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COLE9AO DE MONOGRAFIAS N .' 583 

AGUAS 
DE 

LINDO IA 
SAO PAULO 

ASPECTOS FtSICOS - Area : 43 km'; attitude da sede: 945 a 
1 .200 m; temperatura media em ' C: 20; p recipitariio plu
v iometrica anual: 1.500,6 mm. 

POPULA9AO RES/DENTE - 6.732 ltabitantes (Censo D emo
grtifico de 1970); densidade d emognitica: 156,56 ltabitantes 
por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 16 estabelecimentos industriais , 
90 do comercio v arejista, 64 de prestariio de serviros; 112 
es tabelecimentos agropecuarios (Censo); 2 agencias banciirias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 13 unidades escolares do ensino 
primiirio, 1 estabelecim ento d e ensino media, 1 biblioteca, 
1 livraria, 1 cinema. 

ASPECTOS URBANOS - 87 ruas, 3 avenidas, 7 praqas, 4 jar
dins e 2 parques; 1.528 predios, 1.528 liga96es eletricas domi
ciliares, 688 tacos de iLuminat;iio publica , 220 aparelhos tele
fonicos, 23 hoteis, 2 p ensoes, 7 restaurantes, 17 bares e bote
quins e 2 boates. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 60 Zeitos, 1 posto d e 
saude, 1 pronto-socorro, 7 medicos, 3 dentistas, 3 tarmaceu
ticos; 3 tarmiicias e drogar ias. 

VEfCULOS REGISTRADOS ( na Prefeitura Municipal em 1972) 
247 automovei s, 29 jipes, 30 caminhoes, 112 camionetas, 

26 motocicletas e motonetas. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1974 (milhoes d e cruzei
ros) - receita prevista : 4,0 ; renda tributiiria : 1,8; despesa 
jixada: 4,0. 

REPRESENTA9AO POLtTICA - 9 vereadores. 
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Vista parcia l da Cidade 

ASPECTOS HIST6RICOS 

COMO sesmaria, as terras de Aguas de Lindciia 
foram doadas a Manoel de Castro em 1790. Ante
riormente a essa data era urn ponto situado na s 
serras, conhecido apenas por aventureiros que cru
zavam as matas em busca do ouro das Minas de 
Goias e que, tendo contraido doenc;a nas suas in
cursoes, encontraram a cura nas aguas mornas que 
brotavam das montanhas. A noticia se espalhou e 
a localidade passou a ser chamada Aguas Santas. 
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As conversas a porta de pousos, a beira dos ca
minhos e as discussoes nos mercados de animais 
foram responsaveis pela fama alcangada pelas aguas 
que curavam - as Aguas Quentes, a Capela de 
Brotas, o lugarejo Nossa Senhora de Brotas. 

Tal fa to chegou ao conhecimento do Padre Bueno, 
de Amparo, que adquiriu as terras. Portador de 
infecgao da pele, em poucos meses o mal estava 
debelado, com 0 uso de banhos e ingestao das aguas. 
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Aos seus herdeiros deixou as terras. Somente por 
volta de 1909, o medico italiano Francisco Tozzi , 
atraves do Pe. Henrique Tozzi, soube das proprie
dades medicinais das Aguas Quentes. Os argumentos 
do Pe. Henrique o convenceram e o Dr. Tozzi, que 
residia em Serra Negra, acabou comprando a regiao 
leiloada pelo governo, tornando a propriedade pa
trim6nio publico. 

0 trabalho persistente do Dr. Tozzi e os nume
rosos casos de cura comprovados ao longo de varios 
anos passaram a chamar a atenc;ao de cientistas 
nacionais e estrangeiros. 

Em meados de 1930, chegou a Aguas de Lindoia o 
Dr. Vicente Rizzo, que, casando-se com a filha do 
Dr. Tozzi, juntou-se a ele na campanha de eman
cipac;ao politico-administrativa de Fstancia, o que 
nao tardou. 

Em 1946, o Governo do Estado procedeu a desa
propriac;ao das fontes medicinais, dando inicio a 
urn plano de obras e melhoramentos. Aguas de Lin
d6ia foi dotada, entao, de urn dos mais belos e com
pletes balnearios do Pais. 

Formac;ao Administrativo-Judiciaria 
A ANTIGA Capela de Brotas, no Municipio e Co
marca de Serra Negra, foi elevada a distrito de paz 
pela Lei n.0 638, de 29 de julho de 1899, com o nome 
de Lindoia. 

