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Colec;ao de Monograjias - N.0 317 

REBOUCAS 
PARANA 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 490 km'; altitude : 
780 m ; temperatura media, em °C, da maxi
ma: 23,8; da minima: 14,7; precipitar:;ao pluvio
metrica anual: 867,0 mm. 

POPULACiiO - 10 334 habitantes (Censo Escolar de 
1964f; densidade demograjica: 21 habitantes par 
quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (milho, 
arroz e batata-inglesa) , mate e madeiras. 

ESTABELECIM ENTOS BANCARIOS - 1 agencia e 
1 correspondente bancario. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 30 autom6veis e jipes, 41 caminh6es, 21 
camionetas e 5 kombis. 

ASPECTOS URBANOS - 417 ligar:;6es eletricas, 31 
aparelhos telejonicos, 2 hoteis, 2 cinemas. 

ASSIST.ENCIA MEDICA - 1 hO'spital geral com 30 
leitos e 1 pasta de higiene; 1 medico, 2 dentis
tas e 1 jarmaceutico, no exercicio da projissiio; 
1 jarmacia. 

ASPECTOS CULTURAIS - 28 unidades escolares 
de ensi1w primario fundamental comwn, 2 es
tabelecimen tos de ensino inedio; 2 bibliotecas. 
e 1 jornal. 

OR()AM ENTO MUNICIPAL PARA 1965 ()nilh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 34,7; renda tri-. 
butriria: 18,1; despesa fixada : 34,7. 

REPRESENT A()iiO POLfTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Celia Cortes de Figueiredo Murta e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

DATAM do &eculo XVII as primeiras penetragoes nas 
terras do atual Municipio, levadas a efeito por ban
deiran tes paulistas. Essas expedigoes, que desbra
varam a regiao sul do Parana em demanda dos Cam
pos de Palmas, tinham como objetivo a explora
c;ao do ouro que diziam existir em grande quanti
dade no morro Bituruna onde as lendas da epoca 
situavam riquezas maravilhosas. 

Rebougas e o produto dessas expedi<;oes, atra
ves dos primeiros povoadores dos Campos de 
Palmas. 

A povoagao teve inicio no lugar conhecido por 
Butiazal e por volta de 1902 foi transferida para 
o local onde hoje se encontra edificada, com deno
minagao de Rio Azul. Ficou sob a jurisdic;ao do 
termo de Sao Joao do Triunfo, entao integrando 
a comarca de Palmeira. 

Entre os anos de 1902 e 1904, quando as pon
tas de trilhos da Estrada de Ferro Sao Paulo -
Rio Grande Railway (hoje Rede de Viagao Para
na-Santa Catarina) atingiram as proximidades de 
Rio Azul, o distrito passou a denominar-se Anto
nio Rebougas, em homenagem ao engenheiro orien
tador dos trabalhos de constru<;ao da ferrovia. 

0 Municipio surgiu a 31 de margo de 1930, ain
da sob a denominagao de Antonio Rebougas, que 
conservou at.§ 1943, quando teve seu nome simpli
ficado para Rebougas, apenas. 

F om"' faD / ldm ini.r tral i ro-Judicia rie~ 

0 nrsTRITo foi criado sob a designagao de Rio Azul, 
pela Lei municipal de 15 de abril de 1902. A Lei 
estadu.al n.0 2 268, de 26 de margo de 1924, mudou 
seu toponimo para Antonio Rebougas. Com terri
t6rio desmembrado do de Sao Joao do Triunfo, o 
Municipio foi criado pela Lei estadual n.0 2 738, de 
31 de marco de 1930, sendo instalado a 21 de se
tembro do -mesmo ana. 

For forca do Decreta n.0 93, de 18 de junho 
de 1936, foi -elevado a termo de coma rca, desmem
brando-se de Suo Joao do Triunfo e passando a 

· integrar a comarca de Irati. For decreta esta
dual n.0 5 907, de 1.0 de dezembro de 1937, o Mu
nicipio passou a comarca de 1.a entrancia, perden
do mais tarde esta categoria, restaurada todavia 

· pela Lei estadual de 14 de setembro de 1948. 
A denominagao de Antonio Rebou<;as foi con

servada at.§ 1943, quando passou a chamar-se sim
plesmente Rebou<;as por ja existir distrito homo
nimo . 

Foi sempre composto de urn s6 distrito, o da 
sede. 
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ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNICIPIO de Reboucas localiza-se na zona fisio
grafica de Irati, uma "ctas 11 zonas em que se di
vide o Estado. 

Limita-se com os municipios de Irati, Teixeira 
Soares, Rio Azul, Sao Mateus do Sul e Sao Joao do 
Triunfo. 

A area municipal e de 490 quilometros qua
drados. 

A cidade, localizada a 780 metros de altitude, 
dista 145 quilometros, em linha reta, da Capital do 
Estado, rumo oso. Sao as seguintes as coorde
nadas geograficas: 25° 37' 21" de latitude sul e 
50° 41' 39" de longitude W. Gr. 

Seu clima e temperado, havendo freqiientes 
ocorrencias de geadas no · inverno. Em 1964 foram 
registradas as seguintes medias de temperatura: 
das maximas 23,8°0; das minimas 14,7°0. A pre
cipitac;ao pluviometrica anual e de 867,0 mm. 

0 sistema hidrografico e composto, entre ou
tros, dos seguintes rios: Potlnga, o principal, Ca
choeira, Agua Quente, Bonito, Conceic;ao e Barrei
ro. Nao sao navegaveis . No rio Cachoeira fica lo
calizada a queda dagua que fornece a energia ele
trica ao Municipio, atraves da Uslna Hidreletrica 
do DEEE. 

0 solo apresenta, principalmente na localida
de de Marmelelro, uma grande jazida de xisto betu
minoso. A madeira e a erva-mate sao as princi
pals riquezas na turais. 

ASPECTOS DEMOGR.ii.FICOS 

Segundo resultados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, havia no Municipio 9 885 pes
soas, correspondendo, naquela e.poca, a uma den
sidade demografica de 20 habitarites por quilome
tro. quadrado. A predominancia da populac;ao ru
ral e acentuada, compreendendo 76% daquele total. 

Forum 



No ultimo dec€mio in
tercensitario, a popu
lac;ao da cidade (quadro 
urbano · e suburbano) 
cresceu de 16%, pas
sando a 2 423 habitan
tes. Foram contados 
1 984 domicilios em to
do o Municipio. 

0 Censo Escolar, rea
lizado em novembro de 

lgreja N. S." do Amparo 

1964, registrou uma populac;ao de 10 334 habitantes, 
dos quais 5 191 homens e 5143 mulheres. A den
sidade passou a ser de 21 habitantes por quilome
tro quadrado. 

Movimento da Populaftio 

DE ACORDO com dados fornecidos pelo Cart6rio do 
Registro Civil local, foram, em 1964, realizados 77 
casamentos, r~gistrados 414 nascidos vivos e 60 
6bitos em geral. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Pt·odufaO Extrativa Vegetal 

0 MUNICIPIO possui grandes reservas de erva-mate. 
Em 1964, foram produzidas 736 toneladas de erva
-mate cancheada, num valor de 54,5 milh6es de cru
zeiros . 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, registrou a existencia de 1 446 estabelecimen
tos (828 em 1950), ocupando area de 35 274 ha, dos 
quais 10 950 destinados as lavouras . 

Segundo o tamanho, havia 762 estabelecimen
tos com menos de 10 ha cada um; 629, de 10 a me
nos de 100 ha; 54, de 100 a menos de 1 000 ha; 
e 1, sem declarac;ao de area. 

Trabalhavam nos estabelecimentos agropecua
rios 4 477 pessoas (2 738 em 1950), utilizando 6 tra
tores e 935 arados. 

Em 548 estabelecimentos havia 2 548 bovinos, 
· existindo menos de 100 cabec;as em cada um. 

Agt'icultut'a 

A SAFRA municipal de 1963 foi avaliada em 279,8 
milhoes de cruzeiros. Foi a do milho a lavoura que 
mais contribuiu para a economia do Municipio, com 
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29,6% do valor total, da qual foram produzidas 
5 235 toneladas, abrangendo urn a area de 2 250 ha . 0 
arroz situou-se em segundo lugar quanta ao valor, 
com 16,9% do total, e uma colheita de 1134 tonela
das, vindo em seguida a batata-ingH~sa, com 11,6% 
do valor e 1 620 toneladas, a mandioca, com 8,9% 
e 3 570 toneladas, a fava, com 8,7% e 408 toneladas, 
o trigo, com 8,6% e 240 toneladas, e a cebola, com 
8,5% e 198 toneladas. Os 7,2% restantes do valor 
foram cobertos pelas culturas da uva, melancia, ba
tata-doce, centeio, alho, amendoim, pera, mac;:a, 
pesse.go, laranja, caqui, limao, marmelo e tangerina. 
0 ano em referencia foi considerado urn ano de fla
gelo para a agricultura paranaense. 

Ha no Municipio urn campo de experi€mcia, da 
A CARP A, para produtos agricolas . Urn agr6nomo 
presta assistEmcia aos agricul to res . 

Pecuaria 

os EFETivos pecuarios em 1963 totalizavam 22 097 
cabec;:as, avaliadas em 159,5 milh6es de cruzeiros. A 
contribuigao suina era de 40,6% para o valor total 
e de 10 800 cabec;:as; se.guindo-se os eqliinos, com 
29,6% do valor e 5 250 cabegas e os bovinos, com 
26,4% do valor e 3 520 cabegas . Existiam, ainda, 
1 620 caprinos, 650 ovinos, 250 muares e 7 asininos. 

A produgao de leite atingiu a quantidade de 23 
mil litros e o valor de 920 milhares de cruzeiros. 

As aves totalizavam 18 110 galinaceos (130 
perus) e 3 100 palmipedes, valendo, respectivamen
te, 7,1 milh6es e 0,9 milhao de cruzeiros . 

A produc;:ao de avos de galinha alcanc;:ou 61 mil 
e 500 duzias, no valor de 6,2 milh6es de cruzeiros . 

0 mel e a cera de abelha renderam 5,4 tonela
das e 6,5 milh6es de cruzeiros. 

Produziram-se, ainda, 200 quilos de la em bruto, 
no valor de 44 milhares de cruzeiros. 

Existe no Municipio uma granja do Estado para 
produtos da pecuaria. Urn veterinario assiste aos 
pecuaristas. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 contou 22 estabelecimen
tos, em Rebougas, todos de industria de transforma
gao . Trabalhavam, nestas industrias, 71 operarios· 

Grupo Escolar Prof. Julio Cesar 



Prefcitura Municipal 

em media mensa!; foram gastos 4,2 milh6es de cru
zeiros em salarios e vencimentos (3,0 a operarios) ; 
foram utilizados 351 cv de f6rga motriz. 

0 valor total da prodw;ao industrial alcangou 
28,4 milh6es, sendo de 16,0 milh6es o valor da trans
formagiio industrial e de 11,3 milh6es as despe
sas com materias-primas. 

Destacou-se de maneira acentuada o genera de 
madeira (6 estabelecimentos), que contribuiu com 
77,1% para o valor total da produgao, ocupou 37 
operarios em media e utilizou 191 cv de f6rc;a mo
triz. Bern distanciados aparecem os de vestuario, 
calc;ados e artefatos de tecidos, com 10,9% do valor 
e 3 estabelecimentos; o de produtos alimentares, 
com 5,9% do valor e 9 estabelecimentos; o de mo
biliario, com 3,3% do valor e 2 estabelecimentos e 
o de minerais nao metalicos, com 2,8% do valor e 
2 estabelecimentos. 

Industria 

A PR!onuc;A.o industrial alcanc;ou, em 1962, a cifra de 
78,0 milh6es de cruzeiros, relativos a 23 estabeleci
rentos dos quais 3 com 5 ou mais pessoas. A prin
cipal atividade foi o beneficiamento da madeira, 
seguida do da erva-mate e de cereais. 

Em 12 de maio de 1964, o numero de estabe
lecimentos havia se elevado .para 40. 

