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C ARUAR U 

PERNAMBUCO 

oCr ASPECTOS F!SICOS - Area: 1 433 kmt 
(1950); altitude: 537 m; temperatura me
dia em °C das maxi mas: 36; das minimas: 
12, compensada: 24. 

-c. POP ULAQJi.O - 102 877 habitantes rRecen
seamento de 1950) ; densidade demogni
jica : 72 habitantes por quil6metru qua
drado. 

oCr ATIVID ADES PRI NCIPAlS - Agropecudria 
e industrias de transjormar;;iio. 

"Cl ESTABELECI M EN TOS B ANCA.RI OS - 3 
matrizes e 4 agi!ncias . 

oCr VE!CULOS REGISTRADOS (na Coletoria 
Estadual) 260 autom6veis e 286 ca
minhoes . 

-c. ASPECTOS URBANOS (sede) 10 850 li-
gar;;oes eletricas, 325 aparelhos telef&nicos, 
15 hoteis, 10 pensoes, 4 cinemas . 

"Cl ASSIST2NCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
gaal com 113 leitos; 25 medicos no exer
cicio da projissiio . 

-c. ASPECTOS CULTURAIS - 350 •midades 
escolares de ensino primdrio fundamental 
comum, 6 de ensino secunddrio, 2 de co
mercia!, 1 de artistico e 2 de pedag6gico ; 
4 tipograjias, 4 livrarias, 1 biblioteca, 2 
2 j.ornais e 1 radioemissora. 

,') ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros ) - receita prevista to
tal: 17 500; deceita tributdria: 12 590; 
despesa fixada: 17 500. 

oCr REPRESENTAQJi.O POL!TISA. - 12 verea
dores em exercicio . 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do 
C.N.E. Desenho da capa, de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

N o INicro do seculo XVII, segundo a tradi
<;ao local, era a area da atual cidade de 

Caruaru 1.1ma grande fazenda de gado. 
Ate hoje nao esta rigorosamente estabe

lecida a origem do top6nimo. De ac6rdo com 
Teodoro Sampaio, a oalavra caruaru, subs
tantive composto de caruar e u, significa 
aguada das caruaras, alusao feita a fonte ou 
agua, qtie na localidade pernamoucana, pro
duzia a molestia que ataca os rebanhos tra
zendo-lhes incha<;ao e paralisia nas pernas. 0 
vocabulo caruara (caru-uara), com varios 
significados, quase todos, porem, associados 
a entidades m6rbidas, encerraria assim o 
etimo de que se derivou a aenomina<;ao con
sagrada pelo uso popular. A defini<;ao do 
mestre baiano acompanha, de certo modo, a 
que foi dada oelo historiador e folclorista 
pernambucano -Alfredo de Carvalho, para o 
qual a palavra caruaru era a corruptela de 
caruari, significando rio das caruaras. Outr.t 
versao faz derivar o too6nimo do nome de 
uma planta vulgarmente conhecida por ca
ruru e que outrora cobria um oo<;o na mar
gem do rio Ipojuca, em local que, por isso, 
passou a ser denominado Pogo ou si:ia rlo 
Caruru. For acrescimo de uma vogal, o nome 
ter-se-ia alterado para caruaru. 

Os donos daquelas terras constituiam a 
familia chamada "Nunes dos Bezerros", assim 
denominada em virtude da curta distancia 
entre a fazenda e a Par6quia dos Bezerros. 
Admite-se que os Nunes eram remanescentes 
dos primitivos concessionarios daquelas ter
ras, quando as mesmas foram distribuidas 
como sesmarias. 

Os Nunes abrigavam em sua casa urn 
casal de 6rfaos. 0 menino Jose Rodrigues de 
Jesus, foi ma:s tarde o fundador de Caruaru. 

Em virtude de urn desentendimento com 
a familia, Jose Rodrigues apossou-se das ter
ras que lhe pertenciam por heran<;a a este e 
sudeste da Fazenda dos Nunes. Com 20 anos 
ja era urn senhor poderoso e residia, com sua 
mulher, D. Maria do Rosario de Jesus, numa 
boa vivenda, a Casa Grande, no local deno
minado Caruru, onde, sob a invoca<:;ao de 
N. S. da Concei<;ao, constrU:iu uma capela que 
passou a ser ponto de conv·ergencia de novos 
moradores, iniciando-se assim o povoado. 
Dessa caoela utilizaram-se os moradores do 
povoado e dos arrectores ate 1846, quando 0 
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m1ss10nano Frei Eusebio de Sales, capuchi
nho da Penha, iniciou a construgao da Igreja 
Matriz, hoje Catedral. Reconstituida du3.s 
vezes, sendo a ultima em 1883, a capelinha 
ganhou, nesse ano, o sino que ainda hoj e ali 
se ve, o maior "ex-voto" do Iugar, promessa 
de Francisco Gomes de Miranda Leal, que 
fez transoortar a oferenda, em lombo de 
animais, de Tapera a Caruaru, onde a popu
lagao a recebeu com imenso jubilo. 

