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LENCOIS PAULIST A 

SAO PAULO 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 1156 km' ; altitude: 
353 m; temperatura media: 25°C; precipitac;iio 
anual: 1160 mm. 

POPULA9AO - 16 602 habitantes (dados pre/imina
res do Recenseamento Geral de 1960!; densida
de demogrtijica: 14,2 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (cana
-de-w;ucar, cafe) e industria de transforma
c;ao (aguardente, ap.lcar) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 agencias. 

VElCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal! - 163 automoveis e jipes, 372 caminhoes 
e 174 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 910 liya c;oes ele
tricas, 300 aparelhos telef6nicos, 2 hotei s, 1 pen
sao, 2 restaurantes ; 2 cinemas . 

ASSIST£NCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 74 leitos; 7 medicos, 6 dentistas , 5 enjer
meiros, no exercicio da projissao; 1 jannticia . 

ASPECTOS CULTURAIS - 28 unidades escolares 
de ensino primtirio geral, 1 de ensino secunda
rio, 1 de ensino comercial, 1 de ensino normal; 
3 tipograjias, 2 livrarias , 1 biblioteca e 2 jornais. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milhoes de 
"cruzeiros ! - receita prevista: 89,5; despesa fi
xada : 89,5 . 

REPRESENTAC)AO POLiTlCA. - - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Antonio Ignacio Ferreira Santos e de
senho de capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentagiio e Divulga<;iio 
do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

Fox no segundo quartel do seculo passado que se 
estabeleceram nas terras do atual Municipio de 
Leng6is Paulista os primeiros homens civilizados. 0 
pioneiro teria sido Jose Teodoro de Souza, a frente de 
uma bandeira procedente de Pouso Alegre, Minas 
Gerais. Outros atribuem a primazia a Francisco 
Alves Pereira, que se desligou de uma caravana 
destinada a Gohis, para explorar o rio (posterior
mente . batizado com o nome de Leng6is) entao co
nhecido como "rio dos lenc;6is" pelos que trafega
vam no Tiete, porque formava, ao desaguar neste 
ultimo, amplas esteiras de espuma branca, seme
lhantes a lenr6is. 

0 povoado tornou-se distrito de paz de Botuca
tu em 28 de abril de 1858 e adquiriu autonomia ad
ministrativa, passando a Municipio, em 25 de abril 
de 1865, completando agora o seu primeiro cente
nario. Seu desenvolvimento baseou-se essencial
mente na cultura da cana-de-agucar, que e ainda 
hoje sua principal atividade economica. Muito veio 
contribuir tambem para o progresso da localidade 
a passagem, em seu territ6rio, do ramal de Bauru 
da Estrada de Ferro Sorocabana, agora incorpora
da a Rede Ferroviaria Federal. 

Formafao Administratiz;a e J udicia,-ia 

A POVOA{:AO foi elevada a categoria de distrito do 
Municipio de Botucatu, com o nome de Lenc;6is, 
pela Lei provincial n.0 36, de 28 de abril de 1858. 
Eni 25 de abril de 1865, a lei n.0 90 deu-lhe auto
nomia politica, tornando-o Municipio, ainda com 
o nome de Leng6is, toponimo que, por existir na 
Bahia comuna homonima mais antiga, foi alterado 
para Ubirama pelo Decreta-lei n .0 14 334, de 30 de 
novembro de 1944. Nove anos depois, em 1953, foi 
adotada a denominac;ao atual: Leng6is Paulista. 

Desde 1938 o Municipio apresenta-se com tres 
distritos: o distrito-sede, Alfredo Guedes e Borebi. 

Quanto a formagao judiciaria, Leng6is perten
ceu a comarca de Itapetininga ate 1866 · e dai ate 
1877 a de Botucatu. A Lei n.0 25, de 7 de maio de 
1877, criou a comarca de Leng6is, que em 1901 foi 
extinta, pela Lei n.0 785, de 15 de julho, passando 
a termo da comarca de Agudos, situac;ao que per
durou ate 1953, quando a Lei n.0 2 456, de 30 de de
zembro, restabeleceu a comarca, com o nome mo
dificado para Lenc;6is Paulista. 

