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IPAU(U 

SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 191 km' !1960 1. al 
titude: 565 m; temperatura media de 18°C . 

POPULA(Jli.O - 11 723 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; den 
sidade demogrlifica: 61 habitantes par quilomc
tro quadrado. 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Cultura do cafe. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 agencia!j . 
1 cor respondente e 1 agencia da Caixa Eco 
n6mica Estadual. 

VEJCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Muni-
cipal) 75 autom6veis, 148 caminhoes e 7 
outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1117 l igaq6es eletricas, 86 
aparelhos telefonicos; 1 hotel, 2 pens6es, 3 res
taw·antes; 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital geral com 48 
Zeitos; 3 medicos, 3 dentistas, 2 entermeiros no 
exercicio da protissao ; 3 tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 21 estabelecimentos es. 
colares de ensino primario geral, 1 de ensino se
cundlirio e outro do industrial; 1 biblioteca . 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
-cruzeiros) - receita prevista : 65 ,2; despesa fi
xada: 65,2. 

REPRESENTAQAO POLlTICA - 11 vereadorP~ em 
exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim e desenho 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, am
bos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do 
CNE . 



ASPECTOS 
HISTORICOS 
NAS ULTTIMAS decadas 
do seculo XIX, dois 
habitantes de Botuca
tu, Joao Correa de Mi
randa e Joao Antonio 
Justino, mais conheci
do como Joao dos San
tos, ambos naturals de 
Minas Gerais, resolve
ram embrenhar-se na 
mata para a conquis
ta· de novas terras. Fo-
ram ate Avare e dai Igrefa Matrtz 

em diante comec;ou a 
aventura. Depois de 
longas caminhadas, escolheram urn Iugar, a mar
gem de urn ribeirao, para pouso e construiram sua 
cabana. 

Exploraram os arrectores e foram dar no rio Pa
ranapanema, no ponto onde existe uma grande ilha, 
que denominaram de Ilha Grande. 1:ste nome pas
sou a localidade onde eles se fixaram, surgindo ai 
uma pequena povoac;ao sob a jurisdic;ao do Munici
pio de Piraju e mais tarde ao de Santa Cruz do 
Rio Pardo. Foi distrito de paz em 1898, vila, com· 
a denominac;ao de Ilha . Grande de Paranapanema, 
em 1906. Ganhou autonomia administrativa e po
litica, a 20 de setembro de 1915, ja com a denomi
nac;ao atual, completando este ano o seu meio se
culo de existencia . 

Formafao Administrativo-judiciaria 

A PovoAQAo de Ilha Grande foi transferida do 
Municipio de Piraju para o de Santa Cruz do Rio 
Pardo, por efeito da Lei estadual n .0 187, de 23 de 
agosto de 1893. 

0 distrito foi criado em virtude da Lei estadual 
n.0 550, de 13 de agosto de 1898 . 

A Lei estadual n.0 1 038, de 19 de dezembro de 
1906, elevou a sua sede a categoria de vila, sob a 
denominac;ao de Ilha Grande do Paranapanema . 

A Lei estadual n.0 1 465, de 20 de setembro de 
1915, criou o Municipio, com territ6rio desmembra
do do de Santa Cruz do Rio Pardo, e elevou a vila 
a categoria de cidade, ambos com a denominac;ao 
de Ipauc;u . Verificou-se a sua instalac;ao a 11 de 
dezembro do mesmo ano. 

Foi sempre composto de urn unico distrito : o de 
Ipauc;u . 
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Judiciariamente sempre foi termo da comarca 
de Santa Cruz do Rio Pardo, menos no periodo de 
1938 a 1944 em que foi termo da comarca de 
Ourinhos. 

ASPECTOS FISICOS 

0 MuNiciPIO de Ipaugu esta situado na zona fisio
grafica de Piraju, limita-se com os municipios de 
Santa Cruz do Rio Pardo, Bernardino de Campos, 
Piraju, Chavantes e Timburi , e possui 191 km2 de 
area. 

A sede municipal dista, em linha reta, 316 km 
da cidade de Sao Paulo , rumo ONO, e sua posic.ao 
geografica e determinada pela latitude de 23° 03' 09" 
sui e Icngit·1de de 49° 37' 37" W. Gr. A altitude e 
de 565 metros . 

0 principal acidente fisico municipal e 0 rio 
Paranapanema, com o seu Saito de Palmital (8 m 
de altura). 

0 terreno e levemente montanhoso, havendo 
gran des planicies . 

Nas suas matas sao encontradas diversas espe
cies de madeira de lei, tais como peroba, cedro, 6leo, 
marfim e jacaranda, entre outras. 