Abate de Reses 
EM 1963 foram abatidas 327 cabec;as de suinos, 224 
de bovinos e 7 de caprinos, resultando 73,9 tonela
das de produtos, no valor de 21,6 milh6es de cruzei
ros. 69,1% desse valor foram representados pela car-

. ne verde de bovina, com uma produc;iio de 43,9 to
neladas. Em segundo Iugar, com 14,4% do valor, 
a carne verde de suino, com 11,3 toneladas, e em 
terceiro o toucinho fresco com 13,0% do valor e 
produc;iio de 12,7 toneladas. Os restantes 3,5% do· 
valor foram cobertos com as produc;6es de carne 
verde de caprino, couros seco e salgado de bovino 
e pele seca de caprino. 
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Comi-f(io e Bancos 
EsTAVAM em atividade, ate dezembro de 1964, 2 es
tabelecimentos do comercio atacadista e 38 do va
rejista. os estabelecimentos comerciais abastecem
-se nas pra<;as de Curitiba, Ponta Grossa e Sao Pau
lo. As firmas atacadistas especializadas nos ramos 
de secas e molhados e tecidos, negociam com as ci
dades vizinhas de Irati, Rio Azul, Mallet, Paulo 
Frontin, Imicio Martins e Guarapua va. Cerca de 
15% da populagao dedica-se a atividade comercial. 

Ha uma agencia do Banco Comercial do Parana e 
1 correspondente. Os saldos das principais contas, 
existentes em 31 de dezembro de 1963, eram os se
guintes (milhoes de cruzeiros): caixa em moeda 
COrrente, 3,2; titulos descontados, 14,4; depositOS a 
vista e a cur to prazo, 36,9; depositos a prazo, 0,8 . 

0 sistema cooperativo e representado pela 
Cooperativa de Produtores de Erva-Mate Linha Sul 
Ltda. 

CONVEN~OES 
RODOVIA F£0£RAL -

ROOOVIA £STAOI/AL -

F£RROVIA -H-1 

iransportes e Comunica{oes 

0 MUNiciPIO de Rebougas e servido pela Rede Via
<;iio Parana - Santa Catarina, da Rede Ferrovia
ria Federal SA, que mantem dois trens diarios 

8 - REBOU({AS 



para o norte do Estado, para Curitiba e Sao Pau
lo e dois para o sui: Uniao da Vit6ria e Porto Ale
gre-RS. 

0 transporte rodoviario de passageiros e feito 
para as cidades vizinhas de Irati e Rio Azul, por 
meio de lotac;6es kombi, com diversos horarios dia
rios. Espera-se para breve a instalac;ao de linhas de 
onibus para Sao Ma teus do Sui . 

Sao as seguintes as suas ligac;6es com as sedes 
vizinhas: Irati - rodoviario, 18 km e ferroviario, 
26 km; Sao Joiio do Triunfo - rodoviario, 45 km; 
Sao Mateus do Sui - rodoviario, 58 km; Inacio 
Martins - rodoviario, 51 km e ferroviario, 84 km ; 
Teixeira Soares - rodoviario, 47 km e ferroviario, 
59 km . 

De Rebouc;as a Curitiba leva-se, em media, 3 ho
ras e 6 minutes por rodovia e 3 horas e 11 minu
tos por ferrovia. 

A Capital Federal e alcanc;ada, via Curitiba, 
Sao Paulo, Matao ou Uberaba, em media, em 3 dias, 
por rodovia. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 31 de dezembro de 1964, 30 autom6veis e jipes, 
5 kombis, 21 camionetas e 41 caminh6es. 

Conta a cidade com agencias postal-telegrafi
ca e telefonica do DCT, e com 31 aparelhos tele
fonicos instalados. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A crDADE de Rebouc;as, com uma area urbana de pou
co menos de tres quilometros quadrados, e edifica
da em terrene plano e apresenta aspecto agradavel. 
Conta com 22 logradouros publicos . 

Alem das prac;as Cel. Tiburcio Cavalcanti e 
da Bandeira, existem nas proximidades da cidade 
belos bosques, destacando-se o Bosque Diana, com 
frondosas arvores, campo e I ago a. 

A energia eletrica e fornecida pela Usina Hi
dreletrica do DEEE, contando-se 417 ligac;6es. 

Rebouc;as disp6e dos servic;os de urn moaerno 
·hospital - Dona Darcy Vargas - com 30 leitos, 
dos quais 10 gratuitos. Prestam assistencia, ainda, 
urn posto de higiene, mantido pelo Estado, e a 

.Associac;ao das Damas de Caridade. 

Hospital D. Darcy Vargas 



Matriz do Senhor Bom Jesus 

Exercem profiss6es li
berais 2 advogados, 1 
engenheiro, 1 medico, 2 
dentistas e 1 farmaceu
tico. Farmacia ha. uma. 

ASPECTOS 
CULTURAIS 

Ensino 

No ENSINO primario 
fundamental com u m 
contava Rebougas, em 
1964, com 28 estabele
cimentos escolares, com 
urn total de 1 493 alu
n o s matriculados no 
inicio do ano letivo, e 

67 profess6res em atividade. 0 Ginasio Estadual 
de Rebougas contava com 78 alunos matricula
dos e 9 profess6res, e a Escola Normal Regio
nal tinha 87 alunos matriculados e 8 profess6res. 
Deverao ser edificadas em breve as Escolas Normal 
Secundaria e Escola de Comercio. 

No Censo Escolar de 1964, foram contadas 2 222 
criangas em idade escolar, sendo que 1405 delas 
freqiien ta vam escolas. 

Cultura 
BIBLIOTECAs ha duas, de carater estudantil: a Ruy 
Barbosa e a Castro Alves, cada uma com cerca de 
1000 volumes. Ainda este ano, devera ser instala
da a Biblioteca Publica Municipal de Rebougas, no 
1.o andar da Prefeitura. 

Circula, mensalmente, o "Jornal de Rebougas" 
e encontra-se em fase pre-inaugural a "Radio Jor
nal de Rebougas". 

·Cinemas, existem 1 na sede municipal - o 
Cine Ipe, com 550 lugares,- e 1 volante, de 16 mm, 
de carater educativo. 

Entre as entidades esportivas-recreativas citam
-se o Clube XV de Novembro, o Clube Atletico Re-· 
boucense e uma cancha da Liga Reboucense de Fu
tebol de Salao . 

Em fase inicial de construgao urn moderno 
Clube de Campo. ' 

Das festividades religiosas destacam-se a do pa
droeiro Senhor Born Jesus, alem das festas de san
to Antonio e Sao Sebastiao. Comemorados, tambem, 
OS dias 7 de Setembro e 21 do mesmo mes, esta ul-
tima, data da instala<;ao do Municipio. · 
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ASPECTOS ADMINJSTRATIVOS 
ACHAM-SE instaladas no Municipio as coletorias fe
deral e estadual e, em dependencia da Prefeitura, a 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgiio integrante 
da rede de coleta do IBG E. 

fiiltlil(tl.f P;{/;/i(aS 

EM 1963, a arrecadagao federal foi de 18,7 milh6es, 
a estadual de 17,6 milh6es e a municipal de 8,9 mi
lh6es de cruzeiros. 

Em 1964, a municipalidade arrecadou 11,6 mi
lh6es de cruzeiros (4,5 milh6es de renda tributa
ria' e realizou des pes as na ordem de 12,0. 

0 orgamento municipal para 1965 previa recei
ta de 34,7 milh6es (18,1 milh6es de renda tributa
ria l e fixou igual despesa. 

Repre.lellfa( ao Polftica 

0 LEGISLATrvo municipal e composto de 9 vereado
res. Estavam inscritos, nas elei<;6es de 7 de outubro 
de 1962, 2 804 eleitores; ja havendo 2 990 em ja
neiro de 1965. 

FONTES 
As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Rebougas, Aderbal Pavloski. 

Foram utilizados tambem dados dos arquivos 
de documenta<;iio municipal da Diretoria de Do
cumentagao e Divulgagiio do CNE (Secretaria-Ge
rall e de outros 6rgaos do sistema estatistico na
cional. 

Esta publicaqao jaz parte da sene de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen-

' tar;ao e Divulgaqao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
Zuqiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizac;iio, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, niio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboraqiio, especialmente de 
historiador es e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLE!;liO DE MONOGRAFIAS 

o.a scric) 

300 - Sao Mateus, ES, 301 - Videira, sc. 302 - Pirassu
nunga, SP. 303 - Len~c'iis Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbu
zeiro, PB. 308 - Assare, CE. 309 - Pemipolis, SP. 310 - Areia, 
PB. 311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL . 313 
Ubajara, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 -
l'itangui, MG. 317 - Rebou~as, PR. · 

Aoabou-se de imprimir, no Servir;o Grajico do 
IBGE, aos nove dias do mes de novembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criar;iio do 
Instituto e 40o.o da jundar;fio da Cidade do Rio de 
Janeiro. 