Estao instalados no Municipio cart6rio do re
gistro civil, do 1.0 e 2.o oficios, do registro de hipo
tecas e contador-distribuidor. 
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ASPECTOS FlSICOS 

LENQ6rs PAULISTA esta situado aa zona fisiogratica 
de Botucatu, mede 1156 km" e limita-se com os 
municipios paulistas de Agudos, Pederneiras, Ma
catuba, Arei6polis , Sao Manuel, Avare e Santa Bar
bara do Rio Pardo . A sede municipal, a 353 m de 
altitude, e cortada pelas seguintes coordenadas 
geograficas : 22° 36' de latitude sul e 48° 49' de 
longitude W . Gr . , distando 246 km da capital do 
Estado, em linha reta . 

Clima ameno, com inverno seco e chuvas de 
outubro a fevereiro. Media da temperatura, 25°; 
da precipitac;;ao pluviometrica, 1160 mm por ano, 
no qiiinqiienio 1959/63 . 

Na rede hidrografica destacam-se dois rios, am
bos nao navegaveis: o Lenc;;6is, que e afluente do 
Tiete e constitui parte da divisa com o Municipio 
de Arei6polis; e o Claro, que separa o distri to-sede 
do distrito de Alfredo Guedes e participa das di
visas municipals com Sao Manuel e Santa Barba
ra do Rio Pardo . 

Entre as riquezas vegetais desta-::a-se o bar
batimao, encontrado principalmente no distrito
-sede e em Borebi. 

A SPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENso Demografico de 1960 encontrou em Leng6is 
Paulista 16 602 habitantes, isto e, 4 741 pessoas mais 
do que o total apurado em 1950 (11861 habitantesl . 
0 acrescimo ocorreu principalmente na zona urba
na, que tinha 3 648 habitantes em 1950 e apresen
tou 7 091 em 1960, enquanto os totais relatives a 
zona rural cresceram de 8 213 para 9 511, no periodo 
intercensitario . 

Segundo os distritos, a p'.>pulagao urbana es
tava assim distribuida, no ultimo recenseamento: 
sede, 6 001 habitantes; Alfredo Guedes, 361; Borebi, 
729 . 

Estimativas do Departamento de Estatistica do 
Estado de Sao Paulo avaliaram em 17 484 pessoas a 
populagao de Leng6is Paulista, em 1.0 de julho de 
1962. 

No mesmo ano de 1962, verificaram-se no Mu
nicipio 736 nascimentos (35 natimortos) e 154 6bitos 
(31 de menores de 1 ano) . 

ASPECTOS ECONOM ICOS 

Censo Agricola 
EM 1950, o Municipio tinha 404 estabelecimentos 
agropecuarios, com area total de 89 055 hectares , dos 
quais destinavam-se a lavouras 10 205 ha ( 11 ,4% J . 
0 censo de 1960 encontrou menor numero de esta-
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Usina Barra Grande: a~ticar 

belecimentos agricolas - 398, menor area total -
81 281 hectares, porem maior extensao de terras de
dicadas a lavouras - 13 483 ha (16,6 % J, segundo 
dados preliminares. 

Quanto ao tamanho das propriedades agricolas, 
foi a seguinte a evolugao entre os dois censos: 
a) estabelecimentos de menos de 10 hectares: 47 
em 1950 e 74 em 1960, perfazendo respectivamen
te 328 e 530 ha; b) de 10 a menos de 100 ha: 210 
e 198, perfazendo 8 999 e 7 668 ha; c) de 100 a me
nos de 1000 ha: 130 em 1950 e 116 em 1960, totalizan_ 
do 37 834 e 33 245 ha, respectivamente ; d) de 1 000 
a menos de 10 000 ha : diminuiu de 13 para 9 esta
telecimentos e a area global, de 41 894 para 26 286 
ha; e) de 10 000 hectares e mais: encontrado em 
1960 urn estabelecimento com 13 552 ha. 

