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SAO PAULO DE OLIVENCA 

AMAZONAS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 46 437 km' (1960); 
altitude: 96,43 m; temperaturas medias, em °C, 
das maximas: 33; das minimas: 20. 

POPUL49AO - 16135 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrdjica : 35 habitantes por 100 quil6-
metros quadrados. 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Extrac;ao da borracha. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici 
pal) - 1 caminhao e 3 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 174 Zigar,;oes ezetricas, 3 
pens6es, 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 posto de saude; 1 en
jermeiro, no exercicio da projissao; 1 ja rmacia . 

ASPECTOS CULTURAIS - 32 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum, 1 de 
ensino media; 2 bibliotecas. 

OR(;)AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (·milhoes de 
CTUZei?"GS ) 

fixada: 6,4. 
receita prevista: 13,6; despesa 

REPRESENTA()AO POLiTICA -- 6 vereado res em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documentac:;ao e Divulg:ac:;ao do CNE. 



I-IIST6RICO 

HABTTAVA.M a margem direita do Rio Amazonas, em 
frente a ilha Tajuaru, OS aguerridos indios cambe
bas, tambem chamados cabec:;as chatas, por costu
marem achatar as cabec:;as das crianc;as entre ta
buas comprimidas por ligamentos. Ai, Samuel Fritz, 
a servic:;o do governo espanhol , fundou , em 1689', a 
missao de Sao Pa ulo Ap6stolo. A catequese espa
nhola na Amazonia vinha preocupando o governo 
portugues, que , em 1691 , detenninou sua extinc:;ao, 
sem obter resultados praticos. Em 1708, o governa
dor da Provincia do Grao-Para enviou tropa, so~J 
o comando do capitao Inacio Correia de Oliveira, 
com o obj etivo de evacuar as aldeias controlada~ 
pelo padre espanhol Joao Batista Lana. :Este fingiu 
retirar-se mas, na verdade, seguiu para Quito, onde 
obteve f6rc:;a armada, com a qual desceu os rios 
Ma ron e Solimoes e investiu sabre as aldeias, apri
sionando o capitao e muitos soldados. :Esse fato 
determinou a chegada de novas expedic,6es portu
guesas, sob o comando de Jose Antunes Fonseca , 
que vingou a derrota da anterior e libertou os pri
sion eiros. Com a mudan c:;a de dominio , a missao 
passou a ser chamada Sao Paulo dos Cambebas . 

F ormrl(;ao AdminiJtra ti l'{ t e J udiciaria 

E.M 1759, criou-se o dis t rito , com o nome de 9ao 
Pa ulo de Olivenc:;a. Elevado a Municipio , em 1817, 
sua sede r ecebeu categoria de vila. Dezesseis 
anos mais tarde foi suprimido o Municipio , pas
sando a sede, como freguesia, a denominar-se Ja
vari. Sob a invocac:;ao de Sao Paulo, foi designada 
como uma das fr eguesias do Amazonas, por efeito 
da Lei n.0 92, de 6 de novembro de 1858. 

Em virtude da Lei provincial n.0 599, de 31 de 
maio de 1882, e com territ6rio desmembrado do Mu
nicipio de Tefe, criou-se o Municipio de Sao Paulo 
de Olivenc:;a, sendo o ato ratificado pela Lei n.0 33, 
de 4 de novembro de 1892. Novamente perdeu a 
categoria de Municipio para recupera-la por f6rc:;a 
da Lei estadual n.o 844, de 14 de fevereiro de 1916. 
Pelo A to n.0 2 403 , de 15 de ag6sto de 1933, foi redu
zido a condic:;ao de Delegacia Municipal, voltando a 
de Municipio aut6nomo em 1935 , com a reconsti
tucionalizac;ao do Estado. 

Em virtude do Decreta-lei estadual n .0 68 , de 31 
de margo de 1938, foram concedidos foros de cidade 
a sede municipal. 

Sofreu diversos desmembramentos no ultimo de
cenio intercensitario, tendo perdido OS distritos de 
Santo Antonio do Ic:;a e Tonantis e parte do dis t rito 
de Santa Rita do Weil, para formar um novo munici
pio, com a denominac:;ao do primeiro. 
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Comp6e-se, atualmente, de tres distritos: Sao 
Paulo de Oliven<;a (sede ), Amataura e Santa Rita do 
Weil . 

E sede de comarca. 

ASPECTOS F1SICOS 

Sii.o PAULO DE 0LIVEN((A e urn dOS municipios que in
tegram a zona fisiografica do Solim6es-Javari. 

Com area de 46 437 quilometros quadrados (em 
1960), limita-se com os municipios de : Santo An
tonio do I c;a, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, 
Jutai, Fonte Boa e fronteira internacional com a 
Colombia. 

