faz parte da sene de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgar:;ao do Conselho Nacional de . Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluc;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sisternatizac;ao, elementos esparsos em diferentes 
docwnentos. Oc01·rem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo rams os cquivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por is so, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar:;cio, especial
mente de historiadores e ge6grafos. 



IBGE CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Jose J. de sa Freire Alvim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE<;ii.O DE MONOGRAt"IAS 

(J,B SCrie) 

ZOO - Caicara. 201 - Macae. 202 - Itaqul. 203 - AntOnio 
Prado. 204 - Cam:wari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
207 - Minduri. 208 - Valenca. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavleiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. S." das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221. - Rio de Contas. 222 - Itaparlca. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacute. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - 1\'lanac.a
puru. 230 - Barreiros. 211 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoii. 235 - Guarujii. 236 - Porto 
N>.cional. 237 - Sahara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
2·10 - Cambuqulra. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Gnarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
N6 - Leonoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Gu:uupe. 230 - Mutum. 2:>1 - Viana, ES. 25~ - Ponta Pora. 
253 Oeiras. 254 Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - 1\Iuqui. 2:>7 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
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