Em 16 de ag6sto de 1848, a sede da fre
guesia de Sao Caetano foi transferida para a 
povoagao de Caruaru, que e f)~tao, por f6r<;a 
da Lei provincial n.0 212, elev'lda a c:ottegoria 
de vila. Criado o l\1unicipio com territ6rio 
desmembrado do de Bonito, verificou-se sua 
instalagao a 16 de setembro de 1849. A Lei pro
vincial n.0 416, de 13 de maio de 1857, concedeu 
a Caruaru foros de cidade. A Comarca foi cria
da pela Lei provincial n.0 720, de 20 de maio 
de 1867. 

Em dezembro de 1895, foi inaugurada a 
esta<;ao ferroviaria da "Great Western", que 
ligou Caruaru ao Recife e c'Jnstituit,, entao, 
importante fator de progresso no Municipio. 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 31 de dezembro de 1~56, o Municipio 
e composto de 4 distritos: Caruaru, Carapo
t6s, Gonl(alves Ferreira e Lajedo do Cedro. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNICiPIO de Caruaru localiza-se na raixa 
de transigao do agreste-caatinga para o 

sertao. 
A sede municipal dista, em linha reta, 

111 km da capital estadual. Suas coordenadas 
geograficas sao as seguintes: 8° 14' 19" de 
latitude sui e 350 55' 17" de longitude W. Gr. 

A parte central e geralmente plana. Aqui 
e ali elevam-se serrates e mo~1tes isoJ:~tlos de 
pequena altitude. Nas proximidades dos limi
tes municipais encontram-se serras que se 
elevam e se nivelam em pequenos planaltos 
c cadeias de montanhas de 300 a 600 metros. 
A cidade esta localizada num planalto e con
torna o monte do mesmo nome, tambem 
chamado monte Born Jesus. 

0 unico rio que banha o Muniripio e o 
Ipojuca. Ha ainda pequenas lagoas e brejais, 
em geral sem denominal(ao especial. Na zona 
do brejo sao abundantes as fontes , dando ori
gem a maior parte dos riachos. 

Situado num planalto de elevaglo supe
rior a 500 metros, Caruaru goza de bum clima, 
podendo ser fixada sua media ponderada anual 
em 24 graus. 
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Catedral e Palacio Episcopal 

0 revestimento floristico e multiplo e va
riado, destacando-se a baunilha, jurubeba, 
sassafras, velame, juca, jurema e pau-d'alho. 0 
mandacaru, a palmat6ria, o xiquexique e a 
macambira servem de alimento ao gado no 
tempo seco. Entre as madeiras destacam-se o 
cedro, a mac;aranduba, a barauna, a aroeira, o 
pau-d'arco, o piquia, o cumaru e a jacatinga. 

POPULA£;AO 

C ARUARU esta em 2.o lugar na relac;ao dos 
municipios mais populosos do Estado de 

Pernambuco, conforme o demonstram os re
sultados do Recenseamento Geral de 1950: 

R ecife ... . .... . . .. . . 
OARUARU . ... . . . .• . .. .. .. . . . . 
Garanhuns 

524 682 
102 877 
101 471 

Dos 1 894 municipios existentes em todo 
o Pais, na data do Censo, apenas 33 tern p :J 
pulac;ao maior que a sua. 

A populac;ao era constituida de 48 457 ho
mens e 54 420 mulheres. 

C 6R - Ha predominancia das pessoas que 
se declararam de cor branca por ocasiao 

do Recenseamento - 62 033, ou seja, 60 % da 
populac;ao do Municipio. Em seguida, vmha o 
grupo dos pardos, com 35 259 pessoas, e dos 
pretos, com 5 280. Dos restantes, 13 eram 
amarelos e 292 nao declararam a cr:r. 

N ACIONALIDADE - Os estrangciros presentes 
no Municipio somavam 36, e os brasilei

ros naturalizados, 6. 
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R ELIGIAO - Dentre OS 102 377 h:::bitantes 
recenseados, 100 190 dcc!Rrarar:t-se ca

t6licos, 1 902 protestantes, 185 espilitas, 267 
seguiam outras religi6e.s, 219 nao tinham re
ligiao e 114 nao declararam a rellgiao que 
professavam. 

Aglomerm;oes urbanas 

E XISTIAM no Municipio, em 1.0 -VII-1950, 
3 aglomerac;6es urbanas - a cid::.de e 

2 vilas - com os .seguintes efetivos de popu
lac;ao (quadros urbano e suburbanoJ : 

CARUARU ...... . 43 501 
953 
300 

Riacho das Almas .......... . 
Carapot6s . . . . . . . . . . ......... . 

A cidade de Caruaru e a 2.a de maior po
pulac;lio do Estado: 

Recife ..................... . . 512 37a 
43 501 CARUARU ............. . .... . 

Localiza<;iio da popula<;iio 

D E SEUs 102 877 habitantes recenseados, 
28 723 localizam-se no quadro urbano, 

16 031 no quadro suburbano e 58 123 no qua
dro rural. 