Na sua fauna , entre outras especies, encontram
-se a capivara, paca, anta, parco do mato, caitetu e 
veado. 

0 clima do Municipio e ameno e sal uberrima. 
A temperatura media oscila entre 17 e 18°C. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO dados preliminares do Censo Demogra.fico 
de 1960, a populagao municipal era de 11 723 ha
bitantes, tendo havido crescimento de 13,5 % em re
Iac.ao ao censo anterior, de 1950. 

A populagao urbana e suburbana Ccidade), no 
ultimo intervalo censitario, cresceu de 45,4%, pas
sando a 4 103 pessoas, e a rural de 1,4%, passando 
a 7 62-0. Estavam na zona rural 65 % da populagao . 

A densidade demografica era de 61 habitantes 
par qui16metro quadrado . 

Foram contados, em todo o Municipio, 2 339 do
micilios . 

A populagao, em 2 de maio de 1964, era estima
da em 12 275, sendo a da cidade de 4 925 h abitan tes . 

l\foz ·imento da Popula[ao 

FoRAM registrados 338 nascidos vivos, 22 na.scidos 
mortos, 52 6bitos de menores de 1 ano e 140 em 
geral, no ana de 1962. Foram realizados 98 ca
samentos. 
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Grupo Escolar 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA municipal repousa principalmente na 
sua produgao agricola: o cafe. 

Censo Agricola 

0 CENSO Agricola de 1 960, segundo dados preli
minares, confirmou a existencia de 111 estabeleci
mentos registrados no censo anterior de 1950. A 
sua area total era de zo 519 ha, sendo 19 255 destes 
destinados a lavouras (10 769 ha em 1950) . 

Segundo o tamanho, 15 estabelecimentos pos
suiam menos de 10 ha, cada urn (12 em 1950); 71, 
entre 10 a menos de 100 ha (76 em 1950); 20, entre 
100 a me nos de 1 000 ha C 17 em 1950) ; e 5, de 1 000 
a menos de 10 000 ha (6 em 1950) . 

0 pesso.al ocupado totaliza va 3 463 individuos . 
Foram utilizados 37 tratores (16 em 1950) e 85 
arados. 

Em 66 estabelecimentos havia criagao de bovi
nos sendo que em 60 existiam menos de 100 cabe
gas, em cada urn; em 5, de 100 a menos de 500 ; 
e em 1, mais de 500. 

Produf"ao Agricola 

IPAugu cultiva o cafe, o arroz, o milho, o feijao, a 
banana e a laranja. :Jl:stes produtos renderam, em 
1963, 675,4 milh6es de cruzeiros e utilizaram 
11 240 ha de area . 

0 principal produto e 0 cafe, com 9 735 tonela
das e 9 440 ha de area cultivada, que contribuiu com 
90,4% para o valor total da produc;,:ao. 

Foram, aind.a, produzidos 366 toneladas de 
arroz, 1 500 t de milho, 222 t de feijao, 11 mil ca
chos de bananas e 325 mil laranjas. 

IPAUQU- 5 



Pecuaria 

A PoPULAQlio pecuaria, em 1963, totalizava 5 856 ca
bec;as, valendo 202,7 milh6es de cruzeiros. 

0 principal rebanho era o bovina com 3 mil 
cabec;as, e com 66,6% do valor total. Em seguida 
estao o suino, com 1 900 cabegas e 11,2 % do valor, 
e o m·1<:r, com 800 cabegas e 13,8% do valor. 

Contavam-se, ainda, 750 cabegas de eqtiinos, 300 
de caprinos, 100 de ovinos e 6 de asininos. 

A !)rodU<;ao de leite, no ana em pauta, alcan
gou 500 mil litros, valendo 25 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola compunha-se de 30 070 galina
ceos (70 perusl, no valor de 17,4 milh6es de cru
zeiros. 

A produgao de avos de galinha totalizou 70 mil 
duzias e rendeu 11,9 milh6es de cruzeiros. 

Censo Indmtrial 

Os RESULTADos do Censo Industrial de 1960 revela
ram a existencia de 23 estabelecimeritos de indus
tria de transformagao, em Ipaugu : 13 de minerais 
nao metalicos, 9 de produtos alimentares e 1 de 
mobiliario. 

0 valor da produgao alcanc;ou 13,9 milh6es de 
cruzeiros sendo de 7,6 milh6es o valor da trans
formac;ao industrial . A media mensal de operarios 
ocupadcs f6r.a de 70 . 