Pelo Decreta n.0 6.501, de 19 de junho de 1934, o 
Municipio foi desmembrado do de Serra Negra, ainda 
com o nome de Lind6ia, tendo por distrito Termas. 

Com o grande desenvolvimento de Termas, ini
ciou-se urn processo de emancipac;ao politica e social, 
chegando ao climax a 16 de novembro de 1938, 
quando o Decreta n.0 9.731 criou a Estancia Hidro
mineral de Lindoia. 

Por Lei n.0 2.456, de 30 de dezembro de 1953, a 
sede do Municipio passou para o povoado de Termas 
de Lindoia, com a denominac;ao de Aguas de Lin
d6ia, tendo como distrito sua sede em Lindoia. 

Em 31 de dezembro de 1963, atraves do Decreta 
n .0 8.050, perdeu o distrito de Lindoia, transformado 
em Municipio, ficando Aguas de Lind6ia apenas 
com o distrito da sede. Esta situac;ao permanece. 

Quanto a situac;ao judicbiria o Municipio esta vin
culado a Comarca de Serra Negra. 

TURISMO 

SITUADA num dos privilegiados recantos do Brasil , 
nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, a Estfm
cia de Aguas de Lind6ia e uma permanente atrac;ao 
aos visitantes. 
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Vista noturna 

As prodigiosas aguas radioativas , o clima tropi
cal de montanha, a exuberancia da natureza, os 
apraziveis locais para passeios ao ar livre, a cavalo, 
de charrete, de barco, pescaria e alpinismo, colocam 
a cidade em lugar de destaque entre as esta<;6es 
hidrominerais, incluidas no circuito das Aguas do 
Estado e lhe garantem apreciavel freqii€mcia de tu
ristas. 

A Estancia 
COM a constru<;ao, por Francisco Tozzi, de urn alo
jamento com quartos e refeit6rio para receber os 
visitantes, estava iniciado o balneario. A essa epoca, 
incrementou-se, tambem, o povoamento, pais, com 
a vinda da mao-de-obra para a construc;ao, surgi
ram, sempre com os recursos do medico, armazens, 
casas para trabalhadores, uma farmacia e urn con
sult6rio onde clinicava. 
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A dificuldade de acesso fez o criador da Esta ncia 
idealizar uma chacara com pomar, para o necessaria 
abastecimento da popula~;ao radicada e a flutuante. 
Como as termas, a chacara passou a ser ponto de 
visita~;ao obrigat6ria, tal a qualidade das planta
c;6es. Frutas ali colhidas, principalmente as citricas. 
receberam premios frequentes em exposic;6es agri
colas. 

Francisco Tozzi dirigiu a Estancia, com autoridade 
e dedicagao, ate sua morte. Nao permitiu a insta
lac;ao de cassinos ou casas noturnas de divers6es, 
entendendo ser o local destinado a repouso e tra
tamento. 

A partir de 1916, as aguas passaram a ser indus
trializadas, procedendo-se ao engarrafamento. Em 
1919, foi construido o confortavel Hotel Gloria, com 
58 quartos . 

Em 1928, a Estancia recebeu a visita de Madame 
Curie. 

As Aguas 
OS 3.179 roaches ( unidades de radioatividade por 
litro) comprovam 0 alto t eor radioativo das aguas. 
comparando-se com as de Jachimau, na Tchecoslo
vaquia (185 roach es) e com as de Bad Gastein, na 
Austria (155) . 

Pisc ina d o G ra nde Hotel do Lago 
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Balneario 

A temperatura e a vazao das fontes sao cons
tantes em qualquer epoca do ano, 0 que demonstra 
a origem profunda das aguas, de intensa tonalidade 
azul. 

Eis suas caracteristicas: 
Temperatura . . .. . ... . ... .. .. . . . . . 
Residuos a 180°C . . . . . . . ..... .. . . 
Ph .... . . .... ......... .. ....... . 
Radioatividade dos gases espon-
taneos .... . ............. . . ..... . 
Emanagao do t6rio ........... . . 
Oxigenio dos gases espontaneos 
Om ........ . . ... .. .. .... . .. . .. . . 

As Fontes 

0,07620 %o 
7,8 

11,52 U.M. 
3,42 U .M. 