QUA ORO URBAN 0 

QUADRO SUBURBANO 

OUADRO RURAL 

A cidade de Carua
ru (quadros urbane e 
suburbano do distri
to-sede) possui 43 501 
habitantes. 

Come se ·-.e. a po
pulac;ao do Municipio 
esta r;raticarr .. ente di
vidida entre a ridade 
e o quadro rural. Em 

~ 2S% todo o Estado de Per-
nambuco, 66'1.· da po

- 16 % pulac;ao localizam-se 
E2Zl 56% no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A PRINCIPAL atividade econ6mica da popu
lac;ao do Municipio pode ficar bern ca

racterizada na tabela a seguir, onde se observa 
a predominancia do ramo "agricultura, pecua
ria e silvicultura" (dados do Recenseamento 
Geral de 1950) 
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RAMOS DE ATIVIDADE 

PES SO AS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total HcmlJnos Mulhares 
-------------------

Agricultura, pecm\ria e silvicultura .. 22 025 18 078 3 047 
lndUstrias cxtrativas .. 60 60 
IndUstrias de transformacao .. 4 139 ~ 681 455 
ComCrcio de mercadorias .............. . .... 2 199 2 023 176 
ComCrcio de imCvcis c valorcR mobili:i.rios, ere-

dito, scguros e capi t.aliz3cfto .. 14S 146 2 
Prcstaca:o de servicos.... .. ... . . . . . . ...... 2 780 I 547 I 242 
Transportcs , comunicacOOs e armazenagem .. 012 887 25 
ProfissOcs Iibera is ... 101 81 20 
Atividades sociais ................ . ..... 548 240 308 
Administrac1\o pUblica, Legislativo, Just ica . . 304 282 22 
Defcsa unc ional e Seguranca pUblica ... 131 131 
Atividades domesticas rfi.o rcmuneradas c ati-

vidades cs<'olares discentes . . ............. 34 432 2 322 32 110 
Atividadcs n1lo compreendidas nos dcmais ra-

moo, at ividades mal defi nidas ou nao dcda-
rad~ s .. !58 142· 16 

CoodicOOs inativas .. 5 371 3 408 I 963 

TOTAL .. 73 317 33 931 39 386 

Por motivos 6bvios, do tctal de 73 317 
pessoa.s e conveniente sej am subtraidos os 
efetivos correspondentes aos tres ultlme>s ra
mos constantes da tabela (ao t odo 39 961 pes
soas). Resultam 33 356. As pessoas ativa.s no 
ramo "agricultura, pecuaria e silvicultura" 
representam 66% sabre o t!li;imo total ; as 
ativa.s no ramo "indU.Strias de transformac;ao", 
12%; no ramo "prestac;ao de servic;os", 8% e 
no ramo "comercio de mercacorias", 'l ?'c, 

Ceramica popular: bonecos de Vitalino 
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Frutas em quanticlacle na leira 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

C ONSTITUI a "agricultura, pecuaria e silvi
cultura", como se viu, o ramo de ativi

dade que congrega maior numero de pessoas 
no Municipio. 

A agropecuaria e fator importante na 
economia de Caruaru e esta intimamente 
ligada a sua industria de transformagao. 

Caruaru disp6e de excelentes terras para 
cultura. 0 Municipio compreende duas zonas 
agricolas. A primeira, chamada Brejo, mais 
sujeita a chuvas, e constituida na maier parte 
por vales, verdadeiros oasis, !! abas de serra. 
Ali se cultivam cafe, mandioca, feijao, batata
doce, milho e frutas. A outra zona, chamada 
Caatinga, e especialmente aproveiiada para 
a cultura do algodao. 

Segundo OS resultados do ultimo Recen
seamento Geral, 5 479 estabelecimentos ex
ploravam apenas a agricultura. Entre esses 
estabelecimentos predominavam os qt.e se de
dicavam a lavoura em pequena escalrt, isto e, 
aqueles que apresentam area de colheita in
ferior a 20 hectares. Os 5 397 estabelecimen
tos dedicados a agricultura em pequena es
cala abrangiam 77 % da arP.a total dos 5 479 
estabelecimentos agricolas. 

Alem desses estabelecimentos, havia mais 
692 que exploravam a agricultura simultanea
mente com a pecuaria, dentre os quais se 
destacam os que praticavam a agro-;Jecuaria, 
em pequena escala : 679. A area desses esta-
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belecimentos abrangia 76% da area total dos 
692 estabelecimentos. 

As terras destinadas a pastagens repre
sentavam 37% da area total de todos os esta
belecimentos recenseados, e as destinadas a 
culturas agricolas, 30 %. 

Segundo o Servic;o de Estatistica da Pro
duc;iio, as pri.ncipais culturas agricolas, em 
ordem de valor, em 1955, foram as seguintes : 

PRO DUTOS AGRfCOLAS 

Mandioca 
Feijao .. 
CafO... 
Algodiio 
Batata-doce ... 
Fava .. ... 
Tangerina ... . 
Lnranja . ......... . 
Fumo em fOlha .. 
Mamona ............ . . 
Milho .. . ..•.. 
Limfio .... ...... . 
Batata-inglesa . ... . 
Cana--Je-acUcar .. 
Ag;ave .. 
Outros .. 