0 principal genera de industria era o de mine
rals nJ.o meta licos que contribuiu com 53,6% para 
o valor total da produgao municipal e empregou 50 
operarios em media mensa!. 

l11dtlstria 

!PAUQU contava, em 1963, com 35 estabelecimentos 
industriais que se dedicavam ao beneficiamento de 
cafe (15 maquinas) e de arroz (2 maquinasl, ao fa
brico de tijolos, telhas, m6veis, paes e torrefagao 
de cafe. 

Gada A!Jtttido 

FoRAM abatidas, em 1963, 538 cabegas de bovines. 
642 de suinos e 78 de caprinos resultando 162,1 to
neladas de produtos, no valor de 49,8 milh6es de 
cruzeiros. 

A carne verde de bovina contribuiu com 107,6 
tone~adas e 73,4% para o valor total; a de suino. 
com 19,3 t e 11,0% para o valor ; e o toucinho fres
co, com 21,7 t e 13,2% para o valor. 

Completaram a produgao a carne verde de ca
prino, o couro salgado de bovina e a pele seca de 
caprino . 
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Comercio e Bancos 

IPAugu conta 78 estabelecimentos varejistas, uma 
agencia do Banco Brasul de Sao Paulo e outra do 
Mercantil de Sao Paulo. A Caixa Econ6mica Esta
dual tambem mantem uma agencia local e o Ban
co do Brasil urn correspondente. 

Os seus produtos sao comerciados com as pra
<;:as vizinhas e com a de Sao Pa ulo. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1963, em milh6es de cruzeiros, 
eram de 24,5 - caixa em moeda corrente; 71,0 -
titulos descontados; 225,2 - depositos a vista e a 
curto prazo, e, de 8,6 - depositos a prazo. 

Contavam-se 1 hotel, 2 pensoes e 3 restauran
tes, entre os 30 estabelecimentos de prestagao de 
servigos. 

Ha, ainda, 2 cooperativas . 

Tran.rpo1'tes 

A ESTRADA DE FERRO SoROCABANA, atraves do ramal de 
Santa Cruz do Rio Pardo, serve ao Municipio, ha
vendo em seu territorio 2 estag6es: Ipaugu e Luis 
Pinto. 

-CONVENyvES 

/(OPPV/11 ,P/11-'/I'f£/'IT/1011 -

fi'OPOV/19 ?ERit/11'1£/YTJ:: -

FE /f/?0 VI /1 4-J..+ 

/f'S.!'If/LO 

Estradas estaduais e rrlunicipais servem de li
gagao da cidade com os centros vizinhos . 

Ha urn campo de pouso, na sede municipal. 
A ligac;ao com as cidades vizinhas e as capi

tais estadual e federal sao realizadas da seguinte 
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Santa Casa de Miseric6rdiu. 

maneira e tempo: Bernardino de Campos, em rodo
via estadual, de 6nibus, em 26 minutos ou de ferro
via, em 28 minutos; Chavantes, em rodovia estadual, 
de 6nibus, em 8 minutos, ou de ferrovia, em 
11 minutos; Piraju, em rodovia, de 6nibus, em 
55 minutos, ou em ferrovia, em 1 hora e 57 mi
nutos; Santa Cruz do Rio Pardo, em rodovia es
tadual, de 6nibus, em 18 minutos, ou de ferrovia 
em 1 hora e 21 minutos, via Bernardino de Cam
pos; Sarutaia, em rodovia estadual, de 6nibus, 
em .54 minutos, ou em rodovia municipal, em 
f hora e 6 minutos; Timburi, em rodovia mu
nicipal, de 6nibus, em 50 minutos; Sao Paulo, em 
rodovia estadual, em 7 horas, de onibus, via Itape
tininga, ou de ferrovia, em 9 horas e 13 minutos; e 
Brasilia, DF, em rodovias estadual e federal, em 17 
horas e 40 minutos, via Santa Cruz do Rio Pardo, 
Bauru. Jail, Colombia, Frutal (MG) e Goiania (GO). 

A 1.0 de janeiro de 1964, estavam registrados na 
Prefeitura de Ipau<;u, 75 autom6veis, 148 caminh6es 
e 7 outros veiculos. 

Comunicafoes 

EM IPAUQU ha 2 agencias do DCT e 2 de outras en
tidades. Segundo o tipo de servi<;o, 2 sao postais, 
1 e telegra!ica e outra e telef6nica. 

Ha 86 telefones servindo a popula<;ao local . 

ASPECTOS SOCIAlS 

NA CIDADE existem 865 predios, parte residencias mo
dernas e confortaveis. Quase t6das as 26 ruas, pra
<;as e travessas estao pavimentadas . As duas pra
<;as existentes sao arborizadas e ajardinadas. 