140,200cma %o 
0,95 

OLIGOMETALICAS, hipotermais, oxigenogasosas, 
radioativas e hipotonicas, apresentam vazao de mais 
de dois milh6es de litros dhirios. 

As fontes medicinais existentes na area termal 
sao as seguintes : 

- Fonte Filomena, engarrafada pelo Estado; 
- Fonte Sao Roque, que abastece o Balneario e 

bebedouros ; 
- Fonte Madame Curie, que abastece o Hotel 

Gloria; 
- Fonte Celestino Bourroul, antigo emanat6rio; 
- Fonte Saude, localizada no Parque Balneario ; 
- Fonte Sao Sebastiao, engarrafada por Irmaos 

Carrieri Ltda; 
- Fonte Lindalia, por Aguas de Lind6ia S.A. 
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lndicaqoes Terapeuticas 
0 VALOR terapeutico das aguas da Estancia esta 
consagrado pela experiencia de mais de meio seculo. 
As notaveis ac;6es antialergicas e antit6xicas fazem
nas indicadas para molestias da pele, do figado, 
dos rins, inclusive c:Uculo renal precoce, bexiga, 
entre outras. 

As aguas s6 devem ser tomadas em doses fracio
nadas e segundo recomendac;ao medica. Ao fazer 
uso interne da agua, o paciente recebe, ao mesmo 
tempo, os beneficios da absorc;ao pulmonar da ra
dioatividade, em virtude de os "buvettes" estarem 
instalados em amplo emanat6rio, ambiente forte
mente carregado dos gases desprendidos, que reve
lam uma radioatividade de 11,52 U. M. e sao ricos 
em oxigenio, na proporc;ao de 140,2 cm3 por litro 
de gas. 

Outras propriedades terapeuticas tern conferido 
aos freqi.ientadores da Estancia excelentes resultados 
nas afecc;6es reumaticas e ainda no que diz respeito 
a regularizac;ao dos desequilibrios metab61icos. 

Contra-indicaqoes 
PIERY MILHAND limitou as contra-indicac;6es das 
aguas radioativas a dois casos apenas: tuberculose 
pulmonar evolutiva e cancer. 

Outro aspecto do Balneario 
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0 Balneario 
INEGAVELMENTE e o Balneario um dos pontos 
mais encantadores da Estancia. Alem de atender as 
finalidades medicinais, apresenta inumeros atrati
vos, desde sua localizagao, em belo parque de pro
jeto do paisagista Roberto Burle Max. Ocupa extensa 
area e conta com piscina, lojas, bar, "play-ground", 
solarios, espelhos d'agua, quadras de esporte, !ago 
e jardins . 

:E abastecido com agua medicinal provinda dire
tamente da Fonte Sao Roque, n a temperatura de 
28,2°C, atraves de sistema de distribuigao altamen
te tecn ico, que assegura o uso continuo da agua 
virgem em todas as suas dependencias. 



Atraves do Fundo de Melhoria das Estfmcias -
FUMEST, vern sendo dotado de todos os requisitos 
da tecnica moderna, em complementagao as suas 
instalag6es. 

Alem dos banhos de imersao, para os quais existem 
64 c6modos especiais, o Balneario oferece ao publico 
os seguintes servigos: saunas filandesas coletivas e 
saunas individuais ; duchas escocesas ; "sudabad,", 
duchas intestinais, "stangerbad", para tratamento 
de artrites, reumatismos, isquialgias, paralisias e 
parestesias; ina ladores individuais F.T. 51, para tra
tamento de afecg6es do aparelho respirat6rio ; ba 
nhos carbogasosos; fornos de Beer ; mecanoterapia; 
massoterapia, fangoterapia ; piscina abastecida com 
aguas medicinais, continuamente renovadas e a 
temperatura de 26°C. 



Outras Atra~oes 

A BELA Estancia de Aguas de Lind6ia oferece, ainda, 
como pontos turisticos de visitagao obrigat6ria: 

Morro do Pelado - Denominado assim por sua 
falta de vegetagao. E marco divisor entre os Estados 
de Minas Gerais e Sao Paulo. A 3 km da cidade, 
presta-se a passeios a cavalo e piqueniques. Suas 
ingremes encostas atraem alpinistas. Do alto dos 
seus 1.100 metros avistam-se as cidades de Monte 
Siao-MG, Itapira e Socorro e os bairros dos Francos 
e Bela Vista; 

