
HISTÓRICO DA CIDADE DE IGARAPAVA - SP 
 

A região do município de Igarapava era muito conhecida pelos bandeirantes que de passagem, 

rumo as Minas dos Goyazes paravam para descansar. As terras haviam sido doadas aos bandeirantes 

Bartholomeu Bueno da Silva (Anhanguera) e João Leite da Silva, no ano de 1720, pelo rei de Portugal.  

Segundo o Historiador Jesus Marco de Ataídes em seu livro “Sob o signo da violência”, aqui 

viviam da horticultura, da caça e da pesca em grandes aldeias em forma de círculo, os índios caiapós 

do Sul. Guerreiros por natureza, durante muitos anos enfrentaram e resistiram a ação dos 

colonizadores.  

Igarapava nasceu muito tempo depois, mais precisamente no dia 22 de maio de 1842, na Fazenda 

Vargem Alegre. A propriedade pertencia ao Capitão Anselmo Ferreira de Barcelos, um homem 

poderoso originário da província de Franca, de onde teria fugido após matar uma pessoa (fiscal) e 

atentar contra a vida de um Juiz de Paz daquela localidade e estar preste a ser condenado pela justiça 

local, vindo a se estabelecer nos serrões de “Soledade”, às margens do Rio Grande (Igarapava). Na 

região, o Cap Anselmo em parceria com o Padre Zeferino Baptista do Carmo construíram uma capela 

de Pau a pique (Capela de Santa Rita do Paraíso), dando origem a um povoado chamado Santa Rita do 

Paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por efeito da Lei Provincial nº 7, de 7 de fevereiro do ano de 1851, o povoado foi elevado à 

categoria de Distrito. 

Foi elevado a Município, sob a denominação de Santa Rita do Paraíso, com território 

desmembrado do município de Franca, em virtude da Lei Estadual nº 51, de 14 de abril de 1873.  

A comarca de Santa Rita do Paraíso foi criada pela Lei Estadual nº 80, de 25 de agosto de 1892. 

A sede do município foi elevada à categoria de cidade, em virtude da Lei Estadual nº 1038, de 19 de 

dezembro de 1906.  

Em 4 de novembro de 1907, por efeito da Lei Estadual n º 1097, muda-se o nome do município e 

Comarca de Santa Rita do Paraíso para Igarapava. A escolha do nome foi justificada pelo fato do Porto 

de Ponte Alta ser chamado de Porto das Canoas, porque várias canoas auxiliavam a barca na travessia 

do Rio Grande. Na língua dos povos nativos que viviam na região “Igara” significa canoa pequena, 

feita de um único tronco, enquanto que “Pava” significa porto ou lugar onde se para.  



Durante sua trajetória até os dias atuais vários fatos históricos tiveram como cenário o município 

de Igarapava, sendo o mais importante, a Revolução de 1930, onde a ponte de ferro construída em 

1913, sobre o Rio Grande, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, foi cenário de 

confrontos entre as Forças Legalista (paulistas) e as Forças Rebeldes (mineiros) dos estados de 

Minas Gerais e São Paulo.  

 

 
Ponte em fase de construção pela Companhia Mogyana em 1915 

 

 

 
Ponte nos dias atuais 



 

Atualmente, mais precisamente em maio de 2001, foi inaugurada uma nova ponte, com pista 

dupla, ponte esta que leva o nome do ex-governador André Franco Montoro. 

 
Ponte nova sobre Rio Grande (SP 330) – inaugurada em 2001 

 

Igarapava tem como destaque a produção agrícola, de cana-de-açúcar, arroz, milho, algodão, 

café, feijão e amendoim.  

Entre as atrações turísticas, estão o Rio Grande, a Usina Junqueira e Usina Hidrelétrica de 

Igarapava.  

 
                    UNIDADE JUNQUEIRA – Igarapava/SP (Família Junqueira) 

A Família arrendou para o Grupo COSAN que foi comprado pelo grupo RAÍZEN 



 

RAÍZEN Energia S/A (Este grupo possui 24 usinas) 
Fundação: 1910 

Capacidade total instalada para: 

   - Moagem: 16.000 t/dia 

   - Açúcar: 24.000 scs/dia 

   - Etanol: 900 m³/dia 

  -  Potência: 18 MW 

 

A Usina Hidrelétrica de Igarapava é uma obra singular, se levarmos em conta a sua tecnologia 

em gerar energia e dotada de um moderníssimo sistema de transposição de peixes (escada para peixes) 

além de contar com um Programa Reflorestamento Ciliar na área em torno do reservatório que vem 

sendo conduzido desde 1996, antes mesmo da sua formação. 

 
Usina Hidrelétrica de Igarapava, localizada no Rio Grande, com capacidade de 210 MW, 

formada por 5 unidades geradoras tipo Bulbo,  é considerado um grande marco para a geração 

de energia no Brasil. 

 
Seu reservatório ocupa uma área máxima de 36 Km2. 

Foi inaugurada em 18 de dezembro de 1998. 
 

https://www.novacana.com/usinas-brasil/grupo/raizen-energia-sa/


Localizado na região nordeste do estado de São Paulo o município de Igarapava tem uma área 

468,246 km2 e distância de 453 quilômetros da capital. 

Estima-se uma população de 30.000 habitantes, em 2017 e dados do censo 2000 estima-se uma 

população de 24.037 habitantes na zona urbana e 1.888 na zona rural. 

 
 

 
 

 



 

Fundação: 22 de maio de 1842 (176 anos em 2018) 

População estimada em 2017: 30.000 

Gentílico: igarapavense  

Área Total do Município: 468,246 km² 

A altitude local: varia entre 500 e 800 metros. 

O clima: tropical  

Distancia de São Paulo: 453 km 

Longitude: W (47º 44’ 49”) W 

Latitude: (20º 02’ 18”) S 

Relevo: irregular 

Topografia: levemente acidentada 

Vegetação: cerrado (20%), reserva florestal (10%). 

 

Sendo as principais distancias: 

Brasília – 570 km 

São Paulo – 453 km 

Belo Horizonte – 450 km 

Ribeirão Preto – 134 km 

Franca – 95 km 

Uberaba – 40 km 

Uberlândia – 147 km 

Ituverava – 36 km 

Rifaina – 75 km 

Buritizal – 16 km 

Delta – 09 km 

Aramina – 05 km 

 

Igarapavenses Ilustres 

 
Jair Rodrigues - Cantor e Compositor 

 
Nasceu em 06 FEV 1939 e faleceu em 08 MAIO 2014 – 75 anos 

 



 

José Ramiro Sobrinho 

Pena Branca - Cantor e Compositor 

 
Nasceu em 04 SET 1939 e faleceu em 08 FEV 2010 – 70 anos 