A sede municipal aos 96 ,43 metros de altitude, 
dista 994 quilomet.ros, em linha reta, da Capit al do 
Estado e possui as seguintes coordenadas geogra
ficas: 30 27' 20" de latitude sui e 680 47' 50" de lon
gitude W . Gr . 

E magestosa a hidrografia do Municipio, a 
margem do mats volumoso rio da Terra - o Ama
zonas. Banham-no, ainda, os rios Jandiatuba e Ca
matia, alem de outros de menor porte. Os lagos 
mais importantes sao: Maito, Grande, Couro Velho 
e Jacitara. Formada pelo Amazon as, em frente a 
cidade, acha-se a ilha de Sao Paulo, onde se des
tacam os lagos de J acitara e do Chapeu, impressio
nantes pelas vit6rias-regias que os ornamentam. 
Merecem tambem mencao as ilhas de Corneta e 
J andiatuba. -

0 clima e quente e umido, caracteristico da 
Amazonia, sendo 33°C a media das temperaturas 
maximas e zoo das minimas. Os meses chuvosos 
sao os de marco e abril. 

A flora e ·a fauna constituem importantes ri
quezas do Municipio, notadamente a primeira, cuja 
exportac;ao e sua principal fonte de r enda. Desta
ca-se, pelo seu valor economico, a seringueira 
(hevea brasiliensis) e a sorveira, alem de madeiras 
de lei. Ha as mais variadas especies de animais sil
vestres: on c;a, capivara, caititu, veado, an ta e ou
t:·os. Ha possibilidade da existen cia de petr6leo, vista 
se ach ar em area de rochas sedimentarias. E abun
da nte a pesca do pirarucu . 

ASPECTOS DEJVIOGRAFICOS 

SEGUNDO dados preliminares do Censo Demogra
fico de 1960, o Municipio contava com 16 135 habi
tantes, dos quais 13 736, na zona rural. 0 distrit o 
mais populoso er a o de Santa Rita do Weil, com 6 102 
habitantes, seguindo-se Amataura, com 5 298 e Sao 
Paulo de Oliven<;a, com 4 735. 
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A principal aglomeragao urbana do Mun icipio 
era a cidade de Sao Paulo de Olivenga, com 1 157 
habitantes, tendo crescido 22 % no ultimo decenio 
censitario. Outras aglomerag6es: Amataura (cres
ceu 82 %) e Santa Rita do Weil (cresceu 69 ,5% ). 

Sao Paulo de Olivenga contava com 2 516 do 
micilios: 962, no distrito de Santa Rita do Weil, 
847, no de Amataura ; e 707, no distrito-sede (Sao 
Paulo de Olivenga). 

A densidade demografica era de 35 habitan tes 
por 100 qui16metros quadrados. 

ATIVIDADES ECONOiVliCAS 

NA economia municipal destaca-se a produgao ex
trativa vegetal (borracha, sernambi, madeiras e 
s6rva) e a nimal (caga, pesca, principalmente do 
pirarucu). 

Produ(ao Exlrctlica V ege1al 

A PR,oougiio extrativa vegetal de Sao Paulo de Oli
venga, em 1964, foi representada por 187 toneladas 
de borrac h a e 2 toneladas de s6rva, valendo, respec
tivamente , 112,2 e 0,3 milh6es de cruzeiros. 

Pescctdo 

A PRonuglio de pescado, em 1963, rendeu para Sao 
Pa ulo de Olivenga, 26,0 milh6es de cruzeiros . Foram 
pescadas 260,5 toneladas de diversas especies de 
peixes. 

Censo Agricola 

Os RESULTADos preliminares do Censo Agricola de 
1960, registraram 1 747 estabelecimentos, numa area 
de 38 408 hectares, . dos quais 1 324 eram destinados 
a lavouras. Contaram-se 1 662 estabelecimentos de 
menos de 10 hectares, cada um; 65 de 10 a menos 
de 100 ; 11 de 100 a menos de 1000 e 9 de 1000 a 
menos de 10 000 . 

Dos estabelecimentos recenseados, 754 possuiam 
bovinos : em 472 havia menos de 100 cabegas, em 
cada um, e em 282 de 100 a 500 cabegas. Ocuparam
-se 5 018 pessoas. 

Agricul!ura 

0 valor da produgao agricola, em 1963, era de 
44,2 milh6es de cruzeiros e a area plantada de 358 
hectares. 

0 principa l produto, o fumo, contribuiu com 
22 % pa ra o valor total e 21 toneladas; em 2.0 luga r, 
veio o abacate, com 18% para o valor e 400 mil fru-
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lgreja Matriz d e Siio Paulo i\p6stolo 

tos; a seguir, o feijao, com 11 % e 54 ton eladas; a la
ranja, com 9% e 400 mil frutos; o arroz, com 7% e 
36 toneladas; com 6% cacla urn, o milho , o abacaxi 
e a m andioca, com 45 toneladas, 32 mil fru tos e 
1 650 toneladas , respectivamente. Cultivaram-se, 
ainda, limao, cana-de-agucar, bana na, juta, melan
cia, m elao e batata-doce . 