Represa Cavalinho Branco - Com 200 milh6es de 
litros de agua. Local de rara beleza, situa-se a 2 km 
da cidade, no caminho do Morro do Pelado. Possui 
restaurantes com pista para danga, bochas, bilha
res e pingue-pongue; 

Engenho - Evocagao do Brasil colonial, aberto a 
visitagao publica. Cercado de lagos artificiais, for
mados pelos rios que descem a serra, propicia aos 
visitantes agradaveis pescarias. Nao faltam a gos
tosa "pinga" ou um geladinho caldo-de-cana, numa 
visita a destilaria ; 

Fazenda Brejal - Propriedade particular, a 4 km 
da cidade, na qual a riqueza agricola, bem como a 
granja-modelo justificam o interesse do visitante . 
No mesmo traj eto as: 

Fazenda Apasa - Com varias granjas e plantag6es 
de cafe e pessego; e, 

Fazenda Yara - Com suas granjas, plantag6es de 
tomates, cafe e hortaligas; 

Parque Municipal - No centro da cidade, possui 
imponente lago em cimento cicl6pico, que ostenta 
moderna fonte com dezenas de jatos decorativos 
pulverizadores, apresentando ao todo 579 jatos di
ferentes com 29 circuitos de luzes multicores. 

Trenzinho - Alem de a cavalo e em charretes, a 
cidade pode ser percorrida em coloridos trenzinhos. 

Hospedagem 
AGUAS de Lind6ia possui hoteis de primeira ordem, 
que lhe permitem o recebimento de elevada popula
Qiio flutuante. 
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Composta de 23 estabelecimentos, com 50 suites, 
907 apartamentos e 187 quartos, a rede hoteleira 
constitui, ainda, importante baluarte da economia 
municipal. 

ESTABELECIMENTOS SUiTES APART0s QUARTOS 

Tamoio Hotel 48 114 
Hotel Guarany 107 
Hotel Magestic 2 98 
Grande Hotel do Lago 96 
Grande Hotel Manto-

vani • 0 •••• 0 ••• 0 •• • • 85 24 
Grande Hotel Lind6ia 80 
Hotel das Fontes 66 
Hotel Gloria . . . . . . . . 48 31 
Hotel Santo Antonio 32 5 
Hotel Plaza 0 •• •• ••• 27 
Hotel Opala ........ 22 
Hotel Sao Jorge 20 20 
Metro Hotel . ... . .. . 20 10 
Hotel Fredy .... . . .. 20 
Hotel Yara 16 11 
Cacique Hotel 15 13 
Hotel Garcia 14 6 
Hotel Brasil .... . ... 12 18 
Hotel It alia . . . . . . . . 7 11 

Hotel Sao Luis 6 18 
Hotel Central 2 18 
Hotel A venida 8 

Temporariamente fechado para reformas encon
tra-se o Parque Hotel. 

ASPECTOS FiSICO$ 

COM area de 43 km2, Aguas de Lind6ia e urn dos 
oito municipios que integram a Microrregiao das 
Estancias Hidrominerais Paulistas. Limita-se ao 
Norte com Monte Siao-MG, ao Sul com Lind6ia, a 
Leste com ltapira e a Oeste com Socorro. 

Sua localizagao entre m ontanhas, numa ramifi
cagao da serra da Mantiqueira, a uma altura de 
945 a 1.200 m acima do nivel do mar e, sem sombra 
de duvida, o que garante a excel€mcia do clima, 
propicia o bem-estar e e grande auxiliar nas curas 
ali verificadas. caracteriza-se pela abundancia dos 
raios solares e pureza do ar seco formando ampla 
area termal. A atmosfera e enriquecida pelas ema
nag6es oxigenadas radioativas que se desprendem 
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das nascentes de aguas, bem como escapam, em 
seco, das frinchas do solo, difundindo-se assim, pelo 
ambiente, o gas vivificador . 

A topografia local e muito acidentada, com serras, 
picas e morros. Entre seus principais acidentes geo
graficos estiio o Morro Pelado, na divisa de Sao 
Paulo com Minas Gerais e o Morro do Cruzeiro 
com 1.100 m de altura. 

A sede municipal tem sua situagiio geografica 
determinada pel as seguintes coordenadas: 22° 32 ' de 
latitude Sul e 46°39' de longitude W.Gr. Dista, em 
linha reta, 113 km da capital estadual. 