TOTAL .. 

VALOR DA 
PRODUCAO 

NUmeros 
absolutes 

(Cr$ 1 000) 

% sObre 
o t!ltal 

--1---
46 700 
21 600 
21 000 
18 842 
12 000 
8 100 
5 900 
5 600 
4 750 
4 070 
3 024 
1 380 
1 368 
1 200 
1 013 
3 220 

159 767 

29,23 
13,52 
13,14 
11,79 
7,51 
5,07 
3,70 
3,51 
2,97 
2,55 
1,89 
0,86 
0,86 
0,76 
0,63 
2,02 

100,00 

Como se ve, a mandioca, o feijiio, o cafe 
e o algodiio concorreram, nesse ano, ecim 68 % 
para o valor total da produgiio. 

A de mandioca, feijiio, cafe e algodao teve 
o seguinte desenvolvimento no periodo 
1950/ 55 : 

CUANTIDADE ( t) VALOR (Cr $ 1 000) 

ANOS 
Man- AI- Man- ~. 1 -
dioca 

FeiHio Cafe 
godiio dioea 

Feij?.o Cafe 
godao 

-------- -------------
1950 .. 24 ;oo 2 916 612 2 S50 6 669 10 498 6 120 14 060 

1951.. 39 000 5 412 608 3 750 13 494 19 844 8 910 16 8i5 

1952 .. 48 000 456 653 4 302 21 312 2 432 II 745 27 506 

1953 .. 16 000 5 760 142 1 200 20 800 21 120 2 835 7 676 

1954 .. 57 500 5 910 815 3 005 45 000 23 640 21 720 19 603 

1955 .. 59 000 5400 788 2 763 46 700 21 600 21 000 18 840 
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Apenas 84 estabelecimentos expioravam 
exclusivamente a pecuaria. Desses estabeleci
mentos, 77 estavam dedicados a exploragao 
em pequena escala, abrangendo a area de 
4 993 hectares (60% da area tatal dos 84 es
tabelecimentosl . 

Em 31 de dezembro de 1955, era o seguin
te o n ii.mero de cabegas da populagad pecua
ria do Municipio : 

Bovlnos . . . 
Eqtilnos 
Asininos 
Muares 
Suinos ..•............. . ..... 
Ovlnos . .. . . ..... .. . 
Caprlnos 

37 000 
7 300 
6 600 
7 600 
6 700 

25 100 
32 000 

0 valor foi estimado em 176 milhOes de cruzeiros. 

Industria de transformar;iio 

C ONSTITUI a industria de transiormagao 
outro importante ramo de ativldade da 

populagao do Municipio. 
As principais indii.strias de transformagao, 

em ordem decrescente de valor, figuram na ta
bela a seguir, organizada com dados prelimi
nares do Registro Industrial para 1955. Con
vern esclarecer que o Registro Industrial 
abrange apenas estabelecimentos que ocupam 
5 ou mais pessoas : 

INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACAO 

·- - ·--------11-----------

Produtos alimentares . 
TCxtil. .. . .............. . 
Quimica e farmacCutica . . . . ....... . . 
Vestu:irio, calcados e artefatos de tecidos 
Transform:1cllo de minerais niio metal icos 
Couros e peles c produtos simi lares .. 
Editorial e gr:ifica . . 
Diversos . . 

TOTAL .. 

22 
(x) 
(x) 

15 
9 
3 
4 
7 

64 

47 4~ S 
(x) 
(xl 
8 753 
2 879 
2 240 
2 239 
6 ij78 

128 2:4 

27,00 
(x) 
(x l 

G,83 
2,25 
1,75 
1.75 
5,21 

100,00 

(x) Resultados omltldos a flm de evltar lndivl
duallzaQii.o de lnformaQoes. Os dados omltldos acham-se 
incl uidos nos totals. 

0 pessoal ocupado nesses estabelecimen · 
tos somava 1457, dos quais 1 303 operarios. 
Os salarios e vencimentos pagos ascencteram 
a 18 milhoes de cruzeiros e as despesas de 
consumo com materias-primas a 85 milhoes. 

Como se viu na tabela acima, destacam-se, 
quanto ao valor da produgao, as indii.strias de 
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Pra,a clo Rosario 

produtos alimentares, a textil, a qunmca e 
farmaceutica e a de vestuario, call(ados e ar
tefatos de tecidos. 

Na classe "produtos alimentares", desta
ca-se a industria de caramelos, cuja pro
dul(ao, nesse ano, atingiu 18 277 milhares de 
cruzeiros, ou seja, 39% do total da classe a 
que pertence. 

A industria textil de Caruaru constitui-se 
de beneficiamento do algodao, tecelagem de 
caroa, aniagem, telas e produl(ao de barbantes. 