A populagao bovina totalizava 13 234 cabe<;as 
em 1960, contra 16 736 em 1950 . 

Entre os dois censos, aumentou de 2 926 para 
4 403 o numero de pessoas ocupadas em atividades 
agricolas. Aumentou tamt.§m o numero de tratores 
<de 29 para 132 l , bem assim o de arados (de 290 
pa ra 301). 

Ag riwltura 
A cuLTURA de cana-de-agucar e o esteio da econo
mia do Municipio. Em 1963, sua produ<;ao atingiu 
o montante de 1,1 bilhao de cruzeiros, corres
pondentes a 71 % do valor total da produgao agri
cola lengoense (1,6 bilhao) . Em segundo lugar, 
com valor tambem apreciavel, situou-se a produgao 
de cafe, 328 milh6es de cruzeiros ou 20,2 % do total. 
Os canaviais ocupavam entao 9 680 hectares; os ca
fezais, 4 800 ha; a colheita da cana atingiu o vo
lume de 348 480 toneladas ; a do cafe, 4 680 tone
ladas. 

Os outros artigos produzidos no aludido ano 
ocupavam as seguintes extens6es de terra: milho, 
3 388 ha; feijao, 1 267 ha; arroz, 778 ha ; mandioca, 
130 ha; uva, 25 ha; laranja, 20 ha e banana, 8 hec
tares. 

LENQOIS PAULISTA - 5 



Em funcionam ento duas cooperativas de pro
ducao: uma de lavradores de cana; outra de produ
tores de aguardente. 

Apenas urn agr6nomo exerce a profissao no Mu
nicipio, que ja contava, em 1962, com 460 esta bele
cimentos agricolas. 

Pecuaria 

0 MuNICiPIO tinha, em 1962, 24 2·16 cabecas de ga
do, avaliadas em 388 milhoes de cruzeiros. 87,6% 
desse valor correspondiam aos 17 mil bovinos entao 
existentes; 5,2% aos 5 mil suinos; 5,0 % aos 650 mua
res e 1,8% aos 1 000 eqi.iinos. Havia tam bern reba
nhos de ovinos, asininos e caprinos, com menor ex
pressao economic a . 

0 gado destina-se a corte e produc;ao de Ieite e 
predominam entre os bovinos as rac;as nelore, gir 
e mesti<;o de holandes . A produ<;ao de Ieite a tin
giu em 1962 os totais de 1 milhao de litros e 25 mi
lhoes de cruzeiros . Eram 155, nesse mesmo a no, os 
estabelecimentos agropecua rios em funci ona mento. 

Al'icu!tura 

HA no Municipio cria<;oes de galinhas, patos , marre
cos, gansos e perus, mas scmente a primeira tern va
lor economico apreciavel. Em 1962, de um total de 
33 180 cabe<;as, 33 000 eram de galinhas, valendo estas 
11,5 milh6es de cruzeiros, enquanto o conjunto das 
aves existentes na comuna perfazia o total de 11 ,6 
milhoes . A produ<;ao de ovos de galinha atingiu, no 
mesmo ano, a quantidade de 125 mil duzias. corres
pondente a 12,5 milh6es de cruzeiros . 

C en so Industrial 

DE ACORDO com os resultados do censo industr ial 
de 1960, havia no Municipio 44 estabelecimentos de
dicados a industrias de transforma<;ao, que opera
vam com for<;a motriz de 2 438 cv. No ano de 1959, 
esses estabelecimentos deram trabalho a 340 ope
rarios, em media mensa!, pagaram salarios no valor 
total de 29 milhoes de cruzeiros (21 milh6es ao ope
rariado) , gastaram 274 milh6es em despesas de 
consumo (234 milhoes em materias-primas J e al 
can<;aram uma produ<;ao avaliada em 456 milhoes 
de cruzeiros, dos quais 180 milhoes correspondem ao 
valor da transformac;ao industrial. 

0 ramo de maior destaque e o de produ tos ali
mentares, que se apresentou, no censo, com 14 esta
belecimentos, 225 pessoas ocupadas (181 operariosJ e 
for<;a motriz de 1 670 cv. Essa industria ocupou 198 
operarios em media mensa!, pagou salarios no total 
de 19 milh6es de cruzeiros 03 milh6es ao opera-
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Biblioteca Piiblica Municipa l 

riado) , gastou 252 milhoes em despesas de con
sumo e obteve uma produ~ao da ordem de 411 
milhoes de cruzeiros ( 158 milhoes o valor da 
transforma~ao industrial) . Em segundo lugar, quan
ta ao numero de estabelecimentos, empregos e forc;a 
motriz, vinha a industria de minerais nao metalicos, 
com 10 estabelecimentos, 55 pessoas ocupadas (50 
das quais eram operarios) e 433 cv . 
Industria 
ERAM 80 os estabelecimentos industriais existentes 
em 1962, empregaram 552 operarios em media men
sal e produziram 1,7 bilhao de cruzeiros. A indus
tria de produtos alimentares, com 17 estabeleci
mentos, deu trabalho a 184 operarios em media 
e contribuiu em 75% para o valor total da produ
<;ao. A de bebidas, com 27 estabelecimentos, 70 ope
rarios em media, contribuiu com 13% para o valor 
da produc;ao. 
Abate de Reses 
ABATIDOS, no mesmo ano, 680 bovinos e 1 246 sui
nos, resultando produ~ao avaliada em 46,7 milhoes 
de cruzeiros, na qual se destacou a carne verde 
de bovina, com 128,2 t e 30,0 milhoes de cruzeiros. 
Os demais produtos do abate foram : toucinho 
fresco , 48,6 t, 9,1 milhoes de cruzeiros; carne ver
de de suino, 40,3 t e 7,5 milh6es de cruzeiros ; 
couro verde de bovino, 16,4 t, 410 mil cruzeiros ; 
couro seco de bovina, 768 kg e 37 mil cruzeiros. 
Comercio e Bancos 
LENQ6Is PAULISTA exporta ac;ucar, cafe, aguardente 
de cana, massas alimenticias e biscoitos, sendo os 
principais destinos a capital do Estado, Santos, Ma
to Grosso, Parana, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sui. 

Sao 5 os estabelecimentos atacadistas existen
tes no Municipio e 84 os varejistas. Estabeleci-
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mentos de presta~ao de servi~os , existem 90, at m
cluidos 2 hoteis, 1 pensao, 2 restaurantes. Em fun
cionamento, tambem, 3 cooperativas de consumo . 

Operam no Municipio 4 agencias bancarias, 
cujas principais contas apresentavam englobada
mente, em 31 dezembro de 1963, os seguintes saldos 
(em milhares de cruzeiros) : caixa em moeda car
rente - 80 050 ; emprestimos em contas correntes 
- 56 144; titulos descontados - 581 753 ; depositos 
a vista e a curto prazo - 711 408; depositos a pra
zo- 47 085 . 

T ransporte e Comunicafoes 

EsTAVAM registrados na Prefeitura Municipal , em 31 
dezembro de 1963, 163 autom6veis e jipes, 372 cami
nh6es, 6 6nibus e 168 outros veiculos . 

0 Municipio e servido pela Estrada de Ferro So
rocabana, ramal Botucatu - Bauru, e par diversas 
rodovias m unicipais e estad uais . 

Suas liga~6es com os municipios vizinhos pro
cessam-se da seguinte forma : a) com Agudos, em 
38 minutos, pela ferrovia, ou em 22 minutos, pela 
rodovia estadual Marechal Rondon; b l com Arei6-
polis, em 20 minutos, pela Marechal Rondon ou pela 
rodovia Sao Paulo--Bauru; c) com Sao Manuel, 
em 1 hora e 5 minutes, pela ferrovia ; e em meia 
hora atraves da Marechal Rondon, via Arei6polis ; 
d ) com Avare, em 3 horas e 14 minutes, pela Sora
cabana, ou em 1 hora e 24 minutos, atraves de es
t rada estadual, via Sao Manuel; e) com Macatuba, 
em 13 minuto.s , em rodovia estadual; f) com Peder
neiras, em 55 a 60 minutos, pela rodovia estadual ate 
Macatuba e, dai em diante, em rodovia municipal, 
ou entao fazendo o percurso Macatuba - Peder
neiras, em rodovia estadual, atraves de Vangl6ria ; 
g l com Santa Ba rbara do Rio Pardo, em 1 hera, per 
est rada estadual . 

COrt Vftf{OES 
ROtJOV/ R PIIVI!Urt1110 11 -

ROPOYI R Pi:,.:tr iUtEh lf -

F ERRIJVI /1 ++++ 

r / .> I'RUI.O 

Da sede mu
nicipal , alcan~a
-se o distrite de 
Alfredo Guedes 
em 15 minutes, 
pela ferrovia , eu 
em 7 minutos, 
a t raves de rode
via estadual; Bo
rebi pode ser 
a t ingide em 35 
minutes, indo-se 
por estrada esta
dual ate a rode
via Sao Paulo -
Bauru e dai, ate o destino, por estrada municipal. 
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Vista geral da Cidade 

0 acesso a capital de Sao Paulo pode ser feito 
pela Estrada de Ferro Sorocabana, em 8 horas e 30 
minutos, ou em 5 horas e 6 minutos em rodovia es
tadual. 

Ate Brasilia, o veiculo correra 16 horas e 26 mi
nutos, pelo seguinte caminho: rodovia estadual, via 
Sao Manuel e Jau, ate Colombia; dai em diante, ro
dovia federal, passando par Frutal e Goiania. 

Dais campos de pouso, ambos particulares, per
mitem a aterrissagem de avioes no Municipio : urn, 
com pista de 1 000 metros de comprimento e 200 de 
largura, piso de grama, esta situado na fazenda Boa 
Vista, no distrito de Alfredo Guedes, a 15 km da 
sede ; o outro, localizado no ambito do distrito-sede, 
a 6 km da cidade, pertence a Granja Santa Rita e 
mede 590 par 60 m , piso de areia . 

Propriedade Imobiliafia 
EM 1962, verificaram-se no Municipio 5 inscri~oes 
de hipotecas, perfazendo 4 592 mil cruzeiros . As 
transcri~<i'ies de transmissoes de im6veis atingiram, 
no mesmo ano, a quantidade de 251 unidades e o 
valor total de 48 856 milhares de cruzeiros. 

ASPECTOS SOCIAlS 
A ciDADE de Len~<6is Paulista apresenta agradavel 
tra~<ado, com 4 pra~<as e 63 ruas, pavimentados a 
asfalto ou paralelepipedos muitos dos logradouros . 
Todos os seus 1 950 predios sao servidos pela rede de 
abastecimento de agua, que se estende por quase 
33 quilometros, e 1 690 pela recte de esgotos, cuja 
extensao ja ultrapassa os 25 km . A energia eletrica 
abrange 1 910 prectios; e fornecida pela Companhia 
Paulista de F6r~<a e Luz e de origem termica e hi
draulica; a Corrente e alternada, com freqtiencia 
de 60 ciclos e tensao de 220/ 127 volts. Ha tambem 
servi~<o telefOnico, com cerca de 300 aparelhos em 
funcionamento. 
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AJ.ristbJCia Mediw
-scmitaria 
UM HOSPITAL geral, COm 
74 leitos para interna
mento, atende aos len
coenses. E mantido 
pela Associagao Bene
ficente Nossa Senhora 
da Piedade. 

Ha, alem disso, 2 
postos e 1 subposto de 
assistencia medico-sa
nitaria, 3 postos de 
puericultura e, no Gru
po Escolar Esperanc;a 
de Oliveira, urn gabi-

lgreja Matriz N. S. da Piedade 

nete dentario. A Associac;ao dos Fornecedores de 
Cana da Zona de Lenc;6is Paulista montou recente
mente urn ambulat6rio medico, com 2 leitos para 
casas de emergencia. 

Sete medicos, 5 enfermeiros e 6 dentistas exer
cem a profissao no Municipio. Farmacias, ha 6 . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Emina 
0 ENSINo primario e ministrado em 4 grupos esco
lares, urn curso anexo a Escola Normal, 13 escolas 
estaduais e 9 municipals, 4 escolas estaduais de 
emergencia e 1 jardim de infancia; o ensino me
dia, no Colegio Estadual e Escola Normal Virgilio 
Capoani e no Colegio Tecnico-Comercial Municipal. 
E:ste ensina contabilidade; o colegio estadual, os 
cursos ginasial, normal, cientiflco e de aperfeigoa
mento. 

No inicio do ano Ietivo de 1964, funcionavam 
no Municipio 28 unidades de ensino primario geral , 
com 61 profess6res e 2 187 alunos matriculados; 
1 unidade de ensino secundario, com 21 profess6-
res e 623 estudantes; 1 de ensino comercial, com 13 
mestres e 122 alunos, e 1 de ensino normal, com corpo 
docente constituido por 11 profess6res e corpo dis
cente, de 87 alunos. 

Cultura 

LEN<;:OIS PAULISTA dispae de uma biblioteca publica, 
mantida pela Prefeitura. Livrarias, ha duas; tipo
grafias, tres. 

Entre as entidades desportivas, merecem desta
que o Clube Esportivo Marimbondo, o Clube Atleti
co Lenc;oense e a Associac;ao Atletica Barra Gran
de. 0 primeiro possul piscina e quadras para bas
quetebol, volibol e tenis de campo. A ultima esta 
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instalada em· dependencias da Usina Barra Gran
de. 0 Municipio mantem tambem uma pra~a de 
esportes: e o estadio "Archangelo Brega". 

Cinemas, existem 2, urn para 990 e outro para 
470 espectadores; jornais dois: "A Tribuna Len
~<Oense" e "0 Eco", ambos semanarios . 
><' A Radio Difusora de Len<;6is Paulista, ZYR-36, 
transmite na freqi.iencia de 1 530 kc, em ondas 
medias. 

Os festejos locais de maior realce sao a festa de 
Santo Antonio, em 13 de junho, e a de Sao Jose, em 
19 de mar~o, que compreendem parte religiosa e 
parte profana. A comemora~ao da Semana Santa 
limita-se a cerimonias religiosas. No distrito de Al
fredo Guedes festeja-se tambem, com atos religiosos 
e quermesses, o dia 6 de agosto, dedicado ao Senhor 
Born Jesus. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

FuNCIONAM no Municipio coletorias federal e esta
dual, agencias dos Correios e Telegrafos e uma 
agencia de estatistica, 6rgao de coleta do Conselho 
Nacional de Estatistica. 

FinanfaS 

No ano de 1963, a Uniao arrecadou no Municipio 
a importancia de 137,2 milhoes, o Estado, 544,7 mi
lhoes. No mesmo ano, a Prefeitura arrecadou 134,8 
milhoes de cruzeiros e despendeu 132,4 milhoes de 
cruzeiros. 

0 or~amento municipal para 1964 previa receita 
de 89,5 milhoes de cruzeiros e fixava igual despesa. 

Representafao Politica 

PARA as eleic:;oes de 6 de outubro de 1963, estavam 
inscritos 5 057 eleitores. 

A Camara de Vereadores local e composta de 13 
edis. 

FONTES 

As INFORMA«;6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agen
te Municipal de Estatistica de Lenc:;6is Paulista, Ser_ 
gio Antonio de Azevedo. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumenta~<ao e Divulga'<ao do Conselho Nacional de 
Estatistica e de outros 6r.gaos do sistema estatistico 
brasileiro. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidentc: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebasti:io Aguiar Ayres 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

(4.a serie) 

300 - Siio Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassu
nunga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Grajico do 
IBGE, aos seis dias do mes de julho de mil no
vecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criaqiio do Insti
tuto e 400.o da jundaqiio da Cidade do Rio de 
Janeiro. 