A temperatura media e de 20°C. As chuvas sao 
mais freqiientes entre novembro e fevereiro e, em 
1972, a precipitagiio pluviometrica somou 1.500.6 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULAQAO recenseada, em 1970, era de 7.001 
habitantes contra 6.329 em 1960, dando ao Munici
pio urn incremento de 10,6% no decenio. A area 
urbana cresceu 33,9 % quando passou de 4.207 h abi
t antes para 5.634. A area rural decresceu 35,6%. 

Aguas de Lind6ia e Municipio preponderant emen
te urbana com 79,6% da populagiio r esidente (6.732 ) 
naquela area. 

A populagiio municipal, grupada por faixas de 
ida de, registrou os seguintes resultados: 

GRUl'OS DE IDADE 

TOTA. l 

De 0 a 4 a nos .. 
De 5 a 9 anos .. 
De lO a 14 anos .. 
De 15 a 19 anos .. 
De 20 a 24 anos. 
De 25 a 29 anos .. 
De 30 a 34 anos .. 
De 35 a 39 anos . 
De 40 a 49 anos .. 
De 50 a 70 e mais .. 
I clade ignorada . 

l'OPULAQAO RESlDEKTE 

Total Homens I :viulhcrcs 

6 732 

81 1 
842 
788 
704 
606 
458 
463 
423 
712 
918 

7 

3 385 

:39:l 
426 
4.09 
330 
308 
223 
220 
225 
359 
480 

3 

3 347 

.us 
41G 
379 
365 
298 
235 
243 
198 
:353 
438 

4 

A den sidade demografica era de 156,56 habitan
tes por quil6metro quadrado. 
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-
POPULA~AO 

Popula~ao residente-1970 

t====~ Urbano 1:/ :;<:j Ru r a I 

Movimento da Populaqiio 
0 REGISTRO Civil, em 1973, acusou 42 casamentos, 
168 nascimentos (11 nascidos mortos ) e 57 6bitos 
(20 de menores de 1 ano). 

ASPECTOS ECONoMICOS 

AGUAS de Lind6ia tern sua economia fundamen
tada na exploraQao da estancia hidromineral, em de
correncia do turismo e do comercio hoteleiro. 

Industria de Transformaqiio 
A INDUSTRIA, em 1972, contava com 16 estabeleci
mentos onde trabalhavam 198 pessoas, apresentan
do urn rendimento de Cr$ 5,1 milh6es. Entre seus 
estabelecimentos estavam 4 de vestuario, calQado e 
artefatos de tecidos, 4 de produtos alimentares, 3 
de bebidas e 5 de outras industrias. 
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A maior rentabilidade provinha do genero de be
bidas, que ocupava 67,7% do pessoal e 70,3% do valor 
total. Sao fi r mas engarrafador as de agua mineral: 
Cervej arias Reunidas Skol Car acu S.A., Fonte Lin
dalia e Fonte Sao Sebastiao. 

A 

8 

c 

D 

INDUSTRIA 
Valor da produ~ao-1972 

Mil hares de ~ruzer r Js 

0 100 0 2000 3000 4000 
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I 

D I 

~ 
A- Bebrdas C- V£:s t ucir-rc ,col-;ado e artefat o de te cr 1?s 

8 - Pr odutos o l rmen tores D - OtJtr os ~n dUst r i as 

Gado Abatido 
FORAM abatidos, em 1973, 103 bovinos, 52 suinos e 
318.456 aves. Existe no Municipio urn matadouro 
a vicola. 

A produ<;ao de carnes rendeu Cr$ 2,1 milh6es e o 
maior percentual coube a carne frigorificada de ave 
com 387 toneladas. Os demais produtos constaram 
de carne verde de bovino, suino e caprino; couros 
seco e salgado de bovino ; pele seca de caprino, tou
cinho fresco e miudos frigorificados de aves. 
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Censo Agropecuario 
0 CENSO Agropecmirio de 1970 apurou 112 estabe
lecimentos em Aguas de Lind6ia, distribuidos em 
area que totalizava 5.104 hectares. 

Segundo a condic;ao do produtor, 96 estabelecimen
tos estavam a cargo de seus proprietarios, 2 de ar
rendatarios, 1 de parceiro e 13 de ocupantes. 

Nas atividades agropecuarias trabalhavam 448 pes
soas. Contaram-se 4 tratores. 

Havia efetivos bovinos em 83 estabelecimentos, 
num total de 2.311 cabec;as ; 46 possuiam 950 suinos 
e em 62 registraram-se 98.368 galinhas. 

Agricultura 
A CULTURA agricola do Municipio, em 1973, cobriu 
652 hectares e teve urn rendimento de Cr$ 1,4 mi
lhao. A mais expressiva era a do tomate que perfa
zia 39,8 % do valor total, com uma produc;ao de 638 
toneladas. A seguir, e bern distanciado, vinha o mi
lho com 13,3% e 585 t. Os 46,9 % restantes foram 
cobertos pelos seguintes produtos: batata-inglesa, 
mandioca, alho, arroz, feijao, banana, cebola, cana
de-ac;ucar, cafe, figo e fumo. 

A assistencia tecnica e prestada por 2 agr6no
mos. 

AGRICUL TURA 

Valor da produ<;ao - 1973 

~;}}~:1 Tom ote M llho []]II] Outro s 
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Pecuaria 
A IMPORTAQAO de 190 cabegas durante o ana de 
1973 destinava-se a melhoria e ao aumento do re
banho com vistas a produgao do Ieite e corte. 

Em 1970, excluindo os bovinos e suinos, eontavam
se 280 eqiiinos, 4 asininos, 150 muares, 80 ovinos e 
150 caprinos. 

C omercio e Ban cos 
0 COMERCIO local e representado par 90 estabele
cimentos varejistas. 

0 movimento bancario era feito, em 1973, atraves 
das agencias do Banco de Credito Real de Minas 
Gerais S/ A. e do Itau America S/ A. 

Prestac;iio de Servic;os 
EM 1973, alem dos hoteis ja mencionados, existiam 
2 pens6es, 7 restaurantes, 17 bares e botequins, 7 
sal6es de barbeiros, 6 sal6es de cabeleireiros de se
nhoras e 2 boates. 

T ransportes 
0 MUNICiPIO e cortado pela rodovia estadual 
SP-360, asfaltada, e par rodovias municipais. 

A Auto Viagao Braganga Ltda. e Rapido Serrano 
Viagao Ltda. sao as empresas que servem ao Muni
cipio. 
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As liga~6es com as cidades vizinhas e capitais 
Estadual e Federal se fazem nos seguintes tempos 
mectios: 

Lind6ia, 10 minutos; Socorrd, 30 minutos; Itapira, 
40 minutos; Sao Paulo-SP, 4 horas e 10 minutos; 
Brasilia-DF, 18 horas e 18 minutos. 0 Rio de Ja
neiro-GB e alcan~ado em 9 horas e 50 minutos. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1972, 414 
veiculos para passageiros, sendo 247 autom6veis, 112 
camionetas, 29 jipes, 26 motonetas e motocicletas. 
Para carga contavam-se 30 caminh6es. 

Comunica~oes 

A TELECOMUNICAQ6ES de Sao Paulo S/ A ..... . 
(TELESP) mantinha em funcionamento 220 apare
Jhos em 1974. As comunica~6es postais-telegraficas 
sao feitas por 1 agencia - Aguas de Lind6ia. 

0 Municipio recebe os programas de televisao das 
TVs Globo, Tupi, Bandeirantes, Cultura e Record, 
todas de Sao Paulo. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 

SEGUNDO o Censo realizado no Pais, em 1970, exis
tiam 1.487 domicilios, sendo 845 pr6prios, 303 alu
gados e 339 sob outras condi~6es de ocupa~ao; 1.052 
estavam ligados a rede geral de agua e 326 eram 
abastecidos por po~os ou nascentes; 730 tinham ins
tala~ao sanitaria geral, 396 eram servidos por fos
sas, 127 por outros escoadouros e 1.060 pela rede 
eletrica. 

Urbanizaqoo 

A CIDADE, que obedece ao plano urbanistico de 
Lindemberg F. Assump~ao, se estende por 3 aveni
das, 87 ruas, 7 pra~as, 4 jardins e 2 parques. Dos lo
gradouros, 71 sao pavimentados e arborizados, desta
cando-se, entre eles, a Avenida Brasil, as pra~as Dr. 
Francisco Tozzi, Dr. Ademar de Barros e ruas 
Sao Paulo e Independencia. 

A rede de abastecimento de agua foi instalada em 
1946. Em 1972, a rede adutora era de 500 metros, a 
distribuidora de 18,3 km e se estendia por 58 vias 

19 





publicas, abastecendo as 1.528 predios existentes. A 
agua e tratada par processo de decantagao, cloragao 
e filtragao. Sao 5 as reservat6rios, com capacidade 
para 1.600 m3. 