Na classe "quimica e farmaceutica" sa
lienta-se a fabrical(ao de 6leo de caro~:o de 
algodao. 

Nas classes "vestuario, call(ados e arte
fatos de tecidos", "transformal(ao de mine
rais nao metalicos" e "couros e peles e pro
dutos similares", destacam-se, respectivamen
te, a industria de call(ado.s tipo popular (al
percatasJ, mosaicos e cal, e preparac;ao de 
couros e peles de .animais silvestres e de selas 
e arreios. 

Prestat;iio de servit;os 

' 
E A PRESTAQAO de servii(OS outro i~portan-

te ramo de atividade da popula<;ao. 
Segundo os dados censitarios, existia~, 

em 1950, 250 estabelecimentos dedicados a 
prestal(ao de servil(os. Convem esclarecer que 
o referido Censo se limitou a investigar apenas 
as atividades desenvolvidas por estabelecimen
tos devidamente instalados : 
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1.•-1-1950 

CLASSES E GRUPOS Receita 
DE SERVI I{OS Eslabele- Pessoal (Cr$ 1 000) 

cimentos ocupado 
------

Servicos de alojamento e de alimentacao 64 204 4 232 
Serv icos de higiene pessoal. .......... 56 99 688 
Servicos de diversilo c de radiodifusao 10 28 555 
Servicos de confeccilo, conservacao e re-

paracao .. 120 282 (I) 4 150 

TOTAL. . 250 613 9 625 

(1) Inclusive venda avulsa de mercadorias e outras 
receitas. 

Como se ve, dos 2 789 habitantes que de
clararam exercer atividade no citado ramo, 
s6 613 pessoas, ou seja, 22 %, a exerciam em 
estabelecimentos devidamente instalados ; os 
demais, ou se dedicavam a atividades par
ticulares ou eram empregados domesticos. 

Predominavam economicamente os ser
vigos de alojamento e de alimentagao e os 
servigos de confecgao, conservagao e repara
gao, cujas receitas - 4 232 e 4 150 milhares 
de cruzeiros - representam, respectivamente, 
44% e 43 % do valor total das receitas de 
todos os servic;;os. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNI CIPIO de Caruaru e servido pela Rede 
Ferroviaria do Nordeste, antiga "Great 

Western", e liga-se as cidades vizinhas e as 
capitals estadual e federal por intermectio dos 
seguintes meios de transporte: 

Ag1·estina - Rodoviario : 25 km. 
Altinho - Rodoviario: 27 km. 
Brejo da Madre de D eus - Rod0viario : 

72 km. 
Riacho das Almas - Rodoviario : 24 km. 
Sao Caetano - 1) Rodoviario : 20 km; 

2) Ferroviario : 20 km. 

CARUARU- 12 



Taquaritinga do Norte - Rodoviario: 
60 km. 

V ert.entes - Rodoviario : 55 km. 
Capital Estadual 1) Rodoviario : 

133 km: 2) Ferroviario : 139 km. 
Capital Federal - Via Recife, ja descrita. 

Dai ao DF - 1) Rodoviario, via Feira de San
tana, BA: 2 599 km; 2) Maritima: 2 082 km; 
3) Aereo : 1 910 km. 

Encontra-se em fa.se de pavimentac;ao a 
estrada Agamemnon Magalhaes, que llga Ca
ruaru a Recife. 

Transporte aereo 

C ARUARu e servida par linha aerea. 0 aero
porto local apresentou, em 1955, segundo 

a Diretoria de Aeronautica Civil, o seguinte 
movimento: 

NU.mero de pousos . . . . . . . . . . . . 184 
Passageiros transportados 

Embarcados . . . . . . . . . . 270 
Desembarcados . . . . . . . . . . . . 329 

Bagagem (kg) 
Embarcada . . . . . . . . . . . . . . . . 1 281 
D esembarcada . . . . . . . . . . . . I 807 

Carga (kg) 
Embarcada ........ , ... , . . . 1 781 
Desem barcada .. .. .. .. .. .. 5 227 

Correlo (kg) 
Emba rcado . . . . . . . .. . . . . . . . 10 
Desembarcado . . . . . . . . . . . . . 133 

COMERCIO LOCAL 

0 COMERCIO de Caruaru e urn dos mais im
portantes do interior de Pernambuco. 

Em l.O-I-1950, segundo elementos do 
Censo Comercial, existiam no Municipio 738 
estabelecimentos comerciais, dos quais 683 va
rejistas e 55 atacadista.s. As pessoas orupadas 
nesses estabelecimentos somavam 1 157, a.s
sim discriminadas: 983 nos estabelecimentos 
varejistas e 174 nos atacadista.s. 

Em relac;ao ao comercio varejista, Carua
ru, com volume de venda.s no valor de 87 mi
lh6es de cruzeiros, ocupava o 2.0 Iugar na re
lac;ao dos municipios pernambucanos. 0 1.0 
Iugar coube ao Recife, cuja venda, nesse tipo 
de comercio, atingiu 1,5 bilh6es de cruzeiros, 
ou seja, 54 % do total das vendas de todo o 
comercio varejista do Estado. 

Quanta ao comercio atacadista, era o 3.0 

centro do Estado. 0 volume de vendas dos 
dois municipios que ultrapassaram Caruaru 
(Recife e Garanhuns) representava 93 % do 
total estadual, cabendo 91 % ao Recife. 
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MOVIMENTO BANCARIO 
,. 
E RELATIVAMENTE importante o movimento 

bancario de Caruaru. Veja-se, a seguir, 
com elementos correspondentes apenas as 
contas de maior expressao, a posigao do Mu
nicipio dentro do Estado em :relagao a Capital 
e Garanhuns (dados do Servigo de Estatistica 
Econ6mica e Financeira) : 

SALDOS EIVI 31 111- 1956 % de % de % de 

Reci fe Gara- Caru-
CONTAS Gara- Caru- sObre o nh'lms aru 

Re~ ife n!iuns aru Estado sObre o sObre o 
Estado Estado 

---------------------
EmprCst imos em C/C 26ij4 751 45 611 72 034 R6,87 1,49 2,35 
Titulos descontados . 2 653 687 92 429 73 495 87,67 3,05 2,43 
DepOsitos 3. vista P a 

curto prazo .. 3 749 2•13 56 184 54 991 95,06 1,42 1,39 
DepOs itos a pra zo .. 693 823 g 531 R 009 96,37 1,32 1,11 

Como se ve, Recife absorve, de modo ge
ral, 90% do movimento bancario de Pernam
buco. 

INSTRU9AO PUBLICA 

0 s RESULTADos do Recenseamen~o de 1950 
revelam a posigao de Caruaru quanto ao 

nivel de instrugao geral (pessoas presentes de 
10 anos e mais) : 

ESPECIFICAI;AO 

Sabem lcr c escrcvcr .. 
Nao sabcm ler e cscrevcr. 
Sem declarac;.iio .. 

TOTAL .. 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

NUmero 

24 671 
48 531 

11 5 

n 317 

% sObre 
o total 

33,65 
66,19 
0,16 

100,00 

Como se verifica, 34% das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais eram alfabetizadas. 

A percentagem correspondente para o 
Estado de Pernambuco era de 32%. 

Ensino 

EM 1950 existiam no Municipio 209 unida
des de ensino primario fundamental co

mum, com 9 997 criangas matriculadas. 
A base dos dados censitarios, a quota de 

pessoas em idade escolar matriculadas atin
gia, nesse ano, 48% (% da matricula geral no 
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ensino primario fundamental comum sabre 
pessoas de 7 a 14 anos recenseadas) . A mes
ma quota para o Estado era de 34 %. 

Em 1956, segundo a Inspetoria Regional 
d e Estatistica Municipal, o numero de unida
des escolares de ensino primario fundamen
tal comum ascendeu a 350. 

Existem 6 unidades de ensino secundario, 
2 de comercial, 1 de artistico e 2 de pedag6-
gico. 

FINAN(;AS PUBLICAS 

P ARA 0 periOdO 1951 / 56 SaO OS 
dados disponiveis sabre as 

Municipio (Conselho Tecnico de 
Flnangas) : 

seguintes os 
finangas do 
Economia e 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Re ce ita arrecadada 
Despesa Sa!do ou 
realizada "deficit" 

Total Tributiiria do balan>o 
------ - - - --- ----------
1951.. 8 077 5 331 7 532 + 545 
1952 .. .. 10 427 6 535 10 199 + 2' 8 
1953 . .. 10 109 6 724 9 422 + 687 
195·1. ,. 11 316 7 500 12 430 - 1 Jj 4 
1955 . .... .. 13 8\8 9 587 14 826 - 968 
1956 .. 17 500 12 590 17 500 -

A arrecadagao da receita federal, c.,tadual 
e municipal apresentou, no mesmo periodo, os 
seguintes dados, segundo a Inspetoria Regio
nal ode Es tatistica Municipal e Conselho Tec
nico de Economia e Finangas) : 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

1951. 
1952 . . 
1953 .. 
19.14 .. 
1955 .. 

ANOS 

Federal 

7 057 
8 476 
9 139 
9 663 

10 881 

DJVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

Estadual 

17 400 
18 848 
19 273 
23 172 
33 037 

Municipal 

8077 
10 427 
10 109 
11 316 
13 858 

L ocALIZADA a margem esquerda do rio 
Ipojuca, a cidade apresenta agradavel 

aspecto. A pavimentagao de logradouros pu
blicos registra as seguintes percentagens, 
segundo o tipo de calgamento : paralelepi
pedo, 30 % ; outros tipos, 45 % ; sem p9.vimen-
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lgreja do Bom Jesus, no cume do Morro do Bom Jesus 

ta~ao, 25%. 0 Municipio e servido pela Usina 
Hidreletrica de Paulo Afonso, sendo a zona 
urbana bern iluminada. 

Circulam em Caruaru do is peri6dicos: 
"Vanguarda" e "A Defesa", ambos semanais. 
Conta o Municioio com a Biblioteca Publica 
Municipal, com - 1 850 volumes aproximada
mente. Na cidade ha uma radioemissora -
Radio Clube de Caruaru, com amplo audit6rio. 
Acha-se em organiza~ao o .Museu de Arte 
Popular. 

0 Municipio tern alguns estabelecimentos 
de ensino secundario e tecnico, abrigando re
gular numero de estudantes procedentes de 
outros locais. 0 Colegio Sagrado Cora<;ao, fun
dado em 1920, pertence a Ordem das Bene
ditinas Missicnarias e mantem cursos nor
mal, rural e ginasial; o Colegio Caruaru, fun
dado em 1934, cujo edificio se destaca pelas 
suas linhas modernas e suas instala~6es, con
ta com 20 salas de aulas e urn internato para 
mo~as. 

A assistencia medico-hospitalar P. presta
da por 22 medicos no exercicio da profissao e 
pelo Hospital Sao Seba.stiao, onde sao inter. 
nados tambem doentes dos municipios vizi
nhos. Alem desse hospital geral, exist~ a Casa 
de Saude Born Jesus. 

Ha em Caruaru duas institui~6es d~ assis
tencia a desvalidos : Abrigo de MenorPs Dom 
Bosco e Casa dos Pobres de Sao Francisco de 
Assis. 

No distrito de Carapot6s, a 24 qui16me
tros da sede municipal, existe a For.te de 
Aguas Termais, com capaciuade de 32 568 li
tros anuais. Ha urn hotel no local, que e mui
to procurado. 
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No bairro de Cedro sao encontr~das as 
rendeiras de Caruaru, cujos trabalho.3, junta
mente com as ceramicas de Vitalino e Zc Ca
boclo, sao expostos a venda nas feiras. 

0 aveloz, planta introduzida no Munici
pio, em 1879, oor Basilio Felipe da Silva, 
constitui uma das notas caracteristicas da 
paisagem urbana. 

Sao inumeros os festejos populan3 de Ca
ruaru, destacando-se as festas juninas e o 
carnaval. :Este ultimo e festejado a seme;hanga 
dos das capitais estaduais. E-ntre as festas re
ligiosas tradicionais citam-se a de N. s.a das 
Dores, !)adroeira da cidade, a de N. sa da Con
ceigiio, patrocinada pelo comercio local, a de 
S. Francisco e N. s.a do Rosario. Durante a 
Semana Santa, os habitantes de Caruaru fa·· 
zem romaria ao Monte de Eom Jesus, onde se 
localiza a Igrej a do mesmo nome. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia de Estatistica, 6rgao integmnte do 
sistema estatistico brasileiro. 

Na feira: chapeus e balsas de palha, vassouras de 
pia~ava e candeeiros de querosene. 
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Feiras de Caruaru 

1., oMo a maioria das cidades do Nordeste, 
'-..I Caruaru tern suas feiras semanais, com 
seus aspectos tipicos de urn vivo colorido. 

As ter<;as-feiras realiza-se a feira de gada, 
no Bairro do Cedro. Nesses dias aflui ao 
local gente de v:irias partes do Estalio e do 
Pais. A venda de gada atinge a media de 
duas mil cabe<;as por feira. :Esse gada p10cede, 
na maioria, de excedente da feira ce Area
verde. 

Noutro local, est:i ·O Mercado da Farinha, 
onde o caboclo vende a farinha fresca, ainda 
"quente", como se diz. 

Quartas-feiras e s:ibados sao OS dias das 
feiras de mercadorias e objetos em geral, 
quando se vende de tudo, sendo a mais im
portante a de s:ibado. 

A feira de s:ibado, alem de sua impor
tancia comercial, tern o car:iter de f~sta po
pular. E' o comercio do caboclo, a festa do 
matuto, que ai vende seus produtos agiicolas 
e compra suas roupas, seus cal<;adoB, geral
mente alpercatas, e tudo o mais de que se 
necessita no campo. 

Em toJ.dos, improvisam-se restaurantes, 
on de sao servidos pratos tipicos: sarapatel, 
tuchada, mao-de-vaca, carne-de-sol, etc. 0 
povo se diverte e faz neg6cio. Diante ea Igreja 
de N. s.a da Concei<;ao, os cantadores popula
res cantam e vendem os famosos "folhetos" 
de Joao Martins de Ataide e de outros cele
bres trovadores do Nordeste. 

As frutas da regiao estao expostas em 
profusao : jatob:i, pitomba, arax:i, genipapo, 
ing:i. As hoje disputadas ceramicas de Vitali
no e Ze Caboclo, reproduzindo cenas regionais, 
bichos e tipos locais, revelam os peDdores 
pl:isticos do caruaruense. Outra curiosidade da 
l'eira sao OS alfenins, bichinhos feitos de 
a<;ucar. Ainda hoje e enorme a quantidade 
de medalhinhas ai vendidas com a efigie do 
Padre Cicero. 

0 espa<;o tornado pela feira atinge 2 qui-
16metros aproximadamente, ocupando as 
ruas Sete de Setembro, da Concei<;ao, Tobias 
Barreto e a Pra<;a Guararapes. A anima-:ao 
popular come<;a a extinguir-se as 6 horas 
da tarde, quando os caboclos iniciam o re
torno ao campo. 
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PUBLICACOES A VENDA NO CONSELIIU 
NACfiiNAi DE ESTATISTJCA 

l?statistica Geral e Aplicada - CROXTON e COWDEN 

Enciclopedia dos Municipios Brasileiros (Vol. I) 
Metodos Estatisticos Aplicados d Economia e aos 

Neg6cios - MILLS .. , .................. , .• , .. 

Jntroducdo d Teoria da Estatistica - YULE e 
KENDALL , ....... , ..... , ............. , , , ... , . , , 

VocaOullirio Brasileiro de Estatistica - MILTON 
DA SILVA RODRIGUES ........ , ..... , .......... . 

4.nwirio Estatistico do Brasil - 1956 e 1955 ... . 
Bibliograjia Geogrtijico - Estatistica Brasiletra 

(1936/ 50) .................. . ....... ... ....... . 
Exercicios de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO .. 

Teoria dos Levantamentos por Amostragem -
WILLIAM MADOW ............................ . 

Anu<irio Estat!stico do Brasil - 1954 e 1953 ..... . 
Curso Ele1nentar de Estatistica Aplicado d Admi-

nistracdo - MORTARA .............. , ..... , . , 
Grd/icos: Construcao e E1nprego - ARKIN e 

COLTON ............... ,, ............. ,, ..... . 
Anuario Estat!stico do Brasil - 1952 .......... . 
Brazil Up-to-Date ....•... ... ... . ....... . ........ 
Bresil d'Aujourd'Hui . .. .................... .. .. . 
Vida e Marte nas Capitais Brasileiras - LINCOLN 

DE FREITAS ............... , , . ..... , .......... . 
Antilise Matemt!tica do Estilo - TULO Hos"fLto 

MONTENEGRO ........ . ................ , . , .. ·,, 
Divisd.o Territorial do Brasil - 1.0 -VII-955 ..... . 
Estatistica do Comercio Exterior do Brasil 

(janeiro a junho de 1953) ................ . 
Idem (Janeiro a setembro de 1953) ... .. ....... . 
Idem (janeiro a dezembro de 1953) ...•......... 
Idem (janeiro a mar~o de 1954) .......•.......•. 
Idem (janeiro a junho de 1954) .... . ...•........ 
Idem (janeiro a setembro de 1954) ....•........ 
Idem (janeiro a mar~o de 1955) .... .. ...•...•... 
Idem (janeiro a junho de 1955) ............... . 
Idem (janeiro a setembro de 1955) ............. . 
Idem (janeiro a dezembro de 1955) ............ . 
Idem (janeiro a mar~o de 1p56) ................ . 
Idem (Janeiro a junho de 1956) ... ..... . ..... . . . 
Idem (janeiro a setembro de 1956) . .......... . 
'lrazilian Commodity Nomenclature ........... . . 
·recnica da Chejia e do Comando - CELso 

DE MAGALHAES ............................... . 

.. '6rmulas Emptricas - T. RUNNING ........... . 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - 1953 
tndice Alfabt!tico da Nomenclatura 

PERI6DICOS 
Revista Brasileira de Estatistica 
Revista Brasileira dos Municipios 
Boletim Estatistico 
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Vendas pelo reemb6lso postal ou media~:.!e remessa 
do numerlLrio correspondente, em cheque, vale postal ou 
com valor declarado, a favor do CoNSELHO NACIONAL nE 
ESTATiSTICA (AV. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, DF ) . Os funcionarios do sistema estatistloo, 
os pro!essOres e alunos de cursos oficiais de estatfstica 
e os s6cios quites da Sociedade B:aslleira de Esta tistica 
t@m direito a um desconto de 50%, exceto para o 
Anuario Estatistico e peri6dicos. 



JBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATIST1CA 

Presidente : Jurandyr Pires Ferreira 

Secret:irio-Geral : Luiz de Abreu Moreira 

COLEQAO DE MONOGRAFIAS 

(2.a s~rle) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adama!l
tina. 104 - PrudentOpolis. 105 - Sao r'idelis . 106 -
- Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mosso
r6. 110 - Quixeramobim. Ill - Cip6. 112 - Cachoeira 
do Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 1J5 - Gua
~ui. 116 - Ponte Nova. 117 - Goifmia. 118 - Caxambu. 
ll9. - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 
122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 
- Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - Vale do 
Cariri. 128 - Acu. 129 - Lencols. 

Ac,zbou-se de imprimir, no Servifo Grdjico do 
IBGE, aos quJtorze dias do mes de 111aio de mil 
novecentos e cinq iienta e sete. 