Pewaria 

A POPULA<;:Ji.o pecuaria, em 1963, totalizou 20 550 ca
begas de gado, avaliadas em 224,9 milh6es de 
cruzeiros . De sse valor 60 ,0 % eram representados par 
bovinos (3 000 cabegas); 33 ,4 % par suinos (15 000 
cabegas); 5 % por ovinos e o restante por eqiiinos, 
caprinos e muares. 0 gado se destina ao corte e a 
produgao de Ieite. 

R avia um plantel avicola de 37 700 cabegas 
(200 perus ) , avaliadas em 18,6 milh6es de cruzeiros. 

A produgao de ovos de galinha foi de 40 mil 
duzias , no valor de 14,4 milh6es de cruzeiros . 

Indt'tstrict 
0 CENSO Industrial de 1960 contou 2 estabeleci
mentos fabris, ambos de t r ansformagao de mine
rais nao m etalicos. Ocuparam-se 12 pessoas, as 
quais foram pa gos 168 milh ares de cruzeiros, de 
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salarios. As despesas de consumo somaram 99 mi
lhares de cruzeiros, dos quais 55 milhares foram 
despendidos na aquisigao de materia-prima. A pro
dugao foi avaliada ·em 359 milhares de cruzeiros, 
sendo de 260 milhares o valor da transformagao 
industrial. 

Em 1964, eram 7 os estabelecimentos industriais. 

Gado A balido 
EM 1963, foram abatidos 135 bovinos, 933 suinos 
e 31 ovinos. 0 produto do corte somou 60 ,8 tone
ladas, no valor de 13,6 milh6es de cruzeiros. A carne 
verde de suino contribuiu com 41 ,2 % do valor e 
25,1 toneladas, seguida da carne verde de bovino 
com 34,2 % e 18,7 toneladas, do toucinho fresco com 
22,8 % e 13 ,9 toneladas , ficando o restante entre o 
couro salgado e siko de bovino, carne verde de ovi
no, peles verde e seca de O\'ino. 

Comenio 
0 MUNICiPIO contava, em 1964, com 56 estabeleci
m entos comerciais varejistas. Mantem rela<;6es co
m erciais com os municipios vizinhos e com a Capi
tal do Estado. 

Transportes 
A GRANDE estrada que serve Sao Pa ulo de Oliven<;a 
e o rio Amazonas, par meio do qual se liga a di-

Pra~a Sao Paulo, em dia de festa 



versos municipios vizinhos, a Capital do Estado , a 
cidades paraenses e a Belem. Possui porto fluvia l, 
servido por n avios do Servic;o de Navegagao da 
Amazonia e Administracao dos Por tos do Pa r a 
(SNAPP ) . Ha tambem urn a eropor to. 

Sao OS seguintes OS tempos m edias gastos pa ra 
outr as cida des e capital estadual : B enj am in Cons
tant - aer eo, 45 minutos, fl uvia l, subindo o rio So
limoes-Java ri , 30 horas; Santo Anton io do I r;;a -
aereo, 30 m inutos, fluvia l, 1 di a; Jutai - aer eo, 1 
hora e 10 minutos, fluvia l, 1 dia e m eio; Font e Boa 
- aereo, 1 hora e 48 minutos, fluvia l, 2 dias; T ete 
- aereo, 2 horas e 25 minutos, fluvia l, 3 dias; Ma- ~ 
naus - aereo, 4 h oras e 30 minutos , fluvia l, 3 dias 
e 6 h oras. 

CONVEN{:0£5 

Llm1te lnfemaacno/ ,....H 
Compo de pouso T 

0 movimento aer·eo, em 1962, foi o seguinte : 
pousos, 138 ; passageiros desembarcados, 280, em
barcados, 303, em transite , 1 579; bagagem desem
barcada (em ton eladas), 5,9, embarcada, 5,4, em 
tnlnsito, 30,2. 

Em 1964, foram r eg.istrados na Frefeit ura: 1 
caminhao e 3 outros veiculos . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A S<EDE municipal esta localizada a m argem direita 
do rio Am azon as, s6bre uma colina. Esta dividida 
em 3 bairr os: n a parte mais a lta da colina acham 
-se situadas as rep;utig6es publicas e a m aior par te 
das casas comerciais - e o cen t r o das atividades. 
A direita e a esquerda dessa elevaqao localizam-se 
os bairros de Sao J oao, Sao J oaquim , Sao Pa ulo e 
10 de Novembro. Existem 22 logradouros p ublicos, 
dos quais 2 sao pavimentados. Tern relevan cia as 
ruas Getulio Vargas, 7 de Setembro, Monsenhor 
Evangelista e a praga Sao Paulo. Ha 172 predios, sen-
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Grupo Escolar i\Ionsenhor Evangelista 

do os mais importantes o Educandario de Nossa Se
nhora de Assungao, o Bispado, o Convento das Frei
ras Franciscanas, o P6sto do Servigo Especial de 
Saude Publica e o Grupo Escolar Monsenhor Evan
gelista de Cefal6nia. 