Contam-se 1 058 ligac;6es a rede de agua e 783 
a rede de esgotos. A extensao da primeira e de 
12 600 m e da segunda de 10 692 m. 

Existem 1117 Uga<;6es eletricas. A corrente e al
ternada, a voltagem, de 120/220 para Iuz residen
cial e de 2·20 para ilumina<;ao publica e for<;a . A 
frequencia, de 60 ciclos por segundo. 
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AssisthlCict !lledico-Sanitaria 

IPAu<;u conta com os servi<;os da Santa Casa de 
Ipauc;u, com 48 leitos, de clinica geral; 1 Posta de 
Assistencia Medico-Sanitaria, clinica geral; e de 
1 Posta de P '.lericultura, fazendo tratamento pre
-natal e pediatrico. 

Ha 3 medicos, 3 dentistas, 2 enfermeiros e 3 
farmacias para assistirem a populagao 0 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

0 ENSINO primario conta COm 2 grupOS escolares, 
17 escolas isoladas estaduais e 2 mun icipais, onde 
lecionam 47 professores e foram matriculados, no 
inicio do ana de 1965, 1 448 criangas. 

0 ensino media e ministrado no Ginasio Esta
dual Prof. Julio Mastrodomenico, que mantem 
ainda um curso de admissao, e no Ginasio Industrial 
de Ipauc;u, por 25 professores, onde foram matricula
dos, no inicio do a no letivo de 1965, 412 alunos . 

0 ginasio industrial, com 157 alunos matricula
dos, possui tambem o Curso de Aprendizagem Pro
fissional de Mecanica Geral, com 50 alunos, e o 
Avulso de Economia Domestica, com 60 alunas. 

Cztltttra 

!PAU<;U possui biblioteca publica municipal, fundada 
em 1956, que faz emprestimos a domicilios e possUi 
urn acervo superior a 1 000 volumes. 

Ha urn cinema em funcionamento, com ca
pacidade para 600 pessoas, e associag6es esportivas 
e recreativas totalizando 311 associados. 

Realiza-se, a 6 de agosto, a festa do padroeiro 
da cidade, Senhor Born Jesus . 

ASPECTOS ADlvllNISTRATIVOS 

E POLITICOS 

AcHAM-SE instalados em Ipa ugu uma coletoria fe
deral e outra estadual, o Distrito Policial de Ilha 
Grande e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE. 
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FinanfaS Publica.r 

A UNil\o arrecadou em Ipau~u 52,4 milh5es de cru
zeiros, o Estado 2 23,8 milh5es e a Municipalidade 
72,3 mil hoes, em 1964. 

0 or~amento municipal para 1965 previa 65,2 
milh5es de cruzeiros de receita e fixava igual des
pesa. 

Representafao Po!itica 

EsTAVAM inscritos nas elei~5es de 7 de outubro de 
1962, 2 882 eleitores. 

A Camara Municipal e composta de 11 verea
dores . 

FONTES 

As INFORMA<;5Es divulgadas neste trabalho foram , 
em sua maioria, compila.das e fornecidas pelo Agen
te Municipal de Estatistica de Ipau~u. Jose Guima
ro Filho . 

Foram utiliza.dos tambem na sua elabora~ao 
dados dos a.rquivos de documenta\;ao municipal da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do CNE, 
e de outros 6rgaos do sistema esta.tistico brasileiro. 
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EST A publicw,;iio faz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Divulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluc;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;iio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza. 
niio sendo raros as equivocos e erros nas pr6pria5 
fontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboraqiio, especial
mente de historiadores e ge6grafos . 



IBGE - CONSELIIO NACIONAL DE ESTA'l'iS'.rlCA 

President~: Gen. Ag-uinaldo Jose Senna Campos 

Sccretario-Gcral: S~bastiao Aguiar Ayre.s 

COLEI;i\0 DE .:viO!\'OGHAI'I ;\S 

(4." serie) 

:100 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~6is l'aulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 ...:... Umbuzeiro. 
l'B. 308 - Assare, CE. 309 - l'enapolis, SP. 310 - Areia, PB: 
311 - Tres Lag-oas, MT. 312 - Rio Largo , AL. 313 - ·uba
jara, CE. 314 - Ja~;uaruana, CE. 315 - Ipan<;u. SP. 

Acabou-se de imprimir, 1io Servi90 Gnijico do 
lEGE, aos cinco dias do mes de novembro de mil no
vecentos e sessenta e cinco, 29 .0 da criagiio do Ins
tituto e 400.0 da jundar:;iio da Cidade do Rio de Ja
lteiro. 