A rede eletrica atende a todos as predios e e for
necida na corrente de 110 v e 60 c;s. A iluminagao 
domiciliar atinge a 97 logradouros e existem 688 
focos de iluminagao publica. 

Dos logradouros publicos, 58 sao beneficiados com 
esgotos sanitarios e 830 predios estao ligados a rede, 
que percorre 16,8 km. 

Saude e Assistencia 

OS SERVIQOS medicos sao prestados no Hospital 
Geral Dr. Francisco Tozzi com 60 leitos. Ha ainda a 
servigo da populagao, 1 pasta de saude, 1 pronto
socorro e 3 farmacias. 

A assistencia social e praticada atraves da Asso
ciagao de Protegao a Maternidade e a Infancia; do 
Lar da Sagrada Familia, que mantem creche; e do 
Cons6rcio Promogao Social - Regiao das Estan
cias - Sede, fundada em 1973, que atende aos des
validos. 

Profissoes Liberais 

EM 1973, estavam em atividades profissionais: 7 me
dicos, 3 dentistas, 3 farmaceuticos, 3 advogados, 3 
engenheiros e 1 construtor. 

Religioo 

SEGUNDO o Censo realizado em 1970, dos 6.732 ha
bitantes 95,9 % professavam a religiao cat6lica. Os 
protestantes representavam 3,4% ; as espiritas, 0,3% ; 
outras religi6es, 0,3% e apenas 0,1% as sem religiao. 

Para o culto cat6lico existem a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora das Gragas e mais 5 capelas: Nossa 
Senhora da Saude, Nossa Senhora Aparecida, do 
Pequeno Lar da Sagrada Familia e, do Bairro dos 
Moreiras e do Bairro dos Francos. 

0 culto protestante disp6e de 1 templo, o da As
sembleia de Deus. 

Os kardecistas reunem-se no Templo da Filosofia 
do Amor. 
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ASPECTOS EDUCACIONAIS 

Alfabetizac;iio 
0 CENSO Dem ograJico de 1970, dem on strou q ue 
84,0% da populagao urban a eram alfabetizados. A 
seguir, t abela discrimina tiva, por grupos de ida de: 

PESSOAS ALFABETIZAD:\S 

GHl' I'O;' DE JDADF 
Quadro l~uadrn Total 
urbano rural 

TOT AL. 4 319 3 628 691 
De 5 3 \l anos .. 429 365 li4 
De 10 a 1-1 :lllOS .. . 756 614 1~~ 

Do 15 a 19 a nos . . 64(i 515 131 
De 20 a 24 a nos . .. 527 442 H.i 
De 25 a 2.9 anos . :iS~ 3U (i~ 

De 30 a 39 anos 05G 572 R\ 
De 40 a 49 anos . . 4-!S 402 4G 
De 50 a 59 anos .. 25k 22!i :3~ 

De GO a 69 anos . . 1-!9 120 2\1 
De 70 a nos e mai s . . fi(j 57 ~ I 

Idadc ign or:td :~ 2 

ALFABETIZA~AO 

Pessoas alfabetizadas-1970 

Pesso os 
1500 -r=====,----------------------------

1 

I 

,;"'1 
5 80 -1 

: 
! 

0 
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Ensino Primario 
0 ENSINO primario, em 1974, dispunha de 13 uni
dades escolares e 26 professores. Estavam matricu
lados, no inicio do ano letivo, 1.013 alunos. 

Ensino Medio 
0 CENE Comendador Pedro Facchini e o estabele
cimento de ensino mectio no Municipio e, em 1974, 
contava com o concurso de 17 professores para o 
ginasial, onde se matricularam 374 alunos e 11 para 
o colegial, 130. 

Cultura 
A PREFEITURA mantem a Biblioteca Publica, com 
acervo de 2.081 volumes. 

Com capacidade para 739 espectadores, o Cine 
Yara. Ha 1 livraria. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLiTICOS 

Finan~as 

0 MUNICiPIO arrecadou, em 1973, Cr$ 3,4 milh6es 
e a despesa atingiu a Cr$ 3,3 milh6es. 

0 Orgamento Municipal para 1974 previa recPita 
de Cr$ 4,0 milh6es (1,8 milhao de renda tributaria) 
e fixava igual despesa. 

Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal de Aguas de Lind6ia e com
pasta de 9 vereadores. Estavam inscritos, ate 30 de 
junho de 1974, 2.266 eleitores. 
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FONTES 

AS INFORMA<;:6ES divulgadas neste trabalho joram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Coleta de Aguas de Lin
dOia, Jayme Ferrari. Utilizados, tambem, dados da Revista Boa 
Viagem - Edic;ao Especial de Aguas de Lind6ia, do Circuito das 
Aguas, publicarao ojicial da Secretaria de Turismo de Sao Paulo, 
do Departamento Municipal de Turismo e de diversos 6rgdos do 
sistema estatistico nacional. 

ESTA publica9do jaz parte da serie de monograjias municipais 
organizada pelo Departamento de Divulga~do Estatistica do 
IBGE. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolu9do hist6rica 
do Municipio, corresponde a uma tentativa no sentido de sinte
tizar~ com adequada sistematiza.')iio, elementos esparsos em 
dijerentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, niio sendo raros 
os equivocos e contradig8es verijicados nas pr6prias jontes de 
pesquisa. Par isso, o JBGE acolheria com o maior interesse 
qualquer colabora9do, especialmente de historiadores e ge6-
gratos. 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

6.• S ~RI E A 

500 - Criciuma, sc 
501 - Ribeirao Preto, SP 
502- c;ornelio Proc 6pio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - ltumbiara, GO 
505 - Sape, PB 
506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507 - Cachoeira do Sui, RS 
508 - Sao Manuel, SP 
509 - ltaguaf, RJ 
510 - sao Fi delis, RJ 
511 - Sao Caetano do Sui, SP 
512 - Presidente Epitacio, SP 
513 - Santa Mari a, RS 
514 - Goiania, GO 
515 - Sao Bernardo do Campo, SP 
516 - .1\guas de Sao Pedro, SP 
517 - Garibaldi, RS 
518- Vitorino Freire , MA 
519 - Rio Branco, AC 
520 - Quixada, CE 
521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 

522 - Farroupilha, RS 

523 - Sao Joao da Barra, RJ 

524 - Lambari, MG 

525 - Viseu, PA 

526 - Acarau , CE 

527 - Vit6 ria, ES 

528 - Sao Vicente, SP 

529 - Coroata, MA 

530 - Parauna, GO 

531 - Batata is, SP 

532 - Alenquer, PA 

533 - Ubatuba, SP 

534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Sui, RS 

536 - Uniao dos Palmares , AL 
537 - Sao Raimundo Nonato, PI 
538 - Rolandia, PR 
539 - l t~iutaba, MG 
540 - Aracaju, SE 
541 - Paranagua, PR 
542 - Sao Joao de Meriti , RJ 

Aca bou-se de imprimir aos seis 

543 - Alfenas, MG 
544 - ltaboraf, RJ 

545 - Rio Claro, SP 
546 - Macafba, RN 
547 - Santana do I panema, AL 

548 - Balneario de Camboriu, SC 

549 - Santo Angelo, RS 
550 - Gt:axupe, MG 

551 - Natal, RN 

552 - Barra do Corda, MA 
553 - Suzano, SP 

554 - Araruama, RJ 

555 - Gramado, RS 
556 - Vila Velha, ES 

557 - Pauli sta, PE 

558 - Maua, SP 

559 - Adamantina, SP 
560 - ltambacuri, MG 

561 - Caceres, MT 

562 - Dom Pedrito , RS 

563 - I tabi ra, MG 

564 - Santos Dumont, MG 

565 - Cascave l, PR 

566 - ltajuba, MG 
567 - Santa Barbara d'Oeste, SP 

568 - Santa Rosa, RS 

569 - sao Jose, sc 

570 - Uberaba , MG 

571 - Assis Chateaubriand, FR 

572 - Poa, SP 

573 - Sao Bento do Sui, RS 

574 - Montenegro, RS 

575 - Rondon6 polis, MT 

576 - Crateus, CE 

577 - Rio Verde , GO 

578 - Sao Marcos, RS 

579 - Araxa, MG 

580 - Diamantina, MG 

581 - Arroio Grande , RS 

582 - Tres Rios, RJ 
583 - .lguas de Lind 6ia, SP 

dias do m es de mar{'O de 

mil novecentos e setenta e cinco nas ojicinas do Servir;o 

Gnijico do IBGE, em Lucas, GB - Brasil. 