Ha 174 ligag6es eletricas, contando-se 395 fo
cos de iluminagao publica, em 12 logradouros. 

Urn advogado exerce a profissao no Municipio. 

Assistencia 1\tledico-sanitaria 

A ASSISTEN•CIA medico-sanitaria e prestada por 1 
p6sto de saude, mantido pelo Estado. Ha 1 en fer
meiro no exercicio da profissao. 

ASPECTOS CULTURAIS 

EM 1964, havia 32 unidades escolares de ensino pri
mario geral , com 39 profess6res e 1 391 alunos ma
t riculados . 

0 ensino medio -estava a cargo de 1 ginasio 
n ormal, com 10 profess6res e 40 alunos matriculados. 

Ha 1 biblioteca pi1blica e out ra de estudantes . 
0 Municipio tern 6 a ssociag6es esportivo-cultu

r ais : Onze Unidos, Sao Crist6vao Esporte Clube, 
Sao Joao Ideal Clube, Colonia Futebol Clube, Sa nta 
Rita Futebol Clube e Germana Futebol Clube. 

Os fe stejos populares sao de natureza reli
giosa, destacando-se os do padroeiro da cidade, 
Sao Paulo, de 20 a 29 de junho, os do Divino Espi
rito Santo ou "Festa do Mastro" , em 29 de maio , e 
os de Sao Crist6vao, padroeiro do distrito de Ama
taura, a 25 de julho. Nas fe stas juninas, destaca-se 
a dan ga dos "a fricanos ". 
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ASPECT OS ADMINISTRATIVOS 

AcHA-sE insta lada na cidade uma Agencia Mu
nicipal de Esta t istica, 6rgao integrante do sistema 
estatistico n acional, alem da colet oria estadual e 
da agen cia de co rreios e t elegrafos do DCT. 

Finanfa.r PltblicaJ 

EM 1964, a Uniao arrecadou, em Sao Paulo de Oli
ven ga 3,8 milh6es de cruzeiros e o Est aao 471 mi
lhares de cruzeiros. A a rrecadagao municipal foi 
8,5 milh6es de cruzeiros, dos quais 689 milha
res de cruzeiros sao rela tivos a renda t ributari a . 
Realizaram-se despesas no valor de .9,5 milh6es 
de cruzeiros. 

0 orgamento municipal para 1965 previa receita 
de 13 ,6 milh6es de cruzeiros e fixava desp·esa em 
6,4 mil hoes de cruzeiros. 

FONTES 

As informac6es divu!gadas n est e t ra balho foram 
na sua maioria fornecidas pelo Agente Munici
pal de Esta tistica de Sao Pa ulo de Oliven ga, 
Alden or J anuario dos Sa n tos. 

Ut ilizados , t ambem, n a sua elaboracao, dados 
procedentes dos arquivos de documentagao munici
pal da Diretoria de Documentagao e Divulgagao (Se
cret.aria -Geral do CNE) e de diversos 6rgaos do sis
tema estatistico n acional . 
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ESTA publica<;ao taz part e da sene de mono
gra j ias m un ic ipais organizada pela Diretoria de 
Documentagao e Divulgagao do Conselho Nacional 
de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspec
tos da evolugao hist6ricc;., corresponde a uma 
tentativa no sentido de si11-tetizar, com adequada 
si st ematizar;tio , elementos esparsos em dijerente8 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6priaa 
tontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com 
o maior int eTesse qualquer co laborar;ao, especial
mente de histor iadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretll.rio-Geral: Sebastlll.o Aguiar Ayres 

(4." serie) 

300 - Sao Mateus, E S. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len!;6is Pauiista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubaja
ra, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipan!;u, SP. 316 -
Pitangui, MG. 317 - Rebon!;as, P.R. 318 - Cajuru, SP. 31.9 
- Araxa, MG (2." edi!;ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 -
Belem, PA. 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi"osa, MG. 
324 - Joinvile, SC (2." edi!;iio). 325 - Brasilia, DF (2."" edi!;iiO) 
326 - Campinas, SP (2."" edi!;iiO). 327 - Silo Paulo de Oli
ven!;a, AM. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Grajico do 

IBGE, aos dezenove dias do mes de maio de mil 

novecentos e sessenta e seis. 
